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สารจากอธิบดี
 

 
 
 
 

           (นางจตพุร โรจนพานชิ)
         อธบิดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
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          เด็กทุกคน ต้องได้รบับริการสวัสดิการสงัคมที�เหมาะสม ทั�งด้านการศกึษา สขุภาพกายและใจ โอกาส
ในการสร้างทักษะชวิีตที�เหมาะสมตามวัย เพื�อเติบโตเป�นผูใ้หญที่�มคีณุภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ในกลุ่มเด็กที�
สูญเสียสมาชกิครอบครวัจากสถานการณ์ COVID - 19 ที�จะทําใหเ้ด็กได้รบัผลกระทบด้านการศกึษา สขุภาพ
ความปลอดภัย ทักษะชวิีต และโอกาส

             

และหวังว่าจะได้รับการสนับสนนุอยา่งต่อเนื�องด้วยดีตลอดไป

เด็กและครอบครัวอยา่งรอบด้าน เชน่ การเรง่ค้นหาเด็กที�ต้องการความชว่ยเหลือผา่นชอ่งทางแจ้งเหตตุ่าง ๆ 

ของรัฐบาลที�กําหนดไว้ว่า “เราจะไม่ทิ�งใครไว้ข้างหลัง” 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขบัเคลื�อนมาตรการเชงิรุกและการปฏิบติังานในพื�นที�ในการให้ความชว่ยเหลือ

ไม่ว่าจะเป�นสายด่วน 1300 Application คุ้มครองเด็ก หรือ Line SAVEKIDSCOVIDS - 19 และการลงพื�นที�
เพื�อประสานความชว่ยเหลือเฉพาะหน้าเป�นรายกรณ ี(ครอบครวัอุปถัมภ์/เครอืญาติอุปถัมภ์) ตลอดจนการเป�น
ศนูย์ชว่ยเหลือเด็ก COVID - 19 การพฒันาระบบการดําเนนิงานในสถานการณ ์COVID - 19 รว่มกับหนว่ยงานอื�น
เชน่ การจัดอาสาสมคัรดูแลเด็กติดเชื�อ หรอืเด็กขาดผูด้แูล การสนบัสนนุบรกิารครอบครวัอุปถัมภ์ในสถานการณ์
ฉกุเฉนิ รวมถึงการรว่มมอืกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ พฒันาโมเดล “หนึ�งบา้น หนึ�งโรงพยาบาล 
(One House One Hospital)” เพื�อร่วมกันดูแลด้านจิตใจและสังคม ซึ�งเป�นการบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างบา้นพกัเด็กและครอบครัวกับโรงพยาบาลในทุกจังหวัด เพื�อสง่ต่อบรกิารใหเ้กิดความรวดเรว็และเป�น
หนึ�งเดียวในการดแูลชว่ยเหลือป�ญหาด้านจิตใจและสงัคมในเด็กและเยาวชน เป�นการสรา้งหลักประกันว่าเด็ก
ทุกคนจะอยู่ดี มีสุข ปลอดภัยในครอบครัว ชุมชน และสังคมแวดล้อมที�คุ้มครองและดูแล สอดรับกับนโยบาย

และเป�นกําลังที�สําคัญยิ�งในการขบัเคลื�อนและพฒันางานเพื�อเด็กและเยาวชนใหบ้รรลเุป�าหมายมาโดยตลอด
สุดท้ายนี� ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ เจ้าหนา้ที� รวมถึงภาคีเครอืขา่ยทกุภาคสว่นที�ได้ทุ่มเท



“เด็กและเยาวชน
มีความเป�นพลเมือง

เก่ง ดี มีสขุ
และสรา้งสรรค์”

 

(วิสยัทัศน์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ป� 2563-2565)

      เป�นชว่งเวลากว่า 2 ป� ที�ทั�วโลกยงัเผชญิกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมทั�งประเทศไทยก็ยังคงเผชญิกับสถานการณ์ดังกล่าวหลายระลอก และมีมาตรการรบัมอืต่างๆ ทั�งการฉีดวัคซนี การจํากัด
การเขา้พื�นที� การจํากัดการเคลื�อนยา้ยมวลชน และการปรบัเปลี�ยนรูปแบบการทํางานที�ทํางานมาเป�นทํางานที�บา้น (WORK
FROM HOME) และในชว่งปลายป� 2564 ทั�วโลกรวมทั�งประเทศไทย ก็ยงัคงต้องเผชญิกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกระลอก ซึ�งเกิดจากเชื�อไวรสักลายพนัธุ ์ 

         ประชากรทั�วโลก ต้องปรับตัวเพื�อการดําเนินชวิีต ใหอ้ยูร่อดได้ใท่ามกลางวิกฤติที�เกิดขึ�น เชน่เดียวกับประชาชนไทยทกุคน และใน
ทุกองค์กร ทั�งหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที�ต้องมกีารปรบัเปลี�ยนรูปแบบการดําเนินชวิีต และการทํางานให้
สามารถบรรลเุป�าหมายที�ต้องการได้ 

           ตลอดชว่งป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยังดําเนนิการตามภารกิจอยา่งต่อเนื�องและได้มกีารปรบัเปลี�ยน
รูปแบบการดําเนนิงานเพื�อให้สามารถบรรลเุป�าหมายที�ตั�งใจไว้แม้ในท่ามกลางสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา
2019 (COVID-19) ที�ยังคงต้องดําเนินการสง่เสรมิ พฒันาศกัยภาพ คุม้ครอง พทัิกษ์สทิธ ิ รวมทั�งจัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยเฉพาะกลุม่เป�าหมายของหนว่ยงาน คือ เด็กและเยาวชน รวมถึงพอ่แมแ่ละผูป้กครอง ที�ได้รับผลกระทบ และต้องปรับ
เปลี�ยนวิถีการใชช้วิีต การเรยีนของเด็กและเยาวชน การทํางานของผู้ปกครอง และการรกัษาสขุภาพรา่งกายใหแ้ขง็แรง เพื�อต่อสูกั้บ
เชื�อไวรัสที�มองไมเ่ห็น 

     กรมกิจการเด็กและเยาวชน เล็งเห็นป�ญหาที�ตามมา จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) จึงได้ดําเนนิการชว่ยเหลือกลุม่เป�าหมายให้ทันกับสถานการณ ์รวมทั�งการปรบัเปลี�ยนรูปแบบการดําเนนิกิจกรรม
และการสง่เสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใหส้อดคล้องกับสถานการณ ์ดังนี� 
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          จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า มเีด็กหรอืครอบครวัติดเชื�อหรอื
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป�นจํานวนมาก โดยมยีอดเด็กติดเชื�อสะสมนบัตั�งแต่วันที� 1 มกราคม – 26 ธนัวาคม
2564 รวมจํานวน 310,397 ราย (คิดเป�นรอ้ยละ 14 ของผูติ้ดเชื�อทั�งหมด 2,181,107 ราย) โดยได้ดําเนินการใหก้ารชว่ยเหลือ
เด็กที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกเป�น 2 กรณี ดังนี�

กรณทีี� 1 : เด็กที�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมผีลการ
ดําเนินงานแบง่เป�น 2 ระยะ รวมจํานวนการให้การชว่ยเหลือทั�งสิ�น 11,291 ราย
            ระยะที� 1 ก่อนจัดตั�งศนูยบ์ริหารสถานการณ์โควิด -19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรอื ศบค.ดย. (วันที� 1 มกราคม – 26
กรกฎาคม 2564) การใหค้วามชว่ยเหลือ รวม 5,343 ราย ประกอบด้วย การให้คําแนะนาํปรกึษา การมอบเครื�องอุปโภคบรโิภค  
 และของใชที้�จําเป�น 
            โดยการช่วยเหลือเป�นเงินสงเคราะหเ์ด็กในครอบครวัยากจน เงินสงเคราะหเ์ด็กในครอบครวัอุปถัมภ์ การใหก้ารชว่ยเหลือ
เป�นที�พักพงิ รวมถึงการประสานสง่ต่อหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง
                ระยะที� 2 การใหค้วามชว่ยเหลือของ ศบค.ดย. (ตั�งแต่วันที� 27 กรกฎาคม 2564 – 26 ธนัวาคม 2564) รวม 5,948 ราย ดังนี�
                            การใหค้วามชว่ยเหลือด้านสาธารณสขุ ประกอบด้วย
                               - การประสานเรื�องการตรวจเชื�อ 110 ราย 
                               - สง่ต่อเขา้รับการรักษา 200 ราย 
                               - ประสานที�พกัชั�วคราวหรอืเขา้ศนูย์พกัคอย 231 ราย
                            การชว่ยเหลือด้านสงัคมสงเคราะห ์ประกอบด้วย 
                               - การจัดการรายกรณี 230 ราย 
                               - การให้คําแนะนําปรกึษา 3,878 ราย 
                               - ประสานกลับภูมลํิาเนา 13 ราย 
                               - ประสานสง่ต่อหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง 388 ราย 
                               - รบัเขา้คุ้มครองชั�วคราวในบา้นพกัเด็กและครอบครวั 52 ราย 
                               - มอบเครื�องอุปโภคบริโภค 1,865 ราย 
                               - พจิารณาชว่ยเหลือเป�นเงินสงเคราะห ์2,340 ราย 
                               - จัดหาครอบครัวทดแทน 15 ราย 
                               - มอบชุดเวชภัณฑ์ 39 ราย

กรณทีี� 2 : การใหก้ารชว่ยเหลือเด็กกําพร้าที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี�  
                การใหก้ารชว่ยเหลือเฉพาะหน้า รวม 1,591 ราย ประกอบด้วย 
                   - การให้คําปรึกษา 441 ราย 
                   - มอบถงุยงัชพีหรอืเครื�องอุปโภคบรโิภค 238 ราย 
                   - พจิารณามอบเงินสงเคราะห์โดยเป�นเงินสงเคราะห์/เงินฉกุเฉนิ 208 ราย 
                   - ประสานหนว่ยงานอื�นเพื�อชว่ยเหลือ 324 ราย 
                   - มอบเงินชว่ยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 59 ราย 
                   - ประสานเพื�อเขา้รับการตรวจหาเชื�อ 7 ราย 
                   - ลงพื�นที�เยี�ยมบ้าน/ประสาน อพม.หรอืติดตามเยี�ยมบา้น 313 ราย 
                   - ให้การชว่ยเหลืออื�น ๆ 1 ราย

การชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนจากภัย COVID-19

รายงานประจําป�  2564 9



          การฟ�� นฟูและเยยีวยาคณุภาพชวิีต รวม 698 ราย ประกอบด้วย 
             - การใหก้ารดแูลของบิดา มารดา หรอืญาติ 436 ราย 
             - การจัดหาครอบครัวทดแทน 5 ราย 
             - การประสานขอรับทุนพระราชทานมลูนธิริาชประชานเุคราะห ์235 ราย 
             - ประสานสง่ต่อบริหารสขุภาพจิต 22 ราย

ลงพื�นที�ใหค้วามช่วยเหลือเด็กและครอบครวัที�ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

โดยเจ้าหน้าที�ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื�นที�เยี�ยมบา้น มอบของใชที้�จําเป�นใหกั้บเด็กและครอบครวั ได้แก่  ถงุยงัชพี
เครื�องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ พรอ้มใหกํ้าลังใจและใหคํ้าแนะนาํปรกึษาในเรื�องของการปฐมพยาบาลจิตสงัคม การดแูล
เรื�องความปลอดภัย รวมถึงการดํารงชวิีตภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมถึงการให้คําแนะนาํการบริการของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนษุย์ (พม.) เพื�อบรรเทาป�ญหาความ
เดือดร้อนในเบื�องต้น และให้เด็กและครอบครัวที�ประสบป�ญหาเขา้ถึงสวัสดิการ
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มอบนมผงสาํหรบัเด็กที�อาศยัในครอบครวัที�ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019

โดยมกีารมอบนมผงสาํหรบัเด็กที�มอีายุระหว่าง 6 เดือน – 3 ป� เกิดระหว่างวันที� 1 มนีาคม 2561 ถึงวันที�
31สิงหาคม 2564 ที�มฐีานะครอบครวัยากจน และได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป�นครอบครวัที�มีบตัรสวัสดิการแหง่รฐั (รายได้ต�ากว่า 100,000 บาท ต่อป�) อาศยั
อยูใ่นครอบครัวที�ประสบป�ญหา ผูป้กครองว่างงาน หรอืมีรายได้นอ้ย รวมทั�งครอบครวัที�ไมไ่ด้รบัความชว่ยเหลือ
จากหนว่ยงานอื�น หรือได้รับแต่ไมเ่พยีงพอ โดยมีจุดประสงค์เพื�อบรรเทาป�ญหาความเดือดรอ้นในเบื�องต้น เพื�อให้
เด็กที�อาศยัในครอบครัวที�ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ได้รบัการชว่ยเหลืออยา่งทันท่วงทีและ
เพื�อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี�ยงดูมกีารเจรญิเติบโตและมีพฒันาการอยา่งสมวัย

เยาวชนไทยกู้ภัยโควิด
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นําเสนอขอ้มลูสถานการณ์และขอความรว่มมอืประชาชนปฏิบติัตามขอ้แนะนาํของกระทรวงสาธารณสขุผา่นเสยีงตามสาย
สื�อออนไลน์ สื�อสิ�งพมิพต่์างๆ เป�นต้น โดยมจุีดประสงค์เพื�อชว่ยเหลือผูส้งูอายุในพื�นที�ใหป้ลอดภัยจากเชื�อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ผา่นทาง Facebook Live Application Line เพจสภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย และผา่นชอ่ง
ทางอื�นๆ รวมทั�งการจัดทําหน้ากากผา้อนามยั  Face shield (หนา้กากอนามยัป�องกันใบหนา้) เพื�อมอบใหกั้บผูส้งูอายุและ
ประชาชนทั�วไป

ผู้สูงอายุและการจัดทําสื�อคลิปวีดีโอให้ความรู้เผยแพรก่ารป�องกันและวิธปีฏิบติัตัวเกี�ยวกับเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 และ
โดยสภาเด็กและเยาวชนทกุระดับ จํานวน 2,131 คน รว่มกันจัดกิจกรรมเยาวชนไทยสูภั้ยโควิด ลงพื�นที�เยี�ยมใหกํ้าลังใจ     



เด็กสภาฯ MARKET PLACE

นอกจากนี� ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยงัดําเนนิภารกิจตามอํานาจและหนา้ที�ของกรม
ที�สอดคล้องกับเป�าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561-2580) ทั�งหมด 4 ยุทธศาสตร ์ ดังนี� 

ยุทธศาสตรช์าติด้านความมั�นคง

          มเีป�าหมายในการป�องกันยาเสพติดในแต่ละกลุม่เป�าหมายอยา่งเหมาะสมเป�นรูปธรรม โดยการปลกูฝ�งค่านยิมและ

ป�ญหายาเสพติด อันเป�นป�ญหาสาํคัญที�สง่ผลต่อความมั�นคงของประเทศ
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การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  รวมทั�งเป�นการสง่เสรมิอาชพีใหกั้บเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ผา่นชอ่งทางออนไลน์ Facebook กลุ่ม “เด็กสภาฯ Market- Place”

       กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดําเนนิการรณรงค์ป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด To Be Number One เพื�อ
สร้างกระแส  “การเป�นหนึ�งโดยไมพ่ึ�งยาเสพติด”   ในกลุ่มวัยรุน่และเยาวชนอยา่งต่อเนื�อง โดยรวมตัวกันเป�นชมรม    
To Be Number One ดําเนินการขบัเคลื�อนโดย สภาเด็กและเยาวชน ทั�ง 77 จังหวัด สรา้งสรรค์กิจกรรมการป�องกัน
และแก้ไขป�ญหายาเสพติดโดยจัดกิจกรรม 136 กิจกรรม มเีด็กและเยาวชนเขา้รว่ม จํานวน 8,464 คน ซึ�งทําใหเ้ด็ก
และเยาวชนไทย มคีวามรู้ความเขา้ใจชว่ยเสริมสรา้งภมิูคุ้มกันและป�องกันแก้ไขป�ญหายาเสพติดทั�วประเทศ 

การเพิ�มช่องทางการจําหน่ายสินค้าของครอบครัวสภาเด็กและเยาวชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

องค์ความรู้ที�เหมาะสม อันจะสง่ผลกระทบต่อความคิดและโนม้นา้วใหเ้กิดความเหน็ที�คล้อยตามอยา่งถกูต้อง เพื�อแก้ไข



และคุณธรรม จริยธรรม และเป�นผูที้�มคีวามรูแ้ละทักษะในศตวรรษที� 21 มุง่เนน้การเสรมิสรา้งศกัยภาพของเด็ก
และเยาวชน ในทุกชว่งวัย 
             เด็กแรกเกิด  - อายุ 6 ป�  มเีป�าหมายเพื�อใหพ้อ่แม ่ผูป้กครอง มกีารเตรยีมความพรอ้มทั�งสขุภาวะ เจตคติ   ความรู้
และทักษะก่อนการตั�งครรภ์ พรอ้มทั�งสง่เสริมอนามยัแมแ่ละเด็กตั�งแต่เริ�มตั�งครรภ์ รวมทั�งกําหนดมาตรการสร้างความ
สมดุลระหว่างชวิีตและการทํางานใหพ้อ่แมส่ามารถเลี�ยงดบุูตรได้ด้วยตนเอง ตลอดจนพฒันาเด็กปฐมวัยใหม้สีขุภาวะที�ดี
และสมวัย โดยการสง่เสริมและสนบัสนนุใหโ้รงพยาบาลทุกระดับและหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งดําเนินงานตามมาตรฐานงาน
อนามยัแมแ่ละเด็กสูม่าตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ตลอดจนสง่เสรมิและสนบัสนนุการเลี�ยงลกูด้วยนมแมแ่ละ
สารอาหารที�จําเป�นต่อสมองเด็ก

ยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์
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       กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดตั�งสถานรบัเลี�ยงเด็ก Day Care Night Care เพื�อชว่ยเหลือพอ่แมผู่ป้กครองที�ต้อง
ประกอบอาชพีทั�งในเวลากลางวันและกลางคืน ไมมี่เวลาในการดแูลเด็ก และไมส่ามารถหาสถานที�เลี�ยงดเูด็กได้ รวมทั�งใหเ้ด็ก
ได้รับโอกาสในการเลี�ยงดูและเสรมิสรา้งพฒันาการที�สมวัย ตลอดจนสนบัสนนุใหค้รอบครวัแหว่งกลาง พอ่แมเ่ลี�ยงเดี�ยว และ
แมวั่ยใส ได้มโีอกาสประกอบอาชพี และหารายได้ใหกั้บครอบครวัได้อยา่งเต็มที� โดยดําเนนิการสนบัสนนุการเลี�ยงดเูด็กตาม
มาตรฐานสถานรบัเลี�ยงเด็กอยา่งถกูต้องเหมาะสม และเป�นไปตามมาตรฐาน การสนบัสนนุของเล่นเพื�อสง่เสรมิพฒันาการเด็ก
อาหารเสริม และนม โดยในป�จจุบัน มสีถานรับเลี�ยงเด็ก Day Care Night Care จํานวน 4 แหง่ ได้แก่ 

สถานรับเลี�ยงเด็กเฮือนอุ่นใจ๋ ณ บ้านพกัเด็กและครอบครวัจังหวัดเชยีงใหม ่
สถานรับเลี�ยงเด็กบา้นเป�� ยมสขุ ภายในบริเวณโครงการบา้นเอื�ออาทรเนนิพลับหวาน อําเภอบางละมงุ
จังหวัดชลบุร ี
สถานรับเลี�ยงเด็กบา้นเพิ�มสุข ณ บ้านพกัเด็กและครอบครวัจังหวัดพษิณโุลก
บ้านเด็กฮอลแลนด์ ณ มลูนิธพิทัิกษ์เด็ก จังหวัดภเูก็ต

1.
2.

3.
4.

ขอ้เท็จจริงของผูม้สีทิธไิด้รับเงินอุดหนนุฯ 
เด็กแรกเกิด การดําเนนิการติดตามเรยีกเงินคืนจากผู้ที�ได้รบัเงินเกินสทิธ ิ รวมทั�งการบาํรุงรกัษาระบบฐานข้อมลูโครงการเงิน
อุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิดใหส้ามารถใชง้านได้อยา่งต่อเนื�องและมีประสทิธภิาพ

มีเป�าหมายให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ�มขึ�น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั�งด้านร่างกาย สติป�ญญา

การตรวจสอบขอ้มลูผูไ้ด้รบัสิทธิในระบบฐานขอ้มลูโครงการเงินอุดหนนุเพื�อการเลี�ยงดู
งบประมาณจํานวน 16,322,273,600 บาท นอกจากนี�ยงัมกีารเพิ�มประสิทธภิาพของ การดําเนนิงานโดยมกีารตรวจสอบ
โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 มเีด็กได้รบัสวัสดิการเงินอุดหนนุเพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด จํานวน 2,303,103 คน  เป�น 
ภายใต้โครงการ “เงินอุดหนนุเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด” ซึ�งได้ดําเนนิการมาตั�งแต่ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงป�จจุบนั

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มโีครงการสําคัญที�ขบัเคลื�อนเพื�อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ�การดําเนนิการ สนบัสนุนยุทธศาสตรน์ี� 



               นอกจากนี� กรมกิจการเด็กและเยาวชน มเีป�าหมายเพื�อพฒันาเด็กปฐมวัยใหม้พีฒันาการ สมรรถนะ และ คณุลักษณะที�ดี

ทักษะสําคัญด้านต่าง  ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจํา  ทักษะการควบคมุอารมณ ์ ทักษะการวางแผนและ
การจัดระบบ  ทักษะการรู้จักประเมนิตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพฒันาเด็กปฐมวัยใหม้คีวามพรอ้ม ทั�งทักษะ
ความรู้จรยิธรรม และความเป�นมอือาชพี ตลอดจนผลักดันใหมี้กฎหมายการพฒันาเด็กปฐมวัยใหค้รอบคลมุทั�งการพฒันาทักษะ
การเรียนรู้เน้นการเตรยีมความพร้อมเขา้สูร่ะบบการศกึษา การพฒันาสขุภาพอนามยัใหม้พีฒันาการสมวัยและการเตรยีมทักษะ
การอยูใ่นสังคมให้มพีฒันาการอยา่งรอบด้าน โดยได้ดําเนนิการในฐานะที�เป�นหนว่ยงานที�สง่เสรมิการบูรณาการใหส้ถานพฒันา
เด็กปฐมวัยทุกสงักัด มกีารดําเนนิงานตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ โดยบรหิารจัดการสถานพฒันาเด็กปฐมวัย  

            เด็กและเยาวชน อายุ 6 -  25 ป�  มเีป�าหมายเพื�อใหวั้ยเรยีนและวัยรุน่  มคีวามรูแ้ละทักษะในศตวรรษที� 21
  
แก้ป�ญหา  ปรับตัว  สื�อสาร   และทํางานรว่มกับผูอื้�นได้อยา่งมปีระสิทธผิล
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ที�สมวัยทุกด้าน โดยการพฒันาหลักสตูรการสอนและปรบัปรุงสถานพฒันาเด็กปฐมวัยใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานเนน้การพฒันา

ทุกสังกัด  รวมทั�งสถานรับเลี�ยงเด็กเอกชน ให้จัดสภาพแวดล้อมที�เอื�อในการดแูล พฒันาและสง่เสรมิการเรยีนรู ้ภายใต้โครงการ              

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติไปใชเ้ป�นแนวทางในการสง่เสรมิสนบัสนนุใหส้ถานพฒันาเด็กปฐมวัยสามารถบริหารจัดการประเมนิ
ผลการดําเนนิงาน  เพื�อยกระดับการพฒันาให้มคุีณภาพตามมาตรฐาน ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

การพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย ์ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงสาธารณสขุ    ดําเนนิการ     

เงื�อนไขในการขอรับใบอนญุาตจัดตั�งสถานรับเลี�ยงเด็ก พ.ศ. 2549  ออกตามความ แหง่ พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546)  และการ
พัฒนาศกัยภาพแก่ผูป้ฏิบติังานด้านเด็กปฐมวัย 

ทําหน้าที�เป�นหนว่ยงานประสานและเชื�อมโยงบูรณาการในการพฒันาเด็กปฐมวัย รว่มกับ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวง

การติดตามผลการพฒันาเด็กปฐมวัยในสถานพฒันาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติทั�วประเทศ 

ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ

จัดทําระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศการพฒันาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินตนเองออนไลน์) เพื�อรองรบั 

อีกทั�งยังสง่เสรมิภาคเอกชนในการจัดตั�งสถานรบัเลี�ยงเด็ก โดยจดทะเบยีนตามกฎกระทรวง(กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีารและ

“สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชวิีตเด็กปฐมวัย” โดยมติคณะรฐัมนตรเีมื�อวันที� 2 มกราคม 2562 เหน็ชอบใหใ้ชม้าตรฐาน
การพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติเป�นมาตรฐานกลางของประเทศ  และมอบหมายกระทรวงที�เกี�ยวขอ้งพจิารณานาํมาตรฐานสถาน



       กรมกิจการเด็กและเยาวชน มโีครงการสําคัญที�ขบัเคลื�อนการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรน์ี� ภายใต้โครงการ “สง่เสริมความเข้มแข็ง
สภาเด็กและเยาวชน” ตามพระราชบัญญติัสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2)
พ.ศ. 2560 ซึ�งได้ประกาศใชเ้มื�อวันที� 13 มถินุายน 2560 เพื�อเป�นการสง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนในทุกระดับมสีว่นรว่มและมกีาร
แสดงออกที�สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถซึ�งพฒันาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน 
และเยาวชนในระดับต่าง  ๆโดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการสง่เสรมิและพฒันาเด็กและเยาวชนภายใต้หลักสตูร 7Q สูก่ารเป�น
ผู้นําการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 และการเสริมสรา้งศกัยภาพเด็กและเยาวชน ผา่นการพฒันาศกัยภาพแกนนําสภาเด็กและ
เยาวชน ผา่นระบบออนไลน์ (E-LEARNING 7Q) และการจัดกิจกรรมต่าง  ๆของสภาเด็กและเยาวชน เพื�อพฒันาตนเอง ชุมชนและ
สังคมในด้านต่าง  ๆจํานวน 4,866 กิจกรรม ได้แก่ ด้านการพฒันาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชน ด้านการรณรงค์ป�องกันแก้ไขป�ญหา
เด็ก เยาวชน และสงัคม ด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ด้านการบาํเพญ็ประโยชนห์รอืจิตอาสา ด้านการป�องกันทจุริต
คอรัปชั�น ด้านอาชพีและภมูปิ�ญญาท้องถิ�น ด้านประเพณ ี ศลิปะ วัฒนธรรม กิจกรรมเนื�องในวันสําคัญต่างๆ  และกิจกรรมที�ตอบ
สนองนโยบายของรฐับาล เชน่ การตั�งครรภ์ในวัยรุน่การรณรงค์ยุติความรุนแรงและการป�องกันยาเสพติด เป�นต้น โดยมเีด็กและ
เยาวชนเขา้รว่ม จํานวน 241,774  คน  
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(E-Learning

โดยผา่นกลไกการขบัเคลื�อนของสภาเด็ก



          โดยมเีป�าหมายให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุม่ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รบัการคุม้ครองและมหีลักประกันทางสงัคม

   กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดําเนินการสนบัสนนุยุทธศาสตรน์ี� ภายใต้โครงการ “พฒันาระบบคุม้ครองเด็กและ
เยาวชน”และ“โครงการจัดสวัสดิการสาํหรับเด็กในสถานรองรบัและในบา้นพกัเด็กและครอบครวั”โดยดําเนนิการ
คุ้มครองและพทัิกษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การพฒันาระบบการคุม้ครองเด็กและเยาวชน เพื�อสง่เสรมิและผลักดันนโยบาย
ยุทธศาสตร์ กลไก มาตรการในการคุ้มครอง ป�องกันและแก้ไขป�ญหาเด็กและเยาวชนสูก่ารปฏิบติั การสง่เสริม สนบัสนุน
ทางวิชาการ เทคโนโลย ีนวัตกรรม การใหคํ้าปรึกษา แนะนาํ การฝ�กอบรม และให้ความชว่ยเหลือ รวมทั�งติดตามประเมนิ
ผลการดําเนินการของเครือขา่ยที�เกี�ยวขอ้ง การดําเนนิการเกี�ยวกับการเฝ�าระวัง การชว่ยเหลือ และแก้ไขป�ญหากลุม่เด็ก
และเยาวชนที�อยูใ่นภาวะเสี�ยงและยากลําบาก หรอืในพื�นที�ที�จําเป�นต้องใหก้ารดแูลเป�นกรณีเฉพาะรวมถึงเด็กและ
เยาวชนและครอบครัวที�ต้องได้รับการสงเคราะห์คุม้ครองและพทัิกษ์สทิธ ิ การบรหิารจัดการกองทนุคุม้ครองเด็ก การสง่
เสริมและสนบัสนนุการดําเนนิงานตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายหอพกั และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง พนัธกรณี
ความตกลงและความรว่มมอืระหว่างประเทศ รวมทั�งการจัดกิจกรรมเพื�อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนการ
ติดตามและประเมนิผลให้เป�นไปตามวัตถปุระสงค์ การกําหนดมาตรการและกลไกในการใหค้วามชว่ยเหลือ ฟ�� นฟ ู และ
พฒันาแก่เด็กและเยาวชนที� ประสบป�ญหาให้เป�นไปตามมาตรฐานที�กําหนด รวมทั�งการให้ความชว่ยเหลือ พทัิกษ์สทิธิ
แก้ไขป�ญหา และการสง่ต่อหนว่ยงานที�รับผดิชอบในการฟ�� นฟ ู และพฒันาเด็กและเยาวชนที�ประสบป�ญหา นอกจากนี�
กรมกิจการเด็กและเยาวชน มภีารกิจในการดําเนนิการเกี�ยวกับงานเลขานกุารของคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแหง่ชาติ
และงานเลขานุการของคณะกรรมการสง่เสริมกิจการหอพกั การประสาน สง่เสรมิ สนบัสนนุ และกํากับดแูลการดําเนนิ
งานของบ้านพกัเด็กและครอบครวั ตลอดจนปฏิบติังานรว่มกับหรอืสนบัสนนุการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
การดําเนินงานคุ้มครองเด็กดังกล่าวเป�นไปตามกฎหมายหลัก ได้แก่ พระราชบญัญติัการคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญติัหอพกั พ.ศ. 2558 และมนีโยบายและยุทธศาสตรที์�สาํคัญ คือ ยุทธศาสตรก์ารคุม้ครองเด็กแหง่ชาติ พ.ศ.
2560 – 2564 ยุทธศาสตรส์ง่เสรมิและปกป�องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื�อออนไลน ์ พ.ศ. 2560 – 2564 และ
นโยบายและยุทธศาสตรด้์านการป�องกันและแก้ไขป�ญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558 – 2564  
        โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 มเีสนอขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อสง่เสรมิการดําเนนิงานตาม พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ.
2546 จํานวน 3 เรื�อง ได้แก่ (1) แนวปฏิบัติการดําเนนิงานครอบครวัอุปถัมภ์ (2) แนวทางการดแูลและคุม้ครองเด็กใน
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ (3) แนวทางในการบนัทึกข้อมลูเกี�ยวกับ
เด็กและครอบครัวเป�นรายกรณี มกีารขบัเคลื�อนการดําเนนิงานของคณะกรรมการคุม้ครองเด็ก 76 จังหวัด เพื�อดําเนินการ
ตามภารกิจต่าง ๆ ขา้งต้น การจัดทําคู่มอืต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับงานด้านการปกป�องคุม้ครองเด็กและเยาวชน รวมทั�งการจัด
ทําสื�อดิจิทัลต่าง ๆ 
      นอกจากนี� กรมกิจการเด็กเยาวชนได้ผลักดันใหส้ภาเด็กและเยาวชน เป�นอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมั�นคงของ
มนุษย์ (อพม.) เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนเป�นกลไกในการพฒันาพื�นที� และเป�นสว่นหนึ�งของสงัคมซึ�งสามารถชี�เป�า เฝ�าระวัง
สร้างการมสีว่นรว่มจัดสวัสดิการชุมชน และรว่มพฒันาสังคมได้ โดยสภาเด็กและเยาวชนสามารถสาํรวจหรอืแจ้งข้อมลูให ้   
 หนว่ยงานเขา้ให้การชว่ยเหลือ เชน่ การแจ้งเหตผุา่นแอพลิเคชั�น “คุม้ครองเด็ก” “สายด่วน 1300” และชอ่งทางอื�น  ๆเพื�อ
ฝ�าระวังป�ญหาที�อาจจะเกิดขึ�นกับเด็กและเยาวชนในพื�นที� รว่มกับผู้นาํในท้องถิ�นในการทํางานเชงิป�องกันและแก้ไขป�ญหา
ในพื�นที�ของตนเอง 

ยุทธศาสตรช์าติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
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หรือในพื�นที�ที�จําเป�นต้องให้การดูแลเป�นกรณีเฉพาะรวมถึงเด็กและ

เยาวชน”และ“โครงการจัดสวัสดิการสาํหรับเด็กในสถานรองรับและในบ้านพักเด็กและครอบครัว”โดยดําเนินการ

เพิ�มขึ�น โดยมรีะบบและกลไกในการให้ความชว่ยเหลือกลุ่มเป�าหมายที�ต้องการความชว่ยเหลือเป�นพิเศษได้ครอบคลมุมากยิ�งขึ�น



และครอบครัวที�ประสบป�ญหาทางสงัคมในภาวะวิกฤตนั�น มกีารใหก้ารชว่ยเหลือเบื�องต้นในด้านที�อยูอ่าศัย อาหาร 

โดยดําเนินการภายใต้บ้านพกัเด็กและครอบครวัทั�ง  77 จังหวัด และสถานสงเคราะห ์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

รวมทั�งสิ�น 193,624 คน
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 สาํหรับงานด้านสงเคราะห์และการช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กเยาวชน

ยารักษาโรค และเครื�องนุง่หม่ ตลอดจนการชว่ยเหลือบาํบดัฟ�� นฟ ูสภาพรา่งกายและจิตใจ บรรเทาความเดือดรอ้น
เฉพาะหน้าและประสานสง่ต่อให้ผูป้ระสบป�ญหาทางสงัคมสามารถชว่ยเหลือตัวเองใชช้วิีตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกติสขุ

สถานพัฒนาและฟ�� นฟู ศูนย์สงเคราะห์และฝ�กอาชีพ และสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ทั�ง 30 แห่ง ภายใต้การสังกัด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีเด็กเยาวชนและครอบครัว ที�ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการ



 
 

     มเีป�าหมายเพื�อพฒันาระบบบรหิารจัดการองค์การและปรบัเปลี�ยนกระบวนการทํางานใหเ้ป�นดิจิทัลมากขึ�นใน
การให้บริการประชาชน รวมทั�งการพฒันาบุคลากรภาครฐัใหเ้ป�นคนดีและเก่ง ยดึหลักคณุธรรม จริยธรรม มจิีตสาํนึก
มคีวามสามารถสูง มุง่มั�นและเป�นมอือาชพี 

ยุทธศาสตรช์าติด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารภาครฐั
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แรกเกิดจนถึง 6 ป�แบบถ้วนหน้า การเพิ�มประสทิธภิาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน เชน่ การพฒันาเว็ปไซต์

และระบบรายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชน รวมทั�งการพฒันาบุคลากรภาครฐั โดยการฝ�กอบรมต่าง ๆ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดําเนินการยกระดับการบริการประชาชนให้เป�นระบบดิจิทัลมากยิ�งขึ�น เช่น 
การพัฒนาระบบแจ้งเหตุออนไลน์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิดให้สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที�และรองรับการขยายเวลาให้เงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด ตั�งแต่ 

ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน การผลักดันให้เกิดระบบการบูรณาการฐานข้อมูลจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน



     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ทรงพระกรุณาพระราชทานรางวัลแก่ผูช้นะเลิศการประกวดดนตรไีทยระดับมธัยมศกึษา
ภายใต้หวัข้อ ''ประลองเพลง ประเลงมโหร ี ครั�งที� 34 ประจําป� 2562 เมื�อวันศกุรท์ี�         
 12 มนีาคม 2564 ณ อาคารหอพระสมดุ วังสระปทมุ
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     กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื� อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการเล่นดนตรีไทย การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) และการบรรเลงเดี�ยว
เครื� องดนตรีและขับร้องอย่างถูกต้องและเป�นเวทีในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเป�นเลิศด้านดนตรี
ไทยและสามารถเข้าแข่งขันในเวทีระดับประเทศต่อไป เป�นการอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีไทย การบรรเลง
รับร้อง (วงมโหรี) และการบรรเลงเดี�ยว เครื� องดนตรีและขับร้อง โดยมีการจัดการประกวดดนตรีไทย ระดับ
มัธยมศึกษา ' 'ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั�งที�  34 ประจําป� 2562 
แบ่งเป�น 2 ประเภท ดังนี� 
        1.การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ก และถ้วย ข
        2.การบรรเลงเดี�ยวเครื�องดนตรีและขับร้อง
     เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย ประเภทมโหรีตามแบบแผน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) และการบรรเลงเดี�ยวเครื�องดนตรีและขับร้องอย่างถูกต้อง โดยผู้ชนะเลิศทั�ง  
 3 ประเภท ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เมื�อวันศุกร์ที� 12 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอพระสมุด วังสระปทุม

กิจกรรม : การส่งเสริมดนตรไีทย
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กิจกรรม : วันเยาวชนแห่งชาติ

       กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดําเนินกิจกรรมวันเยาวชนแหง่ชาติเป�นประจําทกุป� โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื�องจากในเดือนกันยายน สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019  (COVID - 19) ยงัคงมคีวามรุนแรง
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ชว่งที� 1 Proud of Youth “ความภาคภูมใิจของเยาวชนคนเก่ง”
ชว่งที� 2 Youth Power Rangers “พลังของเยาวชน”
ชว่งที� 3 Youth What’s Up “เยาวชนจิตอาสา”
ชว่งที� 4 Youth on the International Stage “เยาวชนไทยไมแ่พ ้ชาติใดในโลก”

กิจกรรมแบง่เป�น 4 ชว่ง ดังนี�

และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงงดการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร 
และการพระราชทานรางวัลฯ เพื�อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ยังคงให้ความสาํคัญในการประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ และผู้ที�ได้รับการคัดเลือกเป�นเด็กและเยาวชน

เมื�อวันจันทร์ที� 20 กันยายน 2564 เวลา 11:00 น. ผ่านทางเฟซบุ๊ก ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทํา    
 คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน YouTube กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

แห่งชาติและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม
ในสังคมและเป�นการเชิดชูเกียรติผู้ที�ได้รับรางวัลผ่านสื�อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยได้จัดกิจกรรม ไลฟ� 20+พลังบวก

ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจําป� 2564 เพื�อสร้างการรับรู้ความสาํคัญของวันเยาวชน



 การสอบสมัภาษณ์คัดเลือกผูแ้ทนเยาวชนเพื�อเขา้รว่มโครงการ
เยาวชนเอเชยีอาคเนยประจําป� 2564 (SSEAYP Youth Conference
2021) ระหว่างวันที� 24 สงิหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หอ้งประชุม กสส. ชั�น 2 อาคารดรุณวิถี ในบรเิวณสถานสงเคราะห์
เด็กหญงิบา้นราชวิถี และที�ตั�งของคณะกรรมการและผูเ้ขา้รบัการสอบ
สมัภาษณ์

กิจกรรม : เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

การประชุม June Conference โครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนย ์ประจําป� 2564 
วันอังคารที� 22 มถินุายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

มกักะสัน กรุงเทพฯ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนษุย ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผูแ้ทนเยาวชนเพื�อเขา้รว่ม
โครงการเรือเยาวชนเอเชยีอาคเนยป์ระจําป� 2564

(SSEAYP Youth Conference 2021) 
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กิจกรรมที� 1 ประกอบด้วย การประชุมผูนํ้ารุน่ต่อไป (Next Generation Leaders Conference) รูปแบบออนไลน ์    

กิจกรรมที� 2  

         สําหรับป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยังคงมคีวามรุนแรง จึงได้มกีารปรับเปลี�ยนรูปแบบกิจกรรมเป�นแบบออนไลนแ์ละมเียาวชนเข้ารวมกิจกรรมจํานวน 152 คน
โดยมกีารดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี�

          กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมพฒันาเยาวชนภายใต้โครงการ "เรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนย"์ ซึ�งจัดเป�นประจําทกุป�

และประเทศชาติ การเป�ดโลกทัศนม์มุมองด้านวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  ในภมิูภาคอาเซยีนและประเทศญี�ปุ�น
เพื�อให้เยาวชนที�เขา้รว่มมคีวามรู้และได้รับประสบการณสํ์าหรบัการปรบัใชป้ระโยชนใ์นการทํางานและพฒันาศักยภาพตนเอง

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผูแ้ทนเยาวชนเพื�อเขา้รว่มโครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนยป์ระจําป� 2564 
(SSEAYP Youth Conference 2021) โดยมเียาวชนเขา้รว่มกิจกรรม จํานวน 152 คน

ผู้นําเยาวชน (SSEAYP Youth Conference 2021) รูปแบบออนไลน์
การประชุม June Conference (การประชุมผูแ้ทนประเทศเอเชยีอาคเนยแ์ละญี�ปุ�น) และการประชุม

เรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนยประจําป� 2564 (SSEAYP Youth Conference



นางสภัุชชา สทุธพิล
อธบิดี

 

ทําเนยีบผูบ้ริหารทําเนยีบผูบ้รหิาร
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564

  

นางเทพวัลย ์ภรณวลัย
รองอธบิดี

 

นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดี

 

นางสาวอรพนิท์ ศกัดิ�เอี�ยม
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก

 

นางภาวิน ีสมุลตรี
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน

 

 นางวัฒนา มงัคะดานะรา
เลขานุการกรม

 
 

นางนันทา ไวคกุล
ผู้อํานวยการกองคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน
 
 

นางณชิาพัชฌ ์เพช็รพนัธุ์
ผูอํ้านวยการกองสง่เสรมิ

 การพฒันาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครวั

 
 

นายธงชยั มลูพนัธ ์
ผูอํ้านวยการกองยุทธศาสตร์

 และแผนงาน
 

นางศิรริตัน ์กาญจนกํ์าธร
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ

รบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม
 
 

นางวันทน ีอุบลแยม้
หวัหน้ากลุ่มพฒันาระบบบริหาร

 

นางสาวทัศนาลักษณ์ สทิธกิาร
หวัหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

 

นางป�ยะวดี พงศไ์ทย
ผูอํ้านวยการศนูย์ปฏิบติัการ

โครงการเงินอุดหนุน
เพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด
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นายพสิฐิ พลูพพิฒัน์
รองอธบิดี

 
 
 

นางภาวินี สมุลตรี
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน

 
 
 
 

นางเตือนใจ คงสมบติั
ผูอํ้านวยการกองสง่เสริม

การพฒันาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว

 

นายอนันธนวิชญ ์อนศุาสนัน
ผูอํ้านวยการกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน
 

นางจตพุร โรจนพานิช
อธบิดี

ทําเนยีบผูบ้ริหารทําเนยีบผูบ้ริหาร
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565

  

นางสาวอรพนิท์ ศกัดิ�เอี�ยม
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก

 
 

นางเธียรทอง ประสานพานิช
เลขานุการกรม

 

นางนันทา ไวคกลุ
ผู้อํานวยการกองคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน

นางศริิรัตน์ กาญจน์กําธร
ผู้อํานวยการศนูยอํ์านวยการ

รับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม
 
 

นางวันทน ีอุบลแยม้
หัวหน้ากลุ่มพฒันาระบบบรหิาร

 

นางสาวทัศนาลักษณ์ สทิธิการ
หัวหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

นางป�ยะวดี พงศไ์ทย
ผูอํ้านวยการศนูย์ปฏิบัติการ

โครงการเงินอุดหนุน
เพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ประจําป� 2564

 

 

รางวัลเลิศรฐั ประจําป� 2564 สาขาบรกิารภาครฐั ประเภทพฒันาการบรกิาร ระดับ “ด”ี

ชื�อผลงาน        : ต้นแบบพฒันาการเด็กพเิศษ 
หนว่ยงาน        : สถานสงเคราะหเ์ด็กชายยะลา จังหวัดยะลา
วันที�รับรางวัล  : วันที� 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์
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         “ต้นแบบการพฒันาเด็กพเิศษ ELS Model”สอดคล้องกับเป�าหมายการพฒันาที�ยั�งยืน Sustainable -  Development
Goals (SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ ในมติิสงัคม เป�าหมายที� 4 สรา้งหลักประกันว่าทกุคนมกีารศกึษาที�มคีณุภาพ
อยา่งครอบคลุมและเท่าเทียม และสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวิีต
               ELS Model (Empowerment of life skills) เป�นการศกึษาตามอัธยาศยัอีกทางเลือกหนึ�งของเด็กทกุคนในสถานรองรบั เพื�อใหเ้ด็ก
เหล่านั�นได้รับการพฒันาศกัยภาพของตนเอง จนสามารถพึ�งพาตนเองได้ในอนาคต

เด็กกลุ่มพเิศษไมต้่องถกูสง่ไปยงัหนว่ยงานอื�น และได้รบับรกิารตามคณุลักษณะ
เด็กได้รับการยอมรับจากสถานศกึษา และได้กลับเขา้ไปเรยีนตามปกติ
เด็กแสดงพฤติกรรมเชงิบวกมากขึ�น เป�นที�ยอมรบัของสังคม
เด็กเกิดความรู้สกึเหน็คณุค่าในตนเอง
เด็กได้รับการพฒันาตนเองอยา่งสงูสดุ ภายใต้ขอ้จํากัดของแต่ละคน มทัีกษะการประกอบอาชพี
ลดผลกระทบทางด้านจิตใจ จากการสง่ต่อไปยังสถานรองรบัอื�น
เด็กสามารถพึ�งพาตนเองได้เมื�อกลับคืนสูสั่งคม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

          สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จังหวัดยะลา ได้ดําเนนิการให้บรกิารเด็กและเยาวชนชายที�มอีายุระหว่าง 7 – 18 ป�
ตามภารกิจการใหบ้ริการ ซึ�งในป�จจุบันได้มกีารปรบัรูปแบบการใหบ้รกิารสวัสดิการสงัคม ใหต้รงกับสภาพป�ญหาของกลุ่ม
เป�าหมาย จากแนวคิดที�ว่า“คนทกุคนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้” ซึ�งรูปแบบการจัดกิจกรรมมาจากแนวคิด
มอนเตสซอรี� (Montessori) โดยกําหนด 10 ขั�นบนัได ซึ�งเรยีกกระบวนการนี�ว่า ELS Model (Empowerment of         
 Life Skills) สามารถตอบสนองป�ญหาและความต้องการของกลุ่มเป�าหมายได้เป�นอยา่งดี ทําใหไ้ด้รบัการพฒันาตนเอง
ตามศกัยภาพ ไมสู่ญเสียโอกาส อีกทั�งไมเ่ป�นการเพิ�มปมป�ญหาภายในใจของกลุ่มเป�าหมาย สามารถลดความรุนแรงที�อาจ
เกิดขึ�นได้ในอนาคต
          ประโยชนที์�เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ฯ ได้รบัจากโครงการ “ต้นแบบการพฒันาเด็กพเิศษ ELS Model” 
 มดัีงนี�

ELS Model



 

รางวัลรฐับาลดิจิทัล ประจําป� 2564 "DG Awards 2021"
(Digital Government Awards 2021) ประเภท รางวัลพฒันาการดเีด่น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ประจําป� 2564
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                           กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนษุย ์
ได้รับการพจิารณาจากสาํนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรอื สพร. ใหไ้ด้รบัรางวัลรฐับาลดิจิทัล ประจําป�
2564 "DG Awards 2021" (Digital Government Awards 2021) ประเภท รางวัลพฒันาการดีเด่น สาํหรับหนว่ยงาน    
 ที�ให้บริการเป�นหลัก ซึ�งรางวัลพฒันาการดีเด่นดังกล่าว เป�นรางวัลสาํหรบัหนว่ยงานที�เป�นแบบอยา่งที�ดี และการสรา้ง
แรงจูงใจให้ทุกหนว่ยงานมุง่มั�นพฒันาและยกระดับองค์กรให้ดียิ�งขึ�น มุง่เนน้การดําเนนิงานของหนว่ยงานที�มพีฒันาการ
ด้านรัฐบาลดิจิทัลอยา่งก้าวกระโดด และมุง่มั�นพฒันายกระดับองค์กรให้ดียิ�งขึ�นและต่อเนื�องในทกุ ๆ ป� โดยพฒันาการ
ดังกล่าวต้องเป�นพฒันาการที�มคีวามสมดุลทั�งทางด้านนโยบาย บุคลากร บรกิาร การบรหิารจัดการ โครงสรา้งพื�นฐาน
และการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ีโดยมนีายกรัฐมนตรเีป�นผู้มอบรางวัล

ชื�อผลงาน        :  รางวัลรฐับาลดิจิทัล ประจําป� 2564
                            "DG Awards 2021" (Digital Government Awards 2021)
หนว่ยงาน        :  กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที�รับรางวัล  :  วันที� 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564



    คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตรแก่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ�งมีผลการ
ประเมินองค์กร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 เป�นระดับองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร
อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที� 1 (พ.ศ.2559-2564) 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ประจําป� 2564

 

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รบัการยกยอ่งเป�นองค์กรคณุธรรม 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564
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ชื�อผลงาน        : รางวัลการประเมนิองค์กร ระดับองค์กรคณุธรรม
หนว่ยงาน        : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที�รับรางวัล  : วันที� 3 ตลุาคม พ.ศ. 2564



รางวัล “1 คนดี มจีริยธรรม 1 หนว่ยงาน 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย ์

ประจําป� พ.ศ. 2564” 
 

รางวัล 1 คนดี มจีรยิธรรม 1 หนว่ยงาน 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย ์ประจําป� พ.ศ. 2564

 
ชื�อ                 นางสาวสธุดิา ศรีมงคล
ตําแหน่ง       นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการ
สาํนัก/กอง   กองสง่เสริมการพฒันาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครวั
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รางวัลข้าราชการพลเรอืนดีเด่น
ประจําป� พ.ศ. 2564

ชื�อ  นางสาวดรุณ ี พจนานกูุลกิจ
ป�จจุบนัดํารงตําแหน่ง/ระดับ  นกัพฒันาสงัคม  ระดับชาํนาญการพเิศษ
ปฏิบติัหน้าที�  ผูอํ้านวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
สาํนัก/กอง    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ผลงานดเีด่น 
ผลงานที� 1 ปรับเปลี�ยนกรมกิจการเด็กและเยาวชนสูก่ารเป�น “องค์กรดิจิทัล”
ผลงานที� 2 การพฒันายกระดับเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ตพื�นฐานและการให้บรกิารระบบ         
                  สารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชนด้านการบรหิารหนว่ยงานยุค Thailand 4.0
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รางวัลข้าราชการพลเรอืนดีเด่น
ประจําป� พ.ศ. 2564

ชื�อ  นายสมุนิชยั ทองพนัชั�ง
ป�จจุบนัดํารงตําแหน่ง/ระดับ  ชา่งประปา ช 3
ปฏิบติัหน้าที�  หวัหน้าฝ�ายฝ�กอาชพี
สาํนัก/กอง   ศนูยส์งเคราะห์และฝ�กอาชพีเยาวชนจังหวัดศรสีะเกษ  กองสง่เสรมิการพฒันาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว
ผลงานดเีด่น 
ฝ�กทักษะอาชพีด้านการเกษตรตามโมเดลการพฒันาทักษะอาชีพ การปลูกพชืผักสวนครวั การเลี�ยงสตัว์ การขยาย
พนัธุไ์มด้อกไมป้ระดับ การปลกูพชืยนืต้น และเศรษฐกิจพอเพยีง ใหแ้ก่เด็กในความอุปการะของศูนยส์งเคราะหแ์ละ
ฝ�กอบรมเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และติดตามและเยี�ยมเด็กในความอุปการะที�ออกไปฝ�กอบรมภายในและภายนอก
ศนูย์สงเคราะห์และฝ�กอบรมเยาวชนจังหวัดศรสีะเกษ 
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สว่นที� 1

ข้อมูลพื�นฐาน
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ในช่วงระหว่างป� พ.ศ. 2545 - 2549
       ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน ดําเนินงานอยูภ่ายใต้สาํนกังานสง่เสรมิสวัสดิภาพและพทัิกษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส คนพกิาร 
 
3 ตลุาคม 2545 ตามพระราชบัญญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและ
อํานาจหนา้ที�ของสว่นราชการ ให้เป�นไปตามพระราชบญัญติัปรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยยุบรวมสว่นราชการ
ท
4 หนว่ยงาน คือ สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิและประสานงานเยาวชนแหง่ชาติ สงักัดสาํนกันายกรัฐมนตร ี บางสว่นของ  
 กรมการพัฒนาชุมชน และสาํนักงานเรง่รัดพฒันาชนบท สังกัดกระทรวงมหาดไทย และบางสว่นของกรมประชาสงเคราะห ์สงักัด
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาเป�นสาํนกังานสง่เสรมิสวัสดิภาพและพทัิกษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพกิาร และ   
 ผู้สูงอายุ
     ป� 2550 รัฐบาลประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิาร พ.ศ. 2550 สาํนกังานสง่เสริมสวัสดิภาพและ
พทัิกษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส คนพกิาร และผูส้งูอายุ (สท.) จึงได้ตัดภารกิจด้านคนพกิารออกไป และต่อมาได้มพีระราชกฤษฎีกาเปลี�ยน
ชื�อสํานักงานสง่เสริมสวัสดิภาพและพทัิกษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส คนพกิาร และผูสู้งอายุ เป�น สาํนกังานสง่เสริมสวัสดิภาพและพทัิกษ์
เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส และผูส้งูอายุ (สท.) พ.ศ. 2552 ตามที�ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  เล่มที� 126 ตอนที� 39 ก โดยใหม้ผีลบงัคับใช้
ตั�งแต่วันที� 16 มถินุายน 2552 เป�นต้นไป ซึ�งมภีารกิจเกี�ยวกับการสง่เสรมิศกัยภาพการคุม้ครอง พทัิกษ์สทิธปิระชาชนในแต่ละกลุม่        
 เป�าหมาย โดยการกําหนดมาตรการ กลไก สง่เสรมิ สนบัสนนุภาครฐัและเอกชนในการดําเนนิการตามนโยบายและมาตรการที�กําหนด   
 เพื�อให้เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส และผูส้งูอายุ มคุีณภาพชวิีตที�ดี และมีความมั�นคงในการดํารงชวิีต
        ต่อมาเพื�อรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบติั ของกลุ่มเป�าหมายเดียวกันใหอ้ยูใ่นสว่นราชการเดียวกัน
เพื�อให้สามารถกําหนดเป�าหมายและทิศทางการปฏิบติังานของสว่นราชการใหส้ามารถปฏิบติังานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ลดการทํางานที�ซ�าซ้อน รวมทั�งเป�นการประหยดัทรพัยากรภาครฐัมากยิ�งขึ�น จึงได้มีการตราพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที� 14) พ.ศ. 2558 ยุบเลิกสาํนกังานสง่เสรมิสวัสดิภาพและพทัิกษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ
และตั�งเป�นกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สงูอายุ 
       ดังนั�น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ถกูตั�งขึ�นโดยยดึภารกิจด้านเด็กและเยาวชน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� 132
ตอนที� 15 เมื�อวันที� 5 มนีาคม 2558 มผีลใชบ้งัคับตั�งแต่วันที� 6 มีนาคม 2558 เป�นหนว่ยงานเชงินโยบายและเชงิปฏิบติั ที�มหีนา้ที�    
 เกี�ยวกับการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชน การคุม้ครองพทัิกษ์สิทธเิด็กและเยาวชน การสง่เสริมสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว โดยการกําหนด นโยบาย มาตรการ กลไก สง่เสรมิสนบัสนนุภาครฐัและภาคเอกชน ติดตามและประเมนิผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมาตรการที�กําหนด เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนมคุีณภาพชีวิตที�ดีและมีความมั�นคงในการดํารงชวิีต
       และในป� พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ย้ายที�ทําการใหม่มาอยู่ที�ชั�น 15-17 อาคารใหม่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม เขตป�อมปราบศัตรูพ่าย เพื�อให้การปฏิบัติงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์มีความเป�นเอกภาพและคล่องตัวมากขึ�น
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ที�มีภารกิจหน้าที�คล้ายกันหรือเหมอืนกันตามกลุ่มเป�าหมายซึ�งอยูใ่นกลุ่มงานเดียวกันเขา้มารวมกันเป�นหนว่ยงานเดียวคือใหร้วม

และผู้สูงอายุ เป�นส่วนราชการมีฐานะเป�นกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ ก่อตั�งเมื�อวันที�

เกี�ยวกับการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองพทัิกษ์สทิธเิด็กและเยาวชน การสง่เสรมิสวัสดิการเด็ก



ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ

1.เสนอแนะนโยบาย แนวทาง เสริมสร้างมาตรการและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและ    
พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว

2.กําหนดมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและการส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและครอบครัว ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี�ยนแปลงทางสังคมโลก พันธกรณี ความตกลง
และความร่วมมือระหว่างประเทศ กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานให้เป�นไปตามมาตรฐานที�
กําหนด

3.พัฒนาองค์ความรู้เกี�ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว

4.ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื�อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
เด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว และบทบาททางสังคมของเด็กและเยาวชน

5.บริหารจัดการและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป�นศูนย์กลางข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน รวมทั�ง
ที�เป�นกลุ่มเสี�ยง กลุ่มที�มีป�ญหาทางสังคม กลุ่มที�ประสบภัยสังคม กลุ่มที�พึงได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง สงเคราะห์
พัฒนาและฟ�� นฟู และการรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม

6.จัดบริการสวัสดิการสงัคม การสงัคมสงเคราะห ์ การใหคํ้าปรกึษาแนะนํา การใหค้วามชว่ยเหลือและการแก้ไขป�ญหาแก่
กลุ่มเด็กและเยาวชนที�เป�นกลุ่มเสี�ยง กลุ่มที�ประสบภัยสงัคม และกลุ่มที�มปี�ญหาทางสงัคม รวมทั�งประสานสง่ต่อหนว่ยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

7.พฒันารูปแบบ วิธีการบริการสวัสดิการสงัคม และการสังคมสงเคราะหเ์ด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานที�กําหนด

8.จัดใหม้บ้ีานพักเด็กและครอบครวั สถานรับเลี�ยงและพฒันาเด็ก สถานแรกรบั สถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวัสดิภาพ
และสถานพฒันาและฟ�� นฟ ูในการบรกิารและใหก้ารชว่ยเหลือ สงเคราะห ์คุม้ครองสวัสดิภาพ พฒันา ฟ�� นฟ ูและจัดบริการ
สังคมแก่เด็กและครอบครวัที�ประสบป�ญหา

9.เป�นศูนย์กลางในการใหค้วามชว่ยเหลือ คุ้มครองและดําเนินการในการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม

10.ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว

11.ประสาน สง่เสรมิ และสนบัสนุนทางวิชาการ ขอ้มลู เทคโนโลย ี การใหคํ้าปรกึษาแนะนําและใหค้วามชว่ยเหลือ รวมทั�ง
การติดตามและประเมนิผลการดําเนินการของเครอืขา่ยที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อการสง่เสริมและพฒันาศักยภาพ การคุม้ครองและ
พทัิกษ์สิทธิเด็กและเยาวชนตามกฎหมายและการสง่เสรมิสวัสดิการเด็กและครอบครวั

12.ปฏิบัติงานอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดใหเ้ป�นอํานาจหนา้ที�ของกรมหรอืตามที�รัฐมนตรหีรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อํานาจหน้าที�
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ประเภท กรอบอัตรากําลัง รอ้ยละ

ขา้ราชการ 498 22

ลูกจ้างประจํา 234 10

พนกังานราชการ 1,523 68

รวม 2,255 100

กรอบอัตรากําลังกรอบอัตรากําลัง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจําป� พ.ศ. 2564กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจําป� พ.ศ. 2564

ณ วันที� 30 กันยายน 2564

พนักงานราชการ
68%

ลูกจ้างประจํา
10%

ขา้ราชการ
22%

ขา้ราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
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06

11 17

แผนยอ่ย : แผนยอ่ย :
การพฒันาบรกิารประชาชน
การปรบัสมดลุภาครฐั
การพฒันาระบบบรหิารภาครฐั
การสรา้งและพฒันาบุคลากรภาครฐั

1.
2.
3.
4.

21 22

ประเด็นปฏิรูป :
บรกิารภาครฐั สะดวก รวดเรว็ และตอบโจทยช์วิีตประชาชน
ระบบขอ้มลูภาครฐัมมีาตรฐานทันสมยัและเชื�อมโยงกันก้าวสู่
รฐับาลดิจิทัล
โ่ครงสรา้งภาครฐักะทัดรดั ปรบัตัวได้เรว็และระบบงานมผีลสมัฤทธิ�สงู
กําลังคนภาครฐัมขีนาดที�เหมาะสมและมสีมรรถนะสงูพรอ้มขบั
เคลื�อนยุทธศาสตรช์าติ

 
1.
2.

3.
4.

การเสรมิสรา้งความมั�นคง
แหง่ชาติเพื�อการพฒันา

ประเทศสูค่วามมั�งคั�งและ
ยั�งยนื

การเสรมิสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพ

ทนุมนษุย์

การบรหิารจัดการในภาค
รฐัการป�องกัน

การทุจรติประพฤติมชิอบ
และธรรมาภิบาล

ในสงัคมไทย

แผนพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจเศรษฐกิจ
และสงัคมและสงัคม
แหง่ชาติ ฉ.แหง่ชาติ ฉ.1212

01 03 04

แผนการแผนการ
ปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศ

     แผนยอ่ย :
การป�องกัน
และแก้ไขป�ญหา
ที�มผีลกระทบต่อ
ความมั�นคง

การพฒันาเด็ก
ตั�งแต่ชว่งการตั�ง
ครรภ์จนถึง
ปฐมวัย
การพฒันาชว่งวัย
เรยีน/วัยรุน่

1.

2.

แผนยอ่ย :
การคุ้มครองทางสงัคมขั�น
พื�นฐานและหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจ สงัคมและ
สขุภาพ
มาตรการแบบเจาะจงกลุ่ม
เป�าหมายเพื�อแก้ป�ญหา
เฉพาะกลุ่ม

1.

2.

          แผนยอ่ย : 
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

        แผนยอ่ย : 
การพัฒนากฎหมาย

กลุ่มผูเ้สยีเปรยีบในสงัคม
การมสีว่นรว่ม การเรยีนรู ้การรบัรู ้และ
การสง่เสรมิกิจกรรมทางสงัคม

1.
2.

ประเด็นปฏิรูป :

05 01 02
การสรา้งความเป�นธรรม

และลดป�ญหาความ
เหลื�อมล�าในสงัคม

06

01 20
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สร้างหลักประกันทางสังคม
ที�ครอบคลุมและเหมาะสม
กับกลุ่มเป�าหมายเฉพาะ

ยกระดับองค์กรสูก่าร
เป�นผู้นําทางสังคม

03

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
01 02 06

พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที�เอื�อต่อ

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี

แผนงาน : 
บูรณาการป�องกันปราบปรามเเละบําบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด 10.0000 ลบ.)
ผลผลิต : 
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจาก
ยาเสพติด  (10.000 ลบ.)
กิจกรรมหลัก :  
สรา้งภมูคิุม้กันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด
(10.0000 ลบ.)             

โครงการ : 
โครงการรณรงค์เละป�องกันเเก้ไขป�ญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE (10.0000 ลบ.)

โครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
13,093.3514 ลบ.)
โครงการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตเด็กปฐมวัย
(28.6694 ลบ.)

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน (181.8057 ลบ.)
โครงการส่งเสริมเละพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเเละ
เยาวชนไทยศตวรรษที� 21 (20.5000 ลบ.)
โครงการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ใน
วัยรุ่น (15.0129 ลบ.)
การเสนอรายงานผลการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (1.9755 ลบ.)

โครงการจัดทําข้อเสนอนโยบาย แล:ขับเคลื�อน
การสง่เสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(5.0079 ลบ.)
โครงการจัดทําและขับเคลื�อนข้อมเสนอนโยบาย
ด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบ
ความรว่มมือระหว่างเประเทศ (0.9500 ลบ.)
โครงการบริหารยุทรศาสตร์เละการติดดามประ
เงินผลการดําเป�นงานองค์กร (2,9000 ลบ.)
โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี�ยวกับ
กลุ่มเป�าหมาย (1.2000 ลบ.)
โครงการสง่เสริมการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก (3.5400 ลบ)
โครงการสง่เสริมการพัฒนาระบบบริหารของ
องค์กร (1.2000 ลบ.)

แผนงาน : 
ยุทธศาสตร์เพื�อสนับสนุนด้านการพัฒนาเละเสริม
สร้างคักยกภาพทรัพยากรมบุษย์ (13.356.4128 ลบ.)
ผลผลิต : 
โครงการเด็กเละเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที�
เหมาะสมตามชว่งวัย (13,356.4128 ลบ.)
กิจกรรมหลักที� 1 : 
สง่เสรมิและพฒันาด็กตั�งเต่ตั�งครรภ์จนถึงปฐมวัย
(13,122.0208 ลบ.)
โครงการ :  

1.

2.

กิจกรรมหลักที� 2 : 
สง่เสริมเละพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเเละเยาวชนรองรับ
ศตวรรษที� 21 (219.2941 ลบ.)
โครงการ : 

1.

2.

3.

4.

กิจกรรมหลักที�  3 : 
พัฒนาและขับเคลื�อนนโยบายและมาตรการด้านการ
สง่เสริมและพัฒนาเด็กเเละพันนาเด็กและเยาวชน
(15.0979 ลบ.)
โครงการ : 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01 02

โครงการการพฒันาระบบการจัดสวัสดิการและการใหบ้รกิาร
สวัสดิการสาํหรบัเด็ก (422.8721 ลบ.)
โครงการสงเคราะหแ์ละพฒันาคณุภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนในสถานสงเคราะหแ์ละในชุมชนที�ได้รบัผลกระทบ
จากเอดส ์(6.7970 ลบ.)
โครงการการพฒันาดําเนินงานสถานรองรบัเด็กเอกชน (1.1000 ลบ.)
โครงการจัดบรกิารสวัสดิการในบา้นพกัเด็กและครอบครวั
(116.5997 ลบ.)
โครงการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป�นเลิศ (10.0000 ลบ.)
โ่ครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ�ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน (6.0000 ลบ.)
โครงการประชาสมัพนัธเ์พื�อการสื�อสารองค์กร (1.2000 ลบ.)
โครงการการพฒันาศกัยภาพเด็กในสถานรองรับเพื�อขับ
เคลื�อนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเด็กในสถานรองรับเด็ก : เพชร
น�าหนึ�ง (3.3000 ลบ.)

โครงการพฒันามาตรการ กลไกในการปกป�องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนตามกฎหมายและพนัธกรณรีะหว่างประเทศ
(5.3000 ลบ.)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน (7.4472 ลบ.)
โครงการปกป�อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิง
ประเด็น (3.7365 ลบ.)
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
(4.3986 ลบ.)

แผนงาน : ยุทธศาสตรส์รา้งหลักประกันทางสงัคม (726.2994 ลบ.)
ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รบัการคุ้มครองและ
สวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสงัคม (726.2994 ลบ.)
กิจกรรมหลักที� 1 : ชว่ยเหลือคุม้ครองและจัดสวัสดิการสาํหรบัเด็ก
และเยาวชน (568.1688 ลบ.)
โครงการ : 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

กิจกรรมหลักที� 2 จัดหาครอบครวัทดแทน (136.9483 ลบ.)
โครงการ: โครงการการเลี�ยงดทูดแทนโดยครอบครวั
(136.6983 ลบ.)
กิจกรรมหลักที� 3 พฒันามาตรการ กลไกในการชว่ยเหลือ ปกป�อง
และคุม้ครองเด็กและเยาวชน (21.1823 ลบ.)
โครงการ : 

1.

2.

3.

4.

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์

วิสยัทัศน์
" เด็กและเยาวชน

มคีวามเป�นพลเมือง
เก่ง ด ีมสีขุ

และสรา้งสรรค์"

พฒันานโยบายและ
มาตรการด้านเด็ก
และเยาวชนในเชิงรุก
สง่เสรมิ สนบัสนนุ
และพฒันาเสรมิสรา้ง
ทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนที�จําเป�นใน
การดําเนนิชีวิตตาม
ชว่งวัย
พฒันาและเชื�อมโยง
ระบบคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนให้
ครอบคลมุทั�ว
ประเทศ
พฒันาระบบ
สวัสดิการเด็กและ
เยาวชนที�เหมาะสม
กับบรบิทของ
ประเทศไทย
การบูรณาการภาคี
เครอืขา่ยเพื�อแก้ไข
ป�ญหาเชิงประเด็น
(Agenda Base)
พฒันาบุคลากร และ
ระบบบรหิารองค์กร
ให้มสีมรรถนะสงู

 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

04

แผนงาน : 
บูรณาการต่อต้านการทุจริต และ
พฤติมิชอบ (14.7784 ลบ.)
ผลผลิต : 
โ่ครงการป�องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (14.7784 ลบ.)
กิจกรรมหลัก :
ปลูกจิตสํานึกการเป�นพลเมืองที�ดี
มีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน (14.7784 ลบ.)
โครงการ : 
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด
(14.7784 ลบ.)

แผนงาน : 
บูรณาการรฐับาลดิจิทัล (13.4479 ลบ.)
ผลผลิต : 
โครงการพัฒนาบริการเพื�อเชื�อม
โยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ
(13.4479 ลบ.)
กิจกรรมหลัก :
พฒันาระบบบรกิารและสารสนเทศ
ด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (13.4479 ลบ.)
โครงการ : 
โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
เงินอุดหนุนเพื�อเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
ผา่นระบบดิจิทัล (13.4479 ลบ.)

แผนงาน : ฟ�� นฐานด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม (137.4151 ลบ.)
ผลผลิต : ระบบบรหิารจัดการองค์การที�มีประสทิธภิาพและ
รองรบัการเปลี�ยนแปลง (102.4151)
กิจกรรมหลักที� 1 บรหิารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื�อสาร (26.0720 ลบ.)
โครงการ : 1.โครงการพฒันาระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (26.0720 ลบ.)
กิจกรรมหลักที� 2 พฒันาระบบบรหิารจัดการ (76.3431 ลบ.)
โครงการ : 1.สนบัสนนุการบริหารจัดการ (75.6931 ลบ.)
                 2.การตรวจสอบภายใน (0.3500 ลบ.)

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (610.1972 ลบ.)
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต (610.1072 ลบ.)
กิจกรรมหลัก : รายจ่ายบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
(610.1972 ลบ.)
ผลผลิต : กองคุ้มครองเด็ก (35.0000 ลบ)
กิจกรรมหลักที� 1 สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและครบ
ครัวอุปถัมภ์ (18.0000 ลบ.)
กิจกรรมหลักที� 2 สนับสนุนโครงการที�ปฏิบัติงานด้านเด็กแก่
หนว่ยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน (17.000 ลบ.)
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กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี
และข้อตกลงระหว่างประเทศ

 

1.1 พระราชบัญญติัการรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
1.2 พระราชบัญญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
1.3 พระราชบัญญติัสง่เสรมิการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
1.4 พระราชบัญญติัหอพกั พ.ศ. 2558
1.5 พระราชบัญญติัการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559

2.1 พระราชบัญญติัป�องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
2.2 พระราชบัญญติัสง่เสรมิการจัดสวัสดิการสงัคม พ.ศ. 2546
2.3 พระราชบัญญติัป�องกันและปราบปรามการค้ามนษุยพ์.ศ. 2551 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
2.4 พระราชบัญญติัคุ้มครองเด็กที�เกิดโดยอาศยัเทคโนโลยชีว่ยการเจรญิพนัธุท์างการแพทย ์พ.ศ. 2558 
2.5 พระราชบัญญติัศาลเด็กและครอบครวัและวิธพีจิารณาคดีเยาวชนและครอบครวั  และที�แก้ไขเพิ�มเติม
2.6 พระราชบัญญติัความรว่มมอืระหว่างประเทศในทางแพง่เกี�ยวกับการละเมิดสทิธคิวบคมุดแูลเด็ก พ.ศ. 2555

1.กฎหมายหลักว่าด้วยการคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน

2. กฎหมายที�เกี�ยวข้องว่าด้วยการคุม้ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

3.1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of the child - CRC) และพธิสีารเลือกรบัของอนสุญัญา 3 ฉบบั คือ
พธีิสารเลือกรบัของอนุสญัญาว่าด้วยสิทธเิด็กเรื�องการขายเด็กการค้าประเวณีเด็กและสื�อลามกที�เกี�ยวกับเด็ก (Optional protocol
to the convention on the rights of the child on sale of children, child prostitution and child pornography) พธิสีารเลือกรบั
ของอนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิด็กเรื�องความเกี�ยวพนัของเด็กในความขดัแยง้กันด้วยอาวุธ (Optional protocol to the convention on
the rights of the child on the involvement of children in armed conflicts) และพธิสีารเลือกรบัของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก
เรื�องกระบวนการติดต่อรอ้งเรียน (Optional protocol to the convention on the rights of the child on acommunications
procedure) 

3.2 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมขา้มชาติที�จัดตั�งในลักษณะองค์กร (Convention against transnational
organized crime - UNTOC) และพธิสีารเลือกรบัขออนสัุญญา 2 ฉบบั คือ พธิสีารว่าด้วยการป�องกันปราบปรามและ
ลงโทษการค้ามนษุย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons
especially women and children) และพธิสีารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิ�นฐานโดยทางบกทะเลและ
อากาศ (Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air)
 
3.3 ปฏิญญาอาเซยีนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรแีละเด็ก (Declaration on the elimination of violence against
women and elimination of violence against children) 

3.4 ปฏิญญาอาเซยีนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรแีละเด็ก (Asean declaration against trafficking in persons,
particularly women and children) 

3.5  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความรว่มมอืในการรบัรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (Hague convention on
the protection of children and cooperation in respect of intercountry adoption)

3. พันธกรณแีละข้อตกลงระหว่างประเทศ
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หมวดงบประมาณ

งบอุดหนุน
13,568.4761

รวมงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

592.3991

589.1447 

61.6764

13,568.4761

งบรายจ่ายอื�น 56.8545

14,868.5508

งบบุคลากร
592.3991

งบลงทนุ
61.6764

ป�งบประมาณ 

2564
ป�งบประมาณ 

2564

งบรายจ่ายอื�น
56.8545

งบดําเนินงาน
589.1447
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สถิติผลการดําเนนิงานโครงการเงินอุดหนนุ

สถิติผูใ้ชบ้ริการบา้นพกัเด็กและครอบครัว 

สถิติผูใ้ชบ้ริการบา้นพกัเด็กและครอบครัว                              
 (จําแนกตามสภาพป�ญหา)
สถิติงานสงเคราะหเ์ด็กในครอบครวัยากจน

สถิติงานสงเคราะหเ์ด็กในครอบครวัยากจน

สถิติการจัดหาครอบครวัทดแทน ป�งบประมาณ 2564
สถิติขอ้มลูการพฒันาบุคลากร 

       เพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด

       ป�งบประมาณ 2564

       (จํานวนครอบครัวและราย) ป�งบประมาณ 2564

       (จํานวนเงินล้านบาท) ป�งบประมาณ 2564                                       

       โครงการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลสูค่วามเป�นเลิศ 
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สถิติด้านเด็กและเยาวชนที�สาํคัญ





จํานวนผู้ลงทะเบยีน (ราย) จํานวนผูร้บัเงิน (ราย)

2,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 

0 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564 2,303,103 ราย
144,532.3200 ลบ.

518,174 ราย
3,499.8253 ลบ.

518,811 ราย
4,353.6172 ลบ.

1,758,633 ราย
15,046.8896 ลบ.

310,041 ราย
1,912.7872 ลบ.

90,216 ราย

278.571 ลบ.

จํานวนผูล้งทะเบยีน/ผูม้สีทิธิรบัเงิน/ผูไ้ด้รบัเงินอุดหนุน
เพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด ป� 2559-2564 

2559 2560 2561 2562 2563 2564

ที�มาขอ้มลู : ศนูย์ปฏิบติัการโครงการเงินอุดหนนุเพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด

การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
และจํานวนผูไ้ด้รบัเงินอุดหนุนฯ ป� 2559 - 2564 (หน่วย: ล้านบาท)

สถิติ ผลการดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด

205,812 

2559 2560 2561 2562 2563 2564

428,811

761,839

1,080,147

1,912,098

2,401,561

90,216

310,041

518,174
518,811

1,758,633

เพศหญงิ

เด็กที�ได้รบัเงินอุดหนุนป� 2564

เพศชาย

2,303,103 ราย
(บ

าท)

(บ
าท)

(บ
าท)
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0 200 400 600 800

อุตรดิตถ์ 

ลําพูน 

ลําปาง 

แม่ฮ่องสอน 

แพร ่

พะเยา 

น่าน 

เชยีงใหม ่

เชยีงราย 

0 500 1,000 1,500 2,000

อุบลราชธาน ี
อุดรธาน ี

อํานาจเจรญิ 
หนองบวัลําภ ู

หนองคาย 
ศรสีะเกษ 

สรุทินร ์
สกลนคร 

เลย 
รอ้ยเอ็ด 

ยโสธร 
มุกดาหาร 

มหาสารคาม 
บุรรีมัย ์
บงึกาฬ 

นครราชสมีา 
นครพนม 

ชัยภมู ิ
ขอนแก่น 
กาฬสนิธ์ 

0 200 400 600 800

ประจวบครีขีนัธ์ 

เพชรบุร ี

ราชบุร ี

กาญจนบุร ี

ตาก 

0 250 500 750 1,000

สระแก้ว 

ระยอง 

ปราจนีบุร ี

ตราด 

ชลบุร ี

ฉะเชงิเทรา 

จันทบุร ี

0 500 1,000 1,500

อุทัยธาน ี

อ่างทอง 

สพุรรณบุร ี

สโุขทัย 

สงิหบุ์ร ี

สระบุร ี

สมทุรสาคร 

สมทุรสงคราม 

สมทุรปราการ 

ลพบุร ี

เพชรบูรณ์ 

พษิณุโลก 

พจิิตร 

อยุทธยาฯ 

ปทมุธาน ี

นนทบุร ี

นครสวรรค์ 

นครปฐม 

นครนายก 

ชยันาท 

กําแพงเพชร 

กรุงเทพฯ 
0 250 500 750 1,000

สรุาษฎรธ์าน ี

สตลู 

สงขลา 

ระนอง 

ยะลา 

ภเูก็ต 

พัทลงุ 

พังงา 

ป�ตตาน ี

นราธิวาส 

นครศรธีรรมราช 

ตรงั 

ชุมพร 

กระบี� 

751

364

296

185

รวมทั�งประเทศ 35,955 คน 

อุดรธาน ี                
พระนครศรอียุธยา 
สงขลา                       
นครนายก                  

สมทุรปราการ           

715

95

92

382
724

956

401
355

630
376

678
337

268
600

533

114

208

127
329

384

225
1962

301
847

685

737
509

264
388

668

666

301
356

229
249

442
871

352

619

751

322

335

511

74

349
360

410
98

206
358

560
900

302

453
398

1,487
205

710
447

126
473

913

268
440

246
880

410

372

729
277

167

207
640

1,962 คน
1,487  คน
   956  คน
   913  คน
  900   คน
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เด็กเรร่อ่น

เด็กถกูทอดทิ�ง

เด็กพลัดหลง

เด็กกําพรา้

เด็กที�ผูป้กครองไม
ส่ามารถอุปการะ

เด็กอยูใ่น
สภาพยากลําบาก

เด็กที�ผูป้กครองม
พีฤติกรรม

เด็กที�ได้
รบัการเลี�ยงด

โูด
ยมชิอบ

ถกูกระทําทารุณกรรมทางก
าย

ถกูกระทําทารุณกรรมทางใจ

ถกูล่วงล
ะเมดิทางเพ

ศ

เด็กพกิาร

เด็กเจ็บป�วย (ไ
มม่บีตัรพิการ)

ตั�งค
รรภ์ไม

พ่งึป
ระสงค์

เด็กที�เสี�ยงต่
อการกระทําผดิ

กระทําความผดิตาม พ.ร.บ.

เด็กที�กระทําความผดิ

เด็กที�ศาลสง่ม
าเขา้รบัการสงเค

ราะห์

เด็กที�ศาลสง่ม
าเขา้รบัการคุ้มครองส

วัสดิภาพ

เด็กที�กระทําผดิตามมาตรา 90

คดค้ีามนุษย์

การใช
แ้รงงา

นเด็ก

เด็กที�เกิดโด
ยอาศยัเท

คโน
โล

ยี

ได้
ผลกระทบจากสื�อออนไล

น์

ฝากชั�วคราวอื�นๆ

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 
492 56

Simply Organized
Simply Organized

ป� 2560ป� 2560
จํานวนรวมจํานวนรวม  
73,742 คน73,742 คน

ป� 2561ป� 2561
จํานวนรวมจํานวนรวม  
49,311 คน49,311 คน

สถิติผูใ้ชบ้ริการของบา้นพกัเด็กและครอบครัว 
 (จําแนกตามสภาพป�ญหา)

สภาพป�ญหา 25 ประเภท
เด็กเร่ร่อน
เด็กถูกทอดทิ�ง
เด็กพลัดหลง
เด็กกําพร้า
เด็กที�ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี�ยงดูได้
เด็กอยู่ในสภาพยากลําบาก
เด็กที�ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพ
ไม่เหมาะสม
เด็กที�ได้รับการเลี�ยงดูโดยมิชอบ
ถูกกระทําทารุณกรรมทางกาย
ถูกกระทําทารุณกรรมทางใจ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กพิการ
เด็กเจ็บป�วย (ไม่มีบัตรพิการ)
ตั�งครรภ์ไม่พึงประสงค์
เด็กที�เสี�ยงต่อการกระทําผิดหรือมีป�ญหาพฤติกรรม
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
เด็กที�กระทําความผิด แต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที�ต้องรับโทษ   
ทางอาญา (เด็กอายุยังไม่เกิน 10 ป�)
เด็กที�ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการสงเคราะห์
เด็กที�ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ
เด็กที�กระทําผดิ ซึ�งศาลสง่มาเขา้รบัการคุม้ครองสวัสดิภาพ ตาม
มาตรการแก้ไขบําบดัฟ�� นฟเูด็กตามมาตรา 90 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ
คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)
การใช้แรงงานเด็ก
เด็กที�เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีที�ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ
แพทย์ พ.ศ.2558(อุ้มบุญ)
ได้ผลกระทบจากสื�อออนไลน์
ฝากชั�วคราวอื�นๆ 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.

139 67
 

18
 

443 696

22,046

467 427 216 37 384 78 32 42 1 3

10,095

121124537

ป� 2564
จํานวนรวม 
35,955 คน

ป� 2564ป� 2564
จํานวนรวมจํานวนรวม  
35,955 คน35,955 คน

ป� 2562ป� 2562
จํานวนรวมจํานวนรวม  
77,397 คน77,397 คน

ป� 2563ป� 2563
จํานวนรวมจํานวนรวม  
34,164 คน34,164 คน

ป�2560 - 2564ป�2560 - 2564

รายงานประจําป�  2564 47



ฉันเก่งในเรื�อง...

เชยีงให
ม ่บพด

เชยีงให
ม่

น่าน
พะเยา

แพร่

แมฮ่่องส
อน

ลําปาง
ลําพนู

อุตรดิตถ์
ตาก

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 

กาฬสทิธ์ุ

ขอนแก่น
ชยัภมูิ

นครพนม

นครราชสมีา
บงึก

าฬ

บุรรีมัย ์+ (บ
พด)

มหาสารคาม

มกุดาหาร
ยโส

ธร

รอ้ยเอ็ด

เลย + (บ
พด. 

สกลนคร

สรุนิทร ์+ (บ
พด.

ศรสีะเกษ

หนองค
าย + (บ

พด

หนองบ
วัลําภู

อุดรธานี

อุบลราชธานี

อํานาจเจรญิ

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 

กาญจนบุรี

ประจวบครีขัีนธ์

เพ
ชรบุรี

ราชบุรี

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0 จันทรบุรี

ฉะเชิงเท
รา

ชลบุรี
ตราด

ปราจนีบุรี

ระยอง

สระแก้ว

3,000 

2,000 

1,000 

0 

กรุงเท
พมหานคร (ส

ว่นกลาง ก
สส.)

กําแพงเพ
ชร

ชยันาท

นครนายก

นครปฐม + (บ
พด. ข

อเงิน
เพ

ิ�มเติม)

นครสวรรค์

นนทบุรี

ปทมุธานี

พระนครศรอียุธยา
พจิิตร

พษิณุโล
ก

เพ
ชรบูรณ์

ลพบุรี

สมทุรปราการ

สมทุรสงค
ราม

สมทุรสาคร
สงิห

บุ์รี

สโุข
ทัย

สพุรรณบุรี

สระบุรี

อ่างท
อง

อุทัยธานี

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 

กระ
บี�

ชุมพร
ตรงั

นครศ
รธี

รรม
ราช

นราธ
วิา

ส

ป�ตตาน
 ี+ (บ

พด. ข
อเงิน

เพ
ิ �มเติม)

พงังา
พทัลงุ

ภูเก็ต
ระ

นอง
สตลู

สงข
ลา

สรุาษ
ฎรธ์

าน
ี

ยะลา

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0 

สถิติงานสงเคราะหเ์ด็กในครอบครวัยากจน
(จํานวนครอบครวัและราย) ป�งบประมาณ 2564

ภาคเหนือภาคเหนือ ภาคตะวันออกภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือเฉยีงเหนือ

ภาคตะวันตกภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกภาคตะวันออก

ภาคกลางภาคกลาง
ภาคใต้ภาคใต้

จํานวนครอบครวัและราย
รวมทั�งประเทศ

 143,572 ครอบครวั
164,954 ราย

 

20,360 ครอบครวั20,360 ครอบครวั
22,406 ราย22,406 ราย 47,399 ครอบครวั47,399 ครอบครวั

49,511 ราย49,511 ราย

5,523 ครอบครวั5,523 ครอบครวั
7,167 ราย7,167 ราย

12,223 ครอบครวั12,223 ครอบครวั
13,620 ราย13,620 ราย

  

39,078 ครอบครวั39,078 ครอบครวั
47,254 ราย47,254 ราย

18,989 ครอบครวั18,989 ครอบครวั
24,996 ราย24,996 ราย
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เชยีงใหม่
2,754,000

เชยีงราย + (บพด. ขอเงินเพิ�มเติม)
2,557,000

น่าน + (บพด. ขอเงินเพิ�มเติม)
2,444,000

ลําพนู
2,304,000

อุตรดิตถ์
2,304,000

ลําปาง
2,214,000

แมฮ่่องสอน
2,154,000 แพร่

2,144,000

ตาก
2,064,000

พะเยา
1,984,000

บุรรีมัย ์+ (บพด. ขอเงินเพิ�มเติม)
3,174,000

นครราชสมีา
3,004,000

สรุนิทร ์+ (บพด. ขอเงินเพิ�มเติม)
2,722,000

อุดรธานี
2,674,000

เลย + (บพด. ขอเงินเพิ�มเติม)
2,644,000

ขอนแก่น
2,594,000

รอ้ยเอ็ด
2,594,000

ศรสีะเกษ
2,594,000

อุบลราชธานี
2,584,000

ชยัภมูิ
2,524,000

นครพนม
2,374,000

มหาสารคาม
2,374,000

กาฬสทิธ์ุ
2,364,000

หนองคาย + (บพด. ขอเงินเพิ�มเติม)
2,344,000

บงึกาฬ
2,304,000

มกุดาหาร
2,304,000ยโสธร

2,304,000

สกลนคร
2,284,000

หนองบวัลําภู
2,064,000

อํานาจเจรญิ
2,064,000

กาญจนบุรี
2,144,000

ราชบุรี
2,064,000

เพชรบุรี
1,914,000

ประจวบครีขีันธ์
1,834,000

ระยอง
2,154,000

ปราจนีบุรี
1,994,000

ฉะเชงิเทรา
1,984,000

สระแก้ว
1,984,000

ตราด
1,914,000

จันทรบุรี
1,834,000

ชลบุรี
1,604,000

กรุงเทพมหานคร (สว่นกลาง กสส.)
4,020,000

กําแพงเพชร
2,454,000

นครสวรรค์
2,454,000

พษิณุโลก
2,454,000

เพชรบูรณ์
2,454,000

ลพบุรี
2,304,000

สมทุรปราการ
2,304,000

สโุขทัย
2,304,000

สระบุรี
2,304,000

นครปฐม + (บพด. ขอเงินเพิ�มเติม)
2,269,000

ปทมุธานี
2,224,000

พจิิตร
2,224,000

สพุรรณบุรี
2,224,000

สมทุรสงคราม
2,154,000

อุทัยธานี
2,154,000

นนทบุรี
2,144,000

ชยันาท
2,074,000

พระนครศรอียุธยา
2,064,000

นครนายก
1,994,000

อ่างทอง
1,994,000

สงิหบุ์รี
1,914,000

สมทุรสาคร
1,754,000

นครศรธีรรมราช
2,604,000

สงขลา
2,454,000

ป�ตตาน ี+ (บพด. ขอเงินเพิ�มเติม)
2,444,000

นราธิวาส
2,374,000

กระบี�
2,154,000

สตลู
2,154,000

ยะลา
2,144,000

ภเูก็ต
2,074,000

ตรงั
2,064,000

สรุาษฎรธ์านี
2,064,000

พงังา
1,994,000

พทัลงุ
1,984,000

ชุมพร
1,834,000

ระนอง
1,454,000

22,923,000

13,468,000

29,796,000

สถิติงานสงเคราะหเ์ด็กในครอบครวัยากจน
(จํานวนเงินล้านบาท) ป�งบประมาณ 2564

 

จํานวนเงินรวมทั�ง
ประเทศ

174,270,000 
(ล้านบาท)

 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือ

ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก

ภาคกลาง ภาคใต้

49,888,000

7,956,000

50,239,000
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จังหวัดชลบุรี  
กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดขอนแก่น  
จังหวัดนครราชสมีา  
จังหวัดนครปฐม   

 
1.
2.
3.
4.
5.

                           
เหนอื                       
ตะวันออกเฉยีงเหนอื        
กลาง                       
ตะวันตก                    
ตะวันออก                  
ใต้                         

รวมทั�งสิ�น 5,632

การจดทะเบียนรับเด็กเป�นบุตร
บุญธรรม

สว่นกลาง (กทม)     177  
สว่นภูมภิาค          1,463  
           รวม           1,640  

รวม 1,809 คน

ชาย
859 คน

หญิง
950 คน

สถิติการจัดหาครอบครัวทดแทนสถิติการจัดหาครอบครัวทดแทน
ป�งบประมาณ 2564ป�งบประมาณ 2564

การจัดหาครอบครวับุญธรรม1.

แยกตามช่วงอายุเด็กที�ขอรบั(คน)

แรกเกิด-3 ป� ขึ�นไป จํานวน 666 คน
4-6 ป� ขึ�นไป จํานวน 411 คน

7-12 ป� ขึ�นไป จํานวน 533 คน
13-15 ป� ขึ�นไป จํานวน 199 คน

                    จําแนกตามประเภท 
เด็กกรมกิจการเด็กและเยาวชน       
เด็กที�มบิีดามารดามอบให้           
เด็กองค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แหง่   
เด็กที�มคํีาสั�งศาล                      

เหนือ 
1,148 คน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1,210 คน

ภาคกลาง
1,716 คน

ตะวันออก
388 คน

ใต้
950 คน

สวิตเซอรแ์ลนด์  10 
ฟ�นแลนด์             8   
สวีเดน                  8  
อื�นๆ                    65 

สถิติการจดทะเบยีน
บุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ จํานวน 169 คน

สหรฐัอเมรกิา 30    
ฝรั�งเศส          23     
แคนาดา        14     
เยอรมน ี        11    

2. การจัดหาครอบครวัอุปถัมภ์

                       127 คน
1,581 คน

35 คน
66 คน

 

ตะวันตก
220 คน

ศูนย์อํานวยการการรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม 
ข้อมูล ณ วันที� 11 ตุลาคม 2564
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สถิติการจดทะเบยีนรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม

สถิติการจดทะเบยีนบุตรบุญธรรมชาวไทย

สถิติเด็กในครอบครวัอุปภัมภ์

178  คน
177  คน

66  คน
63  คน
50  คน

จังหวัดที�มกีารรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรมสงูสดุ

1,148  คน
1,210  คน
1,716  คน
220     คน
388     คน
950     คน

คน
คน
คน

คน
คน 
คน 
คน  

คน
คน 
คน 
คน  
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โครงการที� 1 
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โครงการที� 3 
โครงการที� 4 
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โครงการที� 7 
โครงการที� 8 
โครงการที� 9 

โครงการที� 10 
โครงการที� 11 
โครงการที� 12 
โครงการที� 13 
โครงการที� 14 

สถิติขอ้มลูการพัฒนาบุคลากรสถิติขอ้มลูการพัฒนาบุคลากร  
โครงการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลสูค่วามเป�นเลิศโครงการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลสูค่วามเป�นเลิศ  

หน่วยงานภายในเป�นผูจั้ดฝ�กอบรม

135

30

1961
59

254
218

10
158

99

1087

149
25

1961

692

ขา้ราชการ
พนักงานราชการ
ลกูจ้างประจํา 
จ้างเหมาบรกิาร

ขา้ราชการ                 
พนกังานราชการ
ลกูจ้างประจํา                       
จ้างเหมาบรกิาร                  
รวมทั�งสิ�น

1,732 คน
4,478  คน
   700  คน

   10  คน
  6,920  คน

จํานวนผู้เขา้รบัการอบรม   
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หมายเหตุ : บุคลากร 1 คน อาจจะเข้ารับการอบรมมากกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นําในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ทดสอบสุขภาพจิตบุคลากร ดย. ในสถานรองรับและบ้านพักเด็กและครอบครัว โดยนักจิตวิทยาของกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน และกระทรวงสาธารณสุข 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
โครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล 
โครงการเพิ�มพื�นที�สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน : สร้างผู้นําการพัฒนาสังคมรุน่ใหม ่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตคุณภาพงาน 
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารในหนว่ยงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in organization: MIO)
โครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIO) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับวิทยากรเพื�อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสูส่ังคม 
โครงการยกระดับแนวทางการขับเคลื�อนการประมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป�งบประมาณ 2564 และการสร้างคุณธรรม
ระดับหนว่ยงาน
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื�อการขับเคลื�อนกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสูส่ังคม ดําเนิน
การในสถานรองรับเด็กและเยาวชน จํานวน 30 หนว่ยงาน

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.



สถิติขอ้มลูการพัฒนาบุคลากรสถิติขอ้มลูการพัฒนาบุคลากร  
โครงการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลสูค่วามเป�นเลิศโครงการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลสูค่วามเป�นเลิศ  

บุคลากรเข้ารบัการอบรมหลักสตูรภายนอก

หมายเหตุ : บุคลากร 1 คน อาจจะเข้ารับการอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร/กิจกรรม
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หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจํา" รุน่ที� 5/63 "เป�นเบ้า เป�น แมพ่ิมพ์"
หลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุน่ที� 2 
หลักสูตรฝ�กอบรมผู้ทําหน้าที�นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา                                   
ความอาญา (สืบพยานเด็ก) หลักสูตรใหม ่ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม วันที� 24 มกราคม 2563
หลักสูตรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
หลักสูตร “การจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื�อการบริหารสูอ่งค์กรดิจิทัล” 
หลักสูตรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พลิกโฉมระบบบริการภาครัฐด้วย e-Service" 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุน่ รุน่ที� 22
หลักสูตรฝ�กอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสําหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 
หลักสูตรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์สําหรับเด็ก                                                 
และครอบครัวระดับชุมชนในภาวะวิกฤตฉุกเฉินและการแพรข่องโรคระบาด
หลักสูตรฝ�กอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP)                                                           
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สําหรับหัวหน้างาน 
หลักสูตร MASHAV online course on " Early childhood Development and Children with Disabilities" 
หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ�ของกฎหมาย (ม.77) รุน่ที� 2
หลักสูตรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
หลักสูตรฝ�กอบรมวิทยากรกระบวนการเจ้าหน้าที�รัฐ ด้านสิทธิมนุษยชน ครั�งที� 2 
หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานข้อมูลสําหรับภาครัฐ" 
หลักสูตรฝ�กอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุน่ที� 1 ประจําป� 2564 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสง่เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เชิงบูรณาการ                                                                      
ในภาวะวิกฤต (COVID-19)" 
หลักสูตรผู้นํายุคใหมใ่นระบอบประชาธิปไตย รุน่ที� 11 (ปนป. 11) 
หลักสูตรสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื�นบัญชีทรัพย์สินและหนี�สินแก่เจ้าหน้าที�ของรัฐ
หลักสูตรพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี�ยนแปลง ครั�งที� 6 หัวข้อ "How to ป�� น สร้างบุคลากรยุคใหม ่                                                            
ในโลกปกติใหม ่(New normal) 
หลักสูตรผู้นํายุคใหม ่รุน่ที� 1 
หลักสูตรผู้นํายุคใหม ่รุน่ที� 2 
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ (นพม.) รุน่ที� 18 
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สว่นที� 2

ภาพรวมผลการดําเนนิงาน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.1 การยกระดับมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยในสงักัด
     การวัดประสิทธิภาพการสง่เสรมิใหส้ถานพฒันาเด็กปฐมวัยทั�วประเทศ มกีารยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน 3 ด้าน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื�อวันที� 2 มกราคม 2562 และตามนโยบายรฐับาลด้านการสง่เสรมิการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรื�องการยกระดับ
คุณภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวัยทั�วประเทศให้ได้มาตรฐาน
มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื�อวันที� 2 มกราคม 2562 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
       

    สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ หมายถึง สถานรับเลี�ยงเด็กเอกชน
ที�จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ และมีการประเมินตนเอง (SAR)
    จากการดําเนนิงาน พบว่า สถานพฒันาเด็กปฐมวัยในสังกัด พม. ที�อยูใ่นกลุ่ม D จํานวน 69 แหง่ และเลิกกิจการ จํานวน 4 แหง่
ทําให้สถานพฒันาเด็กฯ ที�ทําการประเมนิตนเอง จํานวน 65 แหง่ สถานพฒันาเด็กปฐมวัยในสงักัด พม. กลุม่ D ยกระดับไปอยู ่   
 ในกลุ่ม C มผีลประเมนิตนเอง (SAR) ระดับคุณภาพอยูใ่นกลุม่ C ขึ�นไปจํานวน 39 แหง่ คิดเป�นรอ้ยละ 60 มเีกณฑ์การประเมนิได้
เป�าหมายขั�นต้น (50 คะแนน)
1.2 การประเมนิมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัย
      การประเมนิสถานพฒันาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานพฒันาเด็กปฐมวัยบนัทึกขอ้มูลการประเมนิตนเอง (SAR) เข้าระบบ
ฐานขอ้มลูสารสนเทศการพฒันาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ หรอืระบบประเมินออนไลนต์ามมาตรฐานชาติ (นบัตามป�
การศกึษา ภาคเรียนที� 2 ไมเ่กินวันที� 30 เมษายนของป�)

ผลสมัฤทธิ�การปฏิบัติราชการตามการประเมนิสว่นราชการ
ตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

                   
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบติัราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื�อรองรับ
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ไมน่าํผลการดําเนนิงานไปจัดประเภทตามเกณฑ์การประเมนิในระดับคณุภาพ
มาตรฐาน ต้องปรับปรุง โดยขอใหส้ว่นราชการดําเนนิการรายงานผลการดําเนนิงานตามตัวชี�วัดต่อสาํนกังาน ก.พ.ร. ในระบบ
การรายงาน ( e - SAR ) รวมทั�งถอดบทเรียนการบรหิารจัดการผลกระทบของสว่นราชการ และมาตรการการแก้ไขป�ญหาของ
หนว่ยงาน เพื�อลดผลกระทบในการปฏิบัติงาน และการใหบ้รกิารประชาชนอยา่งต่อเนื�อง  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ

ความสาํเรจ็ในการยกระดับมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัย (1 กรม 1 ปฏิรูป)

ซึ�งกรมกิจการเด็กและเยาวชนมตัีวชี�วัดทั�งสิ�น 5 ตัวชี�วัด ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิสรุปได้ดังนี�

 1. การประเมนิประสทิธิภาพผลการดําเนินงาน 70% (Performance Base)
     1.1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแมบ่ทฯ มติคณะรฐัมนตร ีนโยบายรฐับาล
     1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกับสว่นราชการ
     1.3 ผลการดําเนินงานตามนโยบายสาํคัญที�เป�นการบูรณาการการดําเนนิงานรว่มกันหลายหนว่ยงาน
     1.4 ผลการดําเนินงานตามภารกิจพื�นฐาน งานประจํา งานตามหนา้ที�ความรบัผดิชอบหลักงานตามกฎหมาย
  2. การประเมินศกัยภาพในการดําเนนิงาน 30% (Potential Base) เป�นการประเมินผลการพฒันาศกัยภาพองค์การสูก่ารเป�นระบบ 
      ราชการ 4.0 ประกอบด้วย
     2.1 การพฒันาองค์การสูดิ่จิทัล
     2.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป�นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
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ด้านที� 1 การบริหารจัดการสถานพฒันาเด็กปฐมวัย 
ด้านที� 2 ครู/ผูดู้แลเด็กใหก้ารดูแล และจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการเล่นเพื�อพฒันาเด็กปฐมวัย 
ด้านที� 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย (ก) แรกเกิด – 2 ป� 11 เดือน 29 วัน (ข) อายุ 3 – 6 ป� บรบูิรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั�น ป.1 

มติคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั�งที� 2/2564 เมื�อวันที� 31 พฤษภาคม 2564 เหน็ชอบแนวทาง

     การวัดประสิทธิภาพการส่งเสริมให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั�วประเทศ มีการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน 3 ด้าน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวันที� 2 มกราคม 2562 และตามนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื�องการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั�วประเทศให้ได้มาตรฐาน
มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื�อวันที� 2 มกราคม 2562 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่



ตัวชี�วัดที� 2

       สถานพฒันาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที�รบัดแูล พฒันา และจัดประสบการณ์เรยีนรู ้การศกึษาแก่เด็กตั�งแต่เด็กแรกเกิด 
ถึงอายุ 6 ป� หรือก่อนเขา้เรียนในชั�นประถมศกึษาป�ที� 1 ทั�วประเทศ  จํานวน 53,017 แหง่ ประกอบด้วย สงักัดกระทรวงพฒันา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์ (พม.) 1,439 แห่ง กระทรวงมหาดไทย (มท.) 20,148 แห่ง กระทรวงศึกษาธิการ (ศท.) 
30,298 แหง่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) 739 แหง่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 58 แหง่ สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ (สตช.)
216 แหง่ กระทรวงกลาโหม (กห.) 79 แหง่ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 38 แหง่ และ
กระทรวงแรงงาน (รง.) 2 แหง่ (ขอ้มลู ณ เมษายน 2563)
       จากผลการดําเนินงานพบว่า การประเมนิมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัย ซึ�งผลการดําเนนิงานดังกล่าว สถานพฒันา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัดอย่างน้อยร้อยละ 75 มีการประเมินตนเองในระบบ (SAR) ซึ�งทําให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
จํานวน 51,789 แห่ง มีการประเมินตนเอง 45,060 แห่ง คิดเป�นร้อยละ 87 มีเกณฑ์การประเมินสูงกว่าเป�าหมายขั�นสูง
(100 คะแนน) โดยสรุป อุปสรรคในการดําเนินงานได้ดังนี� สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดประกาศสั�งป�ด
ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และสถานรับเลี�ยงเด็ก ส่งผลการนาํข้อมูลเข้าระบบฯล่าช้าหรือไม่ได้นาํข้อมูลเข้าระบบ
เนื�องจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งป�ดไม่ให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานจึงไม่มีข้อมูลบันทึกที�จะบันทึกเข้าระบบฯ
       ป�งบประมาณ 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติใหม่ ซึ�งจะแล้วเสร็จตามข้อเสนอการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาเด็กปฐมวัย (TOR) 
ประมาณเดือนธันวาคม 2564  อย่างไรก็ตามได้ทดลองเป�ดระบบฯ ในส่วนการประเมินตนเอง (SAR) ตั�งแต่วันที�
1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2564 โดยจะประมวลผลข้อมูลในเดือนกันยายน 2564 
     ทั�งนี� ระบบยงัพฒันาไมแ่ล้วเสร็จสมบูรณ์ สง่ผลให้การประมวลผลไมส่ามารถแยกรายละเอียดผลการประเมนิรายข้อ หรืออื�นๆ
เพื�อสรุปเป�นขอ้มลูในภาพรวมที�สมบูรณ์ทุกมติิ

รอ้ยละความสาํเรจ็ของแกนนําคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนที�ผา่นการพฒันา
ทักษะในศตวรรษที� 21 และสามารถขบัเคลื�อนกิจกรรมพฒันาสงัคมได้

      การวัดผลการดําเนนิงานด้านการสง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันาเสรมิสรา้งทักษะชวิีตเด็กและเยาวชนที�จําเป�นในการดํารงชวิีต
ตามชว่งวัย ด้วยการพฒันาศกัยภาพแกนนาํสภาเด็กและเยาวชน ให้มทัีกษะในศตวรรษที� 21 แล้วนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการขบัเคลื�อน
กิจกรรมพฒันาสังคม รว่มกับสมาชกิสภาเด็กและเยาวชน และเครอืขา่ยในพื�นที�
      สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็ก
และเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย
รวม 5,029 แหง่ (ขอ้มลู ณ วันที� 24 ธันวาคม 2563 )
      แกนนําคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน หมายถึง แกนนาํคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
       สภาเด็กและเยาวชนเขต  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแหง่
ประเทศไทย รวม 5,029 แหง่ แหง่ละ 1 คน รวมจํานวน 5,029 คน
       การพฒันาทักษะในศตวรรษที� 21 หมายถึง การพฒันาศกัยภาพคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนเพื�อใหม้คีวามรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที� 21 ใน 7 ด้าน ได้แก่  1. IQ (Intelligence Quotient) 2. EQ (Emotional Quotient)  3. MQ 
(Moral Quotient) 4. SQ (Social Quotient) 5. CQ (Creativity Quotient) 6. PQ (Play Quotient) 7. AQ (Adversity Quotient)
       การขบัเคลื�อนกิจกรรมพฒันาสงัคม หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนมีสว่นรว่มในการขบัเคลื�อนกิจกรรมเพื�อพฒันาสงัคม 
ประกอบด้วย 1. กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 2. กิจกรรมด้านการรณรงค์ป�องกันแก้ไขป�ญหา 
เด็ก เยาวชนและสังคม 3. กิจกรรมเนื�องในวันสาํคัญต่างๆ 4. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
5. กิจกรรมด้านประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม 6. กิจกรรมด้านการบาํเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสา 7. กิจกรรมด้านอาชีพ
และภูมิป�ญญาท้องถิ�น 8. กิจกรรมด้านการป�องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 9. กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10. กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
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https://www.moph.go.th/
https://www.mod.go.th/
https://www.mhesi.go.th/
https://www.moicovid.com/
https://www.dcy.go.th/


การประชุมชี�แจงแนวทางการขับเคลื�อนการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจําป� 2564 เพื�อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที�บ้านพักเด็กและครอบครัว แกนนาํสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับชาติ
การจัดทําหลักสตูร 7Q สาํหรบัเด็กและเยาวชนไทยสูก่ารเป�นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 ได้มกีารจัด
ประชุม เชิงปฏิบติัการจัดทําหลักสตูร 7Q สาํหรบัเด็กและเยาวชนไทยสูก่ารเป�นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21
รว่มกับสถาบันสขุภาพจิตเด็กและวัยรุน่ราชนครนิทร ์ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน สภาเด็กและ
เยาวชน เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื�อจัดทําหลักสตูร 7Q สาํหรบัเด็กและเยาวชน
ไทยสูก่ารเป�นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 และจัดทําเป�นการเรยีนรู้ผา่นระบบ E – learning 
การจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การพัฒนาเพื�อเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที�จําเป�นในการดํารง
ชีวิตตามช่วงวัย http://www.dcy.go.th/webnew/main/service.php?id=24
การจัดสรรงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชนเพื�อใช้ในการส่งเสริมบทบาทหน้าที� และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื�อขับเคลื�อนกิจกรรมพัฒนาสังคม ร่วมกับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายในพื�นที� ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจําป� พ.ศ.2564 สภาเด็กและเยาวชน ได้ดําเนินกิจกรรมพัฒนา
สังคม 
แกนนาํคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ   (ตําบล/เทศบาล/อําเภอ/จังหวัด/เขต/กทม./แห่งประเทศไทย) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบให้สภาเด็ก
และเยาวชนในพื�นที�  จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ชะลอการอนุมัติหรืออนุญาตการเดินทางไปฝ�กอบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และปฏิบัติงานในพื�นที�  จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหรือสามารถ
ควบคุมได้ ทําให้บางพื�นที�ไม่สามารถคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนได้และไม่พร้อมในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ เพื� อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด หรือสภาเด็ก

    ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนงบประมาณเป�นเงินอุดหนุนให้กับสภาเด็ก
และเยาวชนภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน เพื�อให้สภาเด็กและเยาวชนได้ดําเนินกิจการ
ตามบทบาทหน้าที�ที�กฎหมายกําหนด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน และพัฒนาเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที�จําเป�นในการดํารงชีวิตให้สามารถขับเคลื�อนกิจกรรมพัฒนาสังคมโดยมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื�อพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ดังนี�

1.

2.

3.

4.

5.
      ผ่านการพัฒนาทักษะในศตวรรษที� 21 โดยเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร 7Q สาํหรับเด็กและเยาวชนไทย
      สู่การเป�นผู้นาํการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 จํานวน 3,906 คน/แห่ง และสภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม
      ในการขับเคลื�อนกิจกรรมพัฒนาสังคม จํานวน 1,258 แห่ง

      จากผลการดําเนินงาน พบว่า แกนนาํคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนผ่านการพัฒนาทักษะในศตวรรษที� 21
โดยเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร 7Q สาํหรับเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป�นผู้นาํการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษ
ที� 21 จํานวน 3,906 คน/แห่ง ซึ�งคิดเป�นร้อยละ 77.67 และแกนนาํคณะบริหารสภาเด็กและยาวชนที�ผ่านการ
พัฒนาทักษะฯ มีการขับเคลื�อนกิจกรรมพัฒนาสังคมได้จํานวน 1,258 แห่ง คิดเป�นร้อยละ 50.02 ผลการดําเนินงาน 
แกนนาํคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนที�ผ่านการพัฒนาทักษะฯ และมีการขับเคลื� อนกิจกรรมพัฒนาสังคม
อยู่ในเกณฑ์การประเมินตามเป�าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)

อุปสรรคการดําเนินงาน
1.

     และเยาวชนบางแห่งจะต้องมีการปรับเปลี� ยนแผนการดําเนินงานและผู้ปกครองหน่วยงานในพื� นที�
     ไม่พร้อมให้ความร่วมมือเนื� องจากมีความห่วงใยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื� อไวรัสโคโรนา 
      (COVID - 19) ระลอกใหม่
  2.การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในบางพื� นที�ไม่เป�นไปตามแผนที� กําหนดไว้ เนื� องจากการจัดสรร  
     งบประมาณในป� 2564 มีการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3 งวด (งวดที� 1 (ไตรมาส 1-2) งวดที� 2 (ไตรมาส 3) 
      และ งวดที� 3 (ไตรมาส 4)) ซึ�งในการดําเนินงาน /การสนับสนุนงบประมาณ/การจัดกิจกรรม/โครงการ มีขั�นตอน
      และระยะเวลาในการดําเนินตามระเบียบของทางราชการ
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การคัดเลือกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (อปท.) เพื�อสรา้งระบบคุ้มครองเด็กในระดับตําบล 
การจัดทําคําสั�งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในระดับตําบล 
การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ในระดับตําบล 
การคัดกรองเด็กโดยใชเ้ครื�องมอืแบบคัดกรองเพื�อสนบัสนนุการเลี�ยงดเูด็กตามมาตรฐานขั�นต�า (Child Maltreatment
Surveillance Tool : CMST)  
การจัดทําฐานขอ้มลูเด็กในระดับตําบล 
การจัดทําแผนการให้ความชว่ยเหลือรายบุคคล/ จัดกิจกรรมในเชงิป�องกัน สง่เสรมิหรอืพฒันาตามสภาพป�ญหาที�พบในพื�นที� 
รายงานผลต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
สง่เสริมให้มกีารบรรจุแผนการคุ้มครองเด็กหรอืแผนการพฒันาเด็กในขอ้บญัญติัหรอืเทศบญัญติั

ระบบแจ้งเหต ุหมายถึง ระบบที�เป�นชอ่งทางใหป้ระชาชนทั�วไป สามารถทําการแจ้งเหตกุารณป์�ญหาทางสงัคมของเด็ก เยาวชน
และครอบครวั ได้อยา่งทันท่วงที
ระบบสารสนเทศการจัดการรายกรณี หมายถึง ระบบฐานขอ้มลูเด็กที�ได้รบัการสงเคราะห์และคุม้ครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย
ด้วยการคุ้มครองเด็กรายกรณี โดยกําหนดขั�นตอนการคุ้มครองเด็กและมพีนกังานเจ้าหนา้ที�ตาม พรบ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546
หรือนักสงัคมสงเคราะห์ หรือผูป้ฏิบัติงานด้านเด็กเป�นผูร้บัผิดชอบ
ระบบสารสนเทศผูป้ฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก หมายถึง ระบบฐานขอ้มลูพนกังานเจ้าหนา้ที�ตาม พรบ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546
รวมถึงผูป้ฏิบัติงานคุม้ครองเด็กของหนว่ยงาน
ระบบเชื�อมโยงขอ้มลูบุคคล และการตรวจสอบสิทธิจากสํานกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายถึง
ระบบฐานขอ้มลูที�เชื�อมโยงรายชื�อ ที�อยูอ่าศยัตามทะเบยีนบา้น และขอ้มลูอื�น  ๆที�ปรากฏอยูใ่นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ให้ปรากฏขึ�นในระบบสารสนเทศการคุ้มครองเด็ก เพื�อเป�นประโยชนใ์นการปฏิบติังานและความสะดวกในการใชง้านระบบ
ระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการเด็ก หมายถึง ระบบการใหบ้รกิารด้านสวัสดิการสาํหรบัเด็ก รวมถึงขอบเขตการใหบ้รกิารด้าน
สวัสดิการ
ระบบสารสนเทศการคัดกรองเด็ก หมายถึง ระบบฐานขอ้มลูเด็กที�อยูไ่ด้รบัการคัดกรอง โดยใชเ้ครื�องมอืแบบคัดกรองเพื�อ
สนับสนุนการเลี�ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั�นต�า (Child Maltreatment Surveillance Tool : CMST) ซึ�งได้พฒันาขึ�น โดยมี
วัตถปุระสงค์เพื�อชว่ยใหผู้ป้ฏิบัติงานที�เกี�ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารด้านเด็กและครอบครวั สามารถค้นหาและตรวจพบเด็กที�
ต้องการความชว่ยเหลือและสามารถให้การสนบัสนนุครอบครวั เพื�อใหเ้ลี�ยงดเูด็กได้ตามมาตรฐานขั�นต�า และสอดสอ่งติดตาม
ป�จจัยเสี�ยง หรือป�จจัยก่ออันตรายต่าง ๆ โดยการคัดกรองเด็ก

           กลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตําบล หมายถึง การดําเนนิงานขบัเคลื�อนการคุ้มครองเด็กในระดับตําบล   
โดยใชก้ระบวนการ 8 ขั�นตอน ได้แก่ 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

     มาตรการ หมายถึง แนวปฏิบัติการพฒันาระบบคุ้มครองเด็กในระดับตําบล ดังนี� 
     1) มหีนว่ยงานหรือกลไกการดําเนนิงานคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ�น  2) มกีารจัดทําฐานขอ้มลูเด็กระดับท้องถิ�น 
     3) มแีผนการพฒันาและคุ้มครองเด็กของท้องถิ�น                            4) มกีารจัดกิจกรรมป�องกัน 
     5) มกีารรายงานการชว่ยเหลือเด็ก
     ระบบสารสนเทศเพื�อการคุม้ครองเด็ก (Child Protection Information System) หมายถึง ระบบฐานขอ้มลูด้านเด็ก เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพการคุม้ครองเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื�อใหส้ามารถค้นพบเด็กที�ต้องรบัการสงเคราะหแ์ละคุม้ครอง
สวัสดิภาพได้อยา่งรวดเรว็ทั�วถึง มกีารใชง้านผา่นแอปพลิเคชนั และเว็บไซต์ภายในหนว่ยงาน ประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

      

ตัวชี�วัดที� 3 ความสาํเรจ็ในการขยายผลการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน

3.1 ความสําเร็จของการสร้างกลไกการคุม้ครองเด็กและเยาวชนในชุมชน
      3.1.1 การเพิ�มจํานวนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (อปท.) มรีะบบคุม้ครองเด็กในระดับตําบล
      3.1.2 การขยายผลการใชง้าน ระบบแจ้งเหตปุ�ญหาทางสังคมของเด็กและเยาวชน และครอบครวั
3.2 ร้อยละของเด็กที�ได้รับการคัดกรองแล้วไมก่ลับไปกลุ่มเสี�ยงเดิม
      ระบบคุ้มครองเด็กในระดับตําบล หมายถึง มาตรการจัดใหเ้ด็กอยูใ่นสภาพแวดล้อมทางสังคม ครอบครวั ชุมชน สถานศกึษา
หรือสถานที�อื�นใดที�เด็กต้องพึ�งพาอาศยัและเป�นสมาชิกผู้หนึ�ง โดยต้องสามารถใหก้ารอุปการะเลี�ยงดแูลพฒันาเด็ก ได้ตาม
มาตรฐานขั�นต�าตามที�กฎหมายกําหนดในกฎกระทรวงที�มีแนวปฏิบติัต่อเด็ก ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก คือ ด้านสขุภาพกาย 
ด้านสุขภาพจิต ด้านศกัยภาพผูป้กครองในการดูแลเด็ก ด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมและครอบครวัและด้านกฎหมาย นอกจากนั�น
ยังต้องสามารถปกป�องคุ้มครองเด็ก มใิห้ตกอยูใ่นสภาวะอันนา่จะเกิดอันตรายแก่รา่งกาย จิตใจหรอืพฒันาการ รวมทั�งพฒันาเด็ก
ให้มพีฤติกรรมที�ดี สามารถแสดงบทบาทหน้าที�ของตนได้อยา่งเหมาะสม   
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     จากผลการดําเนินงาน พบว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มกีารขบัเคลื�อนกลไกการคุม้ครองเด็กในระดับตําบลเพิ�มขึ�น
โดยเพิ�มจํานวนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (อปท.) ใหม้รีะบบคุม้ครองเด็กในระดับตําบล ตั�งแต่ป� 2561-2564 ได้จํานวน
2,101 ตําบล ทั�งนี�พบว่าสามารถดําเนนิการได้เกินกว่าเป�าหมายขั�นสงู (100 คะแนน) รวมทั�งดําเนินการประชาสมัพนัธ์
สร้างการรับรูแ้ละการใชง้านระบบสารสนเทศเพื�อการคุม้ครองเด็ก (CPIS) ครอบคลมุ 7,774 แหง่/76 จังหวัด โดยพบว่า
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น จํานวนสมาชกิ 3,154 ราย ซึ�งคิดเป�นรอ้ยละ 40.57 มเีกณฑ์การประเมนิได้เป�าหมายขั�นต้น
(50 คะแนน) และสามารถดําเนินการจัดใหเ้ด็กที�ได้รบัการคัดกรองแล้วไมก่ลับไปกลุม่เสี�ยงเดิม รวมทั�งสิ�น 65,941 ราย  
 (29 + 1,796 + 3,350 + 60,766) โดยดําเนนิการได้ตามเป�าหมายขั�นมาตรฐาน (75 คะแนน) รายละเอียด ดังนี�

กลุ่มเด็ก
จํานวนเด็ก
ที�คัดกรอง

เป�าหมาย
การดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงาน ป� 2563 

ธงแดง 1,878 ราย ไปอยูเ่หลืองหรือเขยีว ได้รบัการชว่ยเหลือเป�นธงเหลือง จํานวน 29 ราย
เป�นธงเขยีว จํานวน 1,796 ราย

ธงเหลือง 3,460 ราย ไปอยูเ่ขยีว ได้รบัการชว่ยเหลือเป�นธงเขยีว จํานวน 3,350 ราย

ธงเขยีว 60,766 ราย คงสถานะ /เพิ�มขึ�น ได้รบัการชว่ยเหลือทั�งหมด

รวม 66,104 ราย  สรุป : ได้รบัการคัดกรองแล้วไมก่ลับไปกลุ่มเสี�ยงเดิม รอ้ยละ 96.23 

   เงื�อนไขคัดกรองเด็กในพื�นที�ที�มรีะบบคุม้ครองเด็กในระดับตําบล ผา่นเครื�องมอืแบบคัดกรองเพื�อสนบัสนนุการเลี�ยงดเูด็ก
ตามมาตรฐานขั�นต�า (Child Maltreatment Surveillance Tool : CMST)  ภายใต้ระบบสารสนเทศการคัดกรองเด็ก
รวบรวมเด็กที�คัดกรองและได้รับการชว่ยเหลือจนถึงเดือนสงิหาคม 2564

1) เด็กธงเขยีว หมายถึง เด็กกลุ่มปกติ

2) เด็กธงเหลือง หมายถึง เด็กกลุ่มเฝ�าระวัง ควรได้รบัการชว่ยเหลือ

3) เด็กธงแดง หมายถึง เด็กกลุ่มเสี�ยง ซึ�งต้องได้รบัการชว่ยเหลืออยา่งเรง่ด่วน

  สามารถจําแนกเด็กออกเป�น 3 กลุ่มเป�าหมาย ได้แก่  
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ครอบครัวอุปถัมภ์ หมายถึง ผูที้�ได้รับการอนมุติัให้อุปการะเลี�ยงดเูด็กกําพรา้ เด็กถกูทอดทิ�ง หรอืเด็กที�บดิามารดา
ไมส่ามารถอุปการะเลี�ยงดูได้ด้วยเหตผุลจําเป�นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง และผูอุ้ปการะมีความสมัพนัธเ์ป�นเครือญาติหรอื
มไิด้เป�นญาติของเด็ก แต่ใหก้ารอุปการะเลี�ยงดเูด็กอยูใ่นครอบครวั และชุมชนอยูก่่อนแล้ว และเป�นผูซ้ึ�งประสบ
ป�ญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจและค่าใชจ่้ายในการเลี�ยงดเูด็ก
การบริการให้คําปรึกษาการเลี�ยงดูบุตรบุญธรรม หมายถึง การให้คําปรึกษาแนะนาํแก่ผู้รับบริการในการเลี�ยงดู
บุตรบุญธรรม หลังจากผู้ขอรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรมจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายเสร็จสิ�นแล้ว
ความพงึพอใจ หมายถึง ภาวะทางอารมณ์ที�เกิดขึ�นต่อการให้บรกิารด้วยปฏิกิรยิาทางกาย ทางวาจา หรอืปฏิกิรยิา
อื�นที�แสดงว่าเกิดความรู้สกึยนิดีมคีวามพอใจ เต็มใจที�จะรบับรกิารหรอืมีทัศนคติทางบวกต่อการมารับบริการจาก
เจ้าหน้าที�ศนูย์อํานวยการรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรมในการใหคํ้าปรกึษาเกี�ยวกับการขอรบับุตรบุญธรรม

เด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เด็กในความอุปการะขององค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แหง่ ที�ได้รบัอนญุาตให้ดําเนนิการเพื�อใหมี้การรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม
ได้แก่ สหทัยมลูนธิิ, มลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, มูลนธิมิิตรมวลเด็ก, มลูนธิสิงเคราะหเ์ด็ก พทัยา
เด็กที�มบิีดามารดายนิยอมมอบให้เป�นบุตรบุญธรรม
เด็กที�ศาลมคํีาสั�งอนญุาตแทนการให้ความยินยอมของบดิามารดาเด็ก

ศกึษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการยื�นคําขอรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรมออนไลน ์(e-form)
จัดทําระบบการยื�นคําขอรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรมออนไลน ์(e-form)
สง่เสรมิการใชง้าน และประชาสัมพนัธ์ระบบการยื�นคําขอรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรมออนไลน ์(e-form)
เป�ดระบบให้บริการประชาชนยื�นคําขอรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรมออนไลน ์(e-form)

     ผู้ยื�นคําขอรับบริการเป�นบุคคลที�มีอายุไม่ต�ากว่า 25 ป�บริบูรณ์ และต้องมีอายุมากกว่าเด็กที�เป�นบุตรบุญธรรม
อย่างน้อย 15 ป� และต้องไม่เป�นผู้ต้องห้ามที�จะเป�นผู้ปกครองของเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี�ด้านอายุผู้ขอรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรมไม่ควรมีอายุมากหรือห่างจากเด็กที�จะเป�น
บุตรบุญธรรมมากจนเกินไป

      ประเภทเด็กที�ขอรับเป�นบุตรบุญธรรม ม ี4 ประเภท คือ 
1.
2.

3.
4.

ขั�นตอนการดําเนินงานในป� 2564
1.
2.
3.
4.

การสรา้งนวัตกรรมในการปรบัปรุงกระบวนงาน (e-Service)
 : ระบบศนูยอํ์านวยการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม

ตัวชี�วัดที� 4

ผู้รับบรกิาร หมายถึง ครอบครัวบุญธรรม บุตรบุญธรรม บดิามารดาผู้ใหกํ้าเนดิเด็กที�เป�นบุตรบุญธรรม และผูเ้กี�ยวข้อง
เชน่ เครอืญาติของครอบครวับุญธรรม
เด็ก หมายถึง เด็กกลุ่มเป�าหมายตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
การจัดหาครอบครัวบุญธรรม หมายถึง การดําเนนิการตามกระบวนการของการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรมในประเทศ 

        โดยครอบครัวบุญธรรมได้รับการพจิารณาอนมุติัจากคณะกรรมการการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรมหรือคณะอนุกรรมการการ  
       รบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรมสว่นกลางหรอืคณะอนกุรรมการการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรมประจําจังหวัดใหจ้ดทะเบยีน
       รับเด็กเป�นบุตรบุญธรรมได้  
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       จากผลการดําเนินงาน พบว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้พัฒนาระบบยื�นคําขอรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม
ออนไลน์ (e-form) เพื�อเพิ�มช่องทางให้บริการกับประชาชนสามารถยื�นคําขอรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรมได้ในเว็บไซต์
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน(www.dcy.go.th) ในหัวข้อ e-Service และ Banner ของกรมฯ และทางเว็บไซต์
https://thaiadoption.dcy.go.th/public/index.do โดยพบว่าสามารถดําเนนิการได้เกินกว่าเป�าหมายขั�นสงู (100 คะแนน)



การถอดบทเรียนในการบรหิารจัดการผลกระทบ และการแก้ไขป�ญหา
ในสภาวะวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) 

ตัวชี�วัดที� 6

ให้ส่วนราชการและจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี�วัดต่อ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เพื�อใช้ในการติดตาม (Monitoring) แต่จะไม่นาํผลไปจัดประเภทตามเกณฑ์การประเมิน
ในระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง
ให้ส่วนราชการและจังหวัดถอดบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขป�ญหาของหน่วยงาน

      มติคณะรัฐมนตรีเมื� อวันที� 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื� อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที�คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ เนื�องจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด โดยกําหนดให้มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามตัวชี�วัดของส่วนราชการและจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี�

1.

2.
      ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื� อง ส่งสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
      ราชการ (ก.พ.ร.)
   3.ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สรุปบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบในภาพรวม 
      ของส่วนราชการและจังหวัด เพื�อใช้เป�นแนวทางในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนได้ต่อเนื�อง   
      และมีประสิทธิภาพหากเกิดภาวะวิกฤตในอนาคต

สรุปคะแนนการประเมนิตนเองตามตัวชี�วัดการประเมินตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คือ  ระดับมาตรฐาน (79.68 คะแนน)
 

การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป�นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 

ตัวชี�วัดที� 5

       PMQA 4.0 คือ เครื�องมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชิงบูรณาการ เพื�อเชื�อมโยงยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการกับเป�าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเป�นแนวทางให้ส่วนราชการ
พัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 เพื�อประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหนว่ยงานและความพยายามของ
สว่นราชการในการขบัเคลื�อนงานใหบ้รรลเุป�าหมายอยา่งยั�งยืน 
     พจิารณาจากความสามารถในการพฒันาการดําเนนิงานเพื�อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป�นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) โดยมีเป�าหมายให้ส่วนราชการมีคะแนนผลการประเมินในขั�นตอนที� 1 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดีขึ�น
จากผลคะแนนในขั�นตอนที� 1 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
     พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป�นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ�งเป�นคะแนนเฉลี�ยในภาพรวมทั�ง 7 หมวด
ประกอบด้วย หมวด 1 การนําองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์หมวด 3 การใหค้วามสาํคัญกับผูรั้บบริการและ 
 ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี หมวด 4 การวัด การวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู ้หมวด 5 การมุง่เนน้บุคลากร หมวด 6 การมุง่เนน้
ระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ
     จากผลการดําเนินงาน พบว่า ป� 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้คะแนนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป�นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ในขั�นที� 1 เท่ากับ 419.38 คะแนน และผา่นเขา้สูข่ั�นที� 2 ในการจัดทํารายงานผลการดําเนนิการพฒันา
องค์การสูร่ะบบราชการ 4.0 (Application Report) ซึ�งสามารถดําเนนิการได้เกินกว่าเป�าหมายขั�นสงู (100 คะแนน)

รายงานประจําป�  2564 61



ยุทธศาสตรช์าติด้านความมั�นคง

โครงการรณรงค์และป�องกันแก้ไขป�ญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

ประกอบด้วย 1 โครงการ ได้แก่
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กิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม “To Be Number One” 
ในทูลกระหมอ่มหญงิอุบลรตันราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 
กรมกิจการเด็กและเยาวชนบูรณาการการทํางานรว่มกับกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ

เพื�อสรา้งกระแส "การเป�นหนึ�งโดยไมพ่ึ�งยาเสพติด" ในกลุ่มวัยรุน่และเยาวชนอยา่งต่อเนื�อง  
เพื�อพฒันาเครือขา่ยหนว่ยงาน/องค์กรภาครฐัและเอกชน และเครอืขา่ยสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั�วประเทศ           
ในการดําเนนิงานด้านการป�องกันป�ญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุน่และเยาวชนอยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนื�องและยั�งยนื

1.
2.

ร่วมประชุมคณะอํานวยการโครงการรณรงค์ป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด                                              
โดยมีทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเป�นองค์ประธาน 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด                                
เพื�อวางแผนการขับเคลื�อนโครงการประจําป� 2564 
ร่วมเป�นกรรมการตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดําเนินงานจังหวัด                                              
(TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE)
ร่วมขับเคลื�อนกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE                                         
(TO BE NUMBER ONE IDOL)
ร่วมขับเคลื�อนกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป�นหนึ�ง                                             
(TO BE NUMBER ONE CAMP)

1.

2.

3.

4.

5.

ผลการดําเนินงาน

ระดับผลผลิต 
  1.หน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการป�องกัน ปราบปราม และบาํบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติดมีแผน/แนวทางการ  
     เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป�องกันแก้ไขป�ญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนทั�วไปและสภาเด็กและเยาวชน 
      เพื�อให้เด็กและเยาวชนทั�วไปและสภาเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันแสดงพลังในเชิงสร้างสรรค์  มีส่วนร่วมในการป�องกัน
      และแก้ไขป�ญหายาเสพติด รวมถึงร่วมดําเนินงานด้านการป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด 
  2 .การขับเคลื� อนกิจกรรมมีการปรับรูปให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื� อไวรัส
     โคโรนา 2019 (COVID - 19) และได้ร่วมเป�นกรรมการลงพื� นที�การตัดสินการประกวดและติดตามประเมิน
      ผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และร่วมกิจกรรมอื�นๆ 
      โดยเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป�องกันป�ญหายาเสพติด จํานวน 1,200 คน 
   3.สภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประเด็นการป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด พร้อมทั�งน้อมนาํแนวทาง 
      พระราชทาน "เด็กและเยาวชนเป�นหนึ�ง โดยไมพ่ึ�งยาเสพติด" จํานวน 136 กิจกรรม มกีลุ่มเป�าหมาย จํานวน 8,464 คน

ขั�นตอนการดําเนินงาน

วัตถปุระสงค์

โครงการรณรงค์และป�องกันแก้ไขป�ญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE
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เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างภูมคิุ้มกันและป�องกันแก้ไขป�ญหายาเสพติด จํานวน 1,200 คน  
เด็กและเยาวชนเกิดการรวมตัวเป�นสมาชกิชมรม TO BE NUMBER ONE ใน 77 จังหวัดมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ระดับผลลัพธ์
1.
2.

       เกี�ยวกับการเสริมสรา้งภมูคิุ้มกันและป�องกันแก้ไขป�ญหายาเสพติด
ระดับผลกระทบ
       เครือขา่ยหนว่ยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครอืขา่ยสมาชิก TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชน
มสีว่นรว่มในการป�องกันป�ญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

รายงานประจําป�  2564 64



กิจกรรม การรณรงค์ป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด
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โครงการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตเด็กปฐมวัยโครงการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตเด็กปฐมวัย

โครงการพฒันาและขับเคลื�อนข้อเสนอเชงินโยบาย มาตรการโครงการพฒันาและขับเคลื�อนข้อเสนอเชงินโยบาย มาตรการ  
และการดําเนินงาน ด้านสง่เสรมิและพฒันาเด็กและเยาวชนและการดําเนินงาน ด้านสง่เสรมิและพฒันาเด็กและเยาวชน

โครงการสง่เสรมิและพฒันาทักษะชวิีต เด็กและเยาวชนไทยโครงการสง่เสรมิและพฒันาทักษะชวิีต เด็กและเยาวชนไทย
ในศตวรรษที� 21ในศตวรรษที� 21

โครงการเยาวชนไทยหวัใจสะอาดโครงการเยาวชนไทยหวัใจสะอาด

โครงการเงินอุดหนนุเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิดโครงการเงินอุดหนนุเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่
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โครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด

วัตถปุระสงค์

เพื�อจัดสวัสดิการและเป�นหลักประกันสทิธขิั�นพื�นฐานให้เด็กได้รบัการเลี�ยงดทีู�มคีณุภาพ1.
   2.เพื�อสร้างระบบคุ้มครองทางสงัคม (Social Protection) ลดความเหลื�อมล�า
   3.เพื�อให้พอ่แมผู่ป้กครองนําเด็กเขา้สูร่ะบบการบรกิารทางสงัคมขั�นพื�นฐานของรฐั
   4.เพื�อสง่เสริมใหเ้ด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมพีฒันาการเหมาะสมตามวัย ซึ�งเป�นพื�นฐานสาํคัญในการเติบโตเขา้สูช่ว่งวัยอื�น

กิจกรรมภายใต้โครงการ 3 กิจกรรม โดยมผีลการดําเนินการ ดังนี� 
กิจกรรมที� 1 การเพิ�มประสทิธิภาพการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด

1.จัดจ้างเจ้าหน้าที�ชว่ยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด ในสว่นภูมิภาค 76 จังหวัด (93 คน)
   และสว่นกลาง 7 คน ซึ�งจะมีหน้าที�รับผิดชอบดังนี�
   1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
   1.2 บันทึก ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน
   1.3 จัดทําและจัดเก็บข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เป�นระบบและสามารถสืบค้นได้
   1.4 เข้ารว่มการประชุมหรืออบรมที�เกี�ยวข้องกับโครงการฯ
   1.5 ประสานข้อมูลกับสว่นราชการหรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อการดําเนินงานตามโครงการฯ
   1.6 รว่มกับเจ้าหน้าที�สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และหนว่ยงาน ที�เกี�ยวข้อง   
          ในการชี�แจงข้อมูลสิทธิตามโครงการฯ 
   1.7 ตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับสิทธิในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิดให้ถูกต้อง
   1.8 ดําเนินการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ที�ได้รับเงินเกินสิทธิ และจัดทําหนังสือแจ้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน
         พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
   1.9 รายงานผลการดําเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด การจัดจ้างบุคคลภายนอกบันทึก
         ข้อมูลเอกสารลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ�รับเงินอุดหนุนฯ ในพื�นที�กรุงเทพมหานคร จํานวน 2,000 ชุด 
         (เดือนกันยายน 2564 จํานวน 1,000 ชุด และเดือนตุลาคม 2564 จํานวน 1,000 ชุด)                

2.โครงการประชุมถอดบทเรยีนเพื�อประเมนิผลโครงการฯ กลุม่เด็กผูมี้สทิธทีิ�จะมอีายุครบ 6 ป� ในป�งบประมาณ 2564
3.ผลิตและจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
4.การตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลสง่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
5.การจัดจ้างผลิตและออกแบบแผน่พับประชาสัมพันธ์ทางเลือกนโยบายผา่นโครงการสูค่วามเป�นถ้วนหน้า
กิจกรรมที� 2 การบาํรุงรกัษาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
    บํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิดให้สามารถใช้งานได้อยา่งต่อเนื�อง
และมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที� 3 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
   โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจํานวนเด็กที�ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ จํานวน 2,303,103 ราย 
เป�นเงิน 16,322,273,600 บาท (ข้อมูล ณ วันที� 30 ก.ย. 64) โดยมีรายละเอียดดังนี� 
1.จํานวนเด็กที�ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ ไตรมาส 1 จํานวน 1,923,189 ราย (ข้อมูล ณ วันที� 10 ธันวาคม 2563)
   ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ไตรมาส 1 เป�นเงิน 3,840,081,600 บาท 
2.จํานวนเด็กที�ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ ไตรมาส 2 จํานวน 2,071,738 ราย (ข้อมูล ณ วันที� 10 มีนาคม 2564) 
   ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ไตรมาส 2 เป�นเงิน 4,022,767,000 บาท 
3.จํานวนเด็กที�ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ ไตรมาส 3 จํานวน 2,195,150 ราย (ข้อมูล ณ วันที� 11 มิถุนายน 2564)   
   ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ไตรมาส 3 เป�นเงิน 4,157,548,800 บาท 
4.จํานวนเด็กที�ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ ไตรมาส 4 จํานวน 2,303,103 ราย (ข้อมูล ณ วันที� 10 กันยายน 2564) 
   ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ไตรมาส 4 เป�นเงิน 4,301,876,200 บาท 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

ขั�นตอนการดําเนินงาน

จัดประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื�อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการ
ความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ป� 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings) และจัดทํา
คู่มือดําเนินการเมื�อวันที� 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
จัดประชุมหารือเกี�ยวกับการพฒันาเด็กปฐมวัยตาม MOU 4 กระทรวง จํานวน 6 ครั�ง
จัดประชุมเชงิปฏิบัติการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศการพฒันาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ
เมื�อวันจันทร์ที� 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Learning space ชั�น 3 อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานการพฒันาเด็กปฐมวัยผา่นระบบระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings)  
จํานวน 4 ครั�ง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนภูมิภาค (เจ้าหน้าที�สาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคง
ของมนุษย์จังหวัด) ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ระหว่างวันที� 26 – 27 พฤศจิกายน 2563
จัดประชุมเชงิปฏิบติัการจัดทําแผนยกระดับคณุภาพสถานรบัเลี�ยงเด็ก ตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ
ระหว่างวันที� 22 - 23 มนีาคม 2564
จัดอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรบัเลี�ยงเด็กเอกชน(สว่นกลาง)ผา่นระบบประชุมทางไกล
(Zoom Cloud Meetings) เมื�อวันที� 2 สิงหาคม และ 5 สงิหาคม 2564

คณะอนุกรรมการสง่เสริมการพฒันาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จํานวน 328 คน รับรูผ้ลการ   

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.
       ดําเนินงานตามกรอบการบูรณาการความรว่มมอืกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ป� 2560 – 2563 และนโยบาย และแนวทาง
      ขบัเคลื�อนการพฒันาเด็กปฐมวัยสูก่ารปฏิบติัป� 2564 และสามารถนาํไปประกอบการวางแผนการขับเคลื�อนการพฒันา
       เด็กปฐมวัยในพื�นที�รว่มกันได้อยา่งเป�นรูปธรรม
   2.ได้รูปแบบการจัดประชุมขับเคลื�อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือ    
       กลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา2019 (COVID-19) และในประเด็น
       ด้านอื�น ๆ และนโยบายการพฒันาเด็กปฐมวัยของ 4 กระทรวง สาํหรบัผู้บรหิาร
   3.ผู้เขา้รว่มประชุมฯ จากหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง จํานวน 40 คน มีความเขา้ใจ และสามารถใชง้านระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ     
       การพฒันาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานแหง่ชาติ (ระบบประเมนิออนไลน)์
   4.เลขานุการรว่มของคณะอนุกรรมการสง่เสรมิการพฒันาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและเจ้าหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง จํานวน 90 คน 
      ได้นําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย แลกเปลี�ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้แนวทางการพัฒนา
       การดําเนินงานในป�ต่อไป
   5.เจ้าหน้าที�พฒันาสังคมและความมั�นคงของมนษุย์จังหวัด 75 จังหวัด จํานวน 75 คน ที�ปฏิบติังานสถานรับเลี�ยงเด็กเอกชน      
     มีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนา
      เด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติได้อยา่งถกูต้อง และถ่ายทอดใหแ้ก่สถานรบัเลี�ยงเด็กได้อยา่งถกูต้อง

เพื�อสง่เสรมิการดําเนนิงานของกลไกการพฒันาเด็กปฐมวัยใหส้ามารถขบัเคลื�อนการพฒันาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
ภายใต้กรอบบูรณาการความรว่มมอืกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง
เพื�อส่งเสริมให้สถานรับเลี�ยงเด็กเอกชน  มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพ

1.

2.
      ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

วัตถปุระสงค์

ผลการดําเนนิงาน
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6.ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน จํานวน 68 คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที�พัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์จังหวัด 
   14 จังหวัด จํานวน 14 คน ผูดํ้าเนินกิจการสถานรบัเลี�ยงเด็กที�มีผลประเมนิตนเองในระดับคณุภาพ D (ต้องปรบัปรุง)   
   ในกรุงเทพมหานคร และสว่นภูมภิาค 54 แหง่ สถานรบัเลี�ยงเด็กมแีผนการยกระดับสถานรบัเลี�ยงเด็กของตนเอง และ 
   นําไปปฏิบัติเพื�อยกระดับสถานรับเลี�ยงเด็กของตนเอง
7.ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื�องสิทธิประกันสังคมที�ควรรู้เมื�อเข้าสู่ระบบประกันสังคม
   จากการเป�ดกิจการสถานรับเลี�ยงเด็กเอกชน การเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กและการปฏิบัติตัวก่อนและหลัง 
   เมื�อมเีด็กติดเชื�อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID - 19) ในสถานรบัเลี�ยงเด็ก และแนวทางการปรบัตัวกับการดแูลเด็กและ
   ตนเองทางด้านจิตใจ และสนุทรียะกับเด็กปฐมวัย
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โครงการสง่เสรมิและพัฒนาทักษะชวิีตเด็กและเยาวชน
ไทยในศตวรรษที� 21

ขั�นตอนการดําเนินงาน

1. การสง่เสริมความเขม้แขง็ของสภาเด็กและเยาวชน 
2. การป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ 
3. การสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน

1.ส่งเสริมความเข้มแข็งบทบาทสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านศักยภาพ    
   โดยจัดใหม้เีจ้าหนา้ที�สภาเด็กและเยาวชน จํานวน 94 คน ใน 77 จังหวัด เพื�อประสานการจัดตั�ง สนับสนุนการดําเนินงาน
    ให้คําปรึกษาแนะนาํแก่สภาเด็กและเยาวชน เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน และผูป้ฏิบติังานทกุระดับ 
2.เสริมสร้างความเขม้แขง็สภาเด็กและเยาวชนทกุระดับ เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน เครอืขา่ยผูป้ฏิบติังานด้านเด็กและเยาวชน  
   โดยการจัดทําแนวทางการขบัเคลื�อนงานสภาเด็กและเยาวชน การเสรมิสรา้งความรูเ้พิ�มเติมทักษะที�จําเป�นใหแ้ก่สภาเด็ก
    และเยาวชนผา่นระบบออนไลน์ (หลักสตูร 7Q สาํหรบัเด็กและเยาวชนไทยสูก่ารเป�นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21)
3.สนับสนนุงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมที�สรา้งสรรค์ และมสีว่นรว่มในการพฒันาแก้ไขป�ญหาของเด็ก     
   และเยาวชน ชุมชนและสงัคม ตามบรบิทของพื�นที� โดยสภาเด็กและเยาวชนได้จัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที�กําหนด 
4.นิเทศ/ติดตามการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน เพื�อร่วมกันแก้ไขป�ญหาในการดําเนินงาน รวมทั�งจัดถอดบทเรียน  
   เพื�อกําหนดแนวทางการดําเนินงานในป�ต่อไป
5.พัฒนาองค์ความรู้สภาเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายจัดทําหลักสูตร 7Q สาํหรับเด็กและ  
   เยาวชนไทยสูก่ารเป�นผูนํ้าการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21

 กิจกรรมที� 1  : การสง่เสรมิความเข้มแขง็ของสภาเด็กและเยาวชน

วัตถปุระสงค์

1.สง่เสริมความเขม้แขง็บทบาทสภาเด็กและเยาวชน เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน เครอืขา่ยผูป้ฏิบติังานด้านศกัยภาพ 
2.กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
    ด้านเด็กและเยาวชน 
3.กิจกรรมสนบัสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมที�สรา้งสรรค์ทกุระดับ 
4.กิจกรรมนิเทศหรือติดตามการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน 
5.กิจกรรมพฒันาองค์ความรู้การสง่เสริมความเขม้แขง็สภาเด็กและเยาวชน

ประกอบด้วย 3 กิจกรรมดังนี�
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1. สภาเด็กและเยาวชนมีการเชื�อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน และองค์กรที�ทํางานด้านเด็ก  
    และเยาวชนทั�งในระดับพื�นที� ระดับจังหวัด และระดับประเทศในการมีส่วนรวมเพื�อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
2. สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 77 จังหวัด มีการขับเคลื�อนการดําเนินงานตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน

หลักสูตร 7Q สาํหรับเด็กและเยาวชนไทยสูก่ารเป�นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 เพื�อเสริมสร้างความเขม้แข็ง
สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือขา่ยเด็กและเยาวชน เครอืขา่ยผู้ปฏิบติังานด้านเด็กและเยาวชนโดยเสรมิสร้างความรู้

เพิ�มเติมทักษะที�จําเป�นให้แก่สภาเด็กและเยาวชน ผา่นระบบออนไลน ์(E – Learning 7Q)

       สภาเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด (ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล) สภาเด็กและเยาวชนระดับเขต กรุงเทพมหานคร 
และแหง่ประเทศไทยได้รับการเสริมสร้างความรู ้พฒันาศกัยภาพ เพิ�มเติมทักษะ และเป�นแกนนําจัดกิจกรรมสรา้งสรรค์
และมสีว่นรว่มในการพฒันาแก้ป�ญหาของเด็กและเยาวชน ชุมชน และสังคมตามบรบิท ของพื�นที� จํานวน 4,865 กิจกรรม 
เชน่ การพัฒนาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชนสูศ่ตวรรษที� 21 การรณรงค์ยุติความรุนแรง การป�องกันป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ 
การป�องกันการทุจริตคอรปัชั�น การป�องกันป�ญหายาเสพติด สื�อสรา้งสรรค์ จิตอาสาชว่ยเหลือผู้ที�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เป�นต้น รวมทั�งกิจกรรมตามบทบาทหนา้ที� อาทิ การประชุมคณะบรหิาร 
การประชุมสามญัประจําป� ซึ�งสภาเด็กและเยาวชนมสีว่นรว่มในการพฒันาเด็กและเยาวชนในพื�นที� จํานวน 165,000 คน

ผลการดําเนินงาน
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การประชุมชี�แจงแนวทางการดําเนนิงานและการถอดบทเรยีน

กิจกรรมสรา้งสรรค์ในพื�นที�
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ขั�นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรมที� 2 : การป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุ่นกิจกรรมที� 2 : การป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุ่น

วัตถปุระสงค์

เพื�อสง่เสริมสนบัสนุนสภาเด็กและเยาวชน สรา้งเครอืขา่ยเด็กและเยาวชนในพื�นที�เพื�อเป�นแกนนาํป�องกันแก้ไข และเฝ�าระวัง
ป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ ตามพระราชบญัญติัการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559  มาตรา 9  
เพื�อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่แม่วัยรุ่นที�ตั�งครรภ์ที�ประสบป�ญหาการตั�งครรภ์ตามพระราชบัญญัติการป�องกันและ
แก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
เพื�อสง่เสริมและผลักดันใหภ้าคีเครือขา่ยทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการดําเนนิงานป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่

1.

2.

3.

1.ดําเนินการจัดประชุมต่างๆ เพื�อขบัเคลื�อนแผนกิจกรรมบูรณาการป�องกันและแก้ไขป�ญหการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ ดังนี� 
   1.1 จัดประชุมทบทวนแผนกิจกรรมบูรณาการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่                                                         
          ระยะที� 3 (พ.ศ. 2563 -2564) 
   1.2 จัดประชุมเชงิปฏิบัติการขบัเคลื�อนแผนกิจกรรมบูรณาการป�องกันและแก้ไขป�ญหาตั�งครรภ์ในวัยรุน่                       
          ระยะที� 3 (พ.ศ. 2563-2564) ครั�งที� 1 (ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื)
   1.3 จัดประชุมเชงิปฏิบัติการขบัเคลื�อนแผนกิจกรรมบูรณาการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่            
          ระยะที� 3 (พ.ศ. 2563 - 2564) ครั�งที� 2 (ภาคกลาง และภาคเหนอื)
   1.4 จัดประชุมเชงิปฏิบัติการขบัเคลื�อนแผนกิจกรรมบูรณาการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่           
          ระยะที� 3 (พ.ศ.2563 - 2564) ครั�งที� 4 ผา่นระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting โดยมผู้ีเขา้รว่ม
          ประชุมจํานวน 168 คน 
   1.5  จัดประชุมเพื�อพจิารณารา่งกรอบ หลักเกณฑ์ การคัดเลือกสรรหาและเชดิชูเกียรติเครอืขา่ยเด็กและเยาวชนป�องกัน
           และแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่จํานวน 2 ครั�ง 
2.การนิเทศติดตามผลการดําเนนิงานในพื�นที�กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมกีารนเิทศ/ติดตามการดําเนนิงานด้าน
   การป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ของบา้นพกัเด็กและครอบครวัพื�นที� ภาคกลาง (จังหวัดลพบุร ีอ่างทอง 
   ชัยนาท และสุพรรณบุรี) จํานวน 1 ครั�ง ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช ป�ตตานี สงขลา พัทลุง) จํานวน 1 ครั�ง  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเลย หนองบัวลํา ภู ขอนแก่น ชัยภูมิ) รวมจํานวน 3 ครั�ง
3.จัดทําวีดิทัศน์เชิงสารคดีการดําเนินงาน การป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ ตามแผนบูรณาการป�องกันและ  
    แก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ ในพื�นที�จังหวัดระยอง จังหวัดอุดรธาน ีจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแมฮ่่องสอน  
4.มกีารสนับสนนุงบประมาณให้บ้านพกัเด็กและครอบครวั 77 แหง่ ในการขบัเคลื�อนงานป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์
    ในวัยรุน่และกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสาํหรับแมวั่ยรุน่และครอบครวัในชุมชน

ผลการดําเนินงาน 

มกีารขบัเคลื�อนแผนกิจกรรมบูรณาการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ 
จากการสนับสนนุงบประมาณใหบ้้านพกัเด็กและครอบครวั 77 แหง่ ดําเนนิการ สนบัสนนุใหเ้กิดเครอืขา่ยเด็กและ
เยาวชน ป�องกัน แก้ไข และเฝ�าระวังป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุน่ 250 เครอืขา่ย 
เด็กเยาวชนที�เขา้รว่มโครงการมคีวามรู้ ด้านสุขภาวะทางเพศและทักษะชวิีต สามารถป�องกันและแก้ไขป�ญหาการ
ตั�งครรภ์ในวัยรุน่ จํานวน 11,560 คน
มกีารจัดสวัสดิการสงัคมสําหรบัแมวั่ยรุน่และครอบครวัตามความเหมาะสม จํานวน 14,100 คน

1.
2.

3.

4.
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1.ทุกภาคสว่นของสังคมตระหนกัถึงความสาํคัญของเด็กและเยาวชน มีสว่นรว่มในการจัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ  
   เด็กและเยาวชน ได้แก่
   1.1 คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหง่ชาติ กําหนดแนวทางการจัดงานวันเยาวชนแหง่ชาติ เผยแพร่
         ประชาสัมพนัธ์ และจัดพธีิเป�ดงานวันเยาวชนแหง่ชาติ (20 กันยายนของทุกป�)
   1.2 การพจิารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแหง่ชาติ และผู้ทําคุณประโยชนต่์อเด็กและเยาวชน 
         จํานวน 11 สาขา
   1.3 กิจกรรมเสริมสรา้งและพฒันาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทําดี ป�ที� 6 
    1.4  การสง่เสริมกิจกรรมดนตรไีทย ภายใต้คณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติสง่เสรมิกิจกรรมดนตรไีทย
             “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ระดับมธัยมศกึษา เพื�อเขา้รบัพระราชทานรางวัล  จากสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ  
             พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ ศาลาดสุดิาลัย สวนจิตรลดา
2.การสง่เสริมทักษะเพื�อมุง่สูก่ารเป�นนกัธุรกิจรุน่เยาว์ โดยการสมัมนา เรื�อง “เศรษฐกิจฐานรากพลังการขับเคลื�อนเศรษฐกิจไทย” 
    และการอบรมทักษะการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศพัท์มอืถือ ผา่นระบบออนไลน ์True VROOM 
3.เกิดการบูรณาการความรว่มมอืกับภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน ดังนี�
     3.1 มลูนิธิลมหายใจไรม้ลทิน จัดโครงการลมหายใจไรม้ลทิน เพื�อเสรมิสรา้งพลังเด็กและเยาวชนใหเ้กิดเครือขา่ยในการ        
            สร้างค่านยิมและจิตสาํนกึความซื�อสัตยสุ์จรติ
    3.2 กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว คัดเลือกยุวสตรดีีเด่น เนื�องในวันสตรสีากล 
    3.3 มลูนิธเิรยูไก (ประเทศไทย) จัดการประกวดเล่าเรื�องประสบการณ์เยาวชน 
    3.4 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกเด็กดีเด่น เนื�องใน
         วันเด็กแห่งชาติและเยาวชนดีเด่น เนื�องในวันเยาวชนแห่งชาติ
    3.5  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหง่ประเทศไทย และสมาคมพฒันาศกัยภาพและอัจฉรยิภาพมนษุย ์
            จัดโครงการ Move World Together : เคลื�อนโลกไปด้วยกัน เพื�อพฒันาทักษะความคิด ผลิตนวัตกรรมเพื�อสิ�งแวดล้อม
4.ผลิตสื�อการเรียนรู ้ชุด วัยใสใสใ่จทําดี สอนให้เด็กฝ�กปฏิบติักิจวัตรประจําวัน ประกอบด้วย การพบัผา้ จัดเก็บ  
   ของใชเ้ป�นหมวดหมู ่การซกัผา้ การป�ดกวาดเชด็ถ ูการล้างจาน การล้างห้องน�า และจิตอาสา

กิจกรรมที� 3 : การส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพเด็กและเยาวชนกิจกรรมที� 3 : การส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพเด็กและเยาวชน

วัตถปุระสงค์

เพื�อสง่เสริม สนับสนนุใหเ้ด็กและเยาวชนมสีว่นรว่มในการจัดกิจกรรมเพื�อพฒันาศกัยภาพตนเอง และทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ ริเริ�มสร้างสรรค์ เป�ดเวทีแลกเปลี�ยนเรยีนรูเ้ตรยีมความพรอ้ม สง่เสรมิทักษะเพื�อมุง่สูก่ารเป�นนักธุรกิจรุน่เยาว์ และ
เสรมิสร้างความเขา้ใจในการอยูร่ว่มกันในสงัคมพหวัุฒนธรรม รวมทั�งยอมรบัความหลากหลายของสงัคม มคีวามภาคภมูใิจ
ในความเป�นไทย และอยูร่ว่มกันอยา่งสนัติสขุ
เพื�อสร้างเครอืขา่ยแกนนําเด็กและเยาวชนในเรื�องการทําความดี มคีณุธรรม จรยิธรรม สามารถเป�นแบบอยา่งที�ดี และ
เป�นแรงบนัดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน กระตุน้ให้หนว่ยงานทั�งภาครฐัและเอกชนมีสว่นรว่มในการพฒันาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
เพื�อสง่เสริมใหเ้ด็ก เยาวชน ผูนํ้าเยาวชน ผู้ปฏิบติังานด้านเด็กและเยาวชน และผูบ้รหิาร ได้เพิ�มพนูความรู ้ ประสบการณ์
และมวิีสยัทัศนใ์หมใ่นการพฒันาเด็กและเยาวชน ตลอดจนพฒันาตนเองและประเทศชาติเพื�อเชื�อมโยงและสร้างเครอืขา่ย
ทั�งในประเทศและระหว่างประเทศ
เพื�อขบัเคลื�อนการดําเนินงานและสง่เสริมความรว่มมอืกับเครอืขา่ยที�เกี�ยวขอ้งตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศใหบ้รรลเุป�าหมาย
ในการสง่เสริมสมัพนัธไมตรีและความเขา้ใจอันดีระหว่างประเทศ
เพื�อเสรมิสร้างและสนับสนนุให้เด็ก เยาวชนและผูอุ้ปการะเด็กแบบครอบครวัอุปถัมภ์ มีความรู ้ ความเขา้ใจ และเกิดแนวคิด
แบบเติบโต (Growth Mindset) ในตนเอง และสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาตนเอง เพื�อมุง่สูก่ารเป�นคนดี คนเก่ง มคีณุภาพ

1.

2.

3.

4.

5.

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

       เด็กและเยาวชนได้รบัการพฒันาและมทัีกษะชวิีต มีสว่นรว่มในการพฒันาศกัยภาพตามชว่งวัย หนว่ยงานภาครัฐ
และเอกชนมคีวามตระหนัก และมสีว่นรว่มในการจัดกิจกรรมเพื�อพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน
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กิจกรรมรวมพลคนทําดี 

ภาพกิจกรรมเสน้ทางสานฝ�น สูน่กัธุรกิจรุน่เยาว์ การสมัมนา “เศรษฐกิจฐานรากพลังการขบัเคลื�อน
เศรษฐกิจไทย” และการอบรมทักษะการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศพัท์มอืถือ ผา่นระบบออนไลน ์True VROOM

ภาพกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน การประกวดโครงการลมหายใจไรม้ลทิน และค่ายลมหายใจไรม้ลทิน

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชดิชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแหง่ชาติ 
และผูทํ้าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหง่ชาติ  
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กิจกรรมที� 1 : การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื�อนกิจกรรมที� 1 : การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื�อน
การส่งเสรมิพัฒนา การส่งเสรมิพัฒนา และและคุ้มครองเด็กและเยาวชนคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วัตถปุระสงค์

เพื�อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเครือข่าย ภาคประชาสังคม เด็กและเยาวชน
ทั�งในประเทศและระหว่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื�อนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย มาตรการ ข้อตกลง และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เพื�อติดตามและประเมนิผลการขบัเคลื�อนการดําเนนิงานตามนโยบาย มาตรการ ข้อตกลง และพนัธกรณรีะหว่างประเทศ
ด้านการสง่เสรมิและพฒันาเด็กและเยาวชน 

1.

2.

ขั�นตอนการดําเนินงาน

โครงการพฒันาและขบัเคลื�อนขอ้เสนอเชงินโยบาย มาตรการ
และการดําเนินงาน ด้านการสง่เสรมิและพฒันาเด็กและเยาวชน

งานคณะกรรมการระดับชาติ : คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
การขับเคลื�อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที� 2 พ.ศ. 2560 – 2564 และ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ฉบับที� 3 พ.ศ. 2566 – 2570
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
การจัดทําและขบัเคลื�อนขอ้เสนและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพนัธกรณแีละกรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศ
การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน
การส่งเสริมการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ผลการดําเนินงาน

       การขับเคลื�อนและผลักดันข้อหารือของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ให้เกิดรูปแบบ
ด้านการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน ให้เกิดการเชื�อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอาทิ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน 2 รูปแบบ คือ การแบ่งป�นข้อมูล
(Shared Data) และการแบ่งป�นบริการ (Shared Services) เพื�อให้มีฐานข้อมูลที�มีความถูกต้อง แม่นยาํ และครอบคลุม 
รวมทั�งหนว่ยงาน สามารถใชข้อ้มลูเพื�อบูรณาการด้านการจัดสวัสดิการแก่เด็กและเยาวชนอยา่งทั�วถึงและครอบคลมุมากขึ�น
การจัดทําขอ้เสนอ เพื�อการปรับปรุงแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยขยายระยะเวลา
อีก 1 ป� ให้สอดคล้องกับชว่งระยะเวลา 5 ป�แรกของยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที� 12 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื�อวันที� 12 มีนาคม 2562 เพื�อให้หน่วยงาน ที�เกี�ยวข้อง
ใช้เป�นกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี
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      การขับเคลื� อนยุทธศาสตร์การป�องกันและแก้ไขป�ญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที�  4 การพัฒนา
ระบบการช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น โดยการประชุม
คณะทํางานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคม
ในกลุ่มวัยรุ่น ครั�งที� 2/2564 เมื�อวันที� 17 กันยายน 2564 โดยมีวาระสาํคัญ อาทิ การรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
จากการได้รับสวัสดิการสังคมของแม่วัยรุ่นที�ตั�งครรภ์และ  ข้อเสนอแนะในการขับเคลื�อนตัวชี�วัดยุทธศาสตร์ที� 4 พัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น



การเสริมสรา้งความรู้ความเขา้ใจ สถานการณ์การเลี�ยงดทูดแทนในประเทศไทย และแนวปฏิบติัด้านการเลี�ยงดทูดแทน

การประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื�อการคุ้มครองเด็กแก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ที�ว่าการอําเภอ และ
โรงเรียน ทั�วประเทศ
การจัดทําองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้องกับงานด้านการปกป�องคุ้มครองในเรื�องของสิทธิเด็ก เพื�อใช้ในการเผยแพร่
อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที� 
การจัดทําแนวปฏิบติัในการป�องกันและคุ้มครองเด็กสาํหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (อปท.) ในสถานการณ์การแพร่

การพฒันารา่งแผนปฏิบัติการระดับภูมภิาคว่าด้วยสทิธขิองเด็กในบรบิทโยกยา้ยถิ�นฐานในอาเซยีน
การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื� อออนไลน์  
ในอาเซียน

 การขับเคลื�อนเพื�อจัดทํามาตรการกลไกและองค์ความรู้ในการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและ
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อาทิ 

      สําหรับเด็กแห่งสหประชาชาติรวมถึงการขับเคลื�อนงานประเด็นการเลี�ยงดูทดแทนและพัฒนาแผนปฏิบัติการ
      ด้านการเลี�ยงดูทดแทนในประเทศให้แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
        คุ้มครองเด็กแหง่ชาติผา่นการประชุมเชงิปฏิบติัการ เรื�องรายงานการวิเคราะหส์ถานการณก์ารเลี�ยงดทูดแทนในประเทศไทย 
       และการพฒันาแผนปฏิบัติการด้านการเลี�ยงดทูดแทน เมื�อวันที� 29 กรกฎาคม 2564  

      ระบาดของโควิด-19 เพื�อเผยแพร่แนวปฏิบัติฯนี� ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.) นาํไปปรับใช้ในพื�นที�
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 

การประชุมคณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันที� 30 กรกฎาคม2564 
โดยม ีจุรนิทร์ ลักษณวิศษิฏ์ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย ์เป�นประธาน

การเป�ดโลกทัศน์ด้านอาชพี สร้างการรบัรู ้ สร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนทกุกลุ่มในการเขา้ถึงอาชพี ทั�งในสายงาน
ราชการ ภาคธุรกิจเอกชน อาชพีอิสระและอื�น ๆ
การสร้างพื�นที�เรียนรู้ พฒันาศกัยภาพ เสรมิสร้างทักษะการเรยีนรูแ้ละทักษะดิจิทัล การสรา้งวินัย เจตคติในการทํางาน
และนวัตกรรมด้านอาชพี
เชื�อมโยงฐานข้อมูลพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื�อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูล นาํไปใช้

       การขับเคลื�อนมติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจําป� 2563 ลงสู่การปฏิบัติโดยที�ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันที� 30 กรกฎาคม 2564 มีมติให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
นําแนวทางขับเคลื�อนมติสมัชชาฯ ซึ�งประกอบด้วย 

1.

2.

3.
        ประโยชน ์เป�นขอ้มลูการทํางาน และแหล่งทนุการประกอบอาชพี ไปพจิารณาและดําเนนิการในสว่นที�เกี�ยวข้องและ
         รายงานให้คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติทราบ
        การขับเคลื�อนข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําป� 2562 
ผา่นการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันที� 30 กรกฎาคม 2564
โดยที�ประชุมมมีติเห็นชอบรายงานการพฒันาเด็กและเยาวชนฯ และมอบหมายใหห้นว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งนาํข้อเสนอแนะ
จากรายงานฯ ไปพจิารณาและดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ�
       การจัดทํารายงานการพฒันาเด็กและเยาวชน ประจําป� 2563 และรายงานสถานการณเ์ด็กและเยาวชนรายไตรมาส
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กิจกรรมที� 2 : การจัดทําและขับเคลื�อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีกิจกรรมที� 2 : การจัดทําและขับเคลื�อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณี
และกรอบความรว่มมือระหว่างประเทศและกรอบความรว่มมือระหว่างประเทศ

วัตถปุระสงค์

ขั�นตอนการดําเนินงาน

1.เพื� อปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อตกลง พันธสัญญา อนุสัญญา กฎบัตร และพันธกรณี
    ระหว่างประเทศ
2.เพื�อพฒันามาตรการ กลไกด้านการพฒันา สง่เสรมิ คุ้มครองพทัิกษ์สทิธิ�เด็กและเยาวชนให้เป�นไปตามมาตรฐานสากล 
3.เพื�อสร้างเครือข่ายและขยายกรอบความร่วมมือการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ 

    มกีารขบัเคลื�อนการดําเนนิงานผา่นความรว่มมอืและการมสีว่นรว่มของภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ ผูบ้รหิาร บุคลากร
เจ้าหน้าที� ผูแ้ทนจากหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสงัคม เด็กและเยาวชน โดยคํานงึถึงประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชนเป�นสําคัญ มกีารดําเนินการกิจกรรม โครงการ การเขา้รว่มการประชุมต่างๆ ทั�งในระดับการกําหนดนโยบาย
และการผลักดันขบัเคลื�อนงานตามขอ้ตกลง/มติตามพนัธกรณีและกรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ผลการดําเนินงาน

     ผลที�ได้จากโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมี   
การขบัเคลื�อนงานตามข้อเสนอแนะและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามกรอบพนัธกรณีกรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศ
ผ่านการดําเนินการกิจกรรมโครงการ  การเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ทั�งในระดับการกําหนดนโยบายและระดับปฏิบัติ 
รวมถึงการจัดทําขอ้มลูและให้ความเห็นในประเด็นที�เกี�ยวกับความรว่มมอืและกรอบพนัธกรณรีะหว่างประเทศและการ
ประชาสัมพนัธ์ ให้เครือขา่ยเด็กและเยาวชนเขา้มามสีว่นรว่มในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

การประชุมเพื�อเป�ดตัวรายงานดัชนกีารพฒันาเยาวชนของอาเซยีน ระยะที� 2 (Launch of the Report of ASEAN
Youth Development Index Phase II – Understanding How Young People See ASEAN: Awareness, Values
and Identity) เมื�อวันที� 30 สงิหาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผา่นระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
โดย รมว. พม. มอบหมาย นางจตพุร โรจนพาณิช ผู้ตรวจราชการ (ตําแหนง่ ณ ขณะนั�น) เขา้รว่มการประชุมดังกล่าว
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การประชุมเจ้าหนา้ที�อาวุโสอาเซยีนที�รบัผดิชอบงานด้านเยาวชน ครั�งที� 10 และการประชุมที�เกี�ยวขอ้ง ผา่น
ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที� 22 – 23 ตลุาคม 2563                                
 โดยมี นางสภัุชชา สทุธพิล อธบิดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะเจ้าหนา้ที�อาวุโสอาเซียนที�รบัผดิชอบ
งานด้านเยาวชน (SOMY Leader) เป�นหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย
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       การขับเคลื�อนงานเพื�อจัดทํามาตรการกลไกและองค์ความรู้ในการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดังนี�
1.พัฒนาแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กผู้ต้องหาอายุก่อนถึงเกณฑ์รับโทษทางอาญา เพื�อรองรับการบังคับใช้   
   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
2.พฒันาความรว่มมอืการคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศทวิภาคีและพหุภาคี
   2.1 จัดประชุมคณะทํางานรว่มระหว่างคณะกรรมาธกิารอาเซยีนเพื�อคุม้ครองและสง่เสรมิสิทธสิตรีและสทิธเิด็ก (ACWC) 
   กับเจ้าหน้าที�อาวุโสอาเซยีนด้านสวัสดิการสงัคมและการพฒันา (SOMSWD) เพื�อจัดทําแผนปฏิบติัการระดับภมูภิาคว่าด้วยสทิธิ
   ของเด็กในบริบทโยกยา้ยถิ�นฐานในอาเซียน
3.พฒันาแนวทางการพฒันาคุณภาพชวิีตเด็กในจังหวัดชายแดนใต้
   3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื�อรวบรวมข้อมูลสภาพป�ญหาการคุ้มครองเด็ก ในสถานรองรับจังหวัดชายแดนใต้
4.พฒันาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชนให้เป�นกลไกปกป�องในระดับพื�นที�
   4.1 จัดประชุมเชงิปฏิบติัการเพื�อพฒันาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชนในมิติคุ้มครองเด็ก
5.จัดทําประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกกลไกปกป�องคุ้มครองเด็ก
   5.1 การเป�ดตัว Mobile Application คุ้มครองเด็ก
   5.2 ต้นฉบับสื�อประชาสัมพนัธ์ระบบสารสนเทศเพื�อการคุ้มครองเด็ก
6. จัดทําองค์ความรู้และสื�อสทิธิเด็ก หนังสอืและองค์ความรูด้้านการปกป�องคุ้มครองเด็ก

วัตถปุระสงค์

ผลการดําเนินงาน

3.กิจกรรมที� 3 : การส่งเสรมิการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และการเสนอรายงาน3.กิจกรรมที� 3 : การส่งเสรมิการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และการเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เพื�อจัดทําและพฒันาและขบัเคลื�อน ขอ้เสนอเชงินโยบาย มาตรการ กลไก และองค์ความรูใ้นการสง่เสรมิและสนบัสนนุ
ใหห้นว่ยงานทุกภาคสว่นมกีารดําเนินการตามอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก รวมทั�งสนธสิญัญา ขอ้ตกลงและพนัธกรณี
ด้านสทิธิเด็กที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อสง่เสรมิสนับสนนุใหห้นว่ยงาน มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามบทบัญญติัของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก
รวมทั�งสนธิสญัญา ขอ้ตกลงและพนัธกรณด้ีานสทิธเิด็กที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อสรา้งและสง่เสรมิใหห้นว่ยงานภาครฐัและเอกชน องค์กรเครอืขา่ย ภาคประชาสงัคม เด็ก และเยาวชนทั�งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มคีวามรู้ ความเขา้ใจ และมสีว่นรว่มในการขบัเคลื�อนขอ้เสนอเชงินโยบาย มาตรการ ขอ้ตกลง และพนัธกรณี
ระหว่างประเทศ ด้านการสง่เสรมิและพฒันาเด็กและเยาวชน
เพื�อติดตามและประเมนิผลการขบัเคลื�อนการดําเนนิงานตามนโยบาย มาตรการ ขอ้ตกลง และพันธกรณรีะหว่างประเทศ
ด้านการสง่เสรมิและพฒันาเด็กและเยาวชน 
เพื�อติดตามและจัดทํารายงานสถานการณก์ารดําเนินงานเรื�องสทิธเิด็กของประเทศไทย เพื�อปรบัปรุงใหม้กีารสง่เสรมิ
และคุม้ครองสทิธิเด็กใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ�น  

1.

2.

3.

4.

5.

รายงานประจําป�  2564 80



รายงานประจําป�  2564 81



เพื�อสง่เสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครอืขา่ยเด็กและเยาวชน มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับ การเฝ�าระวังการ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั�น มทัีศนคติไมย่อมรบัการทจุรติ และมีสว่นรว่มในการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการทจุรติ
คอรัปชั�น 
เพื�อสง่เสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครอืขา่ยเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื�อสตัย์
สุจริตและการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการทจุรติคอรปัชั�นให้แก่เด็กและเยาวชนในการพฒันาความรู้ความสามารถ จรยิธรรม
และการแสดงศกัยภาพเชงิบวก กล้าคิดกล้าแสดงออกอยา่งสรา้งสรรค์

1.

2.

โครงการเยาวชนไทยหวัใจใสสะอาด

วัตถปุระสงค์

ขั�นตอนการดําเนินงาน

   1.แกนนําสภาเด็กและเยาวชนมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกับการเฝ�าระวังการป�องกันการทจุรติคอรัปชั�น 
    2.เจ้าหน้าที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการขบัเคลื�อนการดําเนนิงานโครงการเยาวชนไทยหวัใจใสสะอาด  และเป�นที�ปรกึษาแก่ภาคีเครอืขา่ย 
     รวมทั�งรวบรวมขอ้มลูการขบัเคลื�อนการดําเนนิงานของสภาเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรม ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
      ความซื�อสัตย์สุจริต และการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการทจุรติคอรปัชั�น 
   3.สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และมีสว่นรว่มในการป�องกันการทจุรติคอรปัชั�น เป�นกิจกรรมด้านคณุธรรม
      จริยธรรม ความซื�อสัตยส์จุรติ และการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการทจุรติคอรปัชั�น ในรูปแบบสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกับ
      การเฝ�าระวังการป�องกันการทุจริตคอรัปชั�นใหแ้ก่เด็กและเยาวชน และเครอืขา่ยเด็กและเยาวชนในพื�นที� จํานวน 22,374 คน
     และเด็กและเยาวชนมทัีศนคติและค่านิยมไมย่อมรบัการทุจรติ รอ้ยละ 85.10  เชน่ กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์
      การทําสื�อเรียนรู้ การอบรมพฒันาศกัยภาพสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับการเฝ�าระวัง การป�องกันการทจุรติคอรัปชั�น เป�นต้น

จัดประชุมชี�แจงแนวทางการขบัเคลื�อนและเสรมิสรา้งองค์ความรูก้ารป�องกันการทจุรติและประพฤติมชิอบเพื�อปลกูฝ�งจิตสาํนกึ
ให้มนีวัตกรรมและพฤติกรรมซื�อสตัยสุ์จรติใหแ้ก่แกนนาํสภาเด็กและเยาวชนและเจ้าหนา้ที�บา้นพกัเด็กและครอบครวั 
สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย

1.

2.
         จัดกิจกรรม โดยสภาเด็กและเยาวชนดําเนินงานตามแผนที�กําหนด และปรบัรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพรร่ะบาด   
         ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID – 2019)ในแต่ละพื�นที�
   3.การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน

ผลการดําเนินงาน
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การประชุมชี�แจงแนวทางการขบัเคลื�อนการดําเนนิงาน

กิจกรรมสรา้งสรรค์ในพื�นที�
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ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โครงการพฒันาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โครงการจัดบรกิารสวัสดิการในบา้นพกัเด็กและครอบครวั

โครงการพฒันาระบบการจัดสวัสดิการสาํหรบัเด็ก

ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่
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โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรมหลัก ดังนี�
กิจกรรมการพัฒนามาตรการกลไกในการปกป�องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
กิจกรรมการเสริมสร้างศกัยภาพเครือขา่ยในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กิจกรรมการปกป�องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น
กิจกรรมการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กิจกรรม : กองทุนคุ้มครองเด็ก

1.

2.
3.
4.
5.

กิจกรรมที� 1 กิจกรรมการพัฒนามาตรการกลไกในการปกป�องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตาม
กฎหมายและพนัธะกรณรีะหว่างประเทศ

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี�
1.การสง่เสริมการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2.การสง่เสริมการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558

ขั�นตอนการดําเนินงาน

สง่เสริมการดําเนนิงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 1.
        - จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแหง่ชาติ คณะอนกุรรมการ คณะทํางาน 
        - โอนจัดสรรงบประมาณให้กับสาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 76 จังหวัด
          จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื�อขับเคลื�อนและกําหนด
          แนวทาง/มาตรการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด 
   2.สง่เสริมการดําเนนิงานตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558 โดยการดําเนนิงาน
        - จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที�เกี�ยวขอ้ง 
        - จัดทําคู่มอืองค์ความรู้เกี�ยวกับการปฏิบติังานหอพกัและการคัดเลือกหอพกัเอกชนที�ได้รบัประกาศเกียรติคณุ
       - โอนจัดสรรงบประมาณให้สาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จัดประชุม   
         คณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด

ผลการดําเนินงาน

1.ขอ้เสนอเชงินโยบายด้านการคุ้มครองเด็ก จํานวน 3 เรื�อง ได้แก่ 
   แนวปฏิบติัการดําเนินงานครอบครวัอุปถัมภ์ 
   1.1 แนวทางการดูแลและคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ 
          ระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
   1.2 รา่งแนวทางการพฒันาระบบงานพนักงานเจ้าหนา้ที�และ 
          ผู้ปฏิบติังานคุ้มครองเด็กและการสง่เสรมิบทบาทหนว่ยงาน
          และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง
2.การขบัเคลื�อนงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จํานวน 76 จังหวัด
3.คู่มือมาตรฐานหอพกั ตามพรบ.หอพกั พ.ศ. 2558
4.แบบสอบถามออนไลนต่์อความเห็นของพรบ.หอพกั พ.ศ. 2558
5.ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก   
   จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
6.หอพกัที�มีได้รบัอนญุาตประกอบกิจการหอพกัหรอืต่อใบอนุญาตฯ     
    จํานวน 15,590 แหง่ 
7.การให้คําแนะนําผู้ประกอบกิจการหอพักในการจดทะเบียน/
    ต่ออายุใบอนุญาตฯ จํานวน 10 ราย

การขบัเคลื�อนงานตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558
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กิจกรรมที� 2 การเสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืขา่ยในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

การสร้างเครือขา่ยคุ้มครองเด็กในระดับตําบล
การพฒันาศกัยภาพและทักษะผูป้ฏิบติังานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรเครือขา่ยคุ้มครองเด็ก

ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี�
1.
2.
3.

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ขบัเคลื�อนและขยายการดําเนินงานเครอืขา่ยคุม้ครองเด็กระดับตําบลและขยายเครอืขา่ยสารสนเทศเพื�อการคุม้ครองเด็ก
ในระดับตําบล 
พฒันาศกัยภาพและทักษะผูป้ฏิบติังานสงเคราะหแ์ละคุม้ครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจัดทําคูมื่อ การปฏิบติังานสงเคราะห์

1.

2.
       และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และจัดอบรมพนกังานเจ้าหนา้ที�ฯ ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื�อแต่งตั�งใหม่
        จํานวน 1 รุน่ รวม 40 คน และอบรม ต่ออายุบตัร จํานวน 2 รุน่ รวม 109 คน
    3.การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายคุ้มครองเด็ก โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม  
       และความมั�นคงของมนษุย ์(อพม.) เพื�อการคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ�น จํานวน 3 รุน่ รวม 120 คน

ผลการดําเนินงาน

มเีครือขา่ยคุ้มครองเด็กระดับตําบล รวม 2,101 แหง่ และขยายเครอืขา่ยสารสนเทศเพื�อการคุม้ครองเด็กครอบคลมุ
7,774 ตําบล  
มคู่ีมอืการปฏิบัติงานสงเคราะหแ์ละคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จํานวน 1 เรื�อง
มพีนักงานเจ้าหน้าที�ฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที�แต่งตั�งใหม ่จํานวน 40 คน
พนักงานเจ้าหนา้ที�ฯ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้รบัการต่ออายุบตัรฯ จํานวน 109 คน
มอีาสาสมคัรพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนษุย ์(อพม.) เพื�อการคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ�น จํานวน 120 คน

1.

2.
3.
4.
5.

การขบัเคลื�อนงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 การพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานด้านการคุ้มครองเด็ก

การสรา้งเครอืขา่ยคุ้มครองเด็กระดับตําบล
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กิจกรรมปกป�องและแก้ไขป�ญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
กิจกรรมปกป�องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใชส้ื�อออนไลน์

ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรมหลัก ดังนี�
1.
2.

กิจกรรมที� 3 การปกป�องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชงิประเด็น

กิจกรรมที� 3.1 กิจกรรมปกป�องและแก้ไขป�ญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

มขัี�นตอนการดําเนินงาน ดังนี�

       ป�องกันและแก้ป�ญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยจัดทําเอกสารการอบรมพอ่แมผู่ป้กครองในการเลี�ยงดเูด็ก
โดยใชวิ้นยัเชงิบวก และสนับสนุนงบประมาณบา้นพกัเด็กและครอบครวัจัดอบรมการเลี�ยงดเูด็กโดยใชวิ้นัยเชงิบวก  
76 จังหวัด จังหวัดละ 60 คน รวม 4,560 คน

ผลการดําเนินงาน

พอ่แมผู้่ปกครองใน 76 จังหวัด มคีวามรู้เรื�องการเลี�ยงดเูด็กโดยใชวิ้นยัเชงิบวก รวม 4,560 คน  

กิจกรรมที� 3.2 กิจกรรมปกป�องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใชส้ื�อออนไลน์

ขั�นตอนการดําเนินงาน ดังนี�

จัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที�เกี�ยวขอ้ง  
จัดทําคู่มือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประเด็น “เด็กและเยาวชนกับการใช้สื�อดิจิทัล และแนวปฏิบัติ
สาํหรับพนักงาน เจ้าหน้าที�ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กรณีภัยออนไลน์ต่อเด็ก
จัดอบรมเจ้าหน้าที�บา้นพกัเด็กและครอบครวัเกี�ยวกับการปกป�องและคุม้ครองกรณภัียออนไลนต่์อเด็กและเยาวชน
จํานวน 4 รุน่ 77 จังหวัด
สนับสนุนงบประมาณบ้านพักเด็กและครอบครัว 20 จังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์การรู้เท่าทันสื�อออนไลน์ในเด็ก
เยาวชน และบุคคลแวดล้อม

1.
2.

3.

4.

ผลการดําเนินงาน

1.การพฒันากลไกและเครือขา่ยที�เป�นเอกภาพและมีประสทิธภิาพ 
    การประชุมคณะอนุกรรมการสง่เสริมการปกป�องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื�อออนไลน ์(1 ครั�ง) เพื�อใหไ้ด้ 
    ทิศทางนโยบายการดําเนินงานในป�งบประมาณ 2564  คือ การขบัเคลื�อนประเด็นการสง่เสรมิและปกป�องคุม้ครอง 
    เด็กและเยาวชนในการใชส้ื�อออนไลน์ในระดับพื�นที�
2.การจัดระบบปกป�องคุ้มครองเยยีวยาเด็กและเยาวชน
   การปกป�องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนนัออนไลน ์ดําเนนิงานภายใต้กลไกคณะทํางานเฉพาะกิจป�องกัน
   และลดผลกระทบ
3.การสร้างองค์ความรูแ้ละการวิจัย
   คู่มอืเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจ ประเด็น “เด็กและเยาวชนกับการใชส้ื�อดิจิทัล (1 เล่ม)
   แนวปฏิบัติสําหรบัพนกังานเจ้าหน้าที�ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 กรณภัียออนไลนต่์อเด็ก (1 เล่ม)
4.การเสริมสร้างศกัยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม
   การอบรมเจ้าหน้าที�บ้านพักเด็กและครอบครัว เพื�อปกป�องและคุ้มครองกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน 
   จํานวน 4 รุ่น 77 จังหวัด
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    การปกป�องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใชส้ื�อออนไลน์

5.การเสริมสร้างความตระหนักสาธารณะ
      การจัดกิจกรรมรณรงค์การรู้เท่าทันสื�อออนไลน์ในเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม เช่น การจัดทําคลิปวิดีโอ
รณรงค์ การจัดอบรมให้ความรู้ และการสาํรวจสถานการณ์การใช้สื�อออนไลน์ในระดับพื�นที� เป�นต้น รวมถึงการนํา
ประเด็นดังกล่าวเข้าสู่กลไกที�เกี�ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น คณะอนุกรรมการพัฒนาสื�อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ระดับจังหวัด ทั�งนี� เพื�อสร้างระบบและกลไกส่งเสริมให้เกิดการเชื�อมประสานและมีทิศทางร่วมกันในการขับเคลื�อน
งานส่งเสริมและปกป�องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื�อออนไลน์ในพื�นที� โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินกิจกรรมให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว 20 จังหวัด กลุ่มเป�าหมายจํานวน 10,140 คน
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กิจกรรมที� 4 การสง่เสรมิการดําเนินงานกองทนุคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วัตถปุระสงค์

เพื�อสนับสนุนการดําเนนิงานกองทุนคุ้มครองเด็กทั�งสว่นกลาง และสว่นภมูภิาค (พมจ.)

ขั�นตอนการดําเนินงาน

สว่นกลางสนับสนนุการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนคุ้มครองเด็กคณะกรรมการติดตามและประเมนิ
ผลการดําเนนิงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก และคณะอนกุรรมการพจิารณากลั�นกรองโครงการที�เสนอขอรับ
การสนับสนุนจากกองทนุคุ้มครองเด็ก
สว่นภูมภิาค (พมจ.) สนบัสนนุการจัดประชุมคณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุคุม้ครองเด็กจังหวัด เพื�อพจิารณา
ใหค้วามเห็นชอบการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบครวั รวมทั�งสนบัสนนุโครงการด้านเด็ก
ของหนว่ยงาน/องค์กร

ประกอบด้วย 2 สว่น ดังนี� 
1.

2.

ผลการดําเนินงาน

ประชุมคณะอนกุรรมการบริหารกองทนุคุ้มครองเด็กจังหวัด 75 จังหวัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทนุคุ้มครองเด็ก 8 ครั�ง 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการดําเนงินงานกองทนุคุ้มครองเด็ก 5 ครั�ง
ประชุมคณะอนกุรรมการพจิารณากลั�นกรองโครงการที�เสนอขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุคุม้ครองเด็ก 2 ครั�ง 

      ผลการดําเนินงานทั�งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลให้เด็กได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ดังนี�

1.
2.
3.
4.

ประชุมคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่
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ประชุมคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลพบุรี

ประชุมคณะอนกุรรมการบรหิารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสมทุรสงคราม

ประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนคุ้มครองเด็ก ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล 
การดําเนนิงานของกองทนุคุ้มครองเด็ก
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กิจกรรมที� 5 กองทุนคุ้มครองเด็ก

วัตถปุระสงค์

1. เพื�อให้การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครวั และครอบครวัอุปถัมภ์
2. เพื�อสนบัสนุนโครงการที�ปฏิบัติงานด้านเด็กแก่องค์กรเอกชนหรอืหนว่ยงานของรฐั

       ป� 2564 การพิจารณาอนุมัติเงินให้การสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว รวมทั�ง
สนับสนุนโครงการด้านเด็กของหน่วยงาน/องค์กร เป�นอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
คุ้มครองเด็ก 

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

      ผลการดําเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจําป� 2564 เป�นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก  8 ครั�ง ส่งผลให้ 
เด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก จํานวน 4,164 ราย รวมทั�ง
สนับสนุนโครงการจํานวน 29 โครงการ โดยมีกลุ่มเป�าหมายเข้าร่วมโครงการจํานวน 9,046 ราย 

การสนับสนนุรายบุคคล
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การสนบัสนนุรายโครงการ
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เพื�อให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวที�ประสบป�ญหาทางสังคมในภาวะวิกฤติให้ มีที�พักชั�วคราว
และได้รับบริการป�จจัย 4 รวมทั�งให้การช่วยเหลือส่งต่อให้ได้รับบริการทางสังคมที�เหมาะสม 
เพื�อใหก้ารแนะนาํ ปรกึษา ชว่ยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพแก่กลุ่มเป�าหมาย และผูป้ระสบป�ญหาทางสงัคมในชุมชน
ให้ได้รบัการชว่ยเหลือเบื�องต้น 
เพื�อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวให้เป�นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
บ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.

2.

3.

โครงการจัดบรกิารสวัสดิการในบา้นพกัเด็กและครอบครวัโครงการจัดบรกิารสวัสดิการในบา้นพกัเด็กและครอบครวั

ผลการดําเนินงาน

ขั�นตอนการดําเนินงาน

เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผูป้ระสบป�ญหาทางสงัคม จํานวนทั�งหมด 35,109 ราย (ผูใ้ชบ้รกิารภายใน 6,700 ราย
และ ผู้ใชบ้ริการภายนอก 28,409 ราย) ได้รบัการชว่ยเหลือ สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและมกีารสง่ต่อเขา้รบั

1.

      บริการที�เหมาะสม (ส่งคืนครอบครัว ส่งต่อหน่วยงานภายในกรม ส่งต่อหน่วยงานภายนอกกรม และอื�นๆ)
      จํานวน 5,561 ราย 
   2.บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง มีการบูรณาการงานคุ้มครองเด็กร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื�นที� เพื�อวางแผน
      และดําเนินการแก้ไขป�ญหาร่วมกัน ในกรณีที�ผู้ใช้บริการมีความซับซ้อนของป�ญหาและต้องการการจัดบริการ
       ในหลายด้าน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.) โรงเรียน สาธารณสุข ตํารวจ อัยการ เป�นต้น 
  3.บ้านพักเด็กและครอบครัวเป�นสถานแรกรับผู้ประสบป�ญหาทางสังคมของจังหวัด เพื�อให้การสงเคราะห์ คุ้มครอง
     สวัสดิภาพและช่วยเหลือผู้ประสบป�ญหาในภาวะวิกฤตเบื�องต้นตาม กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ร่วมกับ
      ทีมสหวิชาชพีในพื�นที�ในการชว่ยเหลือผูป้ระสบป�ญหา ใหส้ามารถดํารงชวิีตในสงัคมได้อยา่งปกติสขุ

     บ้านพักเด็กและครอบครัวเป�นสถานแรกรับผู้ประสบป�ญหาทางสังคม เพื�อสงเคราะห์ช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ
และจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป�าหมายโดยให้การช่วยเหลือผู้ประสบป�ญหาทางสังคมตลอด 24 ชั�วโมง 
โดยการให้คําปรึกษา ประเมินสภาพป�ญหาและให้การช่วยเหลืออื�นๆเบื�องต้น ตามสภาพป�ญหาและความต้องการ 
จัดเป�นที�พักพิงชั�วคราวเพื�อส่งกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนหรือประสานส่งต่อให้ผู้ประสบป�ญหาอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาและฟ�� นฟูในกรณีที�ไม่สามารถส่งกลับคืนครอบครัว และชุมชน

วัตถปุระสงค์
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โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสําหรับเด็กโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสําหรับเด็ก

 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี�
กิจกรรมที� 1 การพฒันาระบบจัดสวัสดิการและการให้บรกิารสวัสดิการสาํหรบัเด็ก
กิจกรรมที�  2  สงเคราะห์และพฒันาคณุภาพชวิีตเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะหแ์ละในชุมชนที�ได้รบัผลกระทบจากเอดส์
กิจกรรมที� 3 การพฒันาการดําเนินงานสถานรองรบัเด็กเอกชนในสถานรองรบัเด็ก : เพชรน�าหนึ�ง
กิจกรรมที� 4 การเลี�ยงดูทนแทนในครอบครัว
                     - การรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม
                     - การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

กิจกรรมที� 1: การพัฒนาระบบจัดสวัสดิการและการใหบ้รกิารสวัสดิการสาํหรบัเด็ก

วัตถปุระสงค์

1.ดําเนนิการตามพระราชบญัญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในการสงเคราะหแ์ละคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและปฏิบติัตาม  
   รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 ที�กําหนดใหต้้องคุ้มครองและพฒันาเด็กและเยาวชน ผูย้ากไร ้
   ผู้พิการหรือทุพพลภาพและด้อยโอกาส รวมทั�งเยาวชนที�ไม่มีผู้ดูแลให้การเลี�ยงดู การศึกษาอบรม การปกป�อง       
   คุ้มครองจากรัฐ จึงได้จัดสวัสดิการในรูปแบบสถาบัน เพื�อให้เด็กกลุ่มเป�าหมายดังกล่าว ได้รับการศึกษามีภูมิคุ้มกัน
   ทางสังคม มคีวามมั�นคงปลอดภัยในชวิีต และสามารถอยูร่ว่มกับผู้อื�นได้อยา่งมีความสขุ สามารถพึ�งพาตนเองได้ 
2.เพื�อให้เด็กได้รับการพฒันาคณุภาพชวิีต สุขภาวะและมคีวามเป�นอยูที่�ดี ได้รบับรกิารสวัสดิการสงัคมอยา่งมมีาตรฐาน
3.พฒันาศกัยภาพของเจ้าหนา้ที�ที�ปฏิบัติงานด้านการให้สวัสดิการสาํหรบัเด็ก มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบติังาน

ขั�นตอนการดําเนินงาน

รุน่ที� 1 ระหว่างวันที� 5 –6 กรกฎาคม 2564 
รุน่ที� 2 ระหว่างวันที� 12 –13 กรกฎาคม 2564 
รุน่ที� 3 ระหว่างวันที� 19 –20 กรกฎาคม 2564 

1.จัดบริการสวัสดิการขั�นพื�นฐานด้านป�จจัย 4 ให้แก่เด็กที�อยู่ในความดูแลของสถานรองรับเด็ก ให้ได้รับการ  
   ศึกษาขั�นพื�นฐาน การรักษาพยาบาล รวมทั�งส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้อย่างเหมาะสม 
2.กําหนดมาตรการ แนวทาง และให้ความรู้ในการป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อ Coronavirus 2019 (COVID-19)    
    แก่เด็กและบุคลากรที�อยูใ่นสถานรองรับเด็ก เพื�อรองรบัการใชช้วิีตวิถีชีวิตใหม ่(New Normal)
3.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที�คุ้มครองเด็ก เพื�อการคุ้มครองเด็กอย่างมืออาชีพระหว่าง
   วันที� 26 – 28 เมษายน 2564
4.จัดพมิพสื์�อประชาสัมพนัธ์ครอบครัวอุปถัมภ์และสื�อปฐมนเิทศ 
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื�อเขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสาํหรับ
   เด็กในสถานรองรับเด็ก ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผ่านระบบประชุมทางไกล 
   (Zoom Cloud Meetings) จํานวน 3 รุน่ ดังนี� 

6.จัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื�อพฒันาผูน้เิทศและประเมนิมาตรฐานสง่เสรมิการจัดสวัสดิการสงัคมสาํหรับเด็กในสถานรองรบัเด็ก 
   ระหว่างวันที�  2-3 สงิหาคม 2564  ณ ห้องประชุมศนูยป์ฏิบติัการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผา่นระบบประชุมทางไกล    
   (Zoom Cloud Meetings)
7. ดําเนินงานพฒันาด้านจิตวิทยาสําหรับเด็กในสถานรองรบัเด็ก 
  

ผลการดําเนินงาน

  - เด็กได้รับการพฒันาคุณภาพชวิีต มคีวามเป�นอยูที่�ดี และได้รบับรกิารสวัสดิการสงัคมอยา่งมมีาตรฐาน
  - เด็กและเยาวชนได้รับการสง่เสริม พฒันาศกัยภาพ คุ้มครองพทัิกษ์สทิธแิละมภีมูคิุ้มกันที�เหมาะสม
  - เจ้าหน้าที�คุ้มครองเด็ก ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานด้านการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กและเยาวชน  
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อบรมเชงิปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพเจ้าหนา้ที�คุ้มครองเด็ก เพื�อการคุ้มครองเด็กอยา่งมืออาชพี
ระหว่างวันที� 26 – 28 เมษายน 2564

จัดพมิพส์ื�อประชาสัมพนัธค์รอบครวัอุปถัมภ์และสื�อปฐมนเิทศ
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ประชุมเชงิปฏิบติัการเพื�อเขยีนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสง่เสรมิการจัดสวัสดิการ
สังคมสําหรบัเด็กในสถานรองรับเด็ก ผา่นระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings)

รุน่ที� 1 ระหว่างวันที� 5 – 6 กรกฎาคม 2564

รุน่ที� 2 ระหว่างวันที� 12 – 13 กรกฎาคม 2564 รุน่ที� 3ระหว่างวันที� 19 – 20 กรกฎาคม 2564
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ประชุมเชงิปฏิบติัการเพื�อพฒันาผูน้เิทศและประเมินมาตรฐานสง่เสรมิ
การจัดสวัสดิการสงัคมสาํหรับเด็กในสถานรองรบัเด็ก ระหว่างวันที� 2 –3 สงิหาคม 2564 ณ หอ้งประชุม

ศนูย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผา่นระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings)

พฒันาการดําเนนิงานด้านจิตวิทยาสาํหรับเด็กในสถานรองรบัเด็ก
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กิจกรรมที� 2 : สงเคราะหแ์ละพัฒนาคณุภาพชวิีตเด็กและเยาวชน   
                        ในสถานสงเคราะหแ์ละในชุมชนที�ได้รบัผลกระทบจากเอดส์

วัตถปุระสงค์

       ให้การสงเคราะห์และคุม้ครองสวัสดิภาพแก่เด็กที�ติดเชื�อเอดส ์โดยใหก้ารดแูลรกัษาพยาบาล บาํบดัฟ�� นฟ ูและพฒันา
เพื�อให้เด็กมีคณุภาพชวิีตที�ดี สามารถดํารงอยูใ่นสงัคมรว่มกับผู้อื�นได้อยา่งปกติสุข

ขั�นตอนการดําเนินงาน

จัดบริการสวัสดิการขั�นพื�นฐานด้านป�จจัย 4 ให้แก่เด็กที�อยู่ในความดูแลของสถานรองรับเด็ก จํานวน 8 แห่ง
ให้ได้รับการศึกษาขั�นพื�นฐาน การรักษาพยาบาล รวมทั�งส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้อย่างเหมาะสม
จัดอบรมเชงิปฏิบัติการเพื�อพฒันาศกัยภาพผูร้บัทนุพระราชทาน “ค่ายสานรกัครอบครวั...สายสมัพนัธเ์ขม็แขง็”
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่สถานรองรบัเด็ก จํานวน 8 แหง่ๆละ 75,000 บาท
รวมเป�นเงินทั�งสิ�น 600,000 บาท 

1.

2.
3.

   1.เด็กที�ติดเชื�อ HIV ที�ได้รับการคุ้มครองและเขา้ถึงสวัสดิการทางสงัคม
   2.เด็กที�ติดเชื�อ HIV ที�ได้รับบริการในสถานสงเคราะห์สามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้และมคีณุภาพชวิิตที�ดี

ผลการดําเนินงาน
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กิจกรรมที� 3 : พัฒนาการดําเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน

วัตถปุระสงค์

     เพื�อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานของสถานรองรับเด็กเอกชน และจดทะเบียนได้ถูกต้อง
ตามกฎกระทรวง รวมทั�งพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการดูแลเด็กแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่ายในระดับพื�นที�

ขั�นตอนการดําเนินงาน

1.ขบัเคลื�อนการดําเนนิงานของสถานสงเคราะหเ์ด็กเอกชน เป�นไปด้วยความถกูต้อง 
2.จัดแนวทางในการพฒันาระบบสวัสดิการเพื�อดําเนนิงานสถานรองรบัเด็กเอกชนทั�วประเทศ
3.สง่เสริมให้เครอืขา่ยในพื�นที� เขา้มามสีว่นรว่มในการวิเคราะห์สถานการณ์เด็ก
4.สํารวจขอ้มลูสถานรองรบัเด็กเอกชนที�จดทะเบยีนถกูต้องตามกฎหมาย และที�ยงัไมไ่ด้จดทะเบยีน
5.สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สถานรองรับเด็กเอกชน เข้ามาจดทะเบียน การสนับสนุนสื�อ/องค์ความรู้ 
   ในการดูแลเด็ก
6.ยกระดับสถานสงเคราะหเ์ด็กเอกชนให้เป�นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง

ผลการดําเนินงาน

จัดประชุมเชงิปฏิบติัการเพื�อพฒันาการดําเนนิงานในสถานรองรบัเด็กเอกชน โดยมกีลุ่มเป�าหมาย ได้แก่ พฒันาสงัคมและ
ความมั�นคงของมนษุยจั์งหวัด (พมจ.) 76 จังหวัด เจ้าหนา้ที�สถานรองรบัเด็กเอกชนและผูทํ้างานด้านเด็ก เพื�อพฒันาองค์
ความรู้ในการดแูลเด็ก และแลกเปลี�ยนแนวคิดในการดแูลเด็ก
จัดโครงการพฒันาการดําเนินงานสถานรองรบัเด็กเอกชนเพื�อยกระดับขดีความสามารถพฒันาแนวทางและสร้างเครือขา่ย
การคุ้มครองเด็กทั�วประเทศ จํานวน 3 ครั�ง โดยมีกลุ่มเป�าหมาย ผูบ้รหิารองค์กรสถานรองรบัเด็กเอกชน เครอืขา่ยด้านเด็ก
และเจ้าหนา้ที�ภายในองค์กรสถานรองรับเด็กเอกชน 

สถานรองรับเด็กเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานและจดทะเบียนได้ถูกต้อง ตามกฎกระทรวง     

    ระดับผลผลิต 
1.

2.

   ระดับผลลัพธ์ 
1.

       รวมทั�งผูป้ฏิบัติงานดูแลเด็กได้รบัการพฒันาศกัยภาพ มีองค์ความรูส้ามารถดแูลเด็กได้อยา่งมคีณุภาพ ตลอดจนเกิด   
       เครือขา่ยระดับพื�นที�
  2.เด็กในสถานรองรับเด็กเอกชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย มีทักษะชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น
     สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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กิจกรรมที� 3 พัฒนาศกัยภาพเด็กในสถานรองรบัเพื�อขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กในสถานรองรบัเด็ก “ เพชรน�าหนึ�ง”

วัตถปุระสงค์

1.เพื� อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กให้มีทักษะในการดํารงชีวิต สามารถพึ�งพาตนเองได้
   และก้าวออกสู่สังคมได้อย่างมั�นใจ   
2.เพื� อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานรองรับให้ผู้ดูแลเด็ก
3.เพื� อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างกลไกการทํางานร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ    
   โดยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็ก        

ขั�นตอนการดําเนินงาน

การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านกีฬา
การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านการประกอบอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านดนตรี ศิลปะบําบัด
การพัฒนาศักยภาพเด็กตามแนวคิดมอนเตสซอรี�
การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านดนตรี
การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านวิชาการ

     สถานรองรับเด็ก ดําเนินการพัฒนาเด็กอายุ 0 – 18 ป� ในความอุปการะ ซึ�งเป�นกลุ่มเด็กที�ประสบป�ญหาทางสังคม
ขาดผู้อุปการะเลี�ยงดู ถูกทอดทิ�ง ให้เจริญเติมโตขึ�นอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยมีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กแต่ละช่วงวัยในสถานรองรับ เพื�อพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็ก
ตามถนัดและความสนใจของเด็ก เช่น  การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านกีฬา  ด้านทักษะอาชีพและการจัดกิจกรรม
เพื�อเชื� อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กในสถานรองรับและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆโดยให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของเด็กและสอดคล้องกับความสามารถของหน่วยงาน  

โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดําเนนิการ ดังนี�
1.พัฒนาศักยภาพเด็กด้านต่างๆ ดังนี� 

2.การจัดจ้างผู้ฝ�กสอนกีฬา (โค้ช) ผู้ฝ�กสอนฟุตบอล ผู้ฝ�กสอนบาสเก็ตบอล ผู้ฝ�กสอนจักรยาน

ขั�นตอนการดําเนินงาน

1.เด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กมีคุณลักษณะที�พึ�งประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั�งภาครัฐ 
   ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน เขา้มามสีว่นรว่มในการสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพเด็ก
2.เด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย มีทักษะชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น
   สามารถอยูใ่นสังคมได้อยา่งมคีวามสขุ
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รูปภาพการจัดกิจกรรมการพฒันาทักษะอาชพีตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
สาํหรับเด็กที�มภีาวะบกพรอ่งทางการเรยีนและประสบป�ญหาทางสงัคม

รูปภาพที� 1 การเทแป�งลงในพมิพก่์อนนาํไปอบ รูปภาพที� 2 การอบเบเกอรี�ด้วยเตาอบ

รูปภาพที� 3 การบรรจุขนมป�งลงในผลิตภัณฑ์ รูปภาพที� 4 การจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ในชุมชน

รูปภาพที� 1 การจัดอบรมการชงกาแฟ
ให้แก่เด็กในสถานรองรบัเด็ก

 

รูปภาพที� 2 การฝ�กเด็กใหเ้ป�นบารสิต้า (Barista)
   โดยการชงกาแฟคาปูชโิน มอคค่า และลาเต้

1.สถานแรกรบัเด็กหญิงบา้นธัญญพร

2.สถานสงเคราะหเ์ด็กหญิงบา้นราชวิถี
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รูปภาพที� 3 การปลกูผักไฮโดรโปรนิกส์ เชน่ กรีนโอคส์
กรนีคอส และเรดโอคส ์ของเด็กในสถานรองรบัเด็ก    

 ไว้ขายให้เจ้าหนา้ที�และคนในชุมชน 

รูปภาพที� 4 การบรรจุภัณฑ์ถงุพลาสติก
ผกัไฮโดรโปรนิกส์ไว้จําหนา่ย 

รูปภาพที� 1 การอบรมหลักสูตรตัดผมชายใหแ้ก่เด็ก
ในสถานสงเคราะห์เด็ก รูปภาพที� 2 เทคนคิการตัดผมโดยใชแ้บตตาเลี�ยน

รูปภาพที� 3 การตัดผมทรงนักเรยีน  รูปภาพที� 4 การจัดตั�งรา้นตัดผมชายเพื�อใหบ้รกิาร 
        แก่บุคคลในชุมชน

3.สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นเชยีงใหม่
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       รูปภาพที� 2 การนวดแป�งซาลาเปาด้วยมอื                            
ด้านอาชพี หลักสูตรซาลาเปา

รูปภาพที� 3 ผลิตภัณฑ์เตรยีมจําหนา่ยของเด็ก รูปภาพที� 4 การขายซาลาเปาใหแ้ก่บุคคลทั�วไป
 

รูปภาพที� 1 การเตรยีมดินปลกูโดยใชน้�าหมกัจุลินทรย์ี รูปภาพที� 2 การทําแปลงยกรอ่งเตรยีมปลกูพชืผักสวนครวั

4.สถานสงเคราะหเ์ด็กชายจังหวัดยะลา

รูปภาพที� 1 การสง่เด็กเขา้รับการฝ�กอบรมพฒันาทักษะ  

5.ศูนยส์งเคราะหแ์ละฝ�กอาชพีเยาวชนจังหวัดศรสีะเกษ

รายงานประจําป�  2564 104



 

รูปภาพที� 3 การดูแล รดน�าพชืผกัสวนครวั     
เชน่ ผกับุ้ง ผกัคะน้า

รูปภาพที� 1 การจัดอบรมวิธีการเพาะเหด็นางฟ�าภฐูาน
ให้แก่เด็กในสถาบนั

 

รูปภาพที� 2 การทําก้อนเชื�อเพาะเห็ดนางฟ�า

รูปภาพที� 3 การเก็บเกี�ยวผลผลิตเหด็นางฟ�า รูปภาพที� 4 เด็กในสถาบนัเพาะกล้าคณุมอบเห็ดนางฟ�าภฐูาน
ใหแ้ก่ผูอํ้านวยการสถาบันเพาะกล้าคณุธรรม

รูปภาพที� 4 การขายผกับุง้ใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป

6. สถาบนัเพาะกล้าคณุธรรม
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รูปภาพที� 1 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพงิค์
       2 จัดสง่เด็กในสถานรองรบัเด็ก

                           3 เขา้อบรมหลักสูตรการบรกิารและโรงแรม
 

รูปภาพที� 2 การตกแต่งเตียงนอนสําหรบัคู่
แต่งงานรูปแบบการจัดกลีบกหุลาบ 

รูปภาพที� 3 การตกแต่งอ่างล้างหน้าโดยการโรยกลีบกหุลาบ
 

รูปภาพที� 4 การตกแต่งเตียงนอนรูปแบบหงษ์สองตัว

รูปภาพที� 1 การจัดกิจกรรมสง่เสรมิอาชพีใหแ้ก่เด็กด้วย
การเพน้ลายด้วยสอีะครีลิคลงบนเสื�อและกระเป�า

7.สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นเวยีงพิงค์

8.สถานแรกรบัเด็กชายปากเกรด็
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รูปภาพที� 2 การเพน้ลายด้วยสอีะครีลิคลงบนกระเป�า      รูปภาพที� 3 การเพน้ลายด้วยสีอะครลิีคลงบนกระเป�า
 

รูปภาพที� 2-3 ผลิตภัณฑ์การเพน้ลายด้วยสีอะครลิีคลงบนกระเป�าสามารถจําหนา่ยได้

2. กีฬาป�� นจักรยาน BMX มสีถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิสระบุรเีป�นผู้ขบัเคลื�อนดําเนนิงาน

พัฒนาศกัยภาพด้านกฬีา

1.กีฬาฟตุบอล DCY football Asademy 
   สถานสงเคราะหเ์ยาวชนมลูนิธมิหาราช ป�จจุบนัมีเด็กเป�นนกักีฬาในสงักัดสโมสรบจีี ปทุมยูไนเต็ด จํานวน 1 คน       
   และเป�นนักกีฬาในสังกัดสโมสรนครศร ียูไนเต็ด จํานวน 1 คน
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3. บาสเกตบอล (DCY Basketball Academy ) มีสถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นมหาเมฆเป�นผูขั้บเคลื�อนการดําเนินงาน
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กิจกรรมที� 4 : การเลี�ยงดูทดแทนโดยครอบครวั 

1.เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านการรับบุตรบุญธรรมในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
   การรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 และด้านครอบครัวอุปถัมภ์   
2.เพื�อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับบุตรบุญธรรม และด้านครอบครัวอุปถัมภ์ 
3.เพื�อเป�นการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การปฏิบติังานด้านการรบับุตรบุญธรรม และด้านครอบครวัอุปถัมภ์
4.เพื�อเป�นแนวทางการปฏิบัติงานด้านบุตรบุญธรรม และครอบครวัอุปถัมภ์แก่ผูป้ฏิบติังานใหม่

   โดยการประชุม มีการบรรยาย หรืออภิปรายและการประชุมกลุ่มย่อย การแลกเปลี�ยนประสบการณ์และสรุปผล
การประชุมและป�ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานด้านการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรมทั�งในสว่นกลาง และสว่นภมูภิาค มีความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติังาน     
ตามพระราชบัญญติัการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 และด้านครอบครวัอุปถัมภ์  
ได้แลกเปลี�ยนประสบการณ์การปฏิบติังานด้านการรบับุตรบุญธรรม และด้านครอบครวัอุปถัมภ์ 
มแีนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับบุตรบุญธรรม และด้านครอบครวัอุปถัมภ์ เป�นมาตรฐานเดียวกัน

1.

2.
3.

พิธีเป�ดและมอบนโนบายการปฏิบัติงาน
ด้านครอบครัวทดแทน  

   โดย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน             
(นางเทพวัลย์ ภรณวลัย)

กล่าวรายงาน 
โดย ผูอํ้านวยการศนูยอํ์านวยการ

รบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม

แบง่กลุ่มยอ่ยแลกเปลี�ยนความคิดเหน็

การบรรยาย 
“การปฏิบติังานด้านครอบครวัอุปถัมภ์”

กิจกรรมที� 4.1 : การจัดประชุมเชงิปฏิบติัการเพื�อทบทวนแนวทางการปฏิบติังานด้านครอบครวัทดแทน

วัตถปุระสงค์

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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    เพื�อเป�นการนิเทศงานเจ้าหนา้ที�ปฏิบัติงานด้านครอบครวัทดแทน และติดตามประเมินผลการเลี�ยงดเูด็กในครอบครวั
บุญธรรม และครอบครัวอุปถัมภ์ในสว่นภูมภิาค 

กิจกรรมที� 4.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรรมสัญจร 

การนิเทศติดตามงานด้านการจัดหาครอบครวัทดแทน 
การอบรมให้ความรูท้างจิตวิทยาด้านการเลี�ยงดเูด็กในยุคไอที สทิธปิระโยชนแ์ละขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
การติดตามและประเมนิผลการเลี�ยงดูเด็กในครอบครวับุญธรรมชาวไทยและครอบครวัอุปถัมภ์ สาํหรบัภาคตะวันออก โดยมี

1.
2.
3.

       การอภิปราย และประชุมเชงิปฏิบติัการด้านการจัดหาครอบครวัทดแทนและการอภิปรายกรณีศึกษาของแต่ละจังหวัด 
       การแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ประสบการณ์การปฏิบติังานของเจ้าหนา้ที�แต่ละพื�นที�และตอบขอ้หารือ    

ได้ทราบถึงป�ญหา อุปสรรค ขอ้ท้าทายในการปฏิบติังานของเจ้าหนา้ที�ในสว่นภมูภิาค 
ได้นําขอ้มลูที�ได้มาพฒันาระบบการปฏิบัติงานด้านการจัดหาครอบครวัทดแทนใหเ้ด็ก
ได้ให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดหาครอบครวัทดแทนให้แก่เจ้าหนา้ที�ผูป้ฏิบติังาน รวมทั�งเจ้าหนา้ที�
ได้มโีอกาสแลกเปลี�ยนองค์ความรูป้ระสบการณ์การทํางาน และแก้ไขป�ญหาในการทํางานรว่มกัน
ได้บูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม. และภาคีเครือข่าย ทําให้เกิดความเข้าใจในการดําเนินงาน
ด้านการจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็ก
เจ้าหน้าที�ผูป้ฏิบัติงาน และครอบครัวทดแทน ได้รบัการเสรมิสรา้งความรูเ้กี�ยวกับการเลี�ยงดเูด็กในยุคไอที สทิธปิระโยชน์
และขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
เจ้าหน้าที�ผูป้ฏิบัติงาน และครอบครัวทดแทนมโีอกาสแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการเลี�ยงดเูด็กรว่มกัน ทําใหล้ดอัตรา  

1.
2.
3.

4.

5.

6.
       ความเสี�ยงต่อการเลิกรับบุตรบุญธรรม และเด็กได้เติบโตในในครอบครวัอยา่งมีคณุภาพชวิีตที�ดีและมคีวามมั�นคง
   7.ได้ทราบถึงผลการเลี�ยงดูเด็กในครอบครัวทดแทน จากการเยี�ยมบ้านเพื�อติดตามและประเมินผลการเลี�ยงดูเด็ก 
      ในครอบครัวทดแทน

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน         
นางเทพวัลย ์ภรณวลัย  

เป�นประธานในพธีิเป�ดโครงการ

ผู้อํานวยการศนูยอํ์านวยการรบัเด็ก
เป�นบุตรบุญธรรม

นางศริริตัน ์กาญจน์กําธร
รายงานวัตถปุระสงค์โครงการ

การบรรยายเรื�อง “จิตวิทยากับการเลี�ยงดบุูตร
ในยุคไอที” และ “การเป�ดเผย ความจรงิเรื�อง

การรบับุตรบุญธรรม” 
โดย แพทยห์ญงิมธุรดา สวุรรณโพธิ�

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

วัตถปุระสงค์
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ยุทธศาสตร์
ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารภาครฐั

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ที�มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี�ยนแปลง

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านเด็กและเยาวชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่
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โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กร
ที�มปีระสทิธิภาพและรองรบัการเปลี�ยนแปลง

พฒันาระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวทางการบรหิารกิจการบา้นเมอืงที�ดี                           

กิจกรรม 1 : การสง่เสรมิการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กร

วัตถปุระสงค์

      ดําเนินงานการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐั กิจกรรมการขับเคลื�อน
ตัวชี�วัดการประเมินส่วนราชการ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผล กิจกรรม
การทบทวนและติดตาม แผนการบริหารความต่อเนื� อง กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงาน
หรือการสร้างนวัตกรรม และสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ศึกษาดูงาน การถอดบทเรียนและกิจกรรมการจัดทํารายงาน เอกสาร คู่มือ หรือสื�อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

     กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดําเนินการจัดทําโครงการสง่เสรมิการพฒันาระบบบรหิารขององค์กร ได้สาํเรจ็
ตามเป�าหมายและวัตถปุระสงค์ที�ตั�งไว้ ทําให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนมกีารบรหิารจัดการที�ดีขึ�น ทั�วทั�งองค์กร
ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) โดยสาํนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเมนิใหก้รมกิจการเด็กและเยาวชนเป�นระบบราชการ 3.36 ตลอดจนใหห้นว่ยงาน
ทั�งสว่นกลางและสว่นภมูภิาคมกีารพฒันากระบวนงานและการให้บรกิารและสง่เสรมิให้หนว่ยงานจัดทําผลงานเสนอ
รับรางวัลเลิศรัฐ ป� 2564 และดําเนนิการสง่ผลงาน เพื�อเสนอเขา้รบัรางวัลเลิศรฐัประจําป� 2564 สง่ผลใหก้รมกิจการ
เด็กและเยาวชนได้รบัรางวัลเลิศรฐั ชื�อผลงานต้นแบบการพฒันาเด็กพเิศษ ELS Model ของสถานสงเคราะหเ์ด็กชาย
ยะลา จังหวัดยะลา และได้นาํผลการติดตามผลการดําเนนิงานของหนว่ยงานไปพฒันาหรอืปรับวิธกีารดําเนนิ
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื�อใหบ้รรลุวัตถปุระสงค์และเป�าหมาย ตลอดจนพฒันาคุณภาพงานใหดี้ขึ�น

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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    บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพื�อรองรับระบบพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการ 4.0 และเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที� 21 โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
การสร้างสมดุลในการทํางาน รวมถึงมรีะบบการพฒันากําลังคนคณุภาพและแผนความก้าวหน้าในอาชพี ตลอดจน
การพัฒนาไปสูก่ารเป�นองค์กรโปรง่ใส บุคลากรปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาล

    เพื�อบริหารและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป�นในการปฏิบัติภารกิจในป�จจุบัน พัฒนาคุณภาพระบบ 
บริหารงานบุคคลและระบบอัตรากําลังเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงภารกิจ และโครงสร้างองค์กรและส่งเสริม
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วิเคราะห์ความจําเป�นในการพฒันาบุคลากร กําหนดเป�าหมายการพฒันาบุคลากร และวิเคราะหค์วามจําเป�นในการพฒันา
บุคลากร
วางแผนการพฒันาบุคลากร ออกแบบการพฒันา และวางแผนการดําเนนิงาน
การพฒันาบุคลากร ดําเนนิการพฒันาบุคลากรตามแผนฯ อาทิ การอบรม สมัมนา การประชุมเชงิปฏิบติัการ การศึกษาดงูาน
การจัดทําสื�อ/คูม่อื  กิจกรรมเสริมสรา้งศกัยภาพบุคลากรโดยวิธกีารอื�น ๆ
การติดตามประเมนิผล                                              

1.

2.
3.

4.
 

กิจกรรมที� 2 : การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลสูค่วามเป�นเลิศ

วัตถปุระสงค์

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นางสภัุชชา สทุธพิล)
ให้เกียรติกล่าวเป�ดโครงการฯ และรว่มถ่ายภาพที�ระลึกรว่มกับหัวหนา้หนว่ยงาน 

ในโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการพฒันาผูน้าํในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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รองอธบิดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
(นางเทพวัลย ์ภรณวลัย)

 แสดงสญัลักษณ์ต่อต้านการทุจรติรว่มกับผู้เขา้รบัอบรม
โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ภายใต้ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน

รองอธบิดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
(นายพสิฐิ พลูพพิฒัน)์ 

ให้เกียรติกล่าวเป�ดโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร      
 ด้วยโปรแกรมสร้างสขุด้วยสติในองค์กร 
(Mindfulness in organization: MIO)

นายแพทยย์งยุทธ วงศภิ์รมยศ์านติ� 
ตําแหนง่ ที�ปรึกษากรมสขุภาพจิต

บรรยายให้ความรู ้“การพฒันาสติ (Mindfulness) 
กับการบริหารองค์กร”

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ดนุวัศ สาครกิ (ซา้ย)
ดร.ถนดั แก้วเจรญิไพศาล (กลาง)

รองศาสตราจารย ์ดร.ชุติสนัต์ เกิดวิบูลยเ์วช  (ขวา)
ทีมวิทยากรจาก สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นด้ิา) 

กิจกรรมแบง่กลุ่มหวัขอ้เรื�อง
“Digital Technology for Future Public Services”

กิจกรรม “การระดมความคิดวางแผนการจัดเก็บขอ้มูล”
โดย อาจารย์ปราณี  ชาญณรงค์ ผูท้รงคณุวุฒิด้านจิตวิทยา จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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      เพื�อเผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารที�เป�นประโยชนต่์อเด็กและเยาวชน สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ื�อมวลชน 
องค์กรเครือข่ายทั�งภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที�เป�นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ได้อยา่งทั�วถึง
                                                      

กิจกรรมที� 3 : ประชาสมัพันธ์เพื�อการสื�อสารองค์กร

     ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจําป� ในการผลิตสื�อและ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน สร้าง Content ผลิตสื�อ (Infographic 
โปสเตอร์ วีดิทัศน์  บทความ สื�อสิ�งพิมพ์) เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ www.dcy.go.th Facebook Instagram Youtube 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ พม. (E-newsletter) แอปพลิเคชันภาครัฐ (G-News) 
 ผลิตข่าว (หมายข่าว/เพรสข่าว) เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื�อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ สิ�งพิมพ์ และสื�อออนไลน์)  

ผลิตสื�อและเผยแพรข่า่วประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร (Infographic โปสเตอร ์ วีดิทัศน ์ บทความ สื�อสิ�งพมิพ)์
ผลิตขา่ว (หมายขา่ว/เพรสขา่ว) จํานวน 482 เรื�อง 
จัดกิจกรรมออนไลน์เพื�อสรา้งภาพลักษณ์องค์กร โดยใช ้ Facebook เป�นเครื�องมอืสื�อสารสรา้งการรับรูไ้ปยงั
กลุ่มเป�าหมายสรา้งกลยุทธ์ Social media สรา้งการรบัรูข้อ้มูลสารโดยใชส้ื�อ Infographic/Photo content 
 สรา้งการมสีว่นรว่ม โดยจัดกิจกรรมแจกของรางวัลเพิ�มยอดการติดตาม Facebook มียอดติดตาม 47,892 ราย 

ผลิตสื�อวิทยุ Podcast“รายการคิดส์สาระดี” เผยแพรท่างสถานวิีทยุ ClickFM 99.25 MHz เครือขา่ยสถานวิีทยุ
เพื�อเด็กและเยาวชน สร้างสรรค์สงัคม สถานวิีทยุเยาวชนออนไลน์
ผลิตสกู๊ปขา่วเผยแพรใ่นรายการ (ขา่วเที�ยง/ขา่วค�า) ทางสถานโีทรทัศนก์องทัพบกชอ่ง 5 จํานวน 5 ตอน 
ผลิตบทความเผยแพร่ในสื�อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จํานวน 3 เรื�อง เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน จํานวน 1 เรื�อง 
เผยแพร่ข่าวผ่านสื�อออนไลน์ผ่าน Facebook ข่าวสด จํานวน 1 ครั�ง Website มติชน/ข่าวสด จํานวน 8 ครั�ง

       (30 กันยายน 2564) 

เผยแพรบ่ทความผา่นหนงัสอืพมิพ ์ไทยรฐั และมติชน

https://www.facebook.com/watch/?v=883874842017052
 

วัตถปุระสงค์

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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กิจกรรมที� 4 : การพัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี�ยวกับกลุ่มเป�าหมาย

จัดประชุมคณะอนกุรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี�ยวกับเด็กให้เป�นไปตามมาตรฐานของรฐัธรรมนูญและอนุสญัญา
ว่าด้วยสิทธเิด็ก เพื�อดําเนินการยกรา่งและปรบัปรุงกฎหมาย            .
การรับฟ�งความคิดเห็นร่างกฎหมายที�ยกร่าง เพื�อให้ผู้ที�เกี�ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมกับร่างกฎหมาย
เสนอร่างกฎหมายให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
ชี�แจงรา่งกฎหมายต่อหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง

เด็กและเยาวชน ได้รบัการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพหรอืสงเคราะหคุ้์มครองสวัสดิภาพ        
เจ้าหน้าที�ผูป้ฏิบัติงานสามารถใชก้ฎหมายเป�นเครื�องมอืในการปฏิบัติหน้าที�                    

                      
1.

2.
3.
4.

1.
2.

เสวนาประชาพจิารณ์ “รา่งบทบัญญติัแทรกประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดจากการใชส้ื�อออนไลน”์
เมื�อวันจันทร์ที� 26 ตลุาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชยี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

วัตถปุระสงค์

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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เพื�อพจิารณาแนวทางพฒันาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบเกี�ยวกับเด็ก เยาวชน ใหเ้ป�นไปตามมาตรฐาน
ของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสทิธเิด็ก และสอดคล้องกับสถานการณ์ป�จจุบนั 
เพื�อให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป�าหมายที�ถูกต้องเหมาะสมและเอื�ออํานวยต่อการส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มเป�าหมาย
เพื�อให้มกีฎหมายเป�นเครื�องมอืในการปฏิบติัหนา้ที�ของผูป้ฏิบติังาน 

1.

2.

3.



เสวนาประชาพจิารณ์ “รา่งบทบญัญติัแทรกประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดจากการใชส้ื�อออนไลน”์
เมื�อวันจันทร์ที� 26 ตลุาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชยี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมคณะกรรมการปรบัปรุงกฎหมายเกี�ยวกับเด็กให้เป�นไปตามมาตรฐาน
ของรฐัธรรมนญูและอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก
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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วัตถปุระสงค์

 1.เพื�อเพิ�มประสิทธภิาพและพฒันาระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน 
 2.เพื�อให้เกิดระบบการบูรณาการฐานขอ้มลูจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน
 3.เพื�อให้มรีะบบรายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน
 4.เพื�อพฒันาระบบขอ้มลู Big Data ด้านเด็กและเยาวชน
 5.เพื�อพฒันาระบบเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สว่นกลาง และหนว่ยงานสว่นกลางที�ตั�งอยูใ่นภูมภิาค 107 แหง่

ขั�นตอนการดําเนินงาน

 ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศการพฒันาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
ระบบยื�นคําขอรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม  
ระบบการบูรณาการฐานขอ้มลูจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน 
ระบบแลกเปลี�ยนขอ้มลูในรูปแบบ Web Service กับหนว่ยงานภายนอก 

1.ดําเนินการจัดจ้างตามระเบยีบพสัด ุและผกูพนัสญัญาจ้าง
2.ดําเนินการจัดเก็บความต้องการกับเจ้าหน้าที�สาํนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มและผู้เกี�ยวข้องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
   ในการพัฒนาระบบ 
3.ดําเนินการพฒันาระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน จํานวน 4 ระบบ ประกอบด้วย 

4.ดําเนินการพฒันาระบบขอ้มลู Big Data ด้านเด็กและเยาวชน 
5.เพิ�มประสิทธิภาพระบบจัดสวัสดิการเด็กและครอบครวั  (เงินสงเคราะหเ์ด็กในครอบครวัยากจนและเงินอุดหนนุเป�นค่าเลี�ยงดเูด็ก
    ในครอบครัวอุปถัมภ์)
6.พัฒนาระบบเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนสว่นกลาง และหนว่ยงานสว่นกลาง ในสว่นภูมภิาค

ผลการดําเนินงาน

 ระดับผลผลิต
1.จํานวนระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ การพฒันาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
   ระบบจองคิวการรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม ระบบการบูรณาการฐานขอ้มลูจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน และระบบแลกเปลี�ยน 
   ข้อมูลในรูปแบบ Web Service กับหนว่ยงานภายนอก สามารถรองรบัการปฏิบติังานของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนและ
   ใหบ้ริการแก่ผู้รับบริการได้อยา่งสะดวกและรวดเรว็มากยิ�งขึ�น
2.เครื�องคอมพวิเตอร์ อุปกรณต่์อพว่ง ระบบเครือขา่ย และระบบสารสนเทศภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รบัการดแูล บาํรุง
   รักษา ซอ่มแซม แก้ไขใหอ้ยูใ่นสภาพดีและพรอ้มใชง้าน เพื�อบุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผูร้บับรกิาร  ได้รบัประโยชน ์
   จากการใช้งานได้เป�นอยา่งดี
3.มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) ที�ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที�ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน สามารถใชใ้นการวิเคราะห์
   ข้อมูลและสร้างแบบจําลองในการคาดการณส์ถานการณต่์างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน     
    โดยใชเ้ครื�องมือที�สามารถบริหารจัดการขอ้มูลขนาดใหญไ่ด้  (Big Data Platform) และสามารถเชื�อมโยงขอ้มูลขนาดใหญ ่ผา่นระบบ
   Web service กับหนว่ยงานภายในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย์ (พม.)  และหนว่ยงานภายนอกที�มี
   ภารกิจเกี�ยวข้องด้านเด็กและเยาวชนได้อยา่งเป�นระบบ
4.มีระบบเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สว่นกลางและหนว่ยงานสว่นกลางที�ตั�งอยูใ่นภมูภิาค 107 แหง่ ใหส้ามารถ
   ใหบ้ริการประชาชนอยา่งทั�วถึง มีประสทิธภิาพ และเป�นมาตรฐานเดียวกัน  
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ระดับผลลัพธ์
       บุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทั�งส่วนกลางและส่วนกลางที�ตั�งอยู่ในส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ระบบบูรณาการฐานข้อมูลจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน ระบบ Big Data ด้านเด็ก
และเยาวชนและระบบเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค 107 แห่ง 
ได้อย่างต่อเนื�อง พร้อมทั�งรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั�งบุคลากรของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน ทั�งส่วนกลางและส่วนกลางที�ตั�งอยู่ในส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานเครื�องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
และระบบเครือขา่ยของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและระบบสารสนเทศภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในปฏิบติังาน
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี�บุคลากรมศีกัยภาพในการทํางานได้มกีารนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาประยุกต์ใชใ้นการทํางาน การวางแผน การกําหนดนโยบายและติดตามประเมินผลการทํางานที�เกี�ยวขอ้งกับกลุม่เป�าหมาย
ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั�งเกิดการบูรณาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกได้อย่างเป�นรูปธรรมและกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน มรีะบบฐานขอ้มลูขนาดใหญที่�ชว่ยเพิ�มศกัยภาพในการดําเนนิงานและการตัดสนิใจ โดยการเหน็ภาพของขอ้มลู
ก่อนตัดสนิใจ และมแีบบจําลองในการคาดการณส์ถานการณต่์าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนนิงาน
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สว่นที� 3

รายงานการเงิน
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ภาคผนวก

สถานที�ติดต่อ/เบอรโ์ทร

คณะผู้จัดทํา                                                 

        กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
        สถานสงเคราะห์
        บา้นพกัเด็กและครอบครวั 

รายงานประจําป�  2564 157





      กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
618/1 ถนนนคิมมกักะสนั แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทรศพัท์ : 0 2255 5850-7 ,0 2253 9116-7 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0 2651 6483

สํานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มอํานวยการ โทรศพัท์ : 0 2250 1956 โทรศพัท์/โทรสาร : 0 2651 6483

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ฝ�ายบรหิารทั�วไป โทรศพัท์/โทรสาร : 0 2651 6904 

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ฝ�ายบรหิารทั�วไป โทรศพัท์ : 0 2651 6775 โทรศพัท์/โทรสาร : 0 2651 6745

กองสง่เสรมิการพฒันาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครวั
ฝ�ายบรหิารทั�วไป โทรศพัท์/โทรสาร : 0 2306 8668 , 0 2306 8830

กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
โทรศพัท์ : 0 2651 7737 โทรศพัท์/โทรสาร : 0 2651 6685

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทรศพัท์/โทรสาร : 0 2651 7762

ศนูย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนนุเพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด
โทรศพัท์ 0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 โทรสาร :  0 2651 6673

ศนูย์อํานวยการรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศพัท์ : 0 2306 8855, 0 2306 8834 โทรศพัท์/โทรสาร : 0 2354 7511
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78/24 หมู ่1 ถนนภูมเิวท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

สถานสงเคราะห์

0 2584 7254

78 หมู ่1 ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 

0 2583 8314

2/40 ถนนรงัสิต-นครนายก ตําบลรงัสติ อําเภอธญับุร ีจังหวัดปทุมธาน ี12110

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสติ 

0 2577 1172

283 ถนนกสิกรทุ่งสรา้ง ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

สถานสงเคราะห์เด็กบา้นแคนทอง 

0 4333 7533

63 /3 หมู ่4 ตําบลดอนแก้ว อําเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่50180

สถานสงเคราะห์เด็กบา้นเวียงพงิค์

0 5312 1161

238 หมู ่4 ถนนอุดร - ขอนแก่น ตําบลโนนสงู อําเภอเมอืงอุดรธาน ีจังหวัดอุดรธาน ี41330

สถานสงเคราะห์เด็กหญงิอุดรธานี

0 4212 0074

57/5 หมู ่2 ตําบลพะวง อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา 

0 7433 0218

193 ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช 80000

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช 

0 7535 6166

255 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สถานสงเคราะห์เด็กหญงิบา้นราชวิถี 

0 2354 7483

137 หมู ่7 อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุร ี18120

สถานสงเคราะห์เด็กหญงิสระบุรี 

0 3626 7175
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186 หมูที่� 6 ตําบลรูสะมแิล อําเภอเมอืงป�ตตาน ีจังหวัดป�ตตาน ี94120

สถานสงเคราะห์เด็กป�ตตานี

สถานสงเคราะห์

0 7333 2475

1086 - 1092 ถนนอาคารสงเคราะห ์เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

0 2286 2013

2หมู ่1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 

0 2583 8343

61 หมู ่3 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางละมงุ อําเภอบางะมุง  จังหวัดชลบุร ี20150

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมงุ

0 3824 1373

2 / 1 หมู ่2ตําบลรงัสติ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธาน ี12110

สถานสงเคราะห์เยาวชนมลูนธิิมหาราช

0 2577 2531

278 ถนนชา้งเผอืก ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 30000

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสมีา

0 4424 2552

255 หมู ่14 บ้านหนองสองหอ้ง ตําบลค่ายบกหวาน อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 43100

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย

0 4240 7387

63 /1 หมู ่4 ตําบลดอนแก้ว อําเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่50180

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชยีงใหม่

0 5312 1157

หมู ่8 ตําบลลําภู อําเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 96000

สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส

0 7353 2054-5

82 ถนนสุขยางค์ อําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา 95150

สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา 

0 7327 4488
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203 ถนนกสกิรรม ตําบลเมอืงเหนอื อําเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ 33000

ศนูย์สงเคราะห์และฝ�กอาชพีเยาวชนจังหวัดศรสีะเกษ

สถานสงเคราะห์

0 4561 1218

1/1 หมูที่� 1 ตําบลจระเขเ้ผอืก อําเภอด่านมะขามเตี�ย จังหวัดกาญจนบุร ี712600

สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

0 3451 0960

2 /2 หมู ่1 ถนนภูมเิวท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

0 2583 8354

9 หมู ่2 ถนนรังสิต –นครนายก ตําบลรงัสิต อําเภอธญับุร ี จังหวัดปทมุธาน ี12110

สถานแรกรับเด็กหญงิบา้นธญัญพร 

0 2577 6569-73

36 หมู ่9 ตําบลโคกสงู อําเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น 40250

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

0 4342 1251

318 ถนนสุขุมวิท ตําบลมาบตพดุ จังหวัดระยอง 21150

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

0 3868 4102

121 หมู ่1 ตําบลนคิมพฒันา อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 52000

สถานพฒันาและฟ�� นฟเูด็กจังหวัดลําปาง

0 5482 5597

1 หมู ่14 บ้านหนองสองหอ้ง ตําบลค่ายบกหวาน อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 43120

สถานพฒันาและฟ�� นฟเูด็กจังหวัดหนองคาย

0 4249 5133

39 หมู ่1 ถนนสุราษฎร-์นาสาร ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธ์าน ี
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี841000

สถานพฒันาและฟ�� นฟเูด็กจังหวัดสุราษฎรธ์านี

0 7735 6020-1

ถนนสุขุมวิท ตําบลบางละมงุ อําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุร ี20150

สถานพฒันาและฟ�� นฟเูด็กจังหวัดชลบุรี

0 3823 4402-3
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20 หมู ่12 ตําบลนิคมทุ่งโพธิ�ทะเล อําเภอเมอืงกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000

104 หมู ่15 ตําบลป�าซาง อําเภอแมจั่น จังหวัดเชียงราย 57110

63/3 หมู ่4 ตําบลดอนแก้ว อําเภอแมร่มิ จังหวัดเชยีงใหม ่50180

555 หมู ่9 ตําบลน�ารึม อําเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก 63000 

62/1 หมู ่6 ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

271 หมู ่7 ถนนนา่น-ทุ่งชา้ง ตําบลผาสงิห ์อําเภอเมืองนา่น จังหวัดนา่น 55000

29 หมู ่1 ตําบลบ้านต�า อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

29/85 ถนนคลองคะเชนทร ์ตําบลในเมอืง อําเภอเมืองพจิิตร จังหวัดพจิิตร 66000

334/17 หมู ่6 ตําบลท่าทอง อําเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 

99/10 หมู ่5 ตําบลสะเดียง อําเภอเมอืงเพชรบูรณ ์จังหวัดเพชรบูรณ ์67000

119 หมู ่1 บ้านบุญเจริญ ตําบลแมห่ล่าย อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่54000 

919 หมู ่8 ตําบลปางหม ูอําเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จังหวัดแมฮ่่องสอน 58000

124 หมู ่1 ถนนลําปาง-แจ้หม่ ตําบลนคิมพฒันา อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 52000

126 หมู ่10 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมอืงลําพนู จังหวัดลําพนู 51000

157/1 หมู ่10 ตําบลยางซ้าย อําเภอเมอืงสุโขทัย จังหวัดสโุขทัย 64000

209 หมู ่6 ตําบลชยัจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

164 หมู ่3 ตําบลหลุมเขา้ อําเภอหนองขาหยา่ง จังหวัดอุทัยธาน ี61130

255 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

8/8 หมู ่12 ตําบลปากแพรก อําเภอเมอืงกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ี71000

0 5571 6881-2

0 5360 2528

0 5312 1036

0 5589 6341-2

0 5625 7313-6

0 5468 2060

0 5488 7252

0 5699 0392-3

0 5526 5017

0 5672 2612

0 5452 0743

0 5369 5001-2
0 5369 5023

0 5482 5647-9

0 5352 5604 
0 5352 5608

0 5561 0791

0 5547 9791

0 5650 3505

0 2354 7580
0 2354 7582

0 3456 4517

กําแพงเพชร

เชยีงราย

เชยีงใหม่

ตาก

นครสวรรค์

นา่น

พะเยา

พจิิตร

พษิณุโลก

เพชรบูรณ์

แพร่

แมฮ่่องสอน

ลําปาง

ลําพนู

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

กรุงเทพมหานคร

กาญจนบุรี
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199 หมูที่� 7 ตําบลชยันาท อําเภอเมอืงชยันาท จังหวัดชยันาท 17000

124 หมู ่10 ตําบลพรหมณี อําเภอเมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

258 ถนนทวารวดีใต้ ตําบลห้วยจระเข ้อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

78/64 หมู ่1  ซอยติวานนท์ - ปากเกรด็1 ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกรด็
จังหวัดนนทบุรี 11120

1/119 หมู ่2 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลรงัสติ อําเภอธญับุร ีจังหวัดปทุมธาน ี12110

99/9 หมู ่7 ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมอืงประจวบคีรขีนัธ ์จังหวัดประจวบคีรขีนัธ ์77210

231 หมู ่5 ตําบลเนนิหอม อําเภอเมอืงปราจีนบุร ีจังหวัดปราจีนบุร ี25230

200/12 หมู ่2 ตําบลบอ่โพง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13260 

40 หมู ่3 ตําบลชอ่งสะแก อําเภอเมอืงเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุร ี76000

68 หมู ่2 ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุร ี70170

212 หมู ่3 ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมอืงลพบุร ีจังหวัดลพบุร ี15000

51 หมู ่7 ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

9/14 หมู ่1 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร 74000

99/4 หมู ่6 ตําบลบางแก้ว อําเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

200 หมู ่13 ตําบลสระแก้ว อําเภอเมอืงสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

437/5 ถนนมติรภาพ ตําบลปากเพรียว อําเภอเมอืงสระบุร ีจังหวัดสระบุร ี18000

246 หมู ่4 ตําบลมว่งหมู ่อําเภอเมอืงสงิหบุ์รี จังหวัดสงิหบุ์ร ี16000

1/1 ถนนนางสายทอง ตําบลท่าพี�เลี�ยง อําเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจังหวัดสพุรรณบุร ี72000

20/1 หมู ่1 ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110

0 5640 5548-9

0 3731 5501

0 3427 2125-6

0 2582 1267 
0 2582 1299

0 2577 2372

0 3260 0830
0 3260 0825

0 3745 2632-4

0 3574 3354

0 3240 1780

0 3668 9844-5
0 2463 5963 
64 ,75

0 3443 2522-4

0 3471 0592-3

0 3724 7330-1,
7351-2

0 3635 1794-7

0 3651 0950

0 3552 5223-5

0 3594 9842-3

ชยันาท

นครนายก

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

ประจวบคีรีขนัธ์

ปราจีนบุรี

พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี

ราชบุรี

ลพบุรี

สมทุรปราการ

สมทุรสาคร

สมทุรสงคราม

สระแก้ว

สระบุรี

สิงห์บุรี

สุพรรณบุรี

อ่างทอง

0 3273 8782
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29/93 - 94 หมูบ้่านยลดาวิวล์ 1 ตําบลวัดใหม ่อําเภอเมืองจันทบุร ีจังหวัดจันทบุร ี22000

12/61-62 ถนนประชาสรรค์ ตําบลหน้าเมอืง อําเภอเมืองฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา 24000

5/1 ถนนท่าเรือจ้าง ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

281/18 ถนนสุขุมวิท ตําบลห้วยโป�ง อําเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 21150

6/19 ถนนเลี�ยงเมอืงทุ่งมน ตําบลกาฬสนิธ์ุ อําเภอเมืองกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ ์46000

222 หมู ่3 ถนนมติรภาพ ตําบลสาํราญ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

98/1 หมู ่8 ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงชยัภูม ิจังหวัดชยัภมู ิ36000 

155 หมู ่10 ตําบลหนองญาติ อําเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 48000   

1422/1 ถนนสรุนารายณ์ ตําบลในเมอืง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

346 หมู ่5 บ้านท่าไคร้ ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 38000

1159 ศนูย์ราชการจังหวัดบุรรัีมย ์ตําบลเสมด็ อําเภอเมืองบุรรีมัย ์จังหวัดบุรรีมัย ์31000

494 หมู ่11 ตําบลแวงนา่ง อําเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

309 หมู ่4 บ้านกดุโง้งน้อย ตําบลมกุดาหาร อําเภอเมืองมกุดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

170 หมู ่13 ถนนอรุณประเสรฐิ บ้านสะเดา ตําบลตาดทอง อําเภอเมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 

334 หมู ่5 ตําบลนิเวศน ์อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45170

253 หมู ่2 ตําบลกกดู่ อําเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 42000

203/6 หมู ่9 ถนนกสิกรรม ตําบลโพธิ� อําเภอเมืองศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ 33000

1914 ถนนศนูยร์าชการ ตําบลธาตเุชงิชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

410 หมู ่5 ตําบลท่าสว่าง อําเภอเมอืงสริุนทร์ จังหวัดสรุนิทร ์32000
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บา้นพกัเด็กและครอบครวั
250 หมู ่14 ถนนหนองสองหอ้ง - ท่าบอ่ ตําบลค่ายบกหวาน อําเภอเมอืงหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 43100

ศนูย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 985 หมู ่2 ตําบลลําภ ูอําเภอเมืองหนองบวัลําภ ู
จังหวัดหนองบัวลําภู 39000

122 หมู ่8 ถนนเลี�ยงเมอืง ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี34000

101 หมู ่13 ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ จังหวัดอํานาจเจรญิ 37000

359 หมู ่7 ถนนท่าเรือ ตําบลไสไทย อําเภอเมอืงกระบี� จังหวัดกระบี� 81000

58/14 หมู ่11 ตําบลบางหมาก อําเภอเมอืงชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

38/17 ถนนโคกขนั ตําบลทับเที�ยง อําเภอเมอืงตรงั จังหวัดตรงั 92000 

(ภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช) 193 ถนนราชดําเนนิ ตําบลในเมอืง  
 อําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

79 หมู ่8 ตําบลลําภู อําเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 96000

186/76 หมู ่6 ถนนหน้าสงเคราะห์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมอืงป�ตตาน ีจังหวัดป�ตตาน ี94000

56/122 หมู ่5 ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั�วป�า จังหวัดพงังา 82220

185 หมู ่1 ตําบลโคกชะงาย อําเภอเมอืงพทัลงุ จังหวัดพทัลงุ 93000

3/96 หมู ่1 ถนนศรีสทัุศน์ ตําบลรษัฎา อําเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต 83000

990 หมู ่3 ตําบลบางริ�น อําเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง 85000

276 หมู ่2 ถนนคลองขุด-นาแค ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตลู จังหวัดสตลู 91000 

331/25 หมู ่2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตําบลพะวง อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

39/19 หมู ่1 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี84100

62/62 ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา 95000
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ขอขอบคุณ   เจ้าหนา้ที�สาํนัก/กองทกุท่านและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที�เอื�อเฟ�� อขอ้มลูและภาพประกอบ 
 

อธบิดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รองอธบิดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รองอธบิดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
ผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน                  
ผู้อํานวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผู้อํานวยการกองสง่เสรมิการพฒันาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครวั 
ผู้อํานวยการศนูยอํ์านวยการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม
เลขานกุารกรม 
ผู้อํานวยการศนูยป์ฏิบติัการโครงการเงินอุดหนนุเพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด
หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน
หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร    

ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง
ผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารทรพัยากรบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มพฒันาบุคลากร
ผู้อํานวยการกลุ่มประชาสมัพนัธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
ผู้แทนกองสง่เสรมิการพฒันาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ผู้แทนกองสง่เสรมิการพฒันาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ผู้แทนกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผู้แทนกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผู้แทนศนูยอํ์านวยการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม
ผู้แทนศนูยอํ์านวยการรบัเด็กเป�นบุตรบุญธรรม
ผู้แทนสาํนกังานเลขานกุารกรม
ผู้แทนสาํนกังานเลขานกุารกรม
ผู้แทนศนูยป์ฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด
ผู้แทนศนูยป์ฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดเูด็กแรกเกิด
ผู้แทนกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ผู้แทนกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

นายธงชัย มลูพนัธ ์               
นางสาวดวงพร โชติป�ญโญ       
นางประทีป เรยีนกระษิล          
นางสาวรชัดาภรณ์ สงฆส์วุรรณ  
นายอภิเชษฐ์ ปานจรตัน ์          
นางสาวดรุณี พจนานกูุลกิจ      
นางจิตรมณี ศรปีระเสรฐิ        
นางสาวเกษมศร ีพรหมจรรย ์    
นางสชุาดา เก่งสวุรรณ       
นางสาวปุณยนุช พึ�งวงศ ์        
นางสาววราภรณ์ วิมานรมัย ์     
นางสาวอารสิา จิตต์จํานงค์       
นางสาววิชาภรณ์ บันฑพุงษ์      
นางสาวเจษฏ์สดุา มาสขุ           
นางสาวสภุาวดี พรอ้มพงษา       
นางสาวพชัรยีา คางคํา            
นายอิทธิ� ศริวัิฒน์                 
นางสาวกมลชนก แซเ่ล้า          
นางสาวชาญธาดา  ประภาสถิต      
นางสาวธนิศา สวุรรณสนิธุ ์         
นายณัฐธนัตถ์ โปสรกัขกะ           
นางสาวสพรรณชนก ชูใจ            
นางสาวธนัฏฐา ตแูวมะ
นางสาวนิภานุช ท้าวโพธิ�เอน
นางสาวศรณัยา ยุทธสมภพ
นายภาคภูม ิรณะบุตร
นางสาวสริพิร คลิ�งบวัทอง
นางสาวจารุวรรณ เยน็สวัสดิ�       
นางสาวแพรวพรรณ วิใจคํา         
นางสาวพมิลนาฏ พฒุด้วง           

นางจตพุร โรจนพานิช            
นางสาวอุไร เล็กน้อย         
นายพสิฐิ พลูพพิฒัน์        
นางสาวอรพนิท์ ศกัดิ�เอี�ยม   
นางภาวิน ีสมุลตร ี                           
นางนันทา ไวคกลุ             
นางเตือนใจ คงสมบติั         
นางศริริตัน์ กาญจนกํ์าธร    
นางเธียรทอง ประสานพานิช     
นางป�ยะวดี พงศไ์ทย            
นางสาวทัศนาลักษณ์ สทิธกิาร   
นางวันทน ีอุบลแยม้              
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