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 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
วุฒิสภา น ำโดย นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ ประธำนคณะกรรมำธิกำร ได้จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 มกรำคม ๒๕๖๔ 
เวลำ ๑๑.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร (สว.) หมำยเลข ๔๑๑ ชั้น ๔ อำคำรรัฐสภำ (เกียกกำย) โดยมี
วำระกำรพิจำรณำควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรทั้ง ๔ คณะ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ  พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม 

คณะกรรมาธกิารการพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส วุฒสิภา 

 เอกสารข่าว   
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 

 

คณะอนุกรรมาธิการกิ จการเด็ กและเยาวชน  
อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้  
๑) การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจเพ่ือคืนสู่สังคม ศึกษากรณี : 
เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
๒) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
๓) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กต่างด้าวที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย  
๔) ติดตามปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการเด็กแรกเกิด  
เงินอุดหนุน รวมถึงสวัสดิการที่ เกี่ยวข้องส าหรับ 
เด็กแรกเกิด อายรุะหว่าง ๐ – ๖ ปี  
๕) พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการเดินทางของเด็ก 
บนท้องถนน ศึกษากรณี รถจักรยานยนต์ในเมืองหลวง 
และ ๖) พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
เด็กในพ้ืนที่สาธารณะ ศึกษากรณีเด็กกับเครื่องเล่น 
ในโรงเรียน 

คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี  ผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ และผู้ ด้ อยโอกาส  
อยู่ ระหว่ำงกำรพิจำรณำศึกษำในประเด็น
ดังต่อไปนี้  
๑) โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพแก่สตรีและ
ครอบครัว  
๒) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของกลุ่มชำติพันธุ์ 
มำนิ (ซำไก)  
๓) ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนคุ้มครอง
สวัสดิภำพผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์  
๔) สิทธิของผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศตำม
กฎหมำย และ  
๕) แนวทำงกำรจัดกำรศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนำ
ศักยภำพคนไร้บ้ำนของภำครัฐและภำคเอกชน 
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คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำศึกษำในประเด็นดังต่อไปนี้  
๑) กำรพิจำรณำแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 และแผนบูรณำกำร
ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรงบประมำณ
ด้ำนคนพิกำรเข้ ำกับงบประมำณกระแสหลัก 
(Disability Inclusive Development : DID)  
2) กำรพิจำรณำแนวทำงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรของ
หน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  
3) พิ จำรณำแผนกำรด ำเนินงำนของคณะอนุ
กรรมำธิกำรกิ จกำรคนพิกำร ปี  พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย แผนปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์
ชำติ กำรบังคับใช้กฎหมำยและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิกำร เรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ และ
เรื่องอื่น ๆ รวมทั้งกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
ศึกษำจ ำนวน 10 เรื่อง 
๔) พิจำรณำกรณีที่ปรำกฏเป็นข่ำวผ่ำนสื่อสำธำรณะ 
เรื่องกำรเปรียบเปรยควำมพิกำร (อำกำรออทิสติก) 
กับภำพลักษณ์หรือพฤติกรรมของบุคคลอื่น  
๕) พิจำรณำร่ำงประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก  
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรอบรม
และทดสอบสมรรถภำพของร่ ำงกำยผู้ ขอรับ
ใบ อนุ ญ ำตขั บ รถ  ผู้ ข อต่ อ อ ำยุ ใบ อนุ ญ ำต 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ส ำหรับคนพิกำร 

 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม 
กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. ติดตามการด าเนินงานตาม (ร่าง) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เฉพาะประเด็น
ตามแผนการปฏิ รูปประเทศด้านสั งคมและ
ประเด็นกิจกรรมที่คณะกรรมาธิการฯ รับผิดชอบ 
โดยกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยยะส าคัญ (Big Rock) ได้แก่ 1) กำรมี
ระบบกำรออมเพ่ือสร้ำงหลักประกันรำยได้หลังวัย
เกษียณที่ เพียงพอและครอบคลุมกลุ่มแรงงำน  
2) ผลักดันให้มีฐำนข้อมูลทำงสังคมและคลังควำมรู้
ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้สำมำรถจัดสวัสดิกำรและสร้ำง
โอกำสในกำรประกอบอำชีพที่ ตรงตำมควำม
ต้องกำร 3) กำรปฏิรูปกำรขึ้นทะเบียนคนพิกำร
เพื่อให้คนพิกำรได้รับสิทธิสวัสดิกำรและควำม
ช่วยเหลือได้อย่ำงครอบคลุมทั่วถึง และ 4) สร้ำง
กลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดกำรตนเอง  
2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
ซึ่งประกอบด้วย ๑) กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยในประเทศ ๒) กำร
พัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้เป็น 
ก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดย
แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย ได้แก่  2.1 กำรขยำย 
และพัฒนำระบบหลักประกันทำงสังคม และ  
2.2 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยและ
ภำคีกำรพัฒนำ 
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 ทั้ งนี้  คณะอนุกรรมำธิกำรทุ กคณะจะขับเคลื่ อนงำน พร้อมบู รณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน  ท้ั งนี้  
คณะอนุกรรมำธิกำรจะรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรเป็นเป็นระยะต่อไป 
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กมธ.การพัฒนาสังคมฯ 
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