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 เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๕๐๑         
ชั้น ๒๕ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                           
น าโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาสรุปผลการเดนิทางติดตามการจัดสรร
เงินอุดหนุนรายจังหวัดของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ    
แก่สตรีและครอบครัว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี และสรุปผลการ
เดินทางลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานด้านเด็ก เยาวชน และสตรี  ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์        
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. สรุปผลการเดินทางติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนรายจังหวัดของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 
 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  ด าเนินการฝึกอาชีพ/โครงการ 
กิจกรรมตามนโยบาย ได้แก่ 

 
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
ในนามประธานคณะกรรมาธิการฯ 

“เร่งตดิตาม สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะ และศักยภาพเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่การชว่ยเหลือ              
เดก็และเยาวชน เพื่อสร้างโอกาส                   

ในสังคม” 
 

“กรรมาธิการเดินเครื่องติดตามการส่งเสริมอาชีพ                          
และศักยภาพสตรี พร้อมเร่งรัดช่วยเหลือเด็กและเยาวชน                      

ในสถานพินิจฯ” 



๒ 
 
  ในสถาบัน อาทิ  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน   ได้รับจัดสรรงบประมาณ                       
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๓,๑๘๖,๙๕๕ บาท โดยจัดกิจกรรม อาทิ เสริมสวยสตรี อาหารและเบเกอรี และตัดเย็บ
เสื้อผ้า 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ได้แก่ จ านวน              
ผู้เข้าใช้บริการภายในสถาบันลดลง 
  ในชุมชน อาทิ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ                       
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔,๙๓๐,๐๕๐ บาท ประกอบด้วย 

    ๑) ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะอาชีพสตรีและครอบครัว (๔๔ วัน) กลุ่มเป้าหมายรวมกลุ่มกันตั้งแต่                
๓๐ คนขึ้นไป ส าหรับเกณฑ์การเบิกจ่าย จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ ๕๐ บาทต่อวัน               
เพ่ือเป็นการทดแทนรายได้ประจ าวันที่ขาดหายไป (๒) ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนละ ๕๗ บาทต่อวัน                    
(๓) ค่าตอบแทนวิทยากร (๔) ค่าวัสดุฝึกอบรม 
 ๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๖๐ วัน) โดยฝึกอบรมอาชีพครบ ๔๔ วัน และมีรายชื่อใน 
Social Map หรือโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งต้องฝึกทดลองการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๖๐ วัน 
ส าหรับเกณฑ์การเบิกจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ (๑) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรีหลังการฝึกอบรมแล้วคนละ ๕๐ 
บาทต่อวัน รวมเป็น ๓,๐๐๐ บาท (๒) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ หรือเงินอุดหนุนสตรีและครอบครัว (ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม) รายละไม่เกิน ๓ ครั้ง (รวมครั้งที่รับเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรีด้วย) ต่อปี ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) 
ได้แก่ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชนบางกลุ่มไม่เข้มแข็ง/ไม่ยั่งยืน ช่วงเวลาการฝึก ๖๐ วันหลัง มิได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายค่าแรงงานสตรี โดยให้เฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น  

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง                   
จังหวัดนนทบุรี  
 ๑. งบประมาณไม่เพียงพอตอ่การด าเนินงาน ท าให้การขบัเคลื่อนงานเปน็ไปอย่างยากล าบาก และกลุม่
สตรีไม่ให้ความสนใจเสนอขอรับการสนบัสนนุ 
  ๒. ความไมช่ัดเจนในการจดักิจกรรมกับกลุม่เปา้หมาย 
 ๓. มีเวลาในการจดัเตรียมโครงการนอ้ย 
 ๔. ความไม่เพียงพอของบคุลากร 

 ๒. สรุปผลการเดินทางลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานด้านเด็ก เยาวชน และสตรี  เมื่อวันที่ ๓ - ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ 
   ๑) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา  
                จ านวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

       คดีอาญาตามพระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งหมด รับตัว ชาย ๒๐๘ ราย และหญิง ๗ ราย ปล่อยตัว ชาย ๑๕๔ ราย และหญิง ๓ ราย 
  คดีตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งหมด รับตัว ชาย 
๑๒๖ ราย และหญิง ๓ ราย ปล่อยตัว ชาย ๑๔๓ รายและหญิง ๕ ราย 
  ศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๑๓๒ วรรค ๒ ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งหมด รับตัว ชาย ๖๓ ราย และหญิง ๐ ราย ปล่อยตัว        
ชาย ๙๔ ราย และหญิง ๒ ราย 
 



๓ 
 
 ๒) สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวัดสุรนิทร์ 

     ข้อมูลสถิติคดีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์  ในปี  พ .ศ. ๒๕๖๒                                        
ชาย ๔๘๒ ราย และหญิง ๔๕ ราย รวม ๕๒๗ ราย และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ชาย ๒๘๕ ราย และหญิง ๒๖ ราย                
รวม ๓๑๑ ราย 

 
 คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  สถานพินิจฯ ควรปรับเพิ่มจ านวนบุคลากรที่เป็นเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยเข้มแข็ง 
และขยายระยะเวลาการจ้างงานเพ่ิมมากกว่าเดิมที่ก าหนดไว้เพียง ๙ เดือนหรือ ๑ ปีเท่านั้น รวมถึงน าระบบการจ้าง
งานแบบไม่เต็มเวลามาใช้กับสถานพินิจฯ ด้วย เพ่ือเป็นส่งเสริมความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้กับเด็กและ
เยาวชนภายหลังได้รับการปล่อยตัว 
  สถานพินิจฯ ควรส่งเสริมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ ายใน  
การป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนใน การด าเนินกิจกรรม 
ในรูปแบบเข้มข้นต้นแบบ โดยให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
  สถานพินิจฯ ควรให้ความส าคัญกับการสืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเพ่ิม  
มากขึ้ น  เพ่ื อที่ จะได้ รับ โอกาสและความ เป็ นธรรมในการพิสู จน์ สิทธิ เท่ า เที ยมกับ เด็ กแ ละเยาวชน 
คนอื่น ๆ 
 
         ทั้งนี้ จะน าประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบไว้ในรายงานการพิจารณาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ประพันธ์โดย 

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ 

จัดท าโดย  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิารการพัฒนาสังคม และกจิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
              โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๙๒๒๕-๖ โทรสาร ๐๒-๘๓๑-๙๒๒๖ 
 


