






สรุปรายงานผลการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ด าเนินการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ – ๓ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน และ
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายวิศิษฐ์  เดชเสน) ให้เกียรติเป็นผู้ รับมอบข้อเสนอจากที่
ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน ๖๐๖ คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนครอบครัวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด  ผู้แทนส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ผู้แทนครอบครัวจากภาค
ประชาสังคม สมาคมและมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  

 

ที่มาและวัตถุประสงค์การประชุม 

 การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติเป็นภารกิจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน 
ผู้เป็นตัวแทนของครอบครัว ได้มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการของตน ตามแนวคิด 
การมสี่วนร่วม ให้เป็นฐานการก าหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือการพัฒนาสถาบันครอบครัวระดับชาติต่อไป 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ท าการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ และ
ผลการวิจัย พบว่าปัญหาของครอบครัวมีจ านวนทั้งสิ้น ๕๐ ปัญหา ซึ่งสามารถจัดได้เป็น ๗ กลุ่มใหญ่1 ดังนี้  

๑) ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
๒) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
๓) ปัญหาเกี่ยวกับบุตร 
๔) ปัญหาผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย 

 
                                           
1 สุพจน์ เด่นดวง และนาถฤดี เด่นดวง. (2558). รายงานการวิจยัโครงการครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่าง “งาน” กับ “ครอบครัว” ใน
สังคมโลกาภิวัตน์. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. 
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๕) ปัญหาอบายมุขในครอบครัว 
๖) ปัญหาสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 
๗) ปัญหาหนี้สิน 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงเห็นสมควรขอความร่วมมือพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด จัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดเพ่ือระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และได้รวบรวมสรุปเป็นข้อเสนอสมัชชาครอบครัวน าเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสมัชชา
ครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยก าหนดกระบวนการประชุมตามแนวคิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยมุมมองครบถ้วนรอบด้านภายใต้
กรอบแนวคิดที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้บูรณาการข้อมูลที่มีอยู่เดิมกับข้อมูลใหม่  และสามารถ
น าเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาครอบครัวภายใต้บริบทสังคมโลกาภิวัตน์ได ้
 

กระบวนการในการจัดประชุมสมัชชาครอบครัว “ปัญหาครอบครัว” 

 ๑) พิธีเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมฯ และอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) ให้เกียรติ
เป็นผู้กล่าวรายงาน 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตน์ วัตถุนิยม และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้โครงสร้างของครอบครัวส่วนใหญ่
ประกอบด้วยผู้สูงอายุและเด็กจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะในชนบท เด็กที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อและแม่ จะมีปัญหาติด
สารเสพติด ก้าวร้าวรุนแรง ประพฤติผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย และความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวยังคงพบอยู่เป็นประจ า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว จึงได้จัดประชุมสมัชชาครอบครัวในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนาครอบครัวไทย ให้ตอบสนองต่อความต้องการและสภาพปัญหาของครอบครัวไทยใน
ปัจจุบันมากท่ีสุด ทุกข้อเสนอจะได้รับการน าเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ซึ่ง
มีรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธาน เพ่ือพิจารณา ก าหนดเป็นนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวต่อไป สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวทุกท่าน ที่กรุณามาท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของครอบครัว เพ่ือสังคมที่ดีในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม จะประสพผลส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  

 ๒) การบรรยายเรื่อง “ปัญหาครอบครัว : สาเหตุ ประเด็นปัญหา และแนวทางในการแก้ไข 
จากโครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์” โดย 
รองศาสตราจารย์สุพจน์ เด่นดวง อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ 
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  แหล่งข้อมูลในการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติมี ๒ แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลจาก
ประชาชนเสมือนข้อมูลดิบ ยังไม่ผ่านการสรุป ข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นรูปธรรม และอีกแหล่งข้อมูล คือ 
ทฤษฎี ผลงานวิจัย งานวิชาการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากนักวิชาการ ซึ่งเป้าหมายของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ คือ ท าให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีมาตรฐานครอบครัว 
แต่จากมุมมองของประชาชนพบว่าการมองปัญหานั้นมองในภาพรวมไม่ได้ลึกซึ้งและไม่มีทิศทาง  เสมือน
นักวิชาการที่จะศึกษาปัญหาเชิงลึกและมีตัวเลข เรื่องคุณภาพและมองแบบแยกส่วนทีละปัญหา เช่น ปัญหา
หนี้สิน ความรุนแรง สิ่งเสพติด ครอบครัว สิ่งแวดล้อม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ท าให้รูปแบบการแก้ไขปัญหาก็จะ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล/องค์กร เช่น การหนีปัญหาโดยการย้ายที่อยู่เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือ
การต่อสู้เพียงล าพังไร้เครือข่าย หรือจะเป็นรูปแบบการรวมกลุ่มแบบชัดเจน เช่น กลุ่มสมัชชา กลุ่มสหภาพ
แรงงาน สหกรณ ์ฯลฯ หากเรามองว่าปัญหาครอบครัวมาจากปัญหาในระดับโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม 
เช่น คนที่มีปัญหาครอบครัวถือว่าเป็นเหยื่อทางสังคม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในครอบครัว ผู้ชายมี
อ านาจ ผู้หญิงเสียเปรียบ ปัญหาทุนนิยม ปัญหาทางเศรษฐกิจที่มุ่งแต่ก าไรอย่างเดียว ฯลฯ ก็จ าเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาในระดับโครงสร้าง 
  การวิเคราะห์ปัญหาครอบครัวท าได้หลายวิธี แต่หากเราวิเคราะห์ปัญหาครอบครัวตาม
หลักอริยสัจ ๔ คือ การวิเคราะห์ปัญหาครอบครัวคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร มีทางออกอย่างไร และโดย
วิธีการอย่างไร โดยการตอบค าถามจะผันแปรไปตามมุมมองและแนวคิด ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างแนวคิดในการ
แก้ไขปัญหาการดื่ม/ติดสุรา มาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางทฤษฎีโดยมีหลักในการวิเคราะห์ ๓ ข้อ คือ 
Concept หรือตัวเหตุ เหตุผล และทางออก ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งมาจาก ๑๐ แนวคิด พบว่าทุก
แนวคิดมีจุดอ่อน จุดแข็ง แต่มีจุดหนึ่งที่ส าคัญ คือ แนวคิดเหล่านั้นล้วนแต่เป็นแนวคิดที่เจาะลึกลงไปในเหตุ
เดียว ซึ่งเป็นการท างานของนักวิชาการให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น แต่การจัดกระบวนการสมัชชาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาครอบครัวไม่อาจจะสร้างนโยบายตามแนวคิดเดียวได้ โดยเฉพาะแนวคิดที่อยู่บนพ้ืนฐานปัจเจกชนหรือ
บุคคล และเป็นแนวคิดที่ไม่มองผู้ถูกกระท าความรุนแรง รวมทั้งมีมุมมองต่อผู้ที่ติดสุราหรือดื่มสุราซึ่งแท้จริง
แล้วเป็นเหยื่ออันเนื่องมาจากแรงกดดันหรือความเครียดจากปัจจัยภายนอก  แต่กลับถูกมองว่าเป็นคนที่ผิดและ
แนวคิดที่มองว่าการที่ครอบครัวประสบปัญหาเป็นเพราะบุคคลในครอบครัวเป็นผู้สร้างปัญหาเป็นความไม่เป็น
ธรรมกับคนเหล่านั้น การด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการสมัชชาครอบครัวควรอาศัยแนวคิดที่เปิด
โอกาสให้ทั้งผู้ที่เป็นปัญหาและผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาและ
ทางออกของปัญหาของเขาด้วย 

 ๓) การประชุมกลุ่มย่อย ๖ ประเด็นปัญหาครอบครัวโดยวิทยากรกระบวนการจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ซ่ึงได้แบ่งผู้ร่วมประชุมออกเป็น ๖ กลุ่มย่อย ตามประเด็นปัญหาครอบครัวที่อยู่ในความ
สนใจของผู้ร่วมประชุม 
  ๓.๑) ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัว 
  ๓.๒) ปัญหาเกี่ยวกับบุตร 
  ๓.๓) ปัญหาผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย 
  ๓.๔) ปัญหาอบายมุขในครอบครัว 
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  ๓.๕) ปัญหาสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๖) ปัญหาหนี้สิน 

 ๔) การรับรองข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๙ และพิธีรับมอบ
ข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยผู้แทนครอบครัวกลุ่มประเด็นปัญหาครอบครัว ๖ 
กลุ่มเป็นผู้มอบข้อเสนอฯ และรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายวิศิษฐ์ เดชเสน) ให้เกียรติเป็น
ผู้รับมอบข้อเสนอฯ รายละเอียดข้อเสนอจากมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 

กลุ่มย่อยท่ี ๑ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
๑. กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ควรน าวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม วิชาจริยธรรมเข้า

มาสอนใหม่  โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นในวิชาดังกล่าว 
๒. ก าหนดให้เรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวเป็นวาระแห่งชาติ 
๓. สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในระดับพ้ืนที่ 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหญิง ชาย และเพศทางเลือก 
๕. เพ่ิมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ให้กับผู้ใช้แรงงานภาคเอกชนและเพ่ิมสวัสดิการที่เก่ียวข้องกับครอบครัว 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

ด้านงบประมาณ , โครงการ/กิจกรรม , ค่าตอบแทนส าหรับคณะท างานและบุคลากร 
๗. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่ ให้ประชาชนท างานในภูมิล าเนา หรือพ้ืนที่ใกล้ชิดครอบครัว 
๘. ก าหนดให้สื่อทีวี สื่อโซเซียล น าเสนอแบบอย่างจากครอบครัวเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น หรือครอบครัว

ตัวอย่างในทุกช่อง โดยสร้างแรงจูงใจให้สื่อต้องการน าเสนอ 
ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ 

๑. ในระดับครอบครัว : ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
๒. เชื่อมโยงและประสานงานกับหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น เช่น สภาองค์กรชุมชน สปสช. เอกชน NGO 

อปท. ฯลฯ 
 

กลุ่มย่อยที ่๒ ปัญหาเกี่ยวกับบุตร 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
- ปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน อาทิ เด็กติดเกม/ใช้สื่อในทางที่ผิด  ยาเสพติด สุรา การ

พนัน อบายมุข  ม่ัวสุม 
๑. จัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมสื่อให้มีจรรยาบรรณ  ออกกฏหมายพร้อม

บทลงโทษและบังคับใช้อย่างจริงจัง 
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ.) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเด็ก/เยาวชน พัฒนา

รูปแบบพื้นที่สร้างสรรค์สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามเด็กเล่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และพ้ืนที่อ่ืนๆ (เช่น พ้ืนที ่
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ในโรงเรียน/สถานศึกษา พ้ืนที่สาธารณะในหมู่บ้าน พ้ืนที่ในสถานที่ท างาน ฯล) และส่งเสริมให้มีผู้น ากิจกรรม
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส าหรับเด็ก/เยาวชนในทุกมิติ เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็ก/เยาวชน 
และเอ้ือต่อการปลูกฝังแนวคิด/ค่านิยม/คุณลักษณะที่ดีให้เด็ก เพ่ือเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนจาก
พฤติกรรมเสี่ยง 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน/สื่อมวลชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔. เปิดโอกาสให้เด็ก/เยาวชนได้มีส่วนร่วมการออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
๕. ภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดในเรื่องยาเสพติด (โดยเฉพาะในสถานศึกษา) , การจัด

ระเบียบและลงโทษร้านค้า/สถานบันเทิงที่จ าหน่ายสุราให้แก่เด็กและเยาวชน , ออกข้อปฏิบัติ/ระเบียบ/
ข้อบังคับเก่ียวกับการมั่วสุม/เพ่ิมบทลงโทษอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 

๖. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์/โฆษณา/ช่องทางข่าวสารต่างๆ ที่ท าให้เกิดการ
ลด ละ เลิกยาเสพติดและอบายมุขทุกประเภท 

๗. ให้มีการทบทวนหลักสูตรการศึกษาดั้งเดิม ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันในทาง
ความคิด และสอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น  : ควรมีการอบรมบุคลากรทางการศึกษาท่ีเหมาะสม มีคุณธรรมและ
จริยธรรมสอดคล้องกับเด็กและเยาวชน 

๘. จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชน พร้อมการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 
 

- ประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโภชนาการพัฒนาเด็กให้กับผู้ดูแลเด็กเล็กและแม่ 
๒. สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายครอบครัวต้นแบบในทุกพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การเกิดภาคีเครือข่าย

ครอบครัวต้นแบบในการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
๓. สนับสนุนให้สถาบันทางศาสนา / องค์กรเอกชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและความเชื่อของคนในสังคมในเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัว เน้นคุณธรรมไม่ใช่วัตถุนิยม  โดยผ่าน
กระบวนการประชาสัมพันธ์  สร้างกระแส  รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ 
 
ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ 

๑. ให้มี การส ารวจข้อมูลทุกมิติ เกี่ ยวกับปัญหาของ เด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ โดย
สถาบันการศึกษา โรงเรียน ครอบครัว ฯลฯ 

๒. คณะกรรมการปฐมวัยจังหวัด พัฒนาแผนร่วมกับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. เวทีถอดบทเรียนและกิจกรรมสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาเด็กร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครอง สถานศึกษา 

สพฐ. และอ่ืนๆ 
๔. สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือให้ค าปรึกษา เด็กท่ีตั้งครรภ์ และได้รับความรุนแรงทางเพศ 
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กลุ่มย่อยที ่๓ ปัญหาผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
๑. หน่วยงานภาครัฐ : มีหน่วยงานที่รองรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุและวางระบบดูแลผู้สูงอายุใน

ระยะยาว (การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ) ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยทางจิต ผู้พิการ ขอทาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนคนดูแล กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนับสนุนอาชีพ การรักษาพยาบาล 

๒. มีมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ หรือญาติพ่ีน้องของผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือ
ช่วยเหลือตนเองได้น้อย 

๓. นโยบายของภาครัฐที่มีต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (งบประมาณ / อุปกรณ์ / การสร้างรายได้) 
๔. สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
๕. สนับสนุนให้เกิดการผลักดัน เป็น พ.ร.บ.เบี้ยยังชีพ ให้เป็นสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ ในวงเงิน

อย่างน้อย ๓,๐๐๐ บาท/เดือน 
ข้อเสนอในทางปฏิบัติ 

๑. สนับสนุนการรวบรวมและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงสวัสดิการ
พ้ืนฐาน(ของรัฐ) เช่น เบี้ยยังชีพ , ค่ารักษาพยาบาล 

๒. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในเรื่องการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้ที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย 

๓. มีหลักสูตรส่งเสริมเด็ก-เยาวชน ได้รู้จักหน้าที่ ความกตัญญู อบรมศีลธรรม 
๔. มีองค์กรอิสระไม่แสวงผลประโยชน์สนับสนุนหลักสูตร อบรมสร้างหลักคิดอุดมการณ์ 
๕. มีการสนับสนุนด้านอาชีพให้กับผู้ที่ดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
๖. กระตุ้นจิตส านึก หาคนท างานร่วม อย่างต่อเนื่อง และมีระบบติดตามคนท างาน มีการแก้ไข

ปัญหาทั้งระบบ และมีการสร้างแรงจูงใจในการท า 
๗. มีช่องทาง/การประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง มีการสื่อสารเชิงบวก 
๘. มีกองทุนเพ่ือรวมกลุ่มกันดูแลกลุ่มเป้าหมาย เช่น การรวมกลุ่มเพื่อขอเสนอโครงการ ค่าเดินทาง

อาสาสมัคร การสนับสนุนงบท ากิจกรรม การลงเยี่ยม 
๙. มีอาสาสมัครดูแลกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๐. ขอการสนับสนุนคนในชุมชน ที่มีก าลังในการสนับสนุนทั้งงบประมาณ อุปกรณ์ เป็นต้น เช่น 

วัด , กองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

กลุ่มย่อยที ่๔ ปัญหาอบายมุขในครอบครัว 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
๑. ด าเนินนโยบาย/มาตรการทางกฏหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด เช่น รัฐบาลต้องเข้มงวดต่อการ

จ าหน่ายสุรา (ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลอย่างเด็ดขาด) การค้ายาเสพติด การพนันในพ้ืนที่ต่างๆ และ
ตามงานเทศกาล ห้ามจ าหน่ายสุราให้กับเยาวชนอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

๒. ให้มีการขยายเขตโซนนิ่งพื้นที่ปลอดภัย หรือควบคุมการจ าหน่ายสุรา/บุหรี่ในสถานบริการ 
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๓. เพ่ิมข้อกฎหมายโดยการประกาศให้ศาสนสถาน/สถานที่ราชการและสถานศึกษาเป็นสถานที่
ปลอดการพนัน 

๔. ให้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่บังคับใช้กฎหมาย หรือร่วมกันท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุขหรือสถาบันครอบครัว 

๕. ส่งเสริมให้ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีและมีการใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น รณรงค์ให้เกิด
กิจกรรมทดแทนเพ่ือป้องกันสมาชิกในครอบครัวเข้าสู่อบายมุข เช่น  

๑) สมาชิกในครอบครัวพาตนเองและบุตรหลานเข้าวัดฟังธรรม ใช้หลักศาสนาในการกล่อม
เกลาจิตใจ 

๒) ส่งเสริมให้สภาองค์กรชุมชนในการเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจาก
การพนัน แล้วน ามาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 

๓) การทบทวนกลไกกองทุนที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ขับเคลื่อนอยู่ เพ่ือใช้บูรณาการการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา และการป้องกันในระดับพ้ืนที่ 
 

กลุ่มย่อยที ่๕ ปัญหาสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
๑. ให้รัฐบาลจัดสวัสดิการครอบครัวขั้นพ้ืนฐานด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม โดย

การสนับสนุนงบประมาณด้านที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยจริงจังและเป็นรูปธรรม เช่น 
งบประมาณในการปลูกสร้างและดูแลซ่อมแซมบ้าน การจัดระบบสาธารณูปโภคให้เข้าถึงทุก พ้ืนที่ โดยการ
ส ารวจตรวจสอบข้อมูล และการขึ้นทะเบียนคนยากจน  

๒. ให้รัฐบาลผลักดันให้มีการออกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยแยกต่างหากจาก
สถานประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน เช่น สถานเริงรมย์ แหล่งบันเทิง  

๓. ให้รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการปลุกจิตส านึกในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและบังคับใช้
กฎหมายในการลงโทษผู้กระท าผิดด้านสิ่งแวดล้อม/มลภาวะอย่างจริงจัง เด็ดขาด และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๔. ให้รัฐบาลสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรที่ท างานด้านสังคมเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
๕. ให้รัฐบาลก ากับ ควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 

เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ  

๑. สร้างสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสม เพ่ิมพ้ืนที่สังสรรค์ในชุมชน ลดพ้ืนที่เสี่ยงภัย (มุม
มืด มลภาวะฯ) 

๒. สร้างจิตส านึกและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรดูแลชุมชน โดยคนในชุมชนเพ่ือคนใน
ชุมชน โดยสภาองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชนเป็นผู้หนุนเสริม  

๓. สร้างจิตส านึกให้คนในชุมชน สังคม และองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ มีบทบาทส าคัญใน
การร่วมแก้ปัญหา  

๔. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ด าเนินการเฝ้าระวังครอบครัวและชุมชนอย่างจริงจัง  



~ ๘ ~ 
 

๕. ให้หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด้านครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา  
๖. ให้เด็กและเยาวชน เป็นองค์ประกอบในกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทางครอบครัวทุก

ระดับ 
 

กลุ่มย่อยที ่๖ ปัญหาหนี้สิน 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
๑. รัฐก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครอบครัวโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน เช่น การ

ส่งเสริมการออมให้เกิดเป็นกองทุนชุมชน และน าเงินจ านวนนั้นไปใช้เพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ครอบครัวที่
ประสบปัญหา เช่น ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรในครอบครัวที่มีปัญหา  

๓. จัดให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบและสร้างระบบตรวจสอบการให้ทุนของกองทุนต่างๆ เพ่ือให้
เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และมีความเหมาะสม/สอดคล้องต่อสถานการณ์ 

๔. ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น  
๑) ก าหนดมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น   
๒) ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มอาชีพสนับสนุนอาชีพเสริมที่หลากหลายเพื่อเพ่ิมรายได้  
๓) แนะน าด้านการตลาดและจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าในชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าที่

ผลิตในครัวเรือน 
๔) สนับสนุนให้เกิดจิตส านึกการออม / วินัยในการใช้จ่ายเงินส่วนบุคคล เช่น การท าบัญชี

ครัวเรือน และสนับสนุนหลักสูตรการอบรมให้พื้นท่ีมีความรู้เรื่องการออมมากข้ึน 
๕) ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แพร่หลายและเป็นรูปธรรม เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง การรณรงค์ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ
ไทย ลดวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่เป็นปัญหาต่อสังคมฯลฯ 

๕. ภาครัฐควรก าหนดการศึกษาภาคบังคับถึงระดับปริญญาตรี : กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการ
บรรจุหลักสูตรการบริหารเงินระดับครัวเรือนในหลักสูตรการศึกษา 

๖. เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้มากข้ึน  
๗. ส่งเสริมกลุ่มสวัสดิการวันละบาท เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดสวัสดิการให้คนในชุมชน  

ที่ครอบคลุมทุกเรื่อง 
๘. รณรงค/์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกองทุนรวมแห่งชาติเพ่ือสร้างมูลค่าในชุมชน 

 

สิ่งท่ีจะด าเนินการในอนาคต 

 กองส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้น ารายงานการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  ประจ าปี 
๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ  (กยค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 



~ ๙ ~ 
 
ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุม กยค. ได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการไปด าเนินการศึกษาทบทวนมติสมัชชาครอบครัว
ระดับชาติในแต่ละปี เพ่ือรวบรวมและจัดกลุ่มปัญหาให้เหลือบางประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายการบริหาร การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติต่อไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้สรุปประเด็น
หลักและการด าเนินการตามมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ รวมถึงรายงานการ
บรรจุข้อเสนอจากมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติดังกล่าวใน (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
แห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมธ ารงนาวาสวัสดิ์ ชั้น ๓ 
อาคารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล (ภาคผนวก)  
 

สรุปแบบประเมินการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 การประเมินการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ๑๖๗ 
คน (หญิง ๑๓๐ คน ชาย ๓๗ คน) มีความพึงพอใจโดยรวมต่อวิทยากรในช่วงการบรรยายในระดับมาก มีความ
พึงพอใจโดยรวมต่อวิทยากรในช่วงการประชุมกลุ่มย่อยในระดับมาก นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ร่วมประชุมสามารถ
น าข้อมูลความรู้/ข้อคิดเห็นที่ได้รับไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในชีวิต/การท างานได้ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ผู้
ร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยสนับสนุนด้านงาน
วิชาการ  น าทุกข้อเสนอมาก าหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน  มีการช่วยเหลือครอบครัวในภาคปฏิบัติโดยเริ่มที่
ครอบครัวที่เข้าร่วมสมัชชาครอบครัว แล้วสร้างครอบครัวดังกล่าวเป็นแกนน าอาสาในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาครอบครัวระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด ฯลฯ 

 
ส่วนที ่๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

๑. เพศหญิง จ านวน ๑๓๐ คน (ร้อยละ ๗๘) เพศชาย จ านวน ๓๗ คน (ร้อยละ ๒๒) 
๒. สถานภาพ โสด จ านวน ๔๙ คน (ร้อยละ ๒๙) สมรส จ านวน ๘๒ คน (ร้อยละ ๔๙.๑) 

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (คู่สมรสเสียชีวิต หย่า แยกทาง) จ านวน ๑๔ คน (ร้อยละ ๑๓.๑) และอ่ืนๆ (ไม่ระบุ) จ านวน 
๒๒ คน (ร้อยละ ๑๓.๘) 

๓. อายุเฉลี่ย ๔๕.๙ ปี อายุต่ าสุดคือ ๑๙ ปี และอายุสูงสุด ๗๗ ปี  
๔. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จ านวน ๙๑ คน (ร้อยละ ๕๔.๕) ปริญญาตรี 

จ านวน ๕๒ คน (ร้อยละ ๓๑.๑) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๖ คน (ร้อยละ ๙.๖) และอ่ืนๆ จ านวน ๖ คน (ร้อยละ 
๔.๘)  

๕. อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒๕ คน (ร้อยละ ๑๕) รับจ้าง จ านวน 
๔๔ คน (ร้อยละ ๒๖.๓) ค้าขาย/ผู้ประกอบการ ๒๑ คน (ร้อยละ ๑๒.๖) พนักงานเอกชน จ านวน ๖ คน (ร้อยละ 
๓.๖) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๖.๖) และอ่ืนๆ (ไม่ระบุ) จ านวน ๖๐ คน (ร้อยละ ๓๕.๙) 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 
ส่วนที ่๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานฯ และข้อเสนอแนะ 
 

รายละเอียดการจัดงาน ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
๕ 

มากที่สุด 
๔ 

มาก 
๓ 

ปานกลาง 
๒ 

น้อย 
๑ 

น้อยที่สุด 
1. การบรรยาย เรื่องปัญหาครอบครัว : สาเหตุ ประเด็นปัญหา และแนวทางในการแก้ไข  
1.1 วิทยากรสามารถอภิปราย / บรรยายได้ชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 

๒๙ คน 
 

๘๔ คน 
 

๕๑ คน 
 

๓ คน 
 

๐ คน 
 

๓.๘ 

1.2 การเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ๒๔ คน 
 

๘๔ คน 
 

๔๓ คน 
 

๑๓ คน 
 

๓ คน 
 

๓.๗ 

2. การประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่มปัญหาครอบครัว 
2.1 การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ๕๒ คน 

 
๘๐ คน 

 
๓๑ คน 

 
๓ คน 

 
๑ คน 

 
๔.๑ 

2.2 ความสามารถของวิทยากรในการสร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๓๙ คน 
 

๙๐ คน 
 

๓๑ คน 
 

๖ คน 
 

๑ คน 
 

๔.๐ 

3. ภาพรวมของการประชุม 
3.1 สามารถน าความรู้/ข้อคิดเห็นไปพัฒนาหรือ

ประยุกต์ใช้ในการท างานของท่านได ้
๒๑ คน 

 
๑๐๐ คน 

 
๔๑ คน 

 
๔ คน 

 
๑ คน 

 
๓.๘ 

3.2 การประชุมนี้ไดผ้ลเปน็ไปตามคาดหวังของท่าน ๒๒ คน 
 

๘๓ คน 
 

๕๖ คน 
 

๕ คน 
 

๑ คน 
 

๓.๗ 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
4.1 วัน เวลา ในการจัดงาน ๓๗ คน 

 
๗๕ คน 

 
๔๒ คน 

 
๑๓ คน 

 
๐ คน 

 
๓.๘ 

4.2 การลงทะเบียนและการอ านวยความสะดวกของ
ผู้จัดประชุม 

๖๓ คน 
 

๘๒ คน 
 

๒๐ คน 
 

๑ คน 
 

๑ คน 
 

๔.๒ 

4.3 อาหารและสถานที ่ ๖๒ คน 
 

๗๗ คน 
 

๒๖ คน 
 

๒ คน 
 

๐ คน 
 

๔.๒ 

4.4 เอกสารประกอบการประชมุ ๔๑ คน 
 

๙๓ คน 
 

๒๔ คน 
 

๗ คน 
 

๑ คน 
 

๔.๐ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการปรับปรุงการจัดงานประชุมสมัชชาครอบครัวฯ ครั้งต่อไป 
 - เสนอให้มีการจัดประชุมในลักษณะนี้อย่างสม่ าเสมอ 
 - เสนอให้มีการช่วยเหลือครอบครัวในภาคปฎิบัติโดยเริ่มที่ครอบครัวที่เข้าร่วมสมัชชาครอบครัว แล้ว
สร้างครอบครัวดังกล่าวเป็นแกนน าอาสาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาครอบครัวระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
การบริหารจัดการ 
 - เสนอให้ใช้เวลาจัดประชุมกระชับและรักษาเวลาในการประชุม พิธีกรควรชี้แจงก าหนดการด้วย 
 - ปรับปรุงในเรื่องการจ่ายค่าพาหนะให้เร็วขึ้น 
เนื้อหาวิชาการ / ผู้เข้าร่วมประชุม 
 - เพ่ิมจ านวนตัวแทนของครอบครัวอีกเพ่ือความหลากหลายในประเด็นปัญหาและทางแก้ไข 
 - การท าประเด็นปัญหากลุ่มย่อยควรมคีวามชัดเจนและมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วย
สนับสนุนด้านงานวิชาการ และน าทุกข้อเสนอมาก าหนดเป็นนโยบาย 

......................................................................................................



การสรุปประเด็นหลักและการด าเนินการตามมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจ าปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ 
 

สมัชชาครอบครัวเป็นกลไกส าคัญในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จากตัวแทนครอบครัวและภาคประชาชนจากทุกภาคส่ว นของสังคม  เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การส่งเสริม 
และประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อได้มติสมัชชาครอบครัวแล้วให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ  เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย การ
บริหารหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติต่อไป 

ปัจจุบันมีมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๒๙ มติฯ และสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักได้ ๘ ประเด็นหลักและสรุปการด าเนินการตามมติ
สมัชชาครอบครัวระดับชาติได้ ดังนี้ 

ที ่ ประเด็นหลัก ปี 
บรรจุใน 

(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 
การด าเนินการและความคืบหน้า 

/หน่วยงาน 
๑ การส่งเสริมกลไกในระดับท้องถิ่น เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

(ศพค.) (กสค.จังหวัด) และเครือข่ายทางสังคมให้เข้มแข็ง และส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เห็นความส าคัญและมีบทบาท
ในการสนับสนุนความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  กสค.จังหวัด ฯลฯ 
- ให ้พม. จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายทางสังคมด้านสตรีและครอบครัว 

พัฒนาความรู ้ศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู้ของคนท างานด้าน
ครอบครัว เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลครอบครัว ประเมินสถานการณ์
ครอบครัว จัดท าแผนพัฒนาครอบครัวในพ้ืนที่ สร้างนวตกรรม/จัด
สวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับครอบครัวและสมาชิก (เด็กและผู้สูงอายุ) 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ 

- ให ้พม. ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนต่างๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการ
จัดสรรไปสู่กองทุนในระดับชุมชน/ท้องถิ่น และสนับสนุนงบประมาณ
และสวัสดิการส าหรับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและคนท างานฯ 

๒๕๕๒ (๑,๒) 
๒๕๕๔ (๒,๔) 
๒๕๕๕ (๑,๒) 
๒๕๕๖ (๓) 
๒๕๕๙ (๑) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  
การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความ
เข้มแข็งของครอบครัว 
: (๑) การพัฒนาศักยภาพกลไกและ
บุคลากรที่ท างานด้านครอบครัว 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๔  
ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทาง
สังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว 
 
 

ปรับปรุงแนวทางการท างานตามภารกิจ
หลักของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) 
  
o สค.  
(เป็นภารกิจหลักของ 
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว และ  
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ) 
 

ภาคผนวก 



~ ๑๒ ~ 
 

ด้านครอบครัว 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางสังคมดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 

๒ การสื่อสาร/ส่งเสริมสื่อเพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 
- จัดให้มีรายการส าหรับเด็กและครอบครัวที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ 

อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ (ร้อยละ ๒๐) และก าหนดมาตรการ
สร้างแรงจูงใจให้สื่อที่น าเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ 

- เร่งผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ พ.ศ. ... เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนาสื่ออย่างเป็นระบบ 
ในระยะยาว 

- ส่งเสริมให้เกิดความรู้และเข้าใจในด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์  
การรู้เท่าทันในการใช้สื่อใหม่ร่วมกันของคนในครอบครัว  

- ส่งเสริมกลไกในการติดตามเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย บังคับใช้
กฎหมายด้านสื่ออย่างจริงจัง 

- ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อ 
ของคนในสังคมในเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม 

๒๕๕๒ (๓) 
๒๕๕๓ (๕) 
๒๕๕๔ (๕) 
๒๕๕๕ (๒,๔) 
๒๕๕๙ (๑,๒) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  
พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อ
พัฒนาครอบครัว 
 
 

ปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘) 
แล้ว 
o ส านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

o กระทรวงวัฒนธรรม 
o กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
o กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์  
o กระทรวงศึกษาธิการ 

๓ สวัสดิการครอบครัว เช่น  
- ครอบครัวทั่วไป : ส่งเสริมให้ครอบครัวมีหลักคุณธรรมจริยธรรมใน

การใช้ชีวิตครอบครัว ลด ละ เลิกอบายมุขและพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม (สุรา บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน เกมส์ ฯลฯ) ส่งเสริมความ
มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การท างาน และการ
บริหารจัดการหนี้สิน-การออม การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา
ครอบครัว เพ่ิมโครงสร้างและอัตราก าลังของผู้ให้บริการปรึกษา
ปัญหาครอบครัวหรือผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาความเข้มแข็งให้
ครอบครัว โดยสร้าง/พัฒนาบุคลากรทั้งปริมาณและคุณภาพ หรือ

๒๕๕๓ (๑,๒) 
๒๕๕๔ (๓) 
๒๕๕๕ (๒) 
๒๕๕๙  
(๑,๓,๔,๕,๖) 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
พัฒนาศักยภาพครอบครัว 
: (๑) ส่งเสริมให้ครอบครัวมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
มีสัมพันธภาพที่ดี และท าหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม 
: (๒) ส่งเสริมให้ครอบครัวด าเนินชีวิต
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ปี ๒๕๕๗ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว โดยกองส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวได้ส ารวจข้อมูลครอบครัว 
เลี้ยงเดี่ยวในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมี 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
ระดับดีเด่น/ดี เป็นผู้ส ารวจข้อมูล 
ปี ๒๕๕๘ ก าหนดจัดสมัชชาครอบครัว
ระดับชาติประเด็น “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” 
มติที่ได้รับจากการประชุมน ามาเพ่ิมเติมใน 



~ ๑๓ ~ 
 

พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วตามองค์กรต่างๆ  
- ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : จัดตั้งเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในระดับ

ชุมชน  จัดสรรงบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
เพ่ือท างานและประสานการช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

- ครอบครัวท่ีมีผู้พิการ ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือผู้ที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ : ต่อยอดการด าเนินการของศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเพื่อ
เด็กพิการโดยครอบครัวให้มีทุกจังหวัด / จัดท าฐานข้อมูลผู้พิการ / มี
กองทุนสวัสดิการชุมชนส าหรับครอบครัวมีผู้พิการ ผู้ที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย หรือผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ / จัดให้มีมาตรการ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุตรหรือญาติพ่ีน้องที่ดูแลสมาชิกกลุ่มนี้ 
/ ผลักดันพระราชบัญญัติเบี้ยยังชีพให้เป็นสวัสดิการพื้นฐานของรัฐใน
วงเงินอย่างน้อย ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

- ครอบครัวข้ามรุ่น : สร้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ยังมีความ
ต้องการท างาน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงหลาน 
โดยมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ 
ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง 

 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๒  
สร้างหลักประกันความม่ันคงของ
ครอบครัว 
: (๑) การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ
ครอบครัวขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ครอบครัวทุกลักษณะ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทาง
สังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว 
: (๒) ส่งเสริมให้เกิดระบบเครือข่าย
ครอบครัว 

(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัวฯ 
 
o กระทรวงสาธารณสุข  
o กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (ดย. สค. ผส. พส. 
พก. คห. พอช. ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐) 

o สถาบันทางศาสนา 
o กระทรวงแรงงาน 
o กระทรวงสาธารณสุข 

๔ การยุติความรุนแรง 
- แก้ไขพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว 

เสริมความรู้ให้พ่อแม่และครู เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกัน 
- ก าหนดมาตรการเร่งด่วน บังคับใช้กฎหมาย จัดให้มีสถานที่บ าบัด

ผู้กระท าความผิด และพัฒนาศักยภาพคนท างาน   
- มาตรการระยะสั้น : บูรณาการความร่วมมือ ปรับเปลี่ยนเจตคติ พัฒนา

ระบบให้ค าปรึกษาและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
- มาตรการระยะยาว : ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองเด็ก

๒๕๕๓ (๓) 
๒๕๕๖ (๒) 
๒๕๕๙ (๑) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
พัฒนาศักยภาพของครอบครัว  
: (๑) ส่งเสริมให้ครอบครัวมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
มีสัมพันธภาพที่ดี และท าหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม 
 

มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงฯ ให้เป็น  (ร่าง) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างข้ันตอนการ
พิจารณา 
 
o สค. (เป็นภารกิจหลักของ กอง



~ ๑๔ ~ 
 

และสตรีให้ปลอดภัยจากความรุนแรง ส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนมี
บทบาทร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่
สร้างสรรค์ในชุมชน 

คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว) 

o กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
o กระทรวงยุติธรรม 
o กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ การจัดสวัสดิการครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 
- ก าหนดเกณฑ์สิทธิความปลอดภัยขั้นต่ าส าหรับเด็ก 
- ขยายการบริการของสถานพัฒนาเด็กเล็กหรือบ้านรับเลี้ยงเด็กเล็ก 

(ภาครัฐหรือภาคเอกชน) ในชุมชน/หมู่บ้านให้ครอบคลุมเด็กกลุ่มเสี่ยง
ในครอบครัวที่มีศักยภาพต่ าหรือครอบครัวกลุ่มเฉพาะ เช่น ครอบครัว
ข้ามรุ่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัววัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยว 

- เพ่ิมปริมาณและศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพทั้งด้าน
กายภาพและบุคลากร ความครอบคลุม ส่งเสริมจัดสวัสดิการดูแลเด็ก 
๐ - ๓ ปี 

- จัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะ  สวนสาธารณะ ลานกีฬา ศูนย์เด็กและเยาวชน
หลังเลิกเรียนหรือบ้านหลังเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม พร้อมจัดรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส าหรับเด็กและเยาวชน 

๒๕๕๓ (๑,๔) 
๒๕๕๔ (๒,๓) 
๒๕๕๖ (๑,๔) 
๒๕๕๙ (๒) 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
สร้างหลักประกันความม่ันคงของ
ครอบครัว 
: (๑) การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ
ครอบครัวขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ครอบครัวทุกลักษณะ 
: (๔) การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม มีบรรยากาศการเรียนรู้ และ
ความปลอดภัยส าหรับครอบครัว 
 

ปี ๒๕๕๗  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ก าหนดจัดประชุมสมัชชาครอบครัว
ระดับชาติในประเด็น “การพัฒนา
แนวทางและรูปแบบที่เกื้อหนุน
สัมพันธภาพให้ครอบครัวเข้มแข็งผ่าน
กลไกการพัฒนาเด็กเล็ก” เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ครอบครัวสามารถสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 
สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และเป็น
ระบบที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของ
ประชากรในอนาคตด้วย วัตถุประสงค์
หลักเพ่ือการหาแนวทางและรูปแบบของ
สถานที่ที่จะช่วยเหลือครอบครัวในการ
พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นหัวใจของครอบครัว
และเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศชาติ
ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในไม่ช้า 
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
มติที่ได้จากการประชุมฯ น ามาก าหนด
เป็น “มาตรการส่งเสริมสัมพันธภาพของ

๖ การสร้างสมดุลประชากรอย่างมีคุณภาพ 
- ปรับปรุงมาตรการจูงใจและกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือและลดอุปสรรค

การมีบุตร เพ่ิมสวัสดิการด้านต่างๆ 
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัยการเกิดอย่างมีคุณภาพ  
- ส่งเสริมให้ครอบครัวและหน่วยงานท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการ

จัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จัดสวัสดิการดูแลเด็ก ๐ – ๓ ปี  

๒๕๕๖ (๔) 
๒๕๕๙ (๔,๕) 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
พัฒนาศักยภาพครอบครัว 
: (๑) ส่งเสริมให้ครอบครัว 
มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
มีสัมพันธภาพที่ดี และท าหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม 
 



~ ๑๕ ~ 
 

- ส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเพ่ือให้เด็กเจริญวัยอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
สร้างหลักประกันความม่ันคงของ
ครอบครัว 
: (๑) การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ
ครอบครัวขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ครอบครัวทุกลักษณะ 

ครอบครัว” โดยส่งเสริมให้มีสถานดูแล
เด็กปฐมวัย (๐ – ๒ ปี) ที่ทั่วถึงทุกพื้นที่
และมีคุณภาพที่เท่าเทียม และได้มีการบูร
ณาการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกัน
ระหว่าง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ 
กรมอนามัย และกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

๗ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
- ให้มีการบูรณาการระหว่าง สธ. พม. ศธ. มท. วธ. รง. และ อปท. 

ร่วมมือกันในการสร้างกลไกการท างานในระดับพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาลระดับต่างๆ บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานศึกษา
ในทุกจังหวัด 

- จัดให้มีการรณรงค์สื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ความรู้ด้าน
การคุมก าเนิดแก่ประชาชนทั่วไป โดยต้องครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้
แต่งงาน เช่น วัยรุ่นทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
ลูกจ้างในสถานประกอบการ และโรงงานต่างๆ รวมถึงสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อสาเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมบนฐาน 
ข้อมูลวิชาการ และก าหนดแนวปฏิบัติที่ละเอียด ชัดเจน เพ่ือให้
บุคลากรทางการแพทย์ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตั้งครรภ์
เพราะถูกละเมิดทางเพศ และผู้ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพให้ได้รับการ
ยุติการตั้งครรภ์ตามความประสงค์  

- ปรับระเบียบราชการและ/หรือระเบียบองค์กร เพ่ือให้เด็กท่ีเกิดนอก
การสมรสได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐและองค์กรโดยปราศจากการ

๒๕๕๔ (๑) 
๒๕๕๖ (๑) 
๒๕๕๙ (๒) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
พัฒนาศักยภาพของครอบครัว  
 

ปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลว. ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๙) แล้ว รายละเอียดโดยย่อ  
: ก าหนดให้ ๕ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
: ให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กรม
อนามัยเป็นเลขานุการ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว/กรมกิจการเด็กและ
เยาวชนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
: ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการออก
กฎกระทรวง ๕ กระทรวง และการจัดท า 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... - .... 
 



~ ๑๖ ~ 
 

เลือกปฏิบัติ และไม่กีดกันต่อผู้หางานและ/หรือลูกจ้างท่ีมีการ
ตั้งครรภ์ 

- จัดให้มีการอบรมบุคลากร เพ่ือสามารถให้บริการปรึกษาและให้ข้อมูล
ทางเลือกแบบรอบด้านแก่ผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ เป็นต้น 

- (สธ.) จัดให้มีสถานบริการด้านคุมก าเนิดที่ได้มาตรฐานสากล ในระดับ
ชุมชน ในสถานประกอบการ และในโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล  
และแสดงจุดยืนเชิงนโยบายที่ชัดเจนว่าสิทธิในการคุมก าเนิดเป็นสิทธิ
ของคนทุกคน และยกเลิกระเบียบ/แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลที่ยัง
ก าหนดให้สามีเป็นผู้เซ็นชื่อรับรองการคุมก าเนิดของภรรยา  

- (ศธ.) ให้กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทุกแห่งภายใต้ 
การก ากับ สร้างแนวทางและมาตรการดูแลประคับประคองนักเรียน
นักศึกษาท่ีตั้งครรภ์ ให้สามารถด ารงสถานภาพการศึกษาได้ 
อย่างต่อเนื่อง ไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และได้รับการ
สนับสนุนให้สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพ 

- (พม.) สนับสนุนงบประมาณให้เกิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กระยะสั้น เช่น 
ไม่เกิน ๓ ปี และศูนย์เด็กเล็กในชุมชน (Day Care Center) 

- (พม.) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริการจัดหาครอบครัว
ทดแทนถาวร และจัดให้มีสวัสดิการสังคมส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
เพ่ือให้สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม 

o กระทรวงสาธารณสุข 
o กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 
o กระทรวงศึกษาธิการ 
o กระทรวงแรงงาน 
o กระทรวงแรงงาน 
o กรุงเทพมหานคร 

๘ การพิจารณาทบทวนกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของ สค. และ
สนับสนุนให้เกิดการทบทวนเนื้อหา/การบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ ที่มีผล
เกี่ยวข้อง 
- สวัสดิการครอบครัวและการปฏิบัติงานของสตรีที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับ

การคุ้มครองและได้รับสิทธิภายใต้ระบบประกันสังคมอย่างเป็นธรรม 

๒๕๕๔ (๒) 
๒๕๕๕ (๓) 
๒๕๕๙ (๒,๔) 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความ
เข้มแข็งของครอบครัว  
: (๒) การพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับเกี่ยวกับครอบครัวให้มี

มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงฯ ให้เป็น  (ร่าง) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล 
ในครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างข้ันตอน 



~ ๑๗ ~ 
 

- ปรับปรุง พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เป็นกฎหมายครอบครัวที่มีด้านการส่งเสริมพัฒนา
ครอบครัวตามวงจรชีวิตครอบครัว  (Family Life Cycle) และมี
ระบบสวัสดิการทางสังคม ที่เอ้ือให้เกิดครอบครัวอบอุ่น ตามตัวชี้วัด
ครอบครัวอบอุ่น ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมี
กองทุนหรืองบประมาณสนับสนุน 

- ส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบร้านค้าที่จ าหน่ายสุราให้แก่เด็ก
และเยาวชน กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อปลอดภัย ฯลฯ 

ความทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 

การพิจารณา 
 
o สค. (เป็นภารกิจหลักร่วมกันของ  

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว และกอง
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว) 
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