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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ปญัหาและ
อุปสรรคของการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบัติ และแนวทางแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคและการปรับปรุงพัฒนาการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบัติของเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวจิัยพบว่า การน านโยบายโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบตัิมีการด าเนินงานร่วมกนัของบุคลากรทั้งภาครัฐและชุมชนโดยแตล่ะ
หน่วยงานจะด าเนินงานตามขั้นตอนและบทบาทในส่วนท่ีรับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน คือ
ปัญหาขาดความรูเ้ข้าใจในระเบยีบ หลักเกณฑ์ของนโยบาย ปัญหาด้านการประชาสมัพันธ์ ความไม่เพียงพอของ
บุคลากร ปญัหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านนโยบาย แนวทางการพัฒนา จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการ ประชาสัมพันธ์ การปรับระเบียบ หลักเกณฑ์การพิจารณา การท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
ค าส าคัญ: การน านโยบายมาปฏบิัติ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ  
 
บทน า 

เด็กในช่วงปฐมวัย (0-6 ปี) เป็นช่วงทีม่ีความส าคญัอย่างยิ่งของชีวิตคนคนหนึ่ง การพัฒนาชีวิตเด็กปฐมวัย 
เป็นเรื่องการพัฒนาท่ีครอบคลุมทัง้ด้านพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ภาษาและสังคมเขา้ด้วยกัน เป็น
การสร้างโอกาสชีวิตที่ดีให้กับเด็กในการเติบโตต่อไป เพราะว่าการพฒันาเด็กปฐมวัยจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ เป็นขั้นแรกที่จะก้าวสู่การมคีวามรู้ที่ดีและมโีอกาสสูงในการท างานท่ีดี และลดปัจจัยเสีย่งของการขาดสาร 
อาหาร ปัญหาสุขภาพจติ และการประกอบอาชญากรรม ในอีกด้านหนึ่งการที่เด็กได้รับโภชนาการทีด่ ีการเลี้ยงดูที่
เหมาะสม ได้รับความเอาใจใส่ และมีโอกาสหลากหลายที่จะเรียนรูผ้า่นการเล่นและกจิกรรมต่าง ๆ เปน็ความจ าเป็น
พื้นฐานส าหรับเด็ก เพื่อจะใหเ้ด็ก ๆ เหล่านีม้ีความพร้อมเมื่อเข้าโรงเรียนและเป็นประชากรที่มีคณุภาพและมสี่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต 
 ปัจจุบันประเทศไทย ได้ชื่อว่า เป็นผู้น าของประเทศก าลังพัฒนา ในการมีระบบสวสัดิการถ้วนหน้าเพ่ือ
คุ้มครองทางสังคม ให้กับกลุม่คนทุกช่วงวัย ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เช่น การรักษาฟรี (ส าหรับผู้ป่วย) โครงการ
เรียนฟรี (ส าหรับวัยเรียน) เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ (ส าหรบัผูสู้งอายุ) และเบี้ยยังชีพผู้พิการ (ส าหรับผู้มีความพิการ) แต่
ประเทศไทยยังมีช่องว่างเพียงหน่ึงเดียวของระบบสวัสดิการของไทย คือ เด็กแรกเกดิและเด็กเล็ก ที่ยังขาดหายไปทั้ง 
ที่เด็กแรกเกดิเป็นกลุม่ที่ต้องการพึง่พิง  ที่หากถูกปล่อยปละละเลย และไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี เด็กที่เติบโตมาก็จะ
สูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ดังนั้น การจัดสรรเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวในยามวิกฤติ ช่วยเพิ่มบทบาทของครอบครัว
ในการดูแลบตุร และส่งเสรมิการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานในยามปกติ การช่วยให้ครอบครัวมีสมรรถนะที่จะเลี้ยงดู
เด็กในช่วงปฐมวัยนี้ จะท าให้เด็กเจริญเติบโตอย่างเตม็ศักยภาพไม่เสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากการปล่อยปละละเลย
ในช่วงเริ่มต้นของชีวิต  ลดความเหลื่อมล้ าและสรา้งความเท่าเทียมทางสังคม  
    
* บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบัติ: กรณีศึกษาเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
** นักศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคญัระดับชาตติามแผนบูรณาการการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างระบบคุม้ครองทางสังคม (social protection) โดยจัดสวสัดกิารเงิน
อุดหนนุให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจน รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม เป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ท้ังด้านการอยู่รอด แล้วยังเป็นการสรา้งช่องทางให้เด็ก
เข้าถึงสิทธิในเรื่องอื่น ๆ ตามมา เป็นมาตรการให้พ่อแม่น าเด็กเข้าสูร่ะบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กไดร้ับการดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด สามารถน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 
ทั้งทางด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์เครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก กรมกจิการเด็กและ
เยาวชน (2560, หน้า 1-2) 
          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2558 เห็นชอบหลักการของโครงการ โดยให้เงินอุดหนุนเด็ก
แรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจนท่ีเกิดระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง วันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ.2559 รายละ 400 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นหนว่ยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เป็นการบูรณา
การการท างานร่วมกัน และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่องส าหรับกลุม่เป้าหมายใหม่ในแต่ละปี โดยให้เงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจน
ครบอายุ 3ปี (36 เดือน) ส าหรับเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจน และเพิ่มเงิน
อุดหนนุเป็น 600 บาท ต่อเดือน เริ่มตั้งแตเ่ดือนตลุาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป  
          การขยายและเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ มีข้อมลูสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (unicef) พบว่า เงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดจะมปีระโยชน์
สูงสุดต่อพัฒนาการของเด็ก ก็ต่อเมื่อให้เงินช่วยเหลือจนถึงอายุ 3 ปี เป็นอย่างน้อย จึงควรเพิ่มเงินช่วยเหลือ เพื่อให้
เพียงพอและสอดคล้อง กับผลการศึกษาค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเดก็เล็ก และในอนาคตควรใหเ้ป็นโครงการถาวร 
อีกทั้งโครงการดังกล่าว ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการที่จดัสวสัดกิารช่วยเหลือและพัฒนาคณุภาพชีวิตของเด็ก 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติ ฉบับท่ี 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)   
          คณะรัฐมนตรี ยังไดม้ีมตเิมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจ าปีงบประมาณ 2559 และพิจารณาเห็นชอบกรณีการยกเลิกเง่ือนไขที่
ก าหนดว่าผูม้ีสิทธิได้รับเงินอุดหนนุเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และเริ่มด าเนิน 
การปีงบประมาณ 2561 โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการ ดังนี ้1) น าความ 
เห็นของส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนิน 
การด้วย กลา่วคือ(1) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานะของผู้ขอรับสิทธ์ิให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ของ
โครงการอย่างแท้จริง ส าหรับภาระงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นให้ใช้งบประมาณประจ าปี 2561 และหากไมเ่พียงพอให้
ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น (2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการ
รับรู้และความเข้าใจกับกลุม่เป้าหมายและผู้ท าหน้าที่คดักรองสิทธิ เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิและผู้คัดกรอง
สิทธิมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ โปรง่ใส ตรวจสอบได้ (3) ควรมีการประเมินจ านวนครัวเรือนยากจนท่ีอยู่ในระบบ
ประกันสังคมที่คาดว่า จะมีสิทธิและงบประมาณที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและจัดสรร
งบประมาณต่อไป 2) บูรณาการการด าเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมการ
ช่วยเหลือผูม้ีรายได้น้อยท้ังระบบ และเร่งประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 3) พิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ ในการเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล ผู้มรีายได้น้อยตามโครงการลงทะเบยีนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐน ามาใช้
เป็นเกณฑ์ก าหนดคณุสมบัติของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 4) ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธ์ิจากเดิมที่เป็น
การใช้กลไกในพ้ืนท่ีโดยใช้ดลุยพินจิของผู้รับรอง 
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 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายที่มีการด าเนินงานในประเทศไทยมาแล้วเปน็
ระยะเวลา 3 ปี ซึง่นับได้ว่าเป็นนโยบายที่ดีและประโยชน์อย่างมากในการให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกดิที่อยู่ใน
ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจน ให้ไดร้ับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา นับเป็นการลงทุนของประเทศไทยส าหรับเด็กในช่วงวัยท่ีมีความส าคัญทีสุ่ด เพราะเด็ก
มีความส าคัญในอนาคต และถือเปน็การลงทุนที่คุ้มค่า ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างรากฐานท่ีส าคัญให้
เด็กเจริญเติบโตมีการพัฒนาเป็นประชากรที่มีคณุภาพ และเป็นก าลงัส าคัญในการพัฒนาประเทศ แตก่็พบว่ายังมี
หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดที่อยูใ่นครัวเรือนยากจนอีกจ านวนหนึ่ง ตกหล่นจากการคัดกรองคุณสมบตัิตามเกณฑ์
การไดร้ับเงินอุดหนุน และยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธ์ิสวัสดิการตามนโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรก
เกิดที่รัฐจัดสรรให้ ส่งผลให้เด็กในกลุ่มนี้เสียโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ เสียโอกาสในการมภีาวะโภชนาการที่ดีและ 
การเข้าถึงบริการของรัฐทีม่ี อันจะท าให้เด็กกลุ่มนีเ้สยีโอกาสในการเป็นวัยแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
  ด้วยเหตผุลดังกล่าว ผู้วจิัยซึ่งมีหนา้ที่เกี่ยวข้องในการติดตามแม่และเด็กของผู้ขอรับสิทธิตามโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อเลีย้งดูเด็กแรกเกิดเพือ่ให้เกิดความครอบคลุมในการดูแลอนามัยแม่และเด็ก ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิมาปฏิบัติ เพื่อทราบสาระส าคัญ
ของนโยบาย กระบวนการด าเนินงานตามนโยบาย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจนศึกษาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการหลักการและแนวทางในการน านโยบายโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบตั ิ
 2. การวิจัยสนาม (Field  research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสมัภาษณแ์บบ
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตลาดกระบงั 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และผู้น าชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบาย
โครงการเงินอุดหนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิมาปฏิบัติของเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) จ านวน 15 คน โดยพิจารณาจากคณุสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาชุมชน ส านักงานเขตลาดกระบัง ที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบตัิ จ านวน 3 คน ได้แก่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติ และนักสังคมสงเคราะห์    
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   2) เป็นเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร นักสงัคมสงเคราะห์ที่ปฏิบตัิงาน
เกี่ยวข้องในการการติดตามแม่และเด็กของผู้ขอรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิเพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมในการดูแลอนามยัแม่และเด็ก จ านวน 1 คน 
  3) เป็นผู้น าชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณสมบัติการได้รับเงินตาม
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน 11 คน ได้แก่ ประธานกรรมการชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข เป็นตัวแทนของผู้น าชุมชนในแต่ละแขวงของพื้นที่เขตลาดกระบัง 
  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 
(Structured interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรยีงล าดับค าถาม 
ที่แน่นอนตายตัว เพื่อใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ  วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอยีด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยไดต้ิดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคลเพื่อขอนัก
หมายวัน เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบอยา่งคร่าวๆและก่อน
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลจากการสมัภาษณ์ไปใช้ในการ
วิเคราะหเ์ชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง 
และในระหว่างการสมัภาษณ์ผู้วจิยัจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเดน็ตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ เพือ่สรุปผลการวิจัยแยก
เป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ กระบวนการน านโยบายโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและข้อเสนอแนะและแนว
ทางการพัฒนาการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูดก็แรกเกิดมาปฏิบัติ กรณีศึกษาเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
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2. น าผลการวจิัยทั้งสามประเด็นดงักล่าวข้างต้น มาเปรยีบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันของข้อมูลที่
ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่งกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล   
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนามพบว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบาย
ส าคัญระดับชาติตามแผนบรูณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตที่มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลีย้งดูที่มีคุณภาพ
และมีพัฒนการที่เหมาะสมตามวยั เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคณุภาพในอนาคต รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็ก
ได้รับสิทธิด้านการอยู่รอด และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งคณะรัฐมนตรีมมีติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ.2558 เห็นชอบในหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีการด าเนินงาน เป็นแนวทางในการท างานท่ีชัดเจนร่วมกัน โดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็ก
แรกเกิดที่อยู่นอกระบบประกันสังคมที่เกิดระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ท่ี
บิดาหรือมารดาหรือฝา่ยใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาตไิทย และอยู่ในครัวเรอืนยากจนและครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจน 
คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 12   เดือน รัฐจ่ายให้กับมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิดเพื่อใช้ใน
การเลีย้งดูเด็ก เป็นการคุม้ครองทางสังคมและสวัสดิการพื้นฐาน เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระคา่ใช้จ่ายในการเลีย้งดูเด็ก
แรกเกิดใหไ้ด้รับการเลี้ยงดูที่มีคณุภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทาง
ในการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อใหเ้ด็กได้รับการดูแลอย่างมีคณุภาพด้วยการส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภท์ี่ขอรับสิทธิให้
กระทรวงสาธารณสุข (อสม.)เพื่อให้ทีมหมอครอบครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้ค า 
แนะน าดูแลสุขภาพแม่และเด็ก และตดิตามพัฒนาการเด็กรวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
(อพม.)ในพ้ืนท่ีให้การดูแลในมิติดา้นสังคมอื่น ๆ เพื่อให้หญิงตั้งครรภแ์ละเด็กไดร้ับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2560, หน้า 2-3) ได้กล่าวถึงเหตุผลของการขยายระยะเวลาการช่วยเหลอื
เป็น 3 ปี มีเหตุผลแตล่ะด้าน ดังน้ี  

1. ในทางการแพทย์ช่วงวัยท่ีส าคัญที่สุดส าหรบัการเจริญเติบโตของมนุษย์คือ ช่วงระยะเวลา 0 - 6 ปี 
เนื่องจากมนุษย์จะมีพัฒนาการทางร่างกายและสติปญัญาสูงสุด และโอกาสที่สญูเสียไปจากการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ 
ในช่วงวัยต่าง ๆ ไม่ว่าทางร่างกาย หรือสติปญัญา จะส่งผลไปตลอดช่วงชีวิตที่เหลือ  

2. ในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทนุต่อเด็กในช่วงเวลาของเด็กเล็กจะไดร้ับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 
เมื่อเปรยีบเทียบกับช่วงวัยอื่น ๆ โดยได้รับผลตอบแทนคืนมา 4-5 เท่า ในบางกรณีอาจได้ผลตอบแทนถึง 17 เท่า 
ผลตอบแทนท่ีได้รับเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ทักษะที่สูงข้ึน ผลการเรียน ท่ีดีขึ้น ประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงขึ้น 
การเจ็บป่วยท่ีลดลง และอาชญากรรมทีล่ดลง  

3. ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของเด็กจะกระตุ้นได้ด้วยการส่งเสรมิอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเท่านั้น 
ภาครัฐจึงควรให้การสนบัสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 6 ปี   

4. ในต่างประเทศ การให้เงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 6 ปีถือเป็นมาตรฐานท่ัวไปของการให้ เงิน
อุดหนุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์ผลการศึกษาในประเทศแอฟริกาใต้ 
พบว่า เด็กผู้หญิงท่ีรับเงินอุดหนุนในช่วง 6 ปีแรก เมื่อเข้าสู่วัยเรียนแล้วจะมเีกรดเฉลีย่สูงกว่าเด็กท่ีไมไ่ด้รับราว 0.25 
ในระบบ 4 เกรด เด็กชายที่รับเงินอุดหนุนตั้งแต่เกดิ จะมีอัตราการปว่ยในรอบสิบห้าวันท่ีผา่นมา (ก่อนวันส ารวจ) 
ร้อยละ 21 ขณะที่อีกกลุ่มจะมีอัตราการเจ็บป่วยร้อยละ 30  

5. ในด้านความเหลื่อมล้ า เงินอุดหนุนเด็กเล็กจนถึงระยะเวลา 6 ปี จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า โดยผล
การศึกษาในประเทศแอฟริกาใต้ระบุว่า เด็กที่แม่มีการศึกษาต่ ากว่าเกรด 8 จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด  
คือ ร้อยละ 10.2 (หรือ 0.38เกรด) จาก 4 เกรด ช่วยลดช่องว่างการศึกษาของเด็กท่ีมีแม่มรีะดับการศกึษาต่างกัน  
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6. ส าหรับประเทศไทย เมื่อเด็กอายุครบ 3 ปี ก็จะได้รับบริการจากภาครัฐโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี ภาครัฐ
ให้การสนับสนุน การให้เงินอุดหนนุเด็กแรกเกดิจึงควรขยายเป็น 3 ปีเพื่อเติมเต็มช่องว่างบริการของรฐัท่ีขาดไป และ
ท าให้มั่นใจได้ว่าเด็กได้รับการส่งพฒันาการอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาที่ส าคญั  

7. ในด้านการคลัง งบประมาณทั้งหมดที่จะใช้หากมีการให้เงินช่วยเหลือ ที่ 600 บาทต่อเดือน ส าหรบัเด็ก
อายุ 0-3 ปี ทุกคนในครอบครัวที่ยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน คดิเป็นร้อยละ 3.7 ของงบประมาณส าหรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ หรือเพียงร้อยละ 2.47 ของงบประมาณส าหรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในกรณีที่ให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจน 
ถึง 3 ปีท่ี 400 บาทต่อเดือน  
 วัตถุประสงค์  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2561) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การอุดหนุนเด็กแรกเกิด คือ 
 1. เป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานและเป็นหลักประกันสิทธิข้ันพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ 
  2. เป็นการคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
  3.เป็นมาตรการให้พ่อแม่น าเด็กเขา้สู่ระบบบริการของรัฐเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่าง
เป็นระบบ 
  4.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กแรกเกิดและปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการพฒันา
อย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ 
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2561) ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโครงการเงินอุดหนุน
เงินเพื่อเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด คือ 

วิสัยทัศน์ 
  “เด็กยากจนได้รับเงินอุดหนุนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

เป้าหมาย 
1. เด็กไดร้ับสวสัดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

  2. รูปแบบการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
  3. จ านวนเด็กท่ีไดร้ับสวสัดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รบัการเลี้ยงดูที่มคีุณภาพและมี
พัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย 

พันธกิจ 
  1. เด็กยากจนได้เข้าถึงบริการ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
  2. บูรณาการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีได้รบั
เงินอุดหนุน 
  3. จัดระบบการส่งต่อและเตรียมความพร้อมให้บริการช่วงวัยถัดไป 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2560, หน้า 4-5) อธิบายว่า เงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดถือเปน็
สวัสดิการพื้นฐานในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย อาทิ จีน อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ผล
การศึกษาในหลายประเทศท่ัวโลก พบตรงกันว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด มีประโยชนต์่อการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว จากการศึกษาของ เจมส์ เจ เฮคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล พบว่า การลงทุนในเด็ก
เล็กจะไดร้ับผลตอบแทนในระยะยาวกลับมา 7 เท่า และการลงทุนในกลุ่มเด็กเล็กท่ีอยู่ในครอบครัวทีย่ากจนจะได้รับ
ผลตอบแทนระยะยาวถึง 17 เท่า ดังนั้น การที่ประเทศไทยเห็นความส าคญัและลงทุนกับการพัฒนาเด็กแรกเกิดใน
ครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ผ่านโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ย่อมเกดิ
ผลตอบแทนต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งประโยชน์ที่จะไดร้ับ ได้แก ่
  1. ประโยชน์ต่อเด็ก ผลการศึกษาในหลายประเทศ พบว่าเด็กแรกเกดิที่ไดร้ับเงินอุดหนุนจะไดร้ับการเลี้ยง
ดูที่มีคุณภาพกว่ากลุม่ที่ไมไ่ดร้ับ สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสขุได้มากกว่า ได้รับสารอาหารทีด่ีกว่า ซึ่งปัจจัย
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ต่าง ๆ เหล่านี้ จะส่งเสรมิให้เด็กแรกเกิดและปฐมวยัมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นพ้ืนฐานที่ส าคญัในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ ต่อไป 
  2. ประโยชน์ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิจะช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก รวมทั้งเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดแูลเด็ก สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขไดม้าก
ขึ้น ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลีย้งดูและส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  3. ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลการศึกษาทั่วโลกพบว่าเด็กท่ีรับเงินอุดหนุนเมื่อโตขึ้นจะมีผลการ
เรียนที่ดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ และน าไปสู่ระดับรายได้ที่สูงขึ้น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด จึงเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เด็กไดเ้ติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญและเป็นการ
สร้างรากฐานทีเ่ข้มแข็งในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
 การจัดระบบสวัสดิการที่สนใจสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 ราณี หสัสรังสี (2557) ได้กล่าวว่า ในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ ามาก เช่นสังคมไทยท าอย่างไร จึงจะท าให้
การบริการทางสังคมไม่เกิดความเหลื่อล้ า และเกดิความเป็นธรรมตอ่สังคมมากที่สดุ เป็นค าถามใหญซ่ึ่งรัฐและ
ประชาชน ต้องร่วมกันคิดระบบสวัสดิการวันนีเ้ราอยู่บนทางสองแพร่ง เราจะไปทางไหนกันระหว่างการจัดสวัสดิการ
ตามกลุม่เป้าหมาย (targeting) และการจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า (Universal) เดิมประเทศเราเป็นประเทศท่ีอุดม
สมบูรณ์คนไม่มเีงิน แต่รวยทรัพยากร ชีวิตยังด ารงอยู่ได้ ไม่อดอยาก แต่คนยากจนในยุคปัจจุบัน ยุคที่ “เจริญแล้ว” 
คนกลับยากจนสิ้นไร้ไม้ตอกมาขึ้น ไม่มีเงินเข้าไม่ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในสังคมหรือในบางกรณี คนมีเงินมากขึ้น แต่
เข้าไม่ถึงโอกาศและทรัพยากรตา่ง ๆ ในสังคม หรือบางกรณีที่ฐานะทางเศรษฐกิจ อยู่เหนือระดับเส้นความยากจน 
แต่มีโอกาสเสีย่งท่ีจะยากจน เช่น เมื่อเผชิญวิกฤติ ภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งนับวันมีความรุนแรง มีความถี่
มากขึ้น 
 นโยบายการจัดสวัสดิการที่ผา่นมา กลุ่มที่คิดเรื่องการจัดสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
(targeting) ให้เหตุผลข้อดี 2 ประการ คือ ช่วยให้มาตรการบรรเทาความยากจน มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขณะ 
เดียวกัน ก็รักษาระดับคา่ใช้จ่ายของสังคมในการแก้ปัญหา ความยากจน ให้อยู่ในระดับต่ า แต่มีข้อโตแ้ย้ง จากงาน 
วิจัยหลายๆ ช้ินท่ีช้ีให้เห็นว่า แม้ระดับค่าใช้จ่ายของการใหส้วัสดิการแบบเฉพาะกลุ่มมคี่าใช้จ่ายที่ต่ า แต่ต้นทุนการ
บริหารจดัการและการสารสนเทศที่สูง เนื่องจากความไมส่มบรูณ์ของข้อมูลข่าวสาร ท าให้กลไกท่ีจะแบ่งคนจน และ
ไม่จนนั้นไม่ชัดเจน และปฏิบัติยาก ในท่ีสุดแล้วท าให้เกิดช่องว่างให้ผูป้ฏิบัติใช้ดุลยพินิจของตนในการตดัสินว่าใคร
ควรอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ จึงอาจเกิดความผิดพลาด ของการจดัสรรสวสัดิการ สองประการ คือ ความผิดพลาด
ช้ันท่ีหนึ่ง สวัดิการไม่ถูกจดัสรรใหผู้้ที่ควรได้รับและความผดิพลาด ช้ันท่ีสอง สวัสดิการถูกจัดสรรให้แกผู่้ไมค่วรแก่
การไดร้ับ การใหส้วัสดิการที่มีความผิดพลาดกลับท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมมากขึ้น แทนท่ีจะลดความไมเ่ป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 สิ่งที่ส าคัญของแนวคิด การจัดสวสัดิการตามกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (targeting) คือ มักมองคนจนว่า
เป็นตัวปัญหา (ที่ต้องการรับผลประโยชน์) มากว่าท่ีจะเห็นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ ขาดความเช่ือมโยงระหวา่งการให้ความคุ้มครองทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดสวสัดิการแบบ
เจาะจงตามกลุม่เป้าหมาย มักจะขาดเสยีงท่ีมีอ านาจ ต่อรองในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและรกัษาคุณภาพ 
ของการบริการรายได้ หลายประเทศพบว่า หากให้เฉพาะคนจน คนช้ันกลางท่ีไม่ได้รับจะไมส่นับสนุน ในขณะที่การ
จัดสวสัดิการแบบถ้วนหน้า (Universal) มองว่าเมื่อคนทุกคนในสังคม มีความมั่นคงทางสังคมก็จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีมั่นคงด้วย สังคมส่วนใหญ่อาจสนับสนุนแบบถ้วนหน้า (Universal) เพราะจ านวนผูท้ี่ได้ประโยชน์
มีมากกว่าแบบเจาะจงและเห็นว่ามีความยุติธรรมกว่าแบบเจาะจง เพราะไม่มผีู้หลดุจากระบบ นอกจากนั้นการให้
แบบถ้วนหน้า จะได้พันธมิตรชนช้ันกลางมาสนับสนุนนโยบายสวัสดกิารนี้ ท าให้มีความยั่งยืน 
หลักเกณฑข์ั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ 

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2560, หน้า 5-13) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ข้ันตอนการด าเนินงานโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ดังนี้ 



8 

 

 1. คุณสมบตัิของผู้มสีิทธิลงทะเบียน 
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้มีสทิธ์ิลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ได้แก่ หญิง
ตั้งครรภ์ หรือมารดาเด็กแรกเกิดทีม่ีสัญชาติไทย ส าหรับเด็กท่ีเกิดตั้งแต่เดือนตลุาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเด็กแต่ละ
คนจะได้รับการดูแลจนถึงอายุ 3 ปี (36 เดือน) และเด็กแรกเกดิไม่เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุน
ประกันสังคม สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ และไม่อยู่ในความอุปการะ
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่รวมสทิธ์ิการไดร้ับเงินสงเคราะหเ์ป็นครัง้คราวและเบี้ยความพิการ ซึ่งผู้ขอรับสิทธ์ิจะต้อง
อาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจนโดยมีรายได้ครัวเรือนท้ังหมดเฉลี่ยต่ ากว่า 3,000 
บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ ากว่า 36,000 บาทต่อคน ต่อปี ทั้งนี้ ให้นับรวมรายได้ในรอบเดือนหรือรอบปีของ
สมาชิกทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรอืนแห่งนั้น ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนมีความสมัพันธ์เป็นเครือญาติโดยสายโลหติหรือ
การสมรส หรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมาย แตไ่ม่นับรวมผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือผู้ซึ่งได้อนุญาตให้อยู่อาศยัดว้ย ติดต่อกัน
มาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาโดยให้นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย แล้วน าจ านวนสมาชิกมาหารรายได้
ทั้งหมดในครัวเรือน สามารถลงทะเบียนระหว่างตั้งครรภ์หรือภายหลังจากคลอดบุตรแล้วได้  

2. สถานท่ีรับลงทะเบยีน  
1. กรุงเทพมหานคร: ลงทะเบียน ณ ส านักงานเขตทุกเขต 
2. เมืองพัทยา: ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
3. ส่วนภูมิภาค: ลงทะเบยีน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เอกสารประกอบการลงทะเบียน 
 เอกสารประกอบการลงทะเบยีนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดุเด็กแรกเกิด มดีังนี้ 1) แบบลง 
ทะเบียน ดร.01 2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
หรือมารดาของเด็กแรกเกิดหรือบดิาของเด็กแรกเกดิ หรือผูป้กครองของเด็กแรกเกิดแล้วแต่กรณี 4) ส าเนาทะเบียน
สมรส (ถ้ามี) 5) ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 6. ส าเนาสูติบตัรเด็กแรกเกดิ (ยื่นหลังคลอด) 7) ส าเนาหน้า
สมุดบญัชีเงนิฝาก (ประเภทบญัชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียกกระแสรายวัน) ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคาร
ออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เว้นแต่กรณีที่มีการผูกบัญชีเงินฝากท่ีมีอยู่กับธนาคารเข้ากับเลข
ประจ าตัวประชาชน สามารถใช้ส าเนาหน้าสมุดบญัชีเงินฝากได้ทุกธนาคาร 8) ส าเนาบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 

4. การรับรองสถานะของครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจนให้เป็นไปตามแบบรับรอง
สถานะของครัวเรือน (ดร.02) โดยมีผู้รับรอง 2 คน ดังนี ้
 ผู้รับรองคนท่ี 1  

1. กรุงเทพมหานครให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจ า 
ส านักงานเขต หรือประธานกรรมการชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส) หรืออาสาพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เป็นผู้รับรอง 

2. เมืองพัทยาให้ประธานชุมชนหรอือาสาสมคัรสาธารณสุขเมืองพัทยาเป็นผูร้ับรอง 
3. เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ให้อาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความ 

มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรืออาสาสมัครสามธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)หรือก านัน หรือผู้ใหญ่ 
บ้าน หรือประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง 
 ผู้รับรองคนท่ี 2 

1. กรุงเทพมหานครให้ผู้อ านวยการเขตหรือผู้ที่ผู้อ านวยการเขตมอบหมายหรือ 
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครเป็นผูร้ับรอง 

2. เมืองพัทยาให้ปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดพัทยาทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นผูร้ับรอง 
3. เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลดัเทศบาลหรือปลักองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล หรือหัวหน้าบ้านพักเดก็และครอบครัวเป็นผู้รับรอง 
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 5. การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ ์ภายหลังยื่นเอกสารให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับลงทะเบียน 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดท าประกาศรายช่ือผู้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนนุเพื่อการเลีย้ง
ดูเด็กแรกเกิดโดยตดิประกาศไว้ ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

6. หน่วยงานรับลงทะเบียน 
กรุงเทพมหานคร (ส านักงานเขตทกุเขต) เมืองพัทยา (ศาลาว่าการเมอืงพัทยา) ส่วนภูมิภาค (องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) มีหน้าที่บันทึกข้อมูลเบื้องต้น ตามแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกดิ (ดร.01) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด โดยการเรยีกข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ลงทะเบียนจากบตัรประชาชน ด้วยเครื่องอ่านบัตร (Smart Card ) 

7. การตรวจสอบสิทธ์ิ  
กรุงเทพมหานคร ใหผู้้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตรวจสอบสิทธไิด้ ณ ส านักงานเขต

ที่ลงทะเบียน ซึ่งเจ้าหนา้ที่สามารถดูผลการจ่ายเงินได้ในระบบฐานข้อมูล 
ส่วนภูมภิาค  ให้ผู้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิดตรวจสอบสิทธิได้ ณ ส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสามารถดผูลการ
จ่ายเงินได้ในระบบฐานข้อมลู 

8. การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 
1.การจ่ายเงินเข้าบญัชีธนาคาร บญัชีธนาคารที่ใช้ส าหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนใน 

โครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ สะสมทรพัย์ เผื่อเรยีก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมี
ทั้งหมด 3 ธนาคาร คือ 1) ธนาคารกรุงไทย 2) ธนาคารออมสิน 3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
ยกเว้นกรณผีู้รบัสิทธิ์ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบตัรประชาชนกับบัญชธีนาคารอื่น เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้น 

2. การโอนเงินประจ าเดือน กรมบญัชีกลางส่งข้อมูลให้ธนาคารแล้ว หากไมส่ามารถโอนเงินเข้า 
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธ์ิได้ (RE-ject)  

9. การสิ้นสดุสิทธ์ิและระงับการจ่ายเงิน 
 ให้สิทธ์ิการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิดสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 1) เด็กมีอายุครบ 3 ปี   
2) เด็กแรกเกิดตาย 3) ผู้ยื่นค าขอสละสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นหนังสือ 4) ตรวจพบข้อมูลที่
เป็นเท็จ 
 10. การรายงานและการตดิตามผล หนาวยงานท่ีรับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แต่งตั้ง
คณะท างานตดิตามและการประเมินผล รายงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสง่เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ(กดยช.) และคณะรัฐมนตรี 
 11. ช่องทางร้องเรียนและเสนอแนะ  
   11.1 การร้องเรียนและเสนอแนะ : ผู้มีสิทธ์ิ และประชาชนท่ัวไป สามารถร้องเรียน และ
เสนอแนะ การด าเนินงาน ผา่นช่องทางดังต่อไปนี้  

1) กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400     โทร 0 2255 5850 ต่อ 149, 192 หรือ 0 2651 6532 หรือเว็บไซต์ www.dcy.go.th  
  2) ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ (ศดร.) เลขท่ี 255 ถนนราช
วิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 0 2306 8694, 0 2306 8697 หรือเวปไซต์ csg.dcy.go.th 

2) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ส านักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล องค์การ 

บริหารส่วนต าบล  
4) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ช่ัวโมง  
5) ศูนย์ด ารงธรรม โทร. 1567  
เมื่อหน่วยรับร้องเรียน ตามข้อ 3) 4) และ 5) ได้รับข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะ 
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แล้ว ให้ประสาน ข้อมูลไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เพื่อบันทึก ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิและด าเนินการตามแต่กรณตี่อไป  
    11.2 การพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) กรุงเทพมหานคร ให้ส านักพัฒนา
สังคมกรุงเทพมหานคร น าเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร 2) ต่างจังหวัด ให้
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด น าเสนอคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวดั  เพื่อพิจารณาทุก 3 เดือน และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประเด็น ดังน้ี 

1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลีย้งดูเดก็แรกเกิดของเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
การน านโยบายโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดมาปฏบิัติ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนเป็น

ผู้รับผิดชอบและท างานประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ คือ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน 
และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข 45 (ร่มเกล้า) และศูนย์บริการสาธารณสุข 46 (กันตารัติ
อุทิศ)   โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทตามตามกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 การค้นหากลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการมาลงทะเบียนขอเงินอุดหนุนการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด  
  1.2 การรับลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์หรือเด็กแรกเกิด  

1.3 ก าหนดแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเทจ็จริงและสถานะครัวเรือน 
1.4 การรับรองสถานะครัวเรือน โดยประธานกรรมการชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข  
1.5 พิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน การผ่านหลักเกณฑ์การ 

ประเมินตามเง่ือนไข  
1.6 การประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินจะจัดท าประกาศรายช่ือผู้ขอรับสิทธิ์ เพื่อดูการคัดค้าน 
1.7 จัดส่งเอกสารที่ผา่นการพิจารณาแล้วและครบถ้วนพร้อมส าเนาประกาศรายช่ือ 

ผู้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ไปยังส านักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  
1.8 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

จะพิจารณาข้อมลูและตรวจสอบจากฐานข้อมูลในระบบ และประสานส่งข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
  1.9 การแจ้งสิทธิผ์ู้ได้รับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธ์ิ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดลงในเวปไซต์ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  

1.10 การติดตามเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ที่ลงทะเบียนผูร้ับสิทธิตาม 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิด โดยนักสังคมสงเคราะหโ์รงพยาบาล  
 2. ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบตัิของ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

2.1 ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการ 
ด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ หนว่ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
โครงการ  เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับเง่ือนไข ขั้นตอน ระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  

2.3 ปัญหาด้านบคุลากร บุคลากรที่ด าเนินงานมีจ านวนไม่เพียงต่อการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 ท าให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเกิดความล่าช้าในการด าเนินการ  

2.4 ปัญหาด้านงบประมาณ รัฐไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเพื่อใช้ในการด าเนิน 
การตามโครงการ ขาดงบประมาณในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะในการลงพื้นที่ 

2.5  ปัญหาด้านนโยบาย โครงการมีระเบยีบ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมหีลาย 
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ขั้นตอน และเป็นการด าเนินงานรว่มกันหลายหน่วยงานจึงเกิดความล่าช้าในการให้บริการ  
 3. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและการปรับปรุงพัฒนาการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิดมาปฏิบัติของเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มดีังนี ้

3.1 ควรมีการจัดท าแผน โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับใช้ในการด าเนินงาน 
ตามนโยบายโครงการ  

3.2 รับรองรายได้ครัวเรือน การก าหนดฐานรายได้ขั้นต่ า ท าให้เด็กแรกเกิดในกรุงเทพมหานคร 
 ตกหล่นไม่ได้รับสิทธ์ิ  

3.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
3.4 การจัดประชุมช้ีแจงหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการน านโยบายโครงการ ให้กับบุคลากร 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อ  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.5  ควรมีการท างานแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยประสานกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคญัระดับชาติตามแผนบรูณาการการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบความคุม้ครองทางสังคม(Child Protection) รวมทั้งเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม เพื่อให้เด็กไดร้ับการดูแลให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งเป็นนโยบายสวัสดิการที่รัฐจัดสรร สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เดช อุณหะจริังรักษณ์ (2561) ได้กล่าวสรุปว่านโยบายสาธารณะ คือ นโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นโดย
รัฐบาล ซึ่งอาจเป็นองค์การหรือตัวบุคคลที่มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบการเมืองนั้น ๆ มี
วัตถุประสงค์ที่แน่นอนไม่ทางใดกท็างหนึ่ง เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน หรือเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนโยบายสาธารณะจะครอบคลมุถึงการที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะกระท าหรือไมก่ระท า การ
ตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ่งสรรทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคณุค่าต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงการก าหนดแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล  

แต่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดยังมีช่องว่างของการเข้าถึงสิทธ์ิของเด็กแรกเกิดคือ มี
ความไม่ชัดเจนด้านคุณสมบตัิของผู้ขอยื่นเพื่อรับเงินอุดหนุนเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดสรรที่ไม่ได้จัดสรรแบบถ้วนหน้า ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ราณี หัสสรังสี (2557) ได้กล่าวสรุปว่า การจัดสวสัดิการแบบถ้วนหน้า (Universal) มองว่า
เมื่อคนทุกคนในสังคม มีความมั่นคงทางสังคมก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมั่นคงด้วย สังคมส่วนใหญ่อาจ
สนับสนุนแบบถ้วนหน้า (Universal) เพราะจ านวนผู้ที่ได้ประโยชน์มีมากกว่าแบบเจาะจงและเห็นว่ามีความยุติธรรม
กว่าแบบเจาะจง เพราะไม่มผีู้หลดุจากระบบ นอกจากน้ันการให้แบบถ้วนหน้า จะได้พันธมิตรชนช้ันกลางมาสนับ 
สนุนนโยบายสวสัดิการนี้ ท าใหม้ีความยั่งยืน นอกจากนี้การจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า นอกจากนี้การจัดสวัสดิการ
แบบถ้วนหน้า ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2560) ได้สรุปว่าเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุน 
จะได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพกว่ากลุ่มที่ไม่ไดร้ับ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากกว่า ได้รับสารอาหารที่ดีกว่า 
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จะส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ ใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยต่าง ๆ เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก เข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้มากขึ้นท าให้มีความรู้ในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เด็กได้เติบโตเป็น
ประชากรที่มีคณุภาพ เป็นก าลังส าคัญและเป็นการสร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  
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 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิมาปฏิบัติ ของ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  

1. ปัญหาการขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในวัตถุประสงค์ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และขั้นตอนการ 
ด าเนินการตามนโยบายโครงการอดุหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิดของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องและมสี่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบตัิ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน (2554) ได้
ศึกษา การน านโยบายการบริการสาธารณะแกผู่้สูงอายไุปปฏิบตัิ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 16 แห่ง 
ผลการวิจัยสรุปว่า ความรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบตัิ เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายการ
บริการสาธารณะแกผู่้สูงอายไุปปฏบิัติในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการวิจัยของ   
วารุณา ฉิมพลีกุล (2551) ได้ศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : กรณี 
ศึกษาเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ มีปญัหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังนี้เพราะหลักเกณฑ์ขาดความเป็นรปูธรรมไม่สามารถ
วัดได้จริง ท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตังิานไม่สามารถคดัเลือกผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมที่ควรเข้าร่วมโครงการ และสอดคล้อง
กับการวิจัยของ วีระวิทย์  อินทรสภุา (2552) ได้ศึกษา บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบรหิารส่วนต าบลใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยสรปุว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ด้วยกระบวนการแผนชุมชนน้อย เนื่องจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ขาด
ความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนชุมชนในส่วนของผู้น าชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  

2. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ ์
 เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับเง่ือนไข ขั้นตอน ระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ท าให้ครอบครัวที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายของโครงการตกหล่น เข้าไม่ถึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภราดร ณ สงขลา 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัิ: กรณีศึกษา
กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพชุมชน กองการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม ผลการวิจัยสรปุว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการน านโยบายแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ คือปัญหาการประชา 
สัมพันธ์ ขาดการสื่อสารระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต หรือการสื่อสารไม่ชัดเจน ท าใหค้วามไมเ่ข้าใจ
หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมให้เกดิแผนชุมชน  

3. ปัญหาด้านบุคลากร มจี านวนไม่เพียงต่อการให้บริการแก่ประชาชน ท าให้ไม่สามารถ 
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเกดิความล่าช้าในการด าเนินการ ในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2561ค) ไดส้รปุว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ คือ ทรัพยากร ประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าท่ี ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผู้ปฏิบตัินโยบาย หรือ
อ านาจในการบังคบั ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัตติลอดจนเครื่องมือ
สนับสนุนอ่ืน ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีที่มีความช านาญงานในเรื่องที่จะตอ้งปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์  
ผิวทอง (2550) ได้ศึกษา การน านโยบายโครงการคาราวานแก้จนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาอ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท ผลการวิจยัสรุปว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปฏบิัติงานแก้ไขปัญหาความยากจน คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 
งานมีจ านวนน้อยไมเ่พียงพอกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน และที่ส าคญั คือ ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการขาดจติส านึกของเจ้าหน้าท่ี  

4. ปัญหาด้านงบประมาณ รัฐไม่มกีารจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเพื่อใช้ในการด าเนินการ 
ตามโครงการ ขาดงบประมาณในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพีพรรณ ผองใส 
(2559) ได้ศึกษา การน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกดิไปปฏิบัติของบุคลากร และผู้น า
ชุมชน: กรณีศึกษาต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาอปุสรรคในการ
น านโยบายไปปฏิบตัิ คือ ทรัพยากรด้านงบประมาณไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางในการด าเนินงาน โดย 
สวนกลางใหหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเองตามความเหมาะสมในแตล่ะบริบทของพื้นที่ และสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ภราดร ณ สงขลา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ: กรณศีึกษากลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพชุมชน กองการพัฒนาชุมชน ส านัก
พัฒนาสังคม ผลการวิจัยสรุปว่า ปญัหาและอุปสรรคในการน านโยบายแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ คือ ปัญหาด้านงบประมาณ ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณเนื่องจากบางปีงบประมาณ  

5. ปัญหาด้านนโยบาย มรีะเบยีบ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมีหลายขั้นตอน  
ความไม่ชัดเจนด้านคุณสมบตัิของผู้มีสิทธ์ิไดร้ับเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเป็น
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานจึงเกิดความลา่ช้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพีพรรณ ผองใส (2559) ได้
ศึกษา การน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบตัิของบุคลากร และผู้น าชุมชน: กรณี 
ศึกษาต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจยัสรุปว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ คือ ความไม่ชัดเจนคุณสมบัติของผู้ไดร้ับสิทธิ  ซึ่งวัตถุประสงค หรือมาตรฐานของนโยบายจะตองชัดเจนไม่
คลุมเครือ และสอดคล้องกับการวจิัยของ อมรรัตน์  ผิวทอง (2550) ได้ศึกษา การน านโยบายโครงการคาราวานแก้
จนไปปฏิบตัิ: กรณีศึกษาอ าเภอเมอืงชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผลการ 
วิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจน คือ นโยบายโครงการคาราวานแก้จนไม่
มีความชัดเจน การสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานตา่ง ๆ มีจ านวนน้อย 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและการปรับปรุงพัฒนาการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบัติของเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้
 จากการศึกษาพบว่าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี ้
  1. ควรมีการจดัท าแผน โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณส าหรบัใช้ในการด าเนินงานตาม
นโยบายโครงการ เพื่อน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาใช้ในการบริหารจดัการตามนโยบายโครงการ ซึ่งสอด 
คล้องกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประกาษ (อ้างถึงในเดช อุณหะจิรงัรักษ์, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยก าหนด
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบตัิประกอบด้วยหลายประการทีส่ าคญัคือ ความเพยีงพอของ
ทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องไดร้ับการสนับสนนุทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและงบประมาณ
อย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน (2554) ได้ศึกษา การน านโยบายการบริการ
สาธารณะแกผู่้สูงอายไุปปฏิบตัิ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 16 แห่ง ผลการวิจัยสรุปวา แนวทางที่เหมาะ 
สมในการน านโยบายการบรหิารสาธารณะแก่ผูสู้งอายุไปปฏิบัติในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ความพร้อม
และความเพียงพอของทรัพยากรดา้นงบประมาณ บุคลากรและวัสดอุุปกรณ์ที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
สุขุมาล โสมขันเงิน (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเรจ็ของการน านโยบายการบรหิารจดัการป่าชุมชน
ไปปฏิบตัิ: กรณศีึกษาหมู่บ้านป่าไม้แผนใหมต่ามแนวพระราชด าริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบรมราชินีนาถ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจยัสรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการบรหิารจัดการป่า
ชุมชนไปปฏิบัติในหมูบ่้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษาพระบรมราชินีนาถจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ คือ ปัจจัยด้านงบประมาณและแรงจูงใจ 

2. การพิจารณาคุณสมบตัิของผู้มสีิทธ์ิไดร้ับเงินอุดหนุน เกดิปัญหายุง่ยากในการรับรองรายได้ 
ครัวเรือน การก าหนดฐานรายได้ขัน้ต่ า ท าให้เด็กแรกเกิดในกรุงเทพมหานคร ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์ สอดคล้องกับการ
วิจัยของ ระพีพรรณ ผองใส (2559) ได้ศึกษา การน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดไป
ปฏิบัติของบุคลากร และผู้น าชุมชน: กรณีศึกษาต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจยัสรุปว่า ความ
ไม่ชัดเจนคุณสมบตัิของผู้ไดร้ับสิทธิ ซึ่งวัตถุประสงค หรือมาตรฐานของนโยบายจะตองชัดเจนไมค่ลุมเครือเพื่อการ
น าไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีบทบาท 
ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทาง เช่น การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในชุมชนและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภราดร ณ สงขลา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาปฏิบัติ: กรณีศึกษากลุม่งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กองการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติ คือปัญหาการประชาสัมพนัธ์ ขาดการสื่อสารระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต หรือการสื่อสารไม่
ชัดเจน ท าให้ความไม่เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมใหเ้กิดแผนชุมชน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เชาวลักษ์  สุขกันหา (2553) ได้ศึกษาปัญหาการน านโยบายการจา่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติใน
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยสรุปว่า ผูสู้งอายุยังเห็นว่าการจ่ายเบีย้ยัง
ชีพบางด้านยังมีส่วนท่ีควรปรบัปรงุให้ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้น าชุมชนแตล่ะหมู่บ้านควรมีการประชาสมัพันธ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพท่ีได้รับนโยบายมาจากภาคราชการให้ท่ัวถึงและสม่ าเสมอ ควรเพิม่เบี้ยยังชีพให้สูงขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี
สามารถใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปพิจารณาเปน็ทาง 
เลือกหนึ่งในการก าหนดนโยบายหรือการวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในการให้บริการผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณา ฉิมพลีกลุ (2551) ได้ศึกษา ปัญหาและ
อุปสรรคของโครงการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : กรณีศกึษาเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยสรปุว่า ควรจะมกีารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับโครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ ควรจัดอบรมสมัมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคดิเห็นและ
ถกเถียงในประเด็นทีส่งสัยหรือข้องใจ เพื่อน าไปปฏิบัตไิด้อย่างถูกตอ้งตามระเบียบต่อไป 

4. การจัดประชุมช้ีแจงหรืออบรมให้ความรู้กับบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความ 
เข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้และเกิดความตระหนักในการน านโยบายมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเด็กแรกเกิดในชุมชน  ช่วยให้เด็กแรกเกิดและหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวนิ (2554) ได้ศึกษา การน านโยบายการบริการสาธารณะแกผู่้สูงอายุ
ไปปฏิบตัิ:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 16 แห่ง ผลการวิจัยสรุปวา ปัจจัยที่มีอิทธิต่อประสิทธิผลในการน า
นโยบายการบริการสาธารณะแก่ผูสู้งอายุไปปฏิบัติในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ความรู้และความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัตติามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ การท าความเข้าใจช้ีแจงในกระบวนการนโยบายและหลักปฏิบตัิ ให้แก่ผู้น า
นโยบายไปปฏิบตัิทราบ  

5. ควรมีการท างานแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยการท างานประสานกับเครือ 
ข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะต้องมีผู้ที่เกี่ยว 
ข้องกับการน านโยบายมาปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษและปิยากร หวังมหาพร(อ้างถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงส,์ 2561) ได้กลา่วสรุปว่า “เครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบตัิ” เป็นรูปแบบของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ท่ีมีการประสานงาน การแลกเปลีย่นทรัพยากร ความร่วมมือ ระหว่างผู้เกีย่วข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงในบุญเกียรติ        
การะเวกพันธุ,์ 2561ค) ได้กล่าวสรุปว่า ความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติ หากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปฏบิัติ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติก็ย่อมจะมสีูงตามไปด้วยและสอดคล้องกับการวิจัยของ วีระวทิย์ อินทรสุภา 
(2552) ได้ศึกษา บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการ
แผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบรหิารส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดชุมพร ผลการวิจัย
สรุปว่า แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชนจะต้องเริ่มต้นจากระดับครัวเรือน 
ชุมชน หมู่บ้าน และต าบล โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันคิด ค้นหาข้อมูล โดยใช้วิชาการที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิสังคม
ของตน และมีการทบทวนการพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป 
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 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ข้อเสนอแนะต่อนโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 
1.1 ควรจัดให้เป็นสวัสดิการแห่งรัฐและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที ่

รัฐบาลจดัขึ้น เพื่อลดช่องว่างของระบบคุ้มครองทางสังคมของกลุ่มประชากรเด็กก่อนวัยเรยีน ซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเดยีว
ที่ไม่มีระบบคุ้มครองทางสังคมใด ๆ มารองรับทั้ง ๆ ที่เป็นกลุม่ประชากรที่ส าคัญมากต่อการพัฒนาทนุมนุษย์ 

1.2 ควรจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า (For All) 
 ให้กับเด็กแรกเกดิทุกราย เนื่องจากยังมีการตกหล่นจากกระบวนการคัดกรองคณุสมบัติของเด็กแรกเกิดที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นประเด็นท่ีต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน เพราะท าให้เด็ก
แรกเกิดที่ตกหล่นไม่ได้รับสวัสดิการ ต้องสูญเสียโอกาสในการมีภาวะโภชนาการที่ดี และการเข้าถึงสวัสดิการทีรัฐจดั
ให้กับกลุ่มเป้าหมายนี ้
       1.3 หากรัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรสวสัดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแบบ
ถ้วนหน้า (For All) ได้ ควรจะมีการปรับเกณฑ์การประเมินรายได้ครัวเรือนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของ
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ (หรือบัตรคนจน) คือ เกณฑ์รายได้ ไม่เกิน 100,000 บาท ตอ่คนต่อปี ซึ่งจะช่วยให้เด็กแรกเกดิ
เข้าถึงสวัสดิการได้เพิ่มมากขึ้น 
 2. การท างานแบบบูรณาการมสี่วนร่วมของเครือข่าย โดยมีการท างานร่วมกันท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาสังคม 

3. ควรมีการสื่อสารเกี่ยวกับระเบยีบ กฎเกณฑ์ ข้ันตอน ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรก
เกิดให้ทุกภาคส่วนท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการน านโยบายมาปฏิบัตริับทราบและน าไปปฏิบตัิและให้การแนะน าได้
อย่างถูกต้อง 

4. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดู
เด็กแรกเกดิ ท าให้ทราบความคืบหน้าของการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงาน 
เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดในพื้นที่ 

5. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่การน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดไป
ปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีเขตอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร และน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในพ้ืนท่ี
ต่อไป 
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