


ค ำน ำ 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
มีบทบำทภำรกิจ ในกำรวิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร องค์ควำมรู้ ข้อมูล
สำรสนเทศ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
ศูนย์เรียนรู้ นิเทศงำน ติดตำมประเมินผล และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ให้
สอดคล้องกับพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงำน พม. รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
องค์กรภำคเอกชนและประชำชน  ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธำนี นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี  รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ.2561 ได้จัดท ำขึ้นเพื่อแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้รับมอบหมำย และผลงำนทำงวิชำกำร
ด้ำนกำรวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ข้อมูล
พื้นฐำนเก่ียวกับส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และผลงำน
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งบทสรุปและทิศทำงกำรด ำเนินงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ขอขอบคุณ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชนและ
เครือข่ำยทุกภำคส่วน ที่เก่ียวข้องในกำรขับเคลื่อนงำนในพื้นที่ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงตำม
นโยบำยในระดับที่น่ำพอใจ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนเล่มนี้ นี้จะเป็นประโยชน์บ้ำง
ตำมสมควรต่อกำรท ำงำนพัฒนำสังคมที่มุ่งสู่ควำมม่ันคงของมนุษย์ 
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 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  ซ่ึงเป็นกระทรวงภาคสังคมในการท าหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนา
สังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความม่ันคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชนโดยรวมส่วนราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) 
3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) 
4. สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน 
5. การเคหะแห่งชาติ (กคช.) 
6. สังกัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
7. สังกัดกระทรวงการคลัง 

เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพื่อเป็นองค์การและกลไก  
ด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  มีความม่ันคงในการด ารงชีวิต ให้มีการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิตาม
กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็น
ระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

 
 
 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  ประวัติกระทรวง 
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    ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
อ านวยการ  กลุ่มนโยบายการพัฒนาสังคมฯ กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสังคม กลุ่มวิจัยและพัฒนาสังคม และ
กลุ่มบริการเฉพาะ ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ ประกอบด้วยการเสนอแนะนโยบายและแผนของกระทรวงการพัฒนาด้าน
กฎหมาย ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดตามประเมินผล  
    2. กลุ่มนโยบายการพัฒนาสังคมฯ ประกอบด้วย การพัฒนามาตรฐานทางสังคม พัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคม พัฒนาค่านิยมและจิตส านึกที่เหมาะสมกับสังคมไทย สร้างโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม และการ
บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการข้อมูล เพื่อการพัฒนาสังคมฯ  
 3. กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสังคมฯ ประกอบด้วย การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาสังคม และ 
สวัสดิการสังคม ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ส่งเสริมศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และประชาสังคม ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคใน
โอกาสทางสังคม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาสังคม ส่งเสริมกลไกทางสังคมและการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในการพิทักษ์สิทธิและหน้าที่ของประชาชน และบริหารกองทุนและสนับสนุนทรัพยากรในการ
ด าเนินการ 
 4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสังคมฯ ประกอบด้วย การศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมฯ 
การศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมฯ และการศึกษาเพื่อสร้างระบบเตือนภัยทางสังคมฯ 
 5. กลุ่มบริการเฉพาะ ประกอบด้วย งานสนับสนุนวิชาการภูมิภาค งานพัฒนาคุ้มครองช่วยเหลือ            
ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย งานสถานสงเคราะห์ และงานโครงการพิเศษ 

 
 
 

“พม. เป็นผู้น าด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคณุภาพ” 

 
 
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
พันธกิจที่ 2 : สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม 
พันธกิจที่ 4 : จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและ 
                  มีความม่ันคงในชีวิต 
 
 
 

       “อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อ านวยประโยชน์สุข” 

พันธกิจ (Missions) 

ค่านิยมองค์กร (Values) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

อ านาจหน้าที่ของกระทรวง (Authority) 
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ยุทศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 
ยุทศาสตร์ที่ 2 : สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 
ยุทศาสตร์ที่ 3 : ผนึกก าลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม 
ยุทศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นผู้น าทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
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โครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

 
ส านักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
กรมกิจการผู้สูงอายุ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

1.  กองกลาง   2.  กองกฎหมาย   
3.  กองการต่างประเทศ  4.  กองตรวจราชการ      
5.  กองต่อต้านการค้ามนุษย์(สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาย ๔ แห่ง และหญิง ๔ แห่ง *)   
6. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์ 7.  กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์    
8.  กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 9.  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
10.  สถาบันพระประชาบด ี  11.  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
12.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 13.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ   
  

   
   
 

องคก์ารมหาชน 
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

รัฐวิสาหกิจ 
- การเคหะแห่งชาต ิ
- สถานธนานุเคราะห์ 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
- ส านักงานพัฒนาสงัคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จงัหวัด 
76 จังหวัด 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่จดัตั้งในภูมิภาค 
- ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 

*ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ 14) พ.ศ. 2558 
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ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างบุคลากร  

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 

นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายอ านาจ  หอสกุลไท 

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

นายสุวัฒน์  วังวนสินธุ์ 
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช านาญงาน 

นายธเนศวร์  กรุณานนท์ 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ 

น.ส.วนิดา  อินอ่อน 
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

นายประเสริฐ  มีโพธิ์งาม 
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 / หัวหน้า 

นายจรัญ  สาริขิต 
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 

นายวิวัฒน์  สาริขิต 
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 

นายสมปอง  นาคะปักษิณ 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

น.ส.สุกัญญา  ผาใต้ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

นายสุริยะ  ภาคสระศรี 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ส.3 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสกล  สอนลอย 
พนักงานขับรถงานเกษตร 

และก่อสร้าง ช 2 

นายธาตรี  สันทบ 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

นายวัลลภ  สุภาพค า 
พ่ีเลี้ยง ส 2 

นายเมธี  ดีอก 
นักพัฒนาสังคม 

นายวิชัย  ผลดี 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคม 

น.ส.รุ่งรวี  ฉ่ าบุญรอด 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคม 

น.ส.พรพิมล  เกินกลาง 
พนักงานบริการ 

น.ส.เฉลียว  ใจปทุม 
จ้างเหมาท าความสะอาด 

นายวีระวัฒน์  ปะละโท 
จ้างเหมาดแูลสวน 

นายธนวรรณ  ตุลา 
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

นายบุญฤทธิ์  ตุลา 
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

นายบุญธรรม  แจ้งหิรัญ 
จ้างเหมาดแูลสวน 
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น.ส.พิมพ์ธิดา  แสงจันทร์ 
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

นางสุภาพร  สาริขิต 
พนักงานบริการ 

นางอุไรวรรณ  แจ้งเวชฉาย 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

นายเอกวรา  ธรรมกีรติวงศ์ 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ 

นายสันติภาพ  ทองบุญมา 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ 

นายพนากร  มีมนต์ 
 เจ้าหน้าท่ีศูนย์เรียนรู้ 
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นายสนองวิชญ์  ภูวันทมาตย์ 
หัวหน้ากลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย 

กลุ่มงานวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย 

น.ส.ขนิษฐา  กิจเจา 
นักพัฒนาสังคม 

นางชุลีทิพย์  เรืองดี 
นักสังคมสงเคราะห์ 

นายณราวุฒิ  วัฒนะไพบูลย์ 
พนักงานขับรถยนต์ ส.2 

น.ส.เปรมจิต   ศิริวัฒนตระกูล 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ 

นางสาวสุวรรณา  เสือจ าศิล 
พนักงานบริการ 

น.ส.ปทุมมา  ไชยบุญ 
นักพัฒนาสังคม 
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ความเป็นมา : 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หรือ “สสว.๑” เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่

ตั้งอยู่ในภูมิภาค โดยจัดตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๕ มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือส านัก 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการโอนภารกิจอ านาจหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  
๑ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

อ านาจหน้าที่ : 
(๑) พัฒนางานด้านวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับ

พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า

แก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์
ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและจัดท ายุทธศาสตร์  ใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด 

(๔) สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและ
ภารกิจของกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

บทบาทในการสนับสนุนการตรวจราชการ : 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงในการสนับสนุนการตรวจราชการ          
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและภารกิจกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวง   
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นสถาบันวิชาการพัฒนาสังคม
ในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคี

เครือข่ายในพื้นที่” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1) บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพื่อจัดวางยุทธศาสตร์ 
    เชิงพื้นที่ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมให้กับ 
    ทุกภาคส่วน 
3) ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนา 
    สังคม 
4) ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการ 
    บริการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที ่
5) พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

 

ค่านิยมองคก์ร (Values) 
“มุ่งบริการ รวมพลัง สร้างสรรค์ พัฒนา” 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พม.         
   สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
2) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสังคม 
3) เสริมสร้างและพัฒนาความรู้และนวัตกรรม  
    ทางสังคม 
4) พัฒนาระบบการนิเทศและการติดตาม 
    ประเมินผลเชิงวิชาการ 
5) พัฒนา สสว. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ (Objective) 
1) หน่วยงานในสงักัด พม. และองค์กรภาคีระดับพื้นที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) เป็นคลังความรู้และแหล่งเรียนรูด้้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ 
3) ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ก่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคม 
4) มีระบบการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ 
5) บุคลากรมีขีดสมรรถนะ ตามภารกิจในความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ 

อัตลกัษณ์ (Identities) 
“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา 
Lighting is always wise 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 

 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ. สสว.๑ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มการวิจัยและการพัฒนา
ระบบเครือข่าย 

(๑) ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
ในภาพรวมระดับกลุ่มจังหวัด 
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนยุทธศาสตร์ และ
บู รณากา ร  ( Strategy Planning & 
Integration Network) เพ่ือการจัดท าแผน
ท า ง สั ง ค ม ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พ้ื น ที่ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายในระดับกลุ่มจังหวัด 
(๓)  แปลงน โยบายและยุ ทธศาสตร์จา ก
ส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
(๔ )  ศึ กษา  วิ เค รา ะห์  สถานการณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมเพ่ือคาดการณ์และสถานการณ์
ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาสังคมและจัดท ายุทธศาสตร์ในระดับ
กลุ่มจังหวัด 
(๕) วิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการข้อมูล
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  เ พ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สังคมในระดับกลุ่มจังหวัด 
(๖)  สนับสนุนการนิ เทศงานติดตามการ
ประเมินผลการด าเนินงานเชิงวิชาการตาม
นโยบายและภารกิจของกระทรวงในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในระดับพ้ืนที่ 
(๘) ให้ค าปรึกษา วางระบบ และสร้างเครือข่าย
การให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เพ่ือให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
และทันต่อเหตุการณ์ 
(๙) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
 

(๑) ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้การ
พัฒนาสังคม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม รูปแบบ 
แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในสภาวะวิกฤติ และเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
(๒) จัดท าแผนแม่บทวิจัยการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในมิติพ้ืนที่ 
(๓) ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในมิติ
พ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง องค์กรเอกชน/ประชาชน และภาคี
เครือข่ายในระดับประเทศและต่างประเทศ 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดนักวิจัย และ
เครือข่ายทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและ
คว ามมั่ น ค ง ของมนุ ษ ย์ เ ชิ ง ประ เด็ น  เ ชิ ง
กลุ่มเป้าหมายในมิติพ้ืนที่ 
(๕) ส่ง เสริมสนับสนุนให้เกิดการน าผลงาน
วิชาการไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
เค รื อข่ า ย  ด้ านวิ ช า กา ร  กา รด า เนิ น ง าน          
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในระดับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
(๗) เป็นศูนย์กลางการให้บริการและถ่ายทอด
ความรู้ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรเอกชนและ
ประชาชน 
(๘) เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
(๙) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

(๑) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วย
อ านวยการ และงานการบริหารงานบุคคล 
(๒) การบริหารงบประมาณ งานการเงิน และ
การบัญชี  
(๓) งานการพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะ 
(๔) ประสานงานด าเนินงานระหว่างราชการ 
บริหารงานกลาง ด าเนินงานระหว่างราชการ 
 

โครงสร้าง สสว.๑ ปี ๒๕๖๑ 
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อัตราก าลังแยกประเภทต าแหนง่และเพศ 

ประเภทต าแหนง่ 
จ านวน (ราย) 

รวม (ราย) 
ชาย หญิง 

ข้าราชการ 7 5 12 
ลูกจ้างประจ า 10 - 10 
พนักงานราชการ 2 7 9 
จ้างเหมา 5 1 6 
รวม  24 13 37 
(คิดเปน็ร้อยละ) 64.86 35.14 100.00 

 

อัตราก าลังแยกประเภทต าแหนง่และเพศ 

 

อาคาร สถานที่ 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑ ไร่ มีอาคารที่ท าการส านักงาน มี

ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเชื่อมต่อจากอาคารสองชั้น  มีพื้นที่ใช้สอย
ประกอบด้วย 

- ชั้นบนเป็นห้องผู้อ านวยการส านักงานฯ ขนาดพื้นที่ ๓๒ ตารางเมตรจ านวน ๑ ห้อง ห้องประชุม
เล็ก ขนาดพื้นที่ ๑๔ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง มีห้องน้ าสุภาพสตรี จ านวน ๑ ห้อง ห้องฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ขนาดพื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง พร้อมอุปกรณ์ด าเนินงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ 

- ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ขนาดพื้นที่ ๔๐ ตารางเมตร
จ านวน ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ส านักงานฯ ขนาดพื้นที่ ๕๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง พื้นที่นั่ง
รอรับบริการ พื้นที่บริการทั่วไป/ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๖ ตารางเมตร 
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- อาคารส่วนเชื่อมต่อแบบชั้นเดียว ประกอบด้วย กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย 
ขนาดพื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง ห้องประชุม ขนาดพื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง 
ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 

- พื้นที่จอดรถยนต์ ๘๐๐ ตารางเมตร  

กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ให้บริการ 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการสวัสดิการสังคม ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติเป็นผู้
ก าหนดรวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีพื้นที่ ไห้บริการรับผิดชอบ  4 จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี                                   

สรุปงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 สสว.1 (จ าแนกตามงบประมาณรายจ่าย)  

 

  

 

 

 

รวมทั้งสิ้น 12,539,728.70 บาท 

งบบคุลากร 1,916,396.72 บาท (15.28 %) 

งบด าเนินงาน 4,309,732  บาท (34.38 %) 

งบรายจา่ยอื่น 2,133,600 บาท (17.01 %) 

งบลงทุน 4,179,999.98 บาท (33.33 %) 

สรุปงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561                 
สสว. 1 (จ าแนกตามงบรายจ่าย) 

งบบคุลากร 

งบด าเนินงาน 

งบรายจ่ายอื่น 

งบลงทุน 
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จังหวัดปทมุธานี (18 หน่วยงาน) 

1. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์จังหวัดปทุมธาน ี
3. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
4. สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
5. สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 

จังหวัดปทุมธาน ี
6. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึง่ชายธัญบุร ี
7. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึง่หญิงธัญบุร ี
8. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านก่ึง

วิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี 
9. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านก่ึง

วิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี 
10. สถานคุ้มครองสวัสดิการภาพผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธาน ี
11. ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งจังหวดัปทุมธานี 
12. ศูนย์พฒันาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 
13. สถาบันพระประชาบดี 
14. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

ปทุมธานี 
15. ส านักงานเคหะชุมชนปทุมธานี 
16. ส านักงานเคหะชุมชนรังสิต  
17. ส านักงานเคหะชุมชนลาดหลุมแก้ว 
18. สถานธนานุเคราะห์ 5 
 

จังหวัดนนทบุรี (20 หน่วยงาน) 

1.ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
   มนุษย์จังหวัดนนทบุร ี
2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพ่ึ่งจังหวดันนทบุรี 
3.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
4.ส านักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 1 
5.ส านักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 2 
6.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัด 
   นนทบุรี 
7.ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล) 
8.สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้านนนท 
   ภูมิ จังหวัดนนทบุร ี
9.สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้าน 
   เฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุร ี
10.สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้าน 
     ราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี 
11.สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้าน 
     ราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี 
12.สถานคุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งนนทบุร ี
13.สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิ
เวท) 
14.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 
15.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
16.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 
17.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก 
     การค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุร ี
18.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
     ภาคกลาง จังหวัดนนทบุร ี
19.ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์23 
20.ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์34 

หน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ๔ จังหวัด รวม ๕๓ หน่วยงาน 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๕ หน่วยงาน) 

1.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
   วาสนะเวศม์ฯ 
3.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพ่ึ่งจังหวดั 
   พระนครศรีอยุธยา 
4.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
   พระนครศรีอยุธยา 
5.ส านักงานเคหะชุมชนพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดสระบุรี (๑๐ หน่วยงาน) 

1.ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
   มนุษย์จังหวัดสระบุรี 
2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพ่ึ่งจังหวดัสระบุรี 
3.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 
4.นิคมสร้างตนเองพระพทุธบาท จ.สระบุรี 
5.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก    
   จังหวัดสระบุรี 
6.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค   
   จังหวัดสระบุรี 
7.สถานคุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งทับกวาง 
8.สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี 
9.ส านักงานเคหะชุมชนจังหวัดสระบุรี 
๑๐. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.ขบวน
องค์กรชุมชน) 
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งานตามนโยบายกระทรวง พม. ปงีบประมาณ 2561 
      1. นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based : A1) 

 โครงการวิจัยรูปแบบบูรณาการส่งเสริมการออมของประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุในกลุ่ม
องค์กรชุมชน 

 โครงการวิจัยแบบจ าลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยแีละการสื่อสารเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท (วิจัยร่วม)  

 โครงการกระบวนการขับเคลื่อนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธสิ าหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ในประเทศ (วิจัยร่วม) 

 โครงการวิจัยรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม (วิจัยร่วม) 
      2. นโยบายการบริหารและการพัฒนาองค์กร (Administration Base : A2) 

 การประชุม ศปก.สสว.1 
 การประชุมประจ าเดือน 
 การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงาน สสว. 

       3 . นโยบายการขับเคล่ือนระดบัพ้ืนที/่จงัหวัด (Area Based : A3) 
 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 การนิเทศงานนักสังคมสงเคราะห์ของ พม. 
 Social Map การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน เขตตรวจราชการที่ 1 
 การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ 
                กิจกรรมที่ 1 : การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด  
                                  ประจ าปี 2561 ภาคกลางตอนบน  
                กิจกรรมที่ ๒ : การวัดอุณหภูมิทางสังคม (TPSO Poll : วาเลนไทน์ของวัยรุ่นไทย  
                                  รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์ และ หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0) 
                กิจกรรมที่ 3 : การบูรณาการโครงการด้านสงัคมกลุ่มจังหวัดในลักษณะ One Home  
                                  4 จังหวัด/การบูรณาการแผน 
 โครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ ประจ าปี 2561 
 งานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงฯ 
 กิจกรรม Big Cleaning Day (5ส.) 

 
 

 

โครงการปีงบประมาณ  2561  
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หลักการและเหตุผล 

• ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์" 
• ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น 
• การส่งเสริมการออมของประชาชนจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการเงินการคลังของ

ประเทศในอนาคต 
• องค์กรชุมชนจะช่วยในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค ์

• เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมการออมของประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุในกลุ่มองค์กรชุมชน 
• เพื่อหารูปแบบการบูรณาการส่งเสริมการออมของประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุในองค์กรชุมชน 
• เพื่อทดลองน ารูปแบบการบูรณาการส่งเสริมการออมสู่ประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุไปใช้ใน

ชุมชนตัวอย่าง 

กลุ่มเป้าหมาย 

• ประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี ในแต่ละต าบล 
ในพื้นที่ สสว.1 จ านวน 1,200 คน 

• ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายก อบต. ปลัดฯ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 8 คน 

• คณะกรรมการกลุ่มองค์กรในชุมชน เช่น ประธาน คณะกรรมการ กรรมการ จ านวน 60 คน 

“โครงการวิจัยรูปแบบบูรณาการ 
ส่งเสริมการออมของประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุ

ในกลุ่มองค์กรชุมชน” 
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วิธีการด าเนินการ 

• จัดเวทีก าหนดแนวทาง "การจัดท าโครงการและการวางแผนการด าเนินงาน คัดเลือกพื้นที่ 
และสร้างเครื่องมือในเก็บข้อมูล 

• ทดสอบเครื่องมือวิจัย 
• คณะวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตามแบบสอบ 
• วิเคราะห์ ประมวลผล spss  แบบสอบถาม 
• จัดเวทีเพื่อก าหนดรูปแบบการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
• ทดลองน ารูปแบบฯ ไปใช้ในต าบลตัวอย่าง 1 ต าบล 
• จัดเวทีวิพากษ์รูปแบบการเตรียมความพร้อมฯ ร่วมกับนักวิชาการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
• จัดเวทีคืนข้อมูล 
• จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัย 

ผลที่ได้รับตามวัตถุประสงคก์ารวิจัย 

• ได้ทราบถึงฐานข้อมูลการส่งเสริมการออมของประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุในองค์กรชุมชนและ
เผยแพร่แก่ผู้ใช้ประโยชนแ์ละผู้ที่สนใจน าองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 

• ได้ทราบความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายเรื่องการออมเงินเม่ือเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ 

• เกิดการน าไปใช้รูปแบบการบูรณาการส่งเสริมการออมของประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุในกลุ่ม
องค์กรชุมชน 

• หน่วยงานในกระทรวง พม. และหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถน าฐานข้อมูลของผลการวิจัยมาเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท านโยบายและยทุธศาสตร์ในด้านการพัฒนาสังคม 
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ปัจจุบันประเทศไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้ว ในปัจจุบันยังเป็นสังคม
แห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่จะท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพมีอิสระที่จะเลือกและกระท าการใด ๆ โดย
ปัจเจกชนทั่วไปรวมถึงชุมชนและท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางโลกออนไลน์ในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานรวมไปถึงความสามารถในการที่จะมีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการพัฒนามากขึ้น (ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ.2557-2561, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) นอกจากนี้ในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557–2561 ได้มีการ
ก าหนดที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่าง
พอเพียงด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากบริการ  ICT 
(Participatory People) ในเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่1 ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเสมอภาค 
          จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์
ของผู้สูงอายุที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุมีความกังวลว่าจะท าความเสียหายเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีราคา
ค่อนข้างสูงส่วนใหญ่ผู้สูงอายุยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ และไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของ
ตนเอง (การศึกษาปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ อาจารย์ดร.กวีพงษ์เ ลิศวัชรา และนายกาญจนศักด์ 
จารุปาณ วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 และการศึกษาสภาพความต้องการการ
ฝึกอบรมด้าน ICT ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555) 

จากสถานการณ์และปัญหาดั งที่ กล่ าว ไว้ข้ างต้น  ดั งนั้ นคณะวิ จั ยจึ ง มีความสนใจ                 
ในการศึกษาแบบจ าลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบทเพื่อศึกษาช่องทางและความต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตชนบทและเพื่อจัดท ารูปแบบการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท 
ทั้งนี้จะสามารถท าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพซ่ึงจะท าให้พึ่งพาผู้อ่ืน
น้อยลง และมีช่องทางได้รับสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัย

 โครงการวิจัยแบบจ าลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์

เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการจัดสวัสดิการ

สังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท (วิจัยร่วม) 
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การท างานและการมีรายได้นันทนาการกระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไป ตลอดจนท าให้
ชุมชนที่อยู่ในเขตชนบทสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษาช่องทางการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุ
ในเขตชนบทที่มีในปัจจุบัน 
  2.เพื่อศึกษาความต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท 
 3.เพื่อจัดท าแบบจ าลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย  
1. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ 

ศึกษาในพื้นที่ชนบท ซ่ึงเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาลต าบล นอกเขตเทศบาลเมือง และ
นอกเขตเทศบาลนคร จ านวน 1 พื้นที่ ในแต่ละเขตส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 
และท าการคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่ก าหนดในพื้นที่ดังกล่าว จ านวน 1 ชมรมรวมทั้งสิ้น
จ านวน 12 ชมรม 
   2.  ขอบเขตประชากร 
  1. ผู้สูงอายุในพื้นที่ 

2. คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่… 
  3. กลุ่มองค์กรที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่ 
  4. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่ 
  5. ตัวแทนองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชน  
  6. ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุระดับประเทศ 

3. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
เนื้อหาในการศึกษาจะครอบคลุมการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนโยบายและการจัด

สวัสดิการผู้สูงอายุสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) 
ของประเทศไทยพ.ศ.2557-2561 พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สถิติที ่เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสูงอายุ และงานวิจัย บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อ งการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าไปจัดท าแบบจ าลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท 
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การคัดเลือกพ้ืนที่ 
การศึกษาครั้งนี้คัดเลือกพื้นที่ในเขตชนบทของประเทศไทย ซ่ึงเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาลต าบล 

นอกเขตเทศบาลเมือง และนอกเขตเทศบาลนคร จ านวน 1 พื้นที่ ในแต่ละเขตส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 – 12 รวม 12 พื้นที่ แหล่งข้อมูลในการคัดเลือกสามารถใช้ข้อมูลจากกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยรวมพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น 12 ชมรม โดยสามารถ
สรุปตัวอย่างของพื้นที่ที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการวิจัยได้ดังตารางด้านล่างนี้ 

 

เขตพ้ืนที่ พ้ืนที่ศึกษา 

สสว.1 มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชงสานสุข อบต.บ้านกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

สสว.2 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.หนองแสง อ าเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก 
สสว.3 อบต.ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 

อบต.ด่านชุมพล  อ าเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด 
สสว.4 อบต.บ้านเลน  อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
สสว.5 ศูนย์ดิจทิัลชุมชน กศน.เขวาสินรนิทร์  อบต.เขวาสินรินทร์  อ าเภอก่ิงเขวาสินรินทร์  

จังหวัดสุรินทร ์
สสว.6 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาพู่  อบต.นาพู่  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
สสว.7 อบต.นางาม  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
สสว.8 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลราชสถิต  อบต.ราชสถิต  อ าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 
สสว.9 อบต.ไกรนอก  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

สสว.10 โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย  ต าบลสันกลาง  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

สสว.11 อบต.ท่าศาลา  อ.ท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สสว.12 อบต.ทับช้าง  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

 

ผลการศึกษาวิจัย สรุปได้ดังนี้.- 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องทางความต้องการในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตชนบทที่มีในปัจจุบัน และจัดท าแบบจ าลองการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตชนบท ในรูปแบบการ
วิจัยแบบผสานวิธี  เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในพื้นที่ 12 ต าบล เป็นจ านวน 3,796 คน 
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป็นการสนทนากลุ่มในพื้นที่ 12 ต าบล จ านวน 13 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนารายละเอียด
ตีความจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ 
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  ช่องทางเสียงตามสายเป็นช่องทางที่ผู้สูงอายุในเขตชนบท ใช้ในการรับรู้สิทธิสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.2 เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีเกือบทุกหมู่บ้าน ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการรับฟังและการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารใช้ภาษาท้องถิ่นท าให้ผู้สูงอายุในเขตชนบทเข้าใจง่าย และ
เป็นการสื่อสารในรูปแบบการฟังต่อเนื่องที่สะดวกและเข้าใจง่ายกว่าการอ่าน เนื่องจากการศึกษาและ
การสื่อสารสภาพของอวัยวะทางการมองเห็น 
  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุในเขตชนบท            
ไม่เคยใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข่าวสารและสวัสดิการทั้ง 7 ด้านเลย โดยผู้สูงอายุให้เหตุผลว่าวิธีการใช้
ที่ยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งตัวอุปกรณ์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต และด้วยวัยของ
ผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสุขภาพสายตา จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี 
  ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) สวัสดิการสังคมด้านการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีความต้องการใช้            
E-learning มากกว่าเทคโนโลยีอ่ืนในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านการศึกษา 

2) สวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัย พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สายรัด
ข้อมือแจ้งเตือนสุขภาพ มากกว่าเทคโนโลยีในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านการศึกษา 

3) สวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการใช้ Social 
Map มากกว่าเทคโนโลยีอ่ืนในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย 

4) สวัสดิการสังคมด้านรายได้และการมีงานท า พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการ
ใช้ เทคโนโลยีในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านรายได้และการมีงานท าไม่แตกต่างกัน 

5) สวัสดิการสังคมด้านนันทนาการ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการใช้ 
YouTube มากกว่าเทคโนโลยีอ่ืนในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านนันทนาการ 

6) สวัสดิการสังคมด้านยุติธรรม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เทคโนโลยี
ในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านยุติธรรมไม่แตกต่างกัน 

7) สวัสดิการสังคมด้านรายได้และการมีงานท า พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการ
ใช้ เทคโนโลยีในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านรายได้และการมีงานท าไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ควรส่งเสริมให้มี
การจัดการเรียนการสอน แนะน าวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้กลไกของศูนย์
ผู้สูงอายุต าบล หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนในด้านการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้แก่
ผู้สูงวัยในชนบท ส าหรับการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมี
การศึกษาวิจัยแบบจ าลอง
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กา ร สื่ อ ส า ร เพื่ อ กา ร จั ด
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ใ ห้ กั บ
ผู้สูงอายุในเขตเมือง 
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จากการศึกษาผลการด าเนินงานของรัฐบาลในปีที่ผ่านมาพบว่า ประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์
ยังคงเป็นปัญหาระดับโลกที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมือ การด าเนินงานร่วมกันจากหลาย
ฝ่ายรวมทั้งความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลทุกประเทศในอันที่จะบรรลุความก้าวหน้าที่ชัดเจน
และสัมฤทธิผลที่ประเมินได้ โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกามุ่งสืบสานการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับ
เจ้าหน้าที่ทางการ บุคลากรฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคมของไทย ด้วย
จิตวิญญาณแห่งความร่วมมือในยามนี้ที่ประเทศไทยก าลังด าเนินงานปราบปรามการค้ามนุษย์โดยผลจาก
การรายงานดังกล่าว ประเทศไทยยังคงอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3) โดยรายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 
นี้ครอบคลุมความพยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 แม้ประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่
เก่ียวกับการค้ามนุษย์และการประสานงานระหว่างหน่วยงานการปราบปรามการค้ามนุษย์  แต่ทว่า 
ในช่วงเวลาของการท ารายงาน ไทยมิได้ด าเนินการที่จ าเป็นอย่างเพียงพอที่จะบรรลุผลความก้าวหน้าใน
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ยากล าบากนี้ การจัดระดับประเทศในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
พิจารณาจากการประเมินบันทึกการด าเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
โดยมิได้ค านึงถึงบริบททางการเมืองของประเทศนั้น ๆ จากผลการรายงานดังกล่าว สหรัฐอเมริกายังคง
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐของไทยด าเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในการปราบปรามการค้ามนุษย์ตลอดช่วง
การท ารายงานฉบับปี 2559 และตลอดไป 

จากประเด็นความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาหาแนวทางที่จะสร้างให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ ส าหรับกลุ่ม
หญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ เนื่องด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ในขณะที่ตนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนั้นอาจยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เข้าไป
สอดส่องดูแลได้อย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยประเทศไทยนั้นไม่ได้มีหน่วยงานด้านที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ
กลุ่มคนไทยในต่างประเทศนอกจากสถานฑูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในแต่ละประเทศเท่านั้น จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน บางประเทศอาจมีหน่วยงานที่คอย ให้ความช่วยเหลือ แต่บาง
ประเทศอาจยังไม่มีหน่วยงานรองรับ ซ่ึงพบว่าโดยมากกลุ่มหญิงไทยที่ถูกหลอกให้เข้าสู่กระบวนการค้า
มนุษย์มีข้อจ ากัดหลายๆด้าน ในการขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสาร ภาษา 
ที่ใช้เพื่อแจ้งเบาะแสหรือการแจ้งเหตุต่างๆ กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศที่ตนพ านัก ท าให้เม่ือเกิด
เหตุการณ์ที่ตนตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ก็จะไม่สามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือได้ ซ่ึง
เป็นประเด็นที่ค่อนข้างส าคัญ ดังนั้นหากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์                   

 โครงการวิจัยกระบวนการขับเคลื่อนการคุ้มครอง

พิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อ

การค้ามนุษย์ในประเทศ (วิจัยร่วม) 
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มีการศึกษาและสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทยในต่างประเทศ 
ก็จะท าให้กระบวนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้นสามารถมีช่องทางในการป้องกันและเฝ้าระวังการ
เกิดปัญหาได้มากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
1. เพื่อศึกษารูปแบบและเส้นทางของการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของหญิงไทยในต่างประเทศ  
2. เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็น

เหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ  
3. เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็น

เหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ  
ขอบเขตของโครงการวิจัย ดังนี้.- 
1. ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 1-12 และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ในประเทศและต่างประเทศ  
 2. ขอบเขตประชากรที่ศึกษา  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods) เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทยที่
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้ประชากรในการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ 
  1)  เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มคนไทยที่พ านักอยู่ในต่างประเทศ 
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 500 คน (ศึกษากับกลุ่มคนไทยที่เป็นสมาชิก
องค์กรเครือข่ายในต่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เช่น กลุ่มคน
ไทยที่ท างานในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเยอรมัน เป็นต้น) โดยสิ่งที่ท าการศึกษา คือ 
  -  ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ 
  -  รูปแบบและเส้นทางของการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของหญิงไทยในต่างประเทศ 
                   -  กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มหญิงไทยเม่ือตกเป็นเหยื่อในกระบวนการ
ค้ามนุษย์ในต่างประเทศ 
  2) เชิงคุณภาพ กลุ่มประชากรที่ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด าเนินการ
คัดเลือกจากกลุ่มตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในประเทศ
ไทยที่ท างานเก่ียวข้องกับประเด็นการค้ามนุษย์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนามาสร้างให้เกิด
กระบวนการขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ใน
ต่างประเทศ จ านวน 15 – 25 คน 

ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้.- 
พบว่าหญิงผู้ตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กว่าร้อยละ 60 ได้รับความช่วยเหลือ         

โดยฝ่ายเครือข่ายวัดไทย ซ่ึงให้ความเยียวยาสภาพจิตใจทั้งในกลุ่มผู้ตกเป็นผู้เสียหายความรุนแรง            
ในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยผู้ตกเป็นผู้เสียหายความรุนแรงในครอบครั วและ
ผู้เสียหายค้ามนุษย์นั้น มักประสบปัญหาความบอบช้ าของสภาพจิตใจในภาวะซึมเศร้า ภาวะปัญหา
สุขภาพจิต เครียด วิตกกังวล ทั้งนี้จากปัญหาการค้ามนุษย์ท าให้ผู้วิจัย พบว่า รัฐควรส่งเสริมให้มีการให้
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ความช่วยเหลือพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในเชิงรุก เพื่อที่จะด าเนินการให้กลุ่มเสี่ยงพร้อมรับมือ
ในการแก้ไขปัญหา และรู้จักช่องทางในการร้องขอความช่วยเหลือเพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของตน 
โดยรัฐต้องส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเดินทางมา
ช่วยเหลือผู้เสียหายค้ามนุษย์ตามที่ร้องขอ อาทิ หลักสูตรอบรมทางด้านกฎหมายในพื้นที่ปลายทาง 
พฤติกรรมของผู้ต้องสงสัย การด าเนินการในกรณีภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น  

ในปัจจุบันมีจิตอาสาชาวไทยจ านวนมากในยุโรปที่เดินหน้าอาสาแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ หากแต่
ในปัจจุบันยังมีการด าเนินการอย่างมีแบบแผนและเป็นขั้นตอน การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เสียหายมักจะมา
จากองค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ส่วนตน ดังนั้น จึงควรมีการจัดฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อการด าเนินงาน
อย่างมีรูปแบบและสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์           
ให้มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาได้สะท้อนประเด็นที่ส าคัญว่ารัฐควรให้ความส าคัญกับนโยบายของประเทศในการ

ป้องกัน หรือนโยบายเชิงรุกมากกว่าการอุดช่องว่าง หรือการแก้ไขปัญหา โดยมีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์  โดยมุ่งเน้นการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ดังนี้.- 

1. การปรับรูปแบบนโยบายในแนวทางการป้องกันการค้ามนุษย์ และป้องกันการตกเป็น
ผู้เสียหายซ้ า 

2. การใช้แนวทางด้านการท าวิจัย การท าฐานข้อมูลเครือข่ายและการใช้ช่องทางสื่อด้านต่าง ๆ 
เช่น Social Media เพื่อรับมือกับปัญหากระบวนการค้ามนุษย์ในเชิงรุก 

3. รัฐควรสนับสนุนนโยบายการสร้างเครือข่ายและการสร้างแนวร่วม ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อรับมือกับปัญหาการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังต้องมุ่งเน้นการใช้นโยบายด้าน
การก าจัดอุปสรรคต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมของมนุษย์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมอย่างแท้จริง 

4. รัฐควรสนับสนุนนโยบายการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมไปถึงการใช้กระบวนการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน 

5. การสนับสนุนทางด้านการศึกษาที่ช่วยให้เกิดความตระหนักในปัญหาการค้ามนุษย์ อาทิ 
นโยบายการศึกษาที่ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม การไม่ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจที่
น าไปสู่การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ 
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ปัจจุบันปัญหาการขอทานและพฤติกรรมการขอทานมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
กล่าวคือมีลักษณะรูปแบบของพฤติกรรมที่มีความสลับซับซ้อน และการจัดการเพื่อน าคนมาแสวงหา
ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยการขอทาน รวมถึงการยกระดับของปัญหาการขอทานที่กลายเป็นขอทาน
ต่างชาติ / ต่างด้าวที่เกิดขึ้นและยังคงด ารงอยู่ ขณะที่มาตรการการจัดการปัญหาขอทานไม่จะเป็น 
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมสงเคราะห์ มาตรการด้านการส่งเสริมอาชีพ ท าให้จ านวน
ขอทานที่ปรากฏอยู่มีจ านวนลดลง หากแต่ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาขอทานยังเป็นสิ่งที่ต้อง
พิจารณา 

ประกาศพระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 โดยเล็งเห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์และตระหนักถึงสภาพปัญหาการขอทานที่เกิดขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวต้องการให้เกิดแนว
ทางการคุ้มครอง การควบคุม การพัฒนาคุณชีวิตขอทาน และแยกผู้แสดงความสามารถออกจาก
ผู้กระท าการขอทาน เพื่อแก้ปัญหาสังคมและปรับปรุงการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานดั้งเดิมของ
สังคมไทย จะพบว่า วัฒนธรรมการขอ รวมถึงขอทานนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณปรากฏอยู่คู่กับสังคมไทย
มาเป็นเวลาช้านานแล้วนับตั้งแต่อดีต การขอหรือขอทานในอดีตมีความหมายและลักษณะที่แตกต่าง
จากสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบัน กล่าวคือ การ “ขอ” มีนัยยะที่สะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนผลผลิตกับสังคมอ่ืน 
ดังนั้น ในอดีตการ “ขอ” ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา รวมถึงมองว่าการให้เป็นเรื่องของความดีงาม
เนื่องจากมองว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน   

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ประกอบกับวัฒนธรรมของคนไทยที่มองว่าการให้ทาน
กับคนที่ล าบากหรือด้อยโอกาสเป็นการท าบุญอย่างหนึ่ง จึงท าให้มีคนใช้โอกาสนี้ในการแสวงหารายได้ 
และยึดถือเป็นอาชีพในลักษณะ “การขอทาน” เนื่องจากเป็นลักษณะงานที่ท าง่าย กระบวนการ            
ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความรู้ ได้เงินง่าย ใช้เวลาน้อย  

ยิ่งไปกว่านั้น พัฒนาการเก่ียวกับรูปแบบและปัญหาการขอทาน ไม่เพียงท าให้การขอทาน
เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงล าพัง หากยัง มีการรวมกลุ่มมาขอทาน เกิดเป็นขบวนการธุรกิจการ
ขอทาน เช่น การกระจายตวัไปตามจุดต่างๆ ทั่วชุมชน จากพฤติการณ์ของขบวนการดังกล่าวได้พัฒนา
ไปสู่การแสวงหาประโยชน์ของมิจฉาชีพมากขึ้นมีการบังคับ หลอกลวง ลักพาตัว ลักลอบคน

โครงการวิจัยรูปแบบการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาขอทานแบบมี

ส่วนร่วม (วิจัยร่วม) 
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ต่างด้าวโดยเฉพาะเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน จากประเทศกัมพูชา ลาว มาท าการขอทาน ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ตามมา ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย 

จากความเป็นมาของปัญหาการขอทาน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการขอทาน  
ท าให้เห็นว่ายังมีช่องว่างและข้อจ ากัดทั้งด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาการขอทาน อันเป็นที่มาของความสนใจในการศึกษาแนวทางการจัดการ
ปัญหาการขอทานภายใต้ “โครงการวิจัยรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม” 
โดยทางคณะผู้วิจัยมีความสนใจทั้งในประเด็นด้านการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการคัดกรอง         
เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือ การช่วยเหลือและฟื้นฟู การพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการส่งกลับ
คืนสู่ญาติ ครอบครัว และชุมชน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับกลุ่มของบุคคลที่ก าลังเสี่ยงต่อ
การเป็นขอทาน ไม่ให้เข้ามาสู่กระบวนการขอทาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาฟื้นฟู
สมรรถภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ที่เข้าสู่กระบวนการขอทานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันน าไปสู่
การยุติการขอทานต่อไป  

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานแบบมีส่วน
ร่วมคือ 1. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการท างานด้านการจัดการปัญหาขอทาน 2. ศึกษา
แนวทางการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทานภายใต้มุมมองสหวิชาชีพ และ 3. พัฒนารูปแบบการ
จัดการและการป้องกันปัญหาขอทานอย่างมีส่วนร่วม โดยคาดหวังว่าผลที่ได้รับจากการวิจัยจะท าให้ได้
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการขอทาน และอุปสรรค ในการท างานด้านการจัดการปัญหาการขอทาน และ
แนวทางการจัดการปัญหาขอทานภายใต้มุมมองสหวิชาชีพ รวมถึงได้รูปแบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขอทานแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ และได้ชุดความรู้
รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานแบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การด าเนินโครงการวิจัยได้ถูกออกแบบการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) โดยประยุกต์หลักการและเทคนิควิธีการวิจัยที่หลากหลาย (Mixed Method) มาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ การเก็บข้อมูลจากเครื่องมือแบบส ารวจ การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก การเก็บข้อมูลโดยการจัดประชุมการอภิปรายกลุ่มย่อย การเก็บข้อมูลโดยการจัดประชุม           
เชิงปฏิบัติการผู้ที่เก่ียวข้องหลัก  

ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ส าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการท างานด้านการจัดการ

ปัญหาขอทาน พบว่า ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ประเทศไทยมีขอทาน/ ผู้ท าการขอทานการกระจายตัวใน
ทั้งสี่ภูมิภาคของประเทศไทย โดยมักพบในหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาค กล่าวคือ  

- พื้นที่ภาคเหนือพบมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 48 ราย  
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- พื้นที่ภาคกลางพบมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร จ านวน 203 ราย และสมุทรปราการ จ านวน 

106 ราย  
- พื้นที่ภาคตะวันตกพบมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 41 ราย 
- พื้นที่ ภาคตะวันออก พบมากที่สุดในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จ านวน 55 ราย  
- พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมหาสารคาม 

จ านวน 16 ราย และ 
- พื้นที่ภาคใต้ พบมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 26 ราย 

จากข้อมูลเก่ียวกับขอทานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ  ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีการกระจายตัว
ของปัญหาขอทานอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาค  โดยพฤติกรรมการขอทานจะปรากฏในหัวเมืองใหญ่และ
สถานที่ที่มีความเจริญ  เช่น ตลาดนัด แหล่งท่องเที่ยว วัด งานประจ าปี งานวัด สถานีรถไฟ ตลาดชุมชน 

ห้างสรรพสินค้าโดยช่วงระยะเวลาที่ท าการขอทาน จะท าการขอทานในช่วงเวลากลางวันและเย็น ช่วงที่
ผู้คนพลุกพล่าน ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า  ผู้ท าการขอทานพบว่ามีทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยขอทานชาวต่างชาติจะเป็นคนจากประเทศกัมพูชา พม่า จีน ลาว เวียดนาม และอ่ืน ๆ 

รวมถึงบุคคลไร้รากเหง้าที่ไม่มีสัญชาติไทย ซ่ึงเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยกรณีขอทานที่เป็นคนไทย จะพบว่า 

ผู้ท าการขอทานส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นขอทานในพื้นที่ เพราะว่าผู้กระท าการขอทานจะไม่ขอทานในพื้นที่
ของตนเอง แต่จะไปขอทานในพื้นที่จังหวัดอ่ืนแทน โดยมักเป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการมาขอทานในลักษณะ
เดียวกัน โดยจะใช้สภาพร่างกายที่ดูน่าสงสาร บางรายเป็นคนพิการนอนราบแต่เม่ือพบเจ้าหน้าที่ก็จะรีบ
ลุกหนี บางส่วนท าเป็นครอบครัว  พ่อ แม่ ลูก เช่น พ่อขายดอกไม้ แล้วเขียนป้ายข้อความให้เกิดความ
สงสาร ลูกวาดภาพระบายสี แม่เป็นผู้คอยดูแลอยู่ระหว่างพ่อกับลูก  โดยเหตุผลของการขอทานอาจ
เนื่องจากเหตุผลความจ าเป็นในครอบครัว  เช่น มีบุตรพิการต้องหาเงินในการเลี้ยงดูบุตร  หรือการที่
ผู้สูงอายุออกมาขอทานแล้วน าเงินที่ได้ซ้ืออาหารเลี้ยงดูสุนัข  บางรายไม่ต้องการที่จะอยู่กับครอบครัว 

อยากออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ มีความพิการทางด้านร่างกาย รวมทั้งยังขาดความเข้าใจใน พ.ร.บ.
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 

ทั้งนี้ รูปแบบของการขอทานมีหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการยึดอาชีพขอทานเป็นอาชีพหลัก 
ทั้งที่บางคนมีศักยภาพที่จะท างานอย่างอ่ืนได้ แต่ไม่คิดท าเนื่องจากการขอทานสามารถสร้างรายได้ดีกว่า 
การใช้ความพิการของร่างกาย เรียกร้องความสงสาร และความเห็นใจจากคนที่เดินผ่านไปมา อีกยังเป็น
เพราะความใจบุญของคนไทย ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าหรือล าบากกว่าตนเอง การน าเด็กมาขอทาน 
บางรายอุ้มเด็กมาขอทาน และบางรายน าเด็กมาปล่อยให้ขอทานแล้วเย็นมารับกลับ ผู้สูงอายุ
เช่นเดียวกัน มักมีผู้น าพามานั่งตามจุดต่างๆ ที่มีผู้ให้ทาน  

นอกจากนี้ อาจพบเจอรูปแบบกรณีที่เป็น คนเมาสุรา เร่ร่อน  เม่ือมีเงินก็จะซ้ือเหล้ามากิน 
เม่ือหมดเงินก็ขอทานใหม่ในลักษณะเดินขอเงินกินข้าว หรือขอเงินค่ารถกลับบ้าน เป็นต้น รวมทั้งการ
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ออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ไม่อยากอยู่กับครอบครัว เดินทางไปเรื่อยๆ เม่ือไม่มีเงินก็ท าการขอทาน 
รวมถึง ขอทานจากต่างจังหวัด ต่างพื้นที่ มักมาขอทานในช่วงเทศกาล เช่น งานประจ าปีของจังหวัด งาน
กาชาด หรือการขอทานที่แฝงมาในรูปแบบอ่ืน เช่น ไม่ว่าจะเป็นการขายสิ่งของต่าง ๆ โดยใช้ความ
สงสาร การเขียนป้ายเพื่อเรียกร้องความสงสาร ความเห็นใจ การสะกิดขอเงินท าให้ยากต่อการ
ปฏิบัติงานเพราะไม่สามารถเก็บหลักฐานการกระท าผิดเป็นภาพได้ทันเหตุการณ์ โดยการแต่งกายจะเป็น
การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาด มองดูสกปรก ท าตัวให้น่าสงสาร การใช้ค าพูดที่ดูน่าสงสาร เพื่อให้คนเห็นใจ  

ในขณะที่กรณีขอทานที่เป็นคนต่างด้าว  พบว่า ขอทานต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากประเทศ
กัมพูชา พม่า และจีน มีทั้งที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนจีนที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของนักท่องเที่ยวโดยมาเป็นหมู่คณะ  มีสภาพ
ร่างกายครบ 32 ประการ แล้วมานั่งขอทาน แต่ขอทานชาวกัมพูชาที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่มี
สภาพร่างกายพิการแล้วมานั่งขอทาน ซ่ึงบางรายเป็นทหารที่พิการในช่วงสงคราม โดยมีรูปแบบการ
ขอทาน มีรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิ การน าเด็กมานั่งขอทานด้วยเพื่อให้ดูน่าสงสาร  การน าขาเทียมมา
ซ่อนไว้แล้วมานั่งขอทาน บางรายไม่มีอุปกรณ์ในการขอทานแต่จะใช้กระดานเลื่อนเคลื่อนขอทานไป
เรื่อยๆ ในลักษณะการเดินขอทานตามสถานที่ที่มีคนหนาแน่น เช่น วัด ตลาดนัด ชุมชน หรืออาจพบการ
เข้ามาขอทานในรูปของแรงงานก่อสร้างหรือเข้ามาท างาน แล้วแอบแฝงมาท าการขอทาน เนื่องจาก
สบายกว่าการท างาน และรู้ช่องทางในการขอทาน เช่น งานเทศกาลส าคัญ งานประเพณี ตลาดนัด            
เป็นต้น 

ลักษณะที่น่าสนใจเก่ียวกับขอทานต่างด้าวคือ การอยู่อาศัยจะมีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

บางรายเช่าโรงแรมอยู่จนคุ้นเคยกับเจ้าของโรงแรมโดยขอทานต่างด้าวที่เข้ามาขอทานในประเทศไทย 

คาดการณ์ว่าน่าจะมีคนไทยที่เป็นนายหน้าพาเข้าประเทศตามเส้นทางต่าง ๆ ทั้งทางรถโดยสาร และรถตู้ 
ข้อน่าสังเกตเก่ียวกับขอทานต่างด้าวคือ  ส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย  ยอมเสียค่าปรับเวลาที่ถูก
เจ้าหน้าที่จับกุม แล้วถูกผลักดันกลับประเทศ เม่ือกลับแล้วก็สามารถที่จะกลับเข้ามาขอทานซ้ าได้อีก 

นอกจากยังพบว่า ทัศนคติขอทานต่างด้าวมองว่า อาชีพขอทานเป็นอาชีพที่สบาย และคนไทยมีจิตใจดี 
ชอบท าบุญ จึงท าให้เข้ามาประกอบอาชีพขอทานในประเทศไทย  

นอกจากนั้น ยังพบกรณีขอทานที่แอบแฝงเป็นผู้แสดงความสามารถหรือผู้ดูแลผู้แสดง
ความสามารถ  อันเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้พฤติกรรมการขอทานที่เกิดขึ้นขาดองค์ประกอบตาม
พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยพบว่า การแสดงความสามารถของบุคคล / กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวมักมีการเคลื่อนย้าย ไม่อยู่กับที่ โดยเดินแสดงตามสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้คนหนาแน่น และ
ได้รับเงินจากผู้ให้อยู่ตลอดเวลา ลักษณะการแสดงความสามารถที่พบส่วนใหญ่คือ การแสดง
ความสามารถด้านการร้องเพลงประกอบเสียงดนตรี การแสดงดนตรี การบิดลูกโป่งแฟนซีซ่ึงมีทั้งรูปแบบ
ของการมาคนเดียว เป็นคนพิการมีผู้น าพาหรือจูงมาขอทาน และมีอุปกรณ์ เช่น ขัน หรือ กล่องรับ
บริจาค รับเงินจากผู้ให้โดยไม่มีการแสดงบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ กรณีนี้พบว่า ผู้ให้มักให้
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ด้วยความสงสาร บางรายมากันสองคน คนหนึ่งเล่นเครื่องเสียงและอีกคนร้องเพลง และตั้งกล่องรับเงิน 
บางรายมีการพัฒนาโดยใช้การแต่งกายทั้งในรูปแบบการแต่งกายแบบชนเผ่า คอสเพลย์ การแต่งกาย
ตามดาราที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น นักมวย เป็นต้น 

ผลกระทบของปัญหาขอทาน พบว่า ปัญหาการขอทานส่งผลกระทบใน 3 ด้านที่ส าคัญ คือ         
1. ผลกระทบด้านความเป็นระเบียบของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความไม่สะอาด ความไม่เรียบร้อย           
เป็นปัญหาของคนในชุมชน เป็นภาระการดูแลความสะอาดในพื้นที่ 2. ผลกระทบด้านความปลอดภัย
ของคนในชุมชน เนื่องจากขอทานเป็นทั้งคนต่างถิ่น รวมถึงคนต่างด้าว/ ต่างชาติที่มากระท าการขอทาน ซ่ึง
คนในพื้นที่ชุมชนไม่รู้จักมักคุ้น ไม่ทราบนิสัยใจคอ หลายกรณีมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเข้าข่ายการเข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์ โดยพบว่า ขอทานบางรายพฤติกรรมก้าวร้าว เมาสุรา มีพฤติกรรมขู่กรรโชคทรัพย์  
ไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ ท าให้ประชาชนอยู่อย่างหวาดระแวงเม่ือเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการบางรายใช้ก้อนหินปา
ใส่และใช้ก าลังท าร้าย ไม่ยอมรับการเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ท าให้ต้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย 
อีกทั้งยังพบว่า พฤติกรรมการขอทานที่เกิดขึ้นมีลักษณะการด าเนินการเป็นกลุ่มขบวนการ การขอทาน
ลักษณะเป็นอาชีพโดยมีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกัน ซ่ึงท าให้ปัญหาขยายวงกว้างไปในชุมชนเช่น 
การท าบ้านเช่า/ แบ่งห้องให้เช่า การรับจ้างรับ-ส่ง เพื่อไปท าการขอทาน เป็นต้น และ 3. ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน เนื่องจากพฤติกรรมการขอทานส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
จังหวัดและการท่องเที่ยว กล่าวคือ ขอทานมักสร้างความร าคาญให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ทางลบของพื้นที่ ท าให้เสียชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 
ขอทานบางรายน าสุรามาดื่มขณะท าการขอทานในพื้นที่ บางรายส่งเสียงดังโวยวายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 
ประกอบในปัจจุบัน ระบบ Social Network สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ข่าว
หรือภาพเหล่านั้นแพร่กระจายออกไป อาจท าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องถูกมองว่าปล่อยปละละเลย ไม่
ดูแลประชาชนที่ล าบากยากจนจนต้องไปท าการขอทาน สะท้อนถึงสวัสดิการไม่ทั่วถึง และยังไม่เพียงพอ 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความเสียหายในระดับประเทศได้  

2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทานภายใต้มุมมอง
สหวิชาชีพ ประกอบด้วยการศึกษาแนวทางการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทาน  ผลที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในมุมมองของสหวิชาชีพ มีผลการศึกษา ดังนี้ 

2.1 แนวทางการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทานภายใต้มุมมองของสหวิชาชีพ 
พบว่า ทีมสหวิชาชีพมีแนวทางการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทานโดยมีการก าหนดเป้าหมายการ
ท างานเพื่อการจัดการปัญหาขอทาน และก าหนดแนวทางการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1.1 การก าหนดเป้าหมายการท างานเพ่ือการจัดการและป้องกันปัญหาขอทานของทีมสห
วิชาชีพ พบว่าการด าเนินงานในพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

กรณีที่ 1 ไม่มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกัน ผู้ที่ก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
คือหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่เป็นหน่วยงานหลักในด้านการ
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จัดการและการป้องกันปัญหาขอทาน ในการด าเนินงานแต่ละครั้ง หน่วยงาน พม . จะเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายในการท างาน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานจัดระเบียบ
ขอทานตามแนวทางของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และแผนจังหวัดในพื้นที่ กิจกรรมที่ด าเนินงาน
ร่วมกันคือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึง พระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. 
2559 การให้ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับผู้ท าการขอทาน พร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และการ
ประสานส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง บางพื้นที่หน่วยงาน พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด มี
การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการท างานร่วมกัน (MOU) ทั้งในระดับนโยบายกระทรวง และ
ระดับพื้นที่ โดยในระดับกระทรวงมีการจัดท าบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ขอทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เทศบาลนคร 30 แห่งทั่วประเทศ องค์การเฟรนด์อินเตอร์
เนชั่นแนลประเทศไทย และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และระดับพื้นที่ ท าให้ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย โดยมีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานร่วมกัน และมีกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านขอทานระดับจังหวัด  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาปัญหา พัฒนาระบบ รูปแบบ และ
วิธีการ เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน ร่วมพัฒนาระบบการคุ้มครอง ดูแล กลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ร่วมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครและกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ร่วมจัดท าแผนใน
ระดับต่างๆ และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งร่วมศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

กรณีที่ 2 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกัน โดยใช้เวทีการประชุมคณะอนุกรรมการ
ควบคุมการขอทานจังหวัดในการก าหนดเป้าหมายการ
จัดการและป้องกันปัญหาขอทาน โดยคณะอนุกรรมการ
ควบคุมการขอทานมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย 
มาตรการ และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติเก่ียวกับการ
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทาน จัดท า
แผนปฏิบัติการคุ้มครองการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการ
ขอทานประจ าปี จัดท าและรายงานสถานการณ์ และผล
การด าเนินงานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการ
ขอทานในจังหวัดต่อคณะกรรมการควบคุมการขอทาน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์การ
ภาคเอกชนอ่ืน อาสาสมัครในจังหวัด มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ผู้ท าการขอทาน รับเรื่องร้องเรียน ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท า
การขอทานในจังหวัด ให้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานตามภารกิจที่คณะอนุกรรมการ
มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่คณะกรรมการควบคุมการขอทานมอบหมาย โดยในบางพื้นที่ เช่น 
จังหวัดภูเก็ตมีทีม ONE HOME หรือ “ทีมนางฟ้า” ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กชาวเลหรือชาวไทย
ใหม่ในพื้นที่ชุมชนชายหาดราไวย์  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กในชุมชนกับเจ้าหน้าที่  เชื่อม
ความสัมพันธ์เข้าถึงครอบครัวของเด็กและค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนทัศนคติเด็กและครอบครัวไม่ให้ท าการขอ
เงิน และยังสามารถท าให้เด็กบางคนเป็นเครือข่ายดูแล เฝ้าระวัง เพื่อน คนในชุมชน ไม่ให้ออกมาขอเงิน 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กไปโรงเรียน เพื่อให้มีการศึกษาที่ดีขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเอง และขยาย
พื้นที่จัดกิจกรรมในพื้นที่อ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมในจังหวัด และเครือข่ายการป้องกัน  เฝ้าระวังคนที่เข้าสู่
กระบวนการกระท าความผิด ทั้งคนในชุมชนด้วยกันเองและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขยายความ
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการปรับรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กชาวเลซ่ึงมีวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเด็กไทย  เพื่อดึงให้เด็กชาวเลเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษา 

กระทรวงวัฒนธรรมในการศึกษาถึงประเพณีการขอทานของชาวเล และส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับวัด ในการท าความเข้าใจกับผู้ที่มาท าบุญที่วัดให้เข้าใจถึงการให้เงิน
ขอทาน แตกต่างจากการท าทานตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างไร  

นอกจากนี้ บางพื้นที่มีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการท างานร่วมกันตามนโยบายการ
แก้ไขปัญหาขอทานตามหลัก 3P กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยเน้นสถานการณ์จริงในพื้นที่มาตั้ง
เป็นโจทย์ เพื่อตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ได้ในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าบางจังหวัดจะให้
ความส าคัญกับเรื่องขอทานโดยได้ก าหนดเป็นเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดเห็นถึง
ความส าคัญและร่วมกันด าเนินงานจัดการและป้องกันปัญหาขอทาน 

2.2 ผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทานภายใต้มุมมอง
ของสหวิชาชีพ พบว่า ประชาชนในพื้นที่เริ่มเข้าใจกระบวนการการด าเนินงานของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการแจ้งผู้กระท าการขอทานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้ แต่มีบางพื้นที่ที่ยังไม่
เข้าใจกระบวนการด าเนินงานมากนัก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังมีการท าบุญคู่กับการท าทาน 
นอกจากนี้ ยังพบว่า จ านวนผู้ท าการขอทานลดลง ผู้ท าการขอทานบางคนเลิกท าการขอทานและ
ประกอบอาชีพใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่กลับมาท าการขอทานซ้ าอีก เนื่องจากการจัดระเบียบ และ
การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ และผู้ท าการขอทานรู้ช่องทางการเลี่ยงกฎหมาย มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ            
ในการขอทานจากการมีอุปกรณ์และนั่งขอ เป็นการน าของเล็กๆ น้อยๆ มาขายบังหน้า เช่น ลูกอม 
หมากฝรั่ง ของเล่นเรืองแสง ของที่ระลึก เป็นต้น ซ่ึงขายของเกินราคาจริง หรือบางคนสงสารให้เงินโดย
ไม่รับของ รวมถึงและองค์การบริหารส่วนต าบลมีการเปิดพื้นที่ เพื่อให้ผู้แสดงความสามารถท าการแสดง
ได้อย่างถูกต้อง 
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นอกจากนั้น ยังพบว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
และเห็นถึงความส าคัญที่ต้องร่วมกันจัดการปัญหาขอทานเพิ่มมากขึ้น ท าให้การด าเนินงานมีความ
ชัดเจนขึ้น มีผู้รับผิดชอบหลัก และมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย และ
เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม อาสาสมัครและผู้น าชุมชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาจากผู้กระท าการขอทาน โดยการแจ้งเบาะแส และแจ้งเหตุ ท าให้สามารถจัดการ
ช่วยเหลือภายในชุมชนได้ โดยรูปแบบการด าเนินงานมีการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
เชื่อมโยงการด าเนินงานไปถึงชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้รับบริการมากขึ้น เจ้าหน้าที่
มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมชุมชน ติดตามความเป็นอยู่ของผู้รับบริการ รวมถึงการให้ชุมชนช่วยกันดูแล
เฝ้าระวังประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ออกมากระท าการขอทาน และมีบางพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุทัยเก่า จังหวัดอุทัยธานี มีการจัดสรรสถานที่ให้คนขอทาน คนไร้ที่พึ่งได้ฝึกอาชีพ สร้า งรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ เกิดการบริหารจัดการกันเอง เป็นต้น 

ขณะที่พบว่าในบางพื้นที่ได้มีการจัดชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนขอทาน เช่น 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกอบด้วย 3 ทีม ได้แก่ 

ทีมที่ 1 ทีมกฎหมาย ประกอบด้วย ต ารวจ ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
ทีมที่ 2 ทีมสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม 
ทีมที่ 3 ทีมล่ามภาษา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่ เช่น มูลนิธิอรุณ

สวัสดิ์ มูลนิธิชีวิตใหม่ มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (Focus) มูลนิธิอิสรภาพ 
ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบคัดกรอง และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการท างานมีการ
ร่วมวางแผนและก าหนดมาตรการในการจัดการปัญหาในระดับพื้นที่ คือ การจัดระเบียบ การจับกุม การ
เยี่ยมบ้าน ตรวจสภาพข้อเท็จจริง และการให้การช่วยเหลือเป็นรายเฉพาะบุคคล รวมทั้งการประสาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และชุมชนเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการปัญหา 

ในส่วนผลการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการปัญหาขอทานแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ เม่ือ
ท าการวิเคราะห์พบว่ามีสาเหตุมาจากขอทานบางรายกลับมาขอทานซ้ า เนื่องจากครอบครัวไม่ให้ความ
สนใจ และขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่มาท าการขอทานว่าจะเลิกท าการขอทานหรือไม่ บางรายหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือจนครบถ้วนก็ยังกลับมาท าการขอทานอีก ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ
เข้าใจ ขาดความต่อเนื่องและยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนที่ไม่ทราบถึงกฎหมาย 
พ.ร.บ. ยังมีการให้เงินแก่คนขอทาน เนื่องจากความสงสาร และมองว่าการให้ทานเป็นการท าบุญ  

นอกจากนี้ ยังพบว่า  ผู้กระท าการขอทานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเป็นอย่างดี ท าให้
สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายได้ และมีการบอกต่อในกระบวนการหลีกเลี่ยง ในแง่ของการบังคับใช้
กฎหมาย พบว่า กฎหมายเน้นเรื่องของการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทาน เพื่อให้เขา
สามารถพึ่งตนเอง และอยู่ในสังคมได้ มากกว่าการลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง ท าให้เป็นช่องว่างให้
กระท าการขอทานซ้ า เพราะไม่เกรงกลัวในกฎหมาย  รวมถึงเกิดการเอ้ือผลประโยชน์ทางด้านรายได้
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ระหว่างผู้กระท าการขอทานกับผู้อ านวยความสะดวกให้กับขอทาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ขอทาน ไม่เข้มงวดท าให้ไม่เกิดความเข็ดหลาบ โดยพบว่า ผู้ท าการขอทานปรับพฤติกรรมการขอจากการ
นั่งขอโดยมีอุปกรณ์เป็นการขายของบังหน้า เช่น ลูกอม หมากฝรั่ง ของเล่นเรืองแสง เป็นต้น กล่าวคือ 
เม่ือพบเจอเจ้าหน้าที่ก็จะน าของขึ้นมาขาย ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเอาความผิดได้ แต่เม่ือเจ้าหน้าที่
ผ่านไปก็ท าการขอทานต่อตามปกติ ขณะที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบางครั้งยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อีกทั้งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น กรณีขอทานต่าง
ด้าว ยังไม่มีบทลงโทษที่เข้มงวด การแก้ไขปัญหาคนขอทานเป็นการแก้ไขปัญหาแบบเหมารวมไม่ได้แก้
เป็นรายบุคคล ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นของปัญหาที่เป็นอยู่ รวมถึงมีการโยกย้าย
หน้าที่ท าให้ต้องอธิบายขั้นตอน วิธีการท างานกันใหม่ ส่งผลให้ไม่มีประสบการณ์ในการท างาน และไม่รู้
ว่าจะด าเนินการกับขอทานที่เจออย่างไร 

นอกจานี้ ยังพบว่า กรณีขอทานไทยที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า
รูปแบบการพัฒนาอาชีพที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ก าหนด
มาจากส่วนกลางไม่ได้มาจากความต้องการของผู้ใช้บริการ เม่ือพ้นระยะเวลา 90 วันแล้วไม่สามารถใช้
ความรู้ที่มีไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซ่ึงมีสาเหตุมา
จาก อาทิเช่น ความพิการ ไม่มีอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ไม่มีที่ดินที่อยู่อาศัย  

ในส่วนของนักท่องเที่ยว พบว่า ยังขาดความเข้าใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน จึงให้
ความสงสารกับเด็ก และผู้สูงอายุที่มาท าการขอทาน  และแม้แต่ทัศนคติของคนไทย ยังมีความเห็นใจ
และสงสารผู้กระท าการขอทาน ส่งผลให้ยังมีผู้ที่มากระท าการขอทาน และมองว่าการให้ทานคือการ
ท าบุญ และที่ส าคัญคือการขาดความร่วมมือจากสังคม อาทิเช่น วัดให้ที่พักพิงกับผู้กระท าการขอทาน 
รถทัวร์ให้ขอทานต่างด้าวนั่งมาในห้องน้ าของรถทัวร์ ชาวบ้านให้พักอาศัยตามศาลา หรือพื้นที่สาธารณะ 
รวมถึงประชาชนมีทัศนคติว่า ปัญหาเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเป็นผู้จัดการ  

ด้านอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานในมุมมองของสหวิชาชีพ  มีข้อค้นพบที่แยก
ประเด็นได้ ดังนี้ 

1. ด้านค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม พบว่า  มุมมองของผู้ให้และประชาชนทั่วไปมี
พื้นฐานของความเมตตา เอ้ือเฟื้อต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีจิตใจเน้นการท าบุญท าทาน ถึงแม้จะมี
การรณรงค์มากเท่าไร ก็ยังมีคนท างานอยู่เสมอและบางรายให้ที่หลบซ่อนหรือเลือกประโยชน์แก่คน
ขอทาน ในขณะที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มักถูกต่อว่าจากผู้ให้และประชาชนทั่วไป ว่ารังแกผู้ที่ด้อย
กว่า และเขาไม่ได้ท าความเดือดร้อนใด บางครั้งมีการให้เงินขอทานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผู้กระท าการขอทานยังไม่
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และขาดความต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนไม่เกิดความซึมซับในด้านการจัดการกับ
ปัญหาขอทาน ประชาชนขาดความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างของผู้กระท าการขอทานกับผู้แสดง
ความสามารถ อาจส่งผลให้เกิดความซึมซับในการรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงขาดการท าความเข้าใจกับ
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ผู้ให้ซ่ึงเป็นปัญหาหลัก เพราะการจัดการปัญหาขอทานเป็นเพียงการจัดการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มี
การแก้ไขที่ผู้ให้ เม่ือยังมีผู้ให้ก็ยังมีผู้มาท าการขอทาน 

3. ด้านกฎหมายและการปราบปราม พบว่า ขอทานรู้การหลีกเลี่ยงกฎหมาย และเกิดการ
ถ่ายทอดวิชาทางการเลี่ยงกฎหมาย ท าให้ผู้ปฏิบัติจับขอทานมาลงโทษตามกฎหมายได้ยากขึ้น ในส่วน
ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กรณีที่ขอทานเป็นแม่ลูกกันต้องมี
การพิสูจน์ DNA และระหว่างการรอผลตรวจจะน าขอทานพักที่ศูนย์หรือสถานสงเคราะห์ ซ่ึงมีการ
ปฏิบัติดูแลก่อให้เกิดความสบาย ส่งผลให้ไม่เกิดความเข็ดหลาบ เม่ือด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ก็จะมาด าเนินการขอทานซ้ าอีก  

นอกจากนี้ การด าเนินการจับกุมเม่ือมีผู้หวังดีพบผู้กระท าการขอทาน เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครอง
และต ารวจในพื้นที่ จะลงพื้นที่ร่วมกันแต่พบปัญหาคือ คดีขอทานเป็นคดีที่ต ารวจคิดว่าไม่เป็นคดีร้ายแรง
หรือคดีอาชญากรรม จึงท าให้การลงพื้นที่ล่าช้าไม่ทันกับขอทาน หน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่ได้ใช้กฎหมายที่
เข้มงวด เช่น การปรับเงินเพียงเล็กน้อยแล้วปล่อยตัว เพราะเจ้าหน้าที่เกิดความสงสารขอทาน ก่อให้เกิด
การสนับสนุนในการกระท าผิด เกิดเป็นขอทานซ้ าอีก โดยเฉพาะขอทานยอมเสียค่าปรับมากกว่าการ
ได้รับการคุ้มครอง เพราะว่าเม่ือเสียค่าปรับแล้ว สามารถที่จะมากระท าการขอทานได้อีก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขอทานต่างด้าว เจ้าหน้าที่ถึงจะผลักดันกลับประเทศของตนเอง และไม่นานมากนักก็จะกลับมา
ขอทานในประเทศไทยซ้ าอีก 

4. ด้านกระบวนการด าเนินงาน พบว่า ระบบการจัดการภายในหน่วยงานในการออก
ระเบียบขั้นตอนการด าเนินงานเชิงป้องกันตนเอง จนกลายเป็นการละเว้นการปฏิบัติการละเมิดสิทธิ์ของ
ผู้รับบริการ ส่งผู้รับบริการเข้าระบบไม่ได้ เป็นการให้ความส าคัญกับการป้องกันตนเองจนลืมมองว่า
ผู้รับบริการส าคัญที่สุด ดังเห็นได้จากขั้นตอนการท าหนังสือส่งตัวเข้าสถานคุ้มครองของหน่วยงานเฉพาะ 
มีความยุ่งยากท างานหลายขั้นตอน เนื่องจากแบ่งแยกกรม/หน่วยงานในการท างานตามกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านผู้แสดงความสามารถ แนวทางการอนุญาตการขอมีบัตรประจ าตัวเป็นผู้แสดง
ความสามารถของแต่ละเขตพื้นที่ ไม่มีความชัดเจนและปฏิบัติไม่เหมือนกัน และที่ส าคัญเกณฑ์ที่ใช้วัดผู้
แสดงความสามารถยังไม่มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ในส่วนของกระบวนการด าเนินงานของ 1300 พบว่า ขาดการคัดกรองผู้รับบริการที่
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เจาะลึก เม่ือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วพบว่าผู้รับบริการมีลักษณะอาการคลุ้มคลั่ง 
ท าให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย และบางครั้งเกิดความล่าช้าในการประสานคนเพื่อลง
พื้นที่ รวมถึงอุปสรรคเก่ียวกับทีมสหวิชาชีพบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ประกอบกับความไม่ชัดเจนของหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกันและไม่เกิดความต่อเนื่องในการ
ท างาน โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้งท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 

5. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า การท างานของหน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างท าในบทบาท
ของตนเอง ขาดความร่วมมือกัน และขาดการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ขอทาน
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กลับมาท าการขอทานอีกเป็นการขอทานซ้ าซ้อน โดยลักษณะการท างานมักขาดความร่วมมือของผู้น า
ชุมชนและครอบครัว กรณีส่งตัวกลับครอบครัวและชุมชน โดยจะไม่ร่วมมือในการดูแลและการร่วมแก้ไข
ปัญหาส่งผลให้กลับมากระท าการขอทานซ้ าอีก ส าหรับประเด็นขอทานเป็นผู้ป่วยจิตเวช กลายเป็น
ผู้รับบริการที่ประสบปัญหาครอบครัวไม่มีใครต้องการดูแล คือครอบครัวมีความอ่อนแอ คนรอบข้าง
อ่อนแอ มีความคิดอย่างเดียว คือ น าผู้ป่วยไปหาเงินให้ครอบครัว ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน 

นอกจากนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมยังขาดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวัง
และจัดการปัญหาขอทานในประเทศต้นทางหลังจากที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองผลักดันกลับประเทศ แล้ว
ยังพบขอทานต่างด้าวรายเดิมกลับเข้ามาท าการขอทานซ้ า ท าให้เห็นว่าทีมสหวิชาชีพยังขาดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานอย่างจริงจัง 

6. ด้านงบประมาณ ความพร้อมอุปกรณ์ และสถานที่ พบว่า เครื่องมือในการด าเนินงานไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น รถยนต์ อาคารที่อยู่อาศัยในการดูแลเบ้ืองต้น อาคารไม่
เอ้ืออ านวย ไม่มีสถานที่รองรับผู้รับบริการ การจัดสรรงบประมาณจะเป็นเชิงคุ้มครองดูแลคนขอทาน
มากกว่าการป้องกันไม่ให้ผู้มีความเสี่ยงออกนอกพื้นที่ชุมชนและมาท าการขอทาน และไม่มีการด าเนิน
โครงการในการพัฒนาคนขอทานเป็นรายบุคคล มีเฉพาะพัฒนาเป็นกลุ่ม ซ่ึงแต่ละคนจะมีปัญหาและความ
ต้องการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะขอทานต่างด้าวที่ต้องคุ้มครองก่อนส่งกลับประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายใน
การดูแลแต่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ ต้องถัวรายจ่ายกับคนไทย  

7. ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า สิ่งส าคัญที่ถูกละเลยคือ ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งความปลอดภัยด้านร่างกาย ด้านครอบครัว เนื่องจากการท างานตลอด 24 
ชั่วโมง รวมถึงแนวทางการให้บริการกรณีขอทานเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อนจะไม่มีที่พักคนป่วยมีเพียงการรับ
ยา และไม่มีที่ส่งต่อท าให้เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในการดูแล เนื่องจากเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และปัญหา
ขาดล่ามภาษาในการด าเนินงานกับขอทานต่างด้าว 

3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการและการป้องกนัปัญหาขอทานอย่าง
มีส่วนร่วม คณะผู้วิจยัได้ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและแนวทางการจัดการและป้องกันปัญหาขอทานแบบมี
ส่วนร่วม และการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการและป้องกันปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม โดย
พบว่ามีรูปแบบในการจัดการปัญหาการขอทานที่น่าสนใจดังนี้ 

3.1 รูปแบบและแนวทางการจัดการและป้องกันปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม   ซ่ึงเป็น
รูปแบบการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ พบว่ามี 2 ลักษณะ ได้แก่ 

3.1.1 การท างานของอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการขอทานจังหวัด ผ่านชุดปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขอทานระดับพื้นที่ 3 ทีม ประกอบด้วย 1. ทีมกฎหมาย ได้แก่ ต ารวจภูธร ต ารวจตรวจคน
เข้าเมือง เทศกิจ 2. ทีมสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ ทีม ONE HOME กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ และ 3. ทีมล่ามภาษา โดยในบางพื้นที่มีล่ามเพื่อสื่อสารกับผู้ท าการขอทานต่างด้าว เช่น 
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เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี เป็นต้น โดยทีมดังกล่าวท าหน้าที่ในการคัดแยก        
คัดกรองและคุ้มครองคนขอทาน ซ่ึงแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จะเน้นในเรื่องของการจัดระเบียบ
ขอทาน และการรณรงค์สร้างความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาขอทาน จึงท าให้เกิดการประสานงานผ่านภาคี
เครือข่าย การประชุม แลกเปลี่ยน การซักซ้อมการด าเนินงาน การถอดบทเรียนการท างานในแต่ละ
หน่วยงาน การประสานหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย โดยเจ้าภาพในการจัดระเบียบ คือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
เป็นหน่วยหลักในการประสานให้หน่วยในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วม  

3.1.2 การจัดการโดยเครือข่ายชุมชน เป็นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
ชุมชน โดยชุมชนเป็นหลักในการคิด และหน่วยงานรัฐ สนับสนุน มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

3.1.3 รูปแบบการจัดการโดยองค์กรทางสังคม/ สถาบันทางศาสนา โดยทางคณะผู้วิจัยได้
เลือกลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน “ล าพูนโมเดล” ซ่ึงเป็นการท างานที่เริ่มต้นจากวัดที่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สร้างศรัทธาในหลักศาสนา และหน่วยงานรัฐสนับสนุน ล าพูนโมเดลจงัหวดัตน้แบบปลอดขอทาน
แห่งเดียวของไทย 

3.2 การพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการและป้องกันปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม 
รูปแบบการจัดการและป้องกันปัญหาขอทานอย่างมีส่วนร่วม พัฒนาขึ้นจากกระบวนการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม จัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมแนวทางการ
จัดการและการป้องกันปัญหาขอทานจากพื้นที่ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในมุมมองของสหวิชาชีพ จากนั้นนักวิจัยจากส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1-12 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายผล และสังเคราะห์จนได้รูปแบบการจัดการและป้องกัน
ปัญหาขอทานอย่างมีส่วนร่วมที่ส าคัญ 5 รูปแบบและน ารูปแบบการจัดการและป้องกันปัญหาขอทานทั้ง 
5 รูปแบบกลับไปประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อต้องการทราบถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการจัดการและป้องกันปัญหาขอทานอย่างมีส่วนร่วม จากทมีสห
วิชาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน พ .ศ.2559 โดย
สามารถสรุปได้เป็น 5 รูปแบบคือ 

รูปแบบที่ 1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

รูปแบบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระท าการ
ขอทาน 

รูปแบบที่ 3 การป้องกันมิให้กลับมาขอทานซ้ า 
รูปแบบที่ 4 การสืบสวนจับกุมและปราบปราม

ขบวนการหรือแก๊งขอทาน 
รูปแบบที่ 5 การพัฒนานโยบายการจัดการปัญหาการขอทานในระดับพื้นที่ โดยสรุปได้ดังนี้  
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รูปแบบที่ 1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รูปแบบการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 3 วิธีการหลักคือ 

วิธีการที่ 1.1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่ือสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ขอทาน (การรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบ) 

วิธีการที่ 1.2 การสร้างความร่วมมือกับพ่อค้า แม่ค้า คนในพื้นที่ชุมชน 
วิธีการที่ 1.3 การรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ทานถูกวิธี ภายใต้หลักการ

ทีว่่า “งดให้เงินขอทาน” 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ควรมีมาตรการที่เข้มแข็งในการประกาศห้ามมิให้เกิดการให้เงิน
แก่ขอทาน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ทั้งผู้ให้ และผู้รับ  

รูปแบบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระท าการขอทาน จากการศึกษารูปแบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระท าการขอทานเป็นสาระส าคัญ
ประการหนึ่งในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (มาตรา5) ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวประกอบด้วย 
3 วิธีการหลักคือ  

วิธีการที่ 2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระท าการขอทาน ผ่านกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและฝึกอาชีพ เนื่องจากสาเหตุการขอทานเกิดขึ้นจากผู้กระท าการขอทานมีปัญหาความ
ยากจน ประกอบกับมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย และมีข้อจ ากัดในการวางแผนชีวิต ต้องการใช้ชีวิต
อย่างอิสระในสังคม ไม่มีความอดทน ขี้เกียจ เสพติดการขอ เคยชินกับสิ่งที่ได้มาง่าย ๆ จึงต้องเข้ามาสู่
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

วิธีการที่ 2.2 การควบคุมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้กระท าการขอทานตามแนวทางและ
ข้อปฏิบัติของสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระท าการขอทาน  พฤติกรรมการขอทานที่
เกิดขึ้นคือมีการน าสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันขอทานหรือบางครอบครัวมากระท าการขอทานโดยยึด
การขอทานเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และเม่ือถูกควบคุมตัวก็ยังคงกลับมากระท าการขอทานซ้ า 

วิธีการที่ 2.3 การคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพขอทานเด็ก โดยแนะน าให้เลิกขอทาน
และส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการศึกษาในระบบและหารายได้ กรณีเด็กที่มีพฤติกรรมขอทาน หรือมี
พฤติกรรมแอบแฝงขายพวงมาลัย หรือมีพฤติกรรมแอบแฝง เช่น ขายพวงมาลัย ขายของ ฯลฯ มีการ
ด าเนินการส่งเข้ารับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กและครอบครัว โดยสืบค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับเด็กและ
ครอบครัว พฤติกรรมเด็กที่เข้ามาขอทาน กรณีผู้ปกครองเป็นผู้พาเด็กมาขอทาน ขายของ พูดคุยท า
ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อเด็ก  บอกถึงสิทธิ์ที่เด็กควรได้รับ กฎหมายที่
เก่ียวข้องหากผู้ปกครองกระท าผิดกรณีน าเด็กมาขอทาน  ว่ากล่าวตักเตือนผู้ปกครอง มิให้กระท า
ความผิดอีก ติดตามครอบครัว หากพบเจอพฤติกรรมขอทานซ้ า บ้านพักเด็กและครอบครัวด าเนินการ
เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสหวิชาชีพ และขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด แยกเด็กออกจาก



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๑ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 41 
 

ครอบครัว และส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม และ
ได้รับการศึกษาตามวัยอันควร  

กรณีเด็กต่างด้าวที่ติดมากับพ่อแม่บ้านพักเด็กและครอบครัว รับตัวเด็กเข้ารับการคุ้มครอง 
ส่วนพ่อแม่อยู่ต้องด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยเบ้ืองต้นมีการจัดท าทะเบียนประวัติของเด็กแต่ละราย 
และให้การดูแลด้านปัจจัยสี่เป็นระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน เม่ือพ่อและแม่เด็กได้รับการพิจารณาคดี
จนถึงที่สุด จึงส่งเด็กคืนให้แก่ผู้ปกครอง และให้ ตม. ด าเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ควรมีรูปแบบคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพผู้กระท าการขอทานที่ชัดเจนใน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ  

รูปแบบที่ 3 การป้องกันมิให้กลับมาขอทานซ้ า พบว่า ปัจจุบันขอทานและพฤติกรรม
ขอทาน จากข้อค้นพบ พบว่าเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาท าการขอทาน หากเป็นคนไทยก็จะมีลักษณะของ
การขอทานซ้ า ดังนั้น การก าหนดวิธีการ หรือมาตรการในการจัดการนั้นกรณีขอทานคนไทยจะต้องใช้
หลักการสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาและช่วยเหลือตนเองให้ขอทานปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของตนเอง สร้างคุณค่าของตนเอง ในขณะที่ในกรณีที่เป็นขอทานต่างชาติที่กลับมากระท าการขอทานซ้ า 
มีข้อเสนอจากข้อค้นพบว่า ควรมีการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามและด าเนินคดีอย่างเข้มข้น บน
ฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบการป้องกันมิให้กลับมาขอทานซ้ าประกอบด้วย 3 วิธีการหลัก คือ 
วิธีการที่ 3.1 การสังคมสงเคราะห์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และการฝึกอาชีพเพ่ือให้

เกิดการช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นการสร้างคุณค่าตนเอง 
วิธีการที่ 3.2 การปราบปรามและด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดผ่านการบังคับใช้กฎหมาย

จริงจัง และการจัดการระบบฐานข้อมูล 
วิธีการที่ 3.3 การด าเนินคดีบนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศดังรายละเอียดข้อมูลตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนดังนี้  
เนื่องจากสภาพปัญหาขอทานเกิดจาก การเข้ามาขอทานของคนต่างด้าว และมีการขยาย        

เข้ามาในเขตเมืองใหญ่ รวมถึงเข้ามาถึงเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การเข้ามาของคน
ต่างด้าวนั้นเข้ามาแบบถูกกฎหมาย แต่จะเข้ามาท าผิดกฎหมาย และบางครั้งมีการน าเด็กเข้ ามาขอทาน
ร่วม ซ่ึงในขั้นตอนนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพิสูจน์
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของขอทาน 

ในกรณีผู้ใหญ่อุ้มเด็กมาขอทานด้วย ยังมีความเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคน
ต่างด้าว โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้องมีการแชร์ประสานส่งต่อข้อมูล เพื่อที่จะให้การ
ท างานร่วมกันมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาขอทานซ้ า ซ่ึงควรที่จะพิจารณาใน
เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจคนเข้าเมือง และควรแจ้งรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านให้มีมาตรการ
ป้องกันคนชาติของตนลักลอบเข้ามาขอทางในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐบาลควรให้ความส าคัญใน



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๑ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 42 
 

การประสานการท างานร่วมกันกับประเทศต้นทางโดยเฉพาะเมืองหรือจังหวัดตามแนวชายแดน ขึ้นบัญชี
ห้ามเข้าประเทศถ้าเข้ามาประเทศไทย จัดติดคุก ไม่ต้องส่งตัวกลับจนกว่าจะพ้นโทษ 

รูปแบบที่ 4 การสืบสวนจับกุมและปราบปรามขบวนการหรือแก๊งขอทาน 
ปัญหาขอทานที่ผ่านมาเกิดจากปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ จากข้อค้นพบ 

พบว่า รูปแบบการขอทานและพฤติกรรมการขอทานเปลี่ยนไป จากการขอข้าว ขอน้ า เป็นการขอเงิน 
และพัฒนารูปแบบแฝงโดยการน าของเล็กๆ น้อยๆ มาแลกเงิน การท าทีดูดวงแต่วางขันไว้ข้างตัวเพื่อขอ
เงิน และมีการรวมตัวของขอทานต่างด้าวเพื่อเช่าห้องพัก เช่าบ้านอยู่ด้วยกัน ของกลุ่มขอทานที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว พิการทางสายตา แล้วมีผู้น าพากันไปขอทานยังจุดต่างๆ เช่น ตลาดนัด งานเทศกาล
ประจ าจังหวัด เม่ือถึงเวลากลุ่มผู้น าพาก็จะกลับมารับผู้กระท าการขอทานกลับที่พัก ผู้น าพาบางคนท า
หน้าที่คอยส่งสัญญาณเม่ือพบว่ามีทีมเจ้าหน้าที่ลงจัดระเบียบ ท าให้ผู้กระท าการขอทานรู้ความ
เคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ และสามารถหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ได้ ผู้น าพาของขอทานกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้น า
พาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากคนขอทานที่พิการ ดังนี้จึงมีความ
จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีความตระหนักรู้ในการจ าแนกวิธีการ และขบวนการที่ซับซ้อนของกลุ่ม 
ขบวนการขอทานที่มีความแยบยลมากขึ้นในการแสวงหาประโยชน์จากความใจบุญ ความสงสารของผู้ให้ 
ด้วยการร่วมมือของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
สืบสวน ปราบปรามขบวนการขอทานดังกล่าวด้วย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยผ่านการ
ใช้รูปแบบการสืบสวนจับกุมและปราบปราม
ขบวนการหรือแก๊งขอทาน รูปแบบการสืบสวน
จับกุมและปราบปรามขบวนการหรือแก๊งขอทาน
ประกอบด้วย 6 วิธีการหลักคือ  

วิธีการ 4.1 การปราบปราม สืบสวนจับกุมกลุ่มขบวนการขอทาน 
วิธีการ 4.2 การสร้างการรับรู้ปัญหาขอทานไปยังผู้ให้เพื่อยุติการให้เงินขอทาน 
วิธีการ 4.3 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปราบปรามการขอทาน 
วิธีการ 4.4 การจ าแนกวิธีการ ประเภทขบวนการขอทานเพ่ือสร้างความตระหนักและ

รับรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วิธีการ 4.5 การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับใช้กฎหมายให้มีการด าเนินการ

อย่างเคร่งครัด จริงจัง 
วิธีการ 4.6 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ (Interpol) เพ่ือ

ร่วมกันจัดการอาชญากรรมระหว่างประเทศ/ ข้ามชาติ 
รูปแบบที่ 5. การพัฒนานโยบายการจัดการปัญหาการขอทานในระดับพ้ืนที่ เนื่องจาก

ปัญหาการขอทานเป็นปัญหาในลักษณะพฤติกรรมทางสังคมที่มีส่วนเก่ียวข้องกับค่านิยม ความเชื่อ และ
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พฤติกรรมของผู้คนในสังคมระหว่างบุคคลในฐานะของผู้ขอและผู้ให้ โดยคุณค่าว่าด้วยการให้ถือเป็นเรื่อง
ที่ดีงามในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดการปัญหาการขอทานจ าเป็นต้องค านึงบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างในทางความเชื่อและกรอบประเพณีของแต่ละสังคม 
ดังนั้น นโยบายการจัดการปัญหาขอทานจึงควรมีการออกแบบให้สอดคล้องกันในแต่ละในบริบทพื้นที่ 
โดยรูปแบบการพัฒนานโยบายการจัดการปัญหาการขอทานในระดับพื้นที่  ประกอบด้วย 5 วิธีการหลัก
คือ  

วิธีการที่ 5.1 การก าหนดแนวทางการจัดการและควบคุมการขอทานที่สอดคล้องกันทั้ง
ระดับชาติและระดับจังหวัด 

วิธีการที่ 5.2 การประชุมก าหนดข้ันตอน และซักซ้อมบทบาทการท างานระหว่าง
หน่วยงาน 

วิธีการที่ 5.3 การก าหนดนโยบายระดับกระทรวง  
วิธีการที่ 5.4 การส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ชุมชน รวมถึง

หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ชุมชน  
วิธีการที่ 5.5 การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขอทาน

ตามบทบาทอ านาจหน้าทางกฎหมาย และก าหนดแนวการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 
ส าหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ขอทานดังนี้  
เนื่องจากปัญหาขอทานซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีลักษณะเป็น

ปัญหาเรื้อรัง โดยสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นจากหลายเงื่อนไขปัจจัยทั้งความเชื่อ ความไม่รู้ การด าเนินการ
ของขบวนการอาชญากรรม รวมถึงแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดประสิทธิภาพและความ
ชัดเจน การจัดการปัญหาจึงต้องมีการก าหนดมาตรการในหลายแนวทาง และจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสังคม ทางคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการจัดการ
ปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ของสังคมเก่ียวกับ
การงดให้เงินขอทานผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มากขึ้ น  โดย เน้น เข้ าถึ งพื้ นที่ ในระดับห มู่ บ้าน            
โดยสื่อสารผ่านผู้น าทางสังคม ผู้น าทางความเชื่อ ผู้น า
ชุมชน ปราชญ์ชุมชน พร้อมแทรกเรื่องการช่วยเหลือ
คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน รวมถึงการ
ก าหนดให้การจัดการปัญหาเป็นวาระในการประชุม
ของท้องถิ่น หรือการจัดท าสื่อประชาสังคมในลักษณะ

ที่เป็น Mass Media เช่น การท าสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ  
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2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการก าหนดแนวทางการจัดการปัญหาอย่างเป็นกระบวนระบบ
ตั้งแต่การป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทาน โดยมีส่วนร่วมทุกกระบวนการกระทั่งติดตามผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้กระท าการขอทานอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางการจัดการดังกล่าวควรมีมาตรการรองรับและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

3. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายให้เต็มรูปแบบ และเข้มข้น จริงจัง ทั้งมาตรการการจับกุม 
การปรับ และการด าเนินคดีในกรณีขอทานต่างชาติ 

4. การด าเนินงานด้านการจัดการปัญหาขอทาน ควรเป็นหน้าที่หลักของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกบัตรผู้แสดงความสามารถ การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แสดง
ความสามารถ และให้หน่วยงานอ่ืนๆ เป็นหน่วยงานสนับสนุน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
เป็นผู้จัดการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ทั้งเรื่องงบประมาณ และเรื่องบุคลากรและควรมีการจัด
อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการผู้กระท าการขอทาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2559 อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการเสริมเทคนิค และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ในแต่ละจังหวัด 

5. ควรมีการประชุมและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ต ารวจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เพื่อ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งหาแนวทางเชิงป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดคนขอทานใน
พื้นที่ซ่ึงอาจด าเนินการผ่านคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานระดับจังหวัด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
1) บุคลากรเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ควรได้รับการ

พัฒนาที่เพียงพอในการรับรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนทุกฉ บับ เพื่อให้การขับเคลื่อน
งานในภาพรวมด าเนินไปด้วยดี  

2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ควรมีรูปแบบและแนวทางการ
ป้องกันปัญหาขอทานที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้คนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการ
ขอทาน รวมถึงให้ความส าคัญต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้ให้ทานที่จะน าไปสู่การ “งดให้เงิน
ขอทาน” 
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“การประชุม ศปก.สสว.1” 

  การประชุม ศปก.สสว.๑ เป็นเวทีในการทบทวน ทวนซ้ า ขับเคลื่อนงาน พัฒนางาน และ
ขยายผลให้กับหน่วยงานในพื้นที่และเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
รัฐมนตรี (9-5-5) รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ประเด็นการประชุม ดังนี้ 
 
ล าดับ เร่ือง วัน เดือน ป ี

1 หารือวางแผนจัดงานตลาดนัดความรู้สู่ชุมชน 10 มกราคม 2561 

2 เพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บริหาร พม. สู่การขับเคลื่อนการ
จัดเก็บข้อมูลทางสังคมและตลาดนัดความรู้ชุมชน และ
ติดตามการด าเนินงาน ปี 2561 

17 มกราคม 2561 

3 วางแผนการลงพื้นที่จดัเก็บข้อมูล Social Map 29 มกราคม 2561 

4 หารือและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ ของทุก
กลุ่ม/ฝ่าย 

5 กุมภาพันธ์  2561 

5 ถ่ายทอดตัวชีว้ัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลประจ าปี 2561 
และติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย 

12 กุมภาพันธ์  2561 

6 หารือการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

7 การพิจารณาประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ของ สสว.1 

8 กุมภาพันธ์ 2560 

8 หารือและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ ของทุก
กลุ่ม/ฝ่าย 

14 มีนาคม 2561 

9 รับฟังการถ่ายทอด ศปก.พม. ครั้งที่ 70/2561 และ
ขับเคลื่อนติดตามงานผ่าน ศปก.สสว.1 

9 พฤษภาคม 2561 

10 รับฟังการถ่ายทอด ศปก.พม. ครั้งที่ 73/2561 และ
ขับเคลื่อนติดตามงานผ่าน ศปก.สสว.1 

16 พฤษภาคม 2561 

 

War room tpso1 
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ล าดับ เร่ือง วัน เดือน ป ี
11 รับฟังการถ่ายทอด ศปก.พม. ครั้ งที่ 76/2561 และ

ขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ สสว.1 ครั้งที่ 1 
23 พฤษภาคม 2561 

12 รับฟังการถ่ายทอด ศปก.พม. ครั้งที่ 84/61/2561 และ
ขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ สสว.1 ครั้งที่ 2 

13 มิถุนายน 2561 

13 ขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ สสว.1 ครั้งที่ 3 4 กรกฎาคม 2561 

14 รับฟังการถ่ายทอด ศปก.พม. ครั้งที่ 98/2561 และ
ขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ สสว.1 ครั้งที่ 4 

11 กรกฎาคม 2561 

 

สสว.๑ มีการประชุม ศปก.สสว. ๑  รวมทั้งสิ้น 14 ครัง้ โดย นายพิสิฐ  พูลพพิัฒน์  ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  เป็นประธาน  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวม ๓7 คน เพื่อถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานของผู้บริหารกระทรวง พม. 
สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ และ
ติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  

 
 

 
 
 

 
 
 

war room TPSO1 
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การประชุมประจ าเดือน  
 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ มีการประชุมประจ าเดือน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวน 9 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดนโยบายกระทรวงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของกลุ่ม/ฝ่ายรวมทั้งงานบูรณาการในพื้นที่ ณ ห้อง
ประชุมส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  

 

 
 

: ประเด็นการประชุม ดังนี ้
 

ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี

ตุลาคม  1. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) สสว.1 
ประจ าปี 2560 

- แผนปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda 
Basnda : A1) 

- แผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาระบบ
บริหารและการพัฒนาองค์กร (Administration 
Based : A2) 

- นโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด (Area 
Based : A3) 

2. การจัดท าคู่มือมาตรฐาน ของ สสว.1 
3. สรุปสถิติการใช้ห้องประชุมของ สสว.1 
4. การแปลงนโยบาย 9-5-5 ปีงบประมาณ 2561 สู่การปฏิบัติ 

30 ตุลาคม 2560 

การประชุมประจ าเดือน 

ชี้แจง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

หาแนวทาง
แก้ไขปัญหา

ร่วมกัน 

ประสานการ
ท างานระหว่าง
กัน สร้างความ

สามัคคี 

รับฟังความ
คิดเห็นที่

หลากหลาย 

ตรวจสอบ และ
ติดตามผล 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

ร่วมกันตัดสินใจ 
รับผิดชอบ
ร่วมกัน 

ให้ผู้เข้าประชุม
ได้มีโอกาส

พบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
ซ่ึงกันและกัน

ร่วมกัน 
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ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี

พฤศจิกายน  1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ ขอให้หน่วยงานใน
สังกัด สป.พม. จัดเตรียมการต้อนรับ พล.อ.
อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. ในวันศุกร์ที่ 1 
ธันวาคม 2560 

2. ขอให้หน่วยงานเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล 
Big Data/Social Map ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
15 ธันวาคม 2560 

3. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ที่เก่ียวข้องด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตาม
บทบาทภารกิจ ติดตามนโยบาย/ข่าวสาร/
สถานการณ์/ความคืบหน้าต่างๆ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแนวทางการด าเนินงาน/
ปฏิบัติการข่าวสารให้ประชาชนรับทราบต่อไป 

4. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม/ฝ่าย 

5. การด าเนินงานตลาดนัดชุมชน 
6. การจัดท า Social Map 
7. การจัดท ารายงานสรุปผลการเนินงานประจ าปี 

2560 
8. การจัดท าแผนพับประชาสัมพันธ์นโยบาย

กระทรวง พม. 
9. มาตรฐาน GECC 
10. การด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ในพื้นที ่
11. การติดตามเรื่องการก่อสร้างอาคารของศูนย์

คนไร้ที่พึ่งจงัหวัดปทุมธาน ี
12. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ในกรณี

ผู้อ านวยการเดินทางไปราชการ 
13. การจัดงานวันปีใหม่ 2561 

 

ธันวาคม 1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ ขอให้หน่วยงานใน
สังกัด สป.พม. เร่งด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ และรายงาน Action Plan ให้
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง 

4 ธันวาคม 2560 
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ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี

 2. การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับระบบดิจิตอล  
ว่าจะน ามาเป็นประโยชน์การท างานอย่างไร 
รวมถึงเตรียมเรื่อง Big Data 

3. การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ขอให้มีรางวัลเม่ือท า
ความดี และลงโทษถ้ากระท าผิดรวมทัง้รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

4. ฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่อง ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ในไตรมาสที่ 1/  
ขอความร่วมมือทุกกลุ่ม/ฝ่าย ช่วยกันลดการใช้
พลังงานในหน่วยงานฯ ตามมาตรการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง กระดาษ ลดการใช้ค่า
สาธารณูปโภคลดลง 5% และสรุปการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ประจ าเดือนธันวาคม 2560 

5. มอบหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ
ตลาดนัดความรู้ สู่ชุมชน 

6. การจัดท า Social Map 
7. การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2560  
8. การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์นโยบาย

กระทรวง พม. 
9. ด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ในพื้นที ่
10. โครงการหน้าบ้านหน้ามอง 
11. การแปลงนโยบาย 9-5-5 ปี งบ 61 สู่การ

ปฏิบัติ 
12. กิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบาย 9-

5-5 (A2) 
13. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของส านักงาน 

 

กุมภาพันธ์ 1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ ให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดที่เก่ียวข้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ 
ติดตามนโยบาย/ข่าวสาร/สถานการณ์/ความ
คืบหน้าต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแนว
ทางการด าเนินงาน/ปฏิบัติการข่าวสารให้ 

26 กุมภาพันธ์ 2561 
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ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี

 ประชาชนรับทราบต่อไป 
2. ขอให้ทุกหน่วยงานน าหลักธรรมและยึดหลักธรร

มาภิบาลใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. ขอให้พัฒนา Application เชื่อโยง Big Data 

กับข้อมูล Family Data Social Map การ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม องค์กรภาค
ประชาสังคม เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนงาน และกิจกรรม 

4. ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หาแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อไม่ให้
ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนและปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ รวมทั้งมาตรการการด าเนินงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

5. ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมกันออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ฯ และขอความร่วมมือส่วน
ราชการฯ งดจัดการประชุมในวันออกหน่วยฯ 
ให้เป็น “วันปลอดการประชุมฯ เพื่อให้ผู้บริหาร
และส่วนราชการได้ร่วมกิจกรรมฯ 

6. ให้ส่วนราชการ ที่จะจัดสัมมนา ต่างๆ ควร
ส่งเสริมธุรกิจเอกชน ร้านค้า โรงแรม ที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวดัปทุมธานี เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนา
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด 

7. ฝ่ายบริหารแจ้งเพื่อทราบ เรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2561 ในไตรมาสที่ 2/ขอให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
จัดท าตัวชี้วดัรายบุคคลของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ าลงในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 และพนักงานราชการให้
จัดท าตัวชี้วดัลงในระบบ PDIS/ความร่วมมือทุก
กลุ่ม/ฝ่าย ช่วยกันลดการใช้พลังงานใน
หน่วยงานฯ ตามมาตรการลดการใช้พลังงาน 
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ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี
 ไฟฟ้า เชื้อเพลิง กระดาษ ลดการใช้ค่า

สาธารณูปโภคลดลง 5% และสรุปการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ประจ าเดือนธันวาคม 2560ความ
ร่วมมือทุกกลุ่ม/ฝ่าย ช่วยกันลดการใช้พลังงานใน
หน่วยงานฯ ตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
เชื้อเพลิง กระดาษ ลดการใช้ค่าสาธารณูปโภค
ลดลง 5% และสรุปการเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 

8. การส่งใช้ใบส าคัญต่างๆ 
9. การจัดท าระบบ intranet 
10. ให้ด าเนินการจัดท าแผนจัดการความรู้ (LM) 
11. การจัดท า Social Map 
12. ด าเนินการจัดท าท าเนียบเครือข่ายแหล่งการ

เรียนรู้ในพื้นที ่
13. โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
14. กิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบาย 9-

5-5 (A2) 
15. แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
16. เตรียมความพร้อมรับงานผู้ตรวจราชการ 
17. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่แต่งชุดเครื่องแบบสี

กากีทุกวันจันทร ์

 

มีนาคม 1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
ที่เก่ียวข้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ ติดตาม
นโยบาย/ข่าวสาร/สถานการณ์/ความคืบหน้าต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทางการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติการข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบต่อไป 

2. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในไตรมาสที่ 3  

3. ขอให้วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง วางแผนการ
รองรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุปี 61-62 
 

30 มีนาคม 2561 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๑ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี
 4. ขอให้ใช้ทิศทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงเป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนในการด าเนินงาน มีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบประชารัฐ E6 

5. ขอให้สนับการท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมโดย
ส่งผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่สามารถให้ข้อมูลได้เข้า
ร่วม 

6. ข้อสั่งการผู้ว่าราชการ ขอให้ทุกส่วนราชการสร้าง
การเรียนรู้และท าความเข้าใจกับประชาชน ถึง
แนวทางการบริหารงานตามโครงการ “ไทยนิยม 
ยั่งยืน” ซ่ึงยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7. ให้ส่วนราชการด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนเรื่อง “ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด”  

8. บริหารแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 และขอความ
ร่วมมือทุกกลุ่ม/ฝ่าย ช่วยกันลดการใช้พลังงานใน
หน่วยงานฯ ตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
เชื้อเพลิง กระดาษ ลดการใช้ค่าสาธารณูปโภค
ลดลง 5% 

9. มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสสว. 
10. ให้ด าเนินการการจัดท าแผนจัดการความรู้ (KM) 
11. การจัดท า Social Map  
12. ด าเนินการจัดท าท าเนียบเครือข่ายแหล่งการ

เรียนรู้ในพื้นที ่
13. โครงการหน้าบ้านน่ามอง 

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบาย 9-
5-5 (A2) 

14. แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
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ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี

พฤษภาคม 1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ ให้ทุกหน่วยงานในสังคม 
ที่เก่ียวข้องในการจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกประเภท 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online แต่ในกรณทีี่
จ าเป็นต้องจ่ายเงินสด ให้ท ารายงานชี้แจงให้
กระทรวงทราบทุกครั้ง 

2. ขอให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมแผนด้านอัตราก าลัง 
มาตรฐานการพัฒนาบุคลากร งบด าเนินงานให้
เหมาะสมในการหารือกับ กพร. 

3. โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวง พม. พ.ศ.
2560-2564 ภายใต้ชื่อ “10 Flagship 
Project” 

4. แจ้งผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 และขอให้ทุก
กลุ่ม/ฝ่ายเร่งรัดการเบิกจ่ายในการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
6. ความคืบหน้าของงาน/กิจกรรม/โครงการของ

กลุ่ม/ฝ่าย 
7. แผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
8.  ให้ด าเนินการการจัดท าแผนจัดการความรู้ (KM) 
9. การจัดท า Social 
10. ด าเนินการจัดท าท าเนียบเครือข่ายแหล่งการ

เรียนรู้ในพื้นที ่
11. โครงการหน้าบ้านน่ามอง 

กิจกรรม Big Ciening Day ตามนโยบาย 9-5-
5 (A2) 

12. แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
13. กิจกรรมการออกก าลังกาย 
14. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
15. การจัดตั้งครัวเพื่อสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ สสว.1 
16. การท าบุญส านักงานฯ 

9 พฤษภาคม 2561 

มิถุนายน 1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ  
- ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.พม. เข้าร่วม

ประชุม ศปก.พม. ในระบบ Conference เป็น
ประจ า 

- ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 3  

11 มิถุนายน 2561 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๑ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี

 ให้ได้ 76% 
- ให้เร่งรัดการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาทางสังคม โดยให้มีการประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมทุกสัปดาห์ กรณีจ่ายเงิน
สงเคราะห์เป็นเงินสดให้ชี้แจงมายังกระทรวงฯ 

- ให้บันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้า
ระบบ และลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

- ขอให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ นรม.เรื่องการ
รณรงค์การลดขยะและการใช้ถุงพลาสติก 

2. ข้อสั่งการผู้ว่าราชการฯ 
- การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและการประดับธงชาติไทย 
- ให้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ 

Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติและถวายพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- เชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วไป แต่ง
กายเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 
2561 

3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. กลุ่ม/ฝ่าย รายงานผลความคืบหน้าของงาน 
5. แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
6. การมีวินัยทางการเงิน 
7. โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
8. กิจกรรม Big Cleaning Day  
9. ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 
10. กิจกรรมการออกก าลังกาย 
11. ไฟทางส่องสว่างตามทางเดินภายใน สสว.1 
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ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี

กรกฎาคม 1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ  
- ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัด 

Thailand Social Expo 2018  
- ให้ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจ และเร่งรัดการ

ด าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

- ให้ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและ
สรุปผล ครม.สัญจร พร้อมรายงานให้ รมว.พม.
ทราบ อย่างต่อเนื่อง 

- เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวง พม. แตง่กายด้วยเสื้อผ้าโทนสฟี้า 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

2. ข้อสั่งการผู้ว่าราชการ 
- ให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน น้อมน าตามพระ

บรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธี
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 

- การรายงานตามข้อสั่งการ เม่ือต้นสังกัดระดับ
กระทรวง กรม ของส่วนราชการ ได้มีข้อสั่งการ
ให้ด าเนินการในเรื่องใดๆ พร้อมกับให้รายงาน
ต้นสังกัดทราบ 

- เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวง พม. แตง่กายด้วยเสื้อผ้าโทนสฟี้า 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

3. การเตรียมความพร้อมในการจัดงานเวที
วิชาการ ปี 2561 

4. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
5. กลุ่ม/ฝ่าย รายงายผลการด าเนินงาน 
6. แผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
7. โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
8. การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

31 กรกฎาคม 2561 
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องค์กรประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า ๒ คนขึ้นไป ถ้าต่างคนต่างคิดต่างท า ไม่มีการปรึกษาหารือกัน 
ไม่รู้ทิศทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ผลการด าเนินงานก็จะสะดุดหรือหยุดอยู่กับที่  ดังนั้น การประชุม
จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารองค์กรให้สมาชิกรับรู้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมควบคุม ร่วมติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 

ประจ าเดือน เร่ือง วัน เดือน ป ี

กันยายน 1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ 
- ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ สรุป ประเมินการใช้

งบประมาณในปี 2561 และวางแผนการใช้
งบประมาณในปี 2562 

- ให้ติดตามการประเมินผลและตรวจสอบภายในเป็น
ประจ า อย่างต่อเนื่อง 

- ให้สร้างการท างานของจังหวัดไปสู่ One Hand One 
Home One Heart 

- ให้บูรณาการการประชุม สัมมนาของแต่ละกรมและใช้
แนวทางการประชุม Conference เพื่อลดการเชิญ
เจ้าหน้าที่ที่ส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมประชุมส่วนกลาง 

2. ข้อสั่งการผู้ว่าราชการฯ 
- ขอให้ทุกส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ าให้รีบ

ด าเนินการและเร่งการเบิกจ่าย ส าหรับงบประมาณ 
จังหวัดปทุมธานี ปี 2562 ขอให้ส่วนราชการที่ได้
เสนอขอรับงบประมาณฯ จัดเตรียมความพร้อม และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการฯ 

3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
5. การแบ่งทีมเพื่อลงพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด 
6. กลุ่ม/ฝ่าย รายงานผลการด าเนินงาน 
7. แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
8. โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
9. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบใหม่ 

17 กันยายน 2561 
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 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ได้รับมอบหมายให้

ด าเนินการขับเคลื่อนงานมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ทั้ง ๑๒ แห่ง 
ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและพัฒนางานของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๒ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่      
การปฏิบัติงานตามภารกิจ จ าแนกเป็น ๔ มิติ ๑๔ ด้าน ๓๐ มาตรฐาน ๔๕ ตัวช้ีวัด ทั้งนี้เพื่อให้ส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเป็นองค์กรและกลไกระดับชาติที่เอื้ออ านวยและประสาน
เช่ือมโยงกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิตมีบริการสวัสดิการและการคุ้มครอง
อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเสมอภาค สามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นสังคมสันติสุข 
น่าอยู่และยั่งยืน 

การขับเคลื่อนงานมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ มีกลไก
คณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาก าร ๑ – ๑๒ โดยมีค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ๑๐๕/๒๕๖๑ ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ ๑ เป็นประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการกลุ่มการส่งเสริมการบูรณาการงาน สสว. ๑ – ๑๒ 
และหัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สสว. ๑ เป็นเลขานุการร่วม แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ใช้วิธีการประเมินตนเอง ก าหนดเกณฑ์ผ่านตัวช้ีวัดร้อยละ ๘๐ ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้องผ่าน
เกณฑ์ตัวช้ีวัดร้อยละ ๑๐๐ 

 

การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีของ สสว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏบิัติงาน สสว. 
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ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมินมาตรการปฏิบัติหน้าท่ีของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.)  

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 

๑ 

สสว. 

๒ 

สสว. 

๓ 

สสว. 

๔ 

สสว. 

๕ 

สสว. 

๖ 

สสว. 

๗ 

สสว. 

๘ 

สสว. 

๙ 

สสว. 

๑๐ 

สสว. 

๑๑ 

สสว. 

๑๒ มิติ ๑ ปัจจัยน าเข้า ๑๐  <๘ 

๑. การแบ่งฝ่ายครอบคลุมบทบาท
หน้าที่  

๑. มีครบ ๑ ฝ่าย ๒ กลุ่ม ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๒. ปริมาณบุคลากรเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
ปฏิบัติงานตรงตามกรอบ
อัตราก าลังที่ก าหนด 

๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ 

๓. คุณภาพของบุคลากรเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผอ.สสว. 
และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายได้รับการ
อบรมตามระดับการบรหิาร 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่จบ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
๕. ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรที่
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร 
๖. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ได้ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๐ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๐ 
 

๑ 
 
 

๐ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๐ 
 
 

๐ 

๑ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๐ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๑ 
 

๐ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๐ 
 
 

๒ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 

๑ 

สสว. 

๒ 

สสว. 

๓ 

สสว. 

๔ 

สสว. 

๕ 

สสว. 

๖ 

สสว. 

๗ 

สสว. 

๘ 

สสว. 

๙ 

สสว. 

๑๐ 

สสว. 

๑๑ 

สสว. 

๑๒ มิติ ๑ ปัจจัยน าเข้า ๑๐  <๘ 

๔. อาคารสถานที่ ๗. สสว. มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เป็น
สัดส่วน และเพียงพอต่อภารกิจ 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๕. วัสดุอุปกรณ์ ๘. วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา ๙. ร้อยละการเบิกจ่ายตามที่ส านัก
งบประมาณก าหนดครบตามเกณฑ์ที่
ส านักงบประมาณก าหนด 

๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

รวม ๑๐ ๐ ๑๐ ๘ ๔ ๙ ๕ ๘ ๖ ๘ ๘ ๗ ๕ ๘ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 

๑ 

สสว. 

๒ 

สสว. 

๓ 

สสว. 

๔ 

สสว. 

๕ 

สสว. 

๖ 

สสว. 

๗ 

สสว. 

๘ 

สสว. 

๙ 

สสว. 

๑๐ 

สสว. 

๑๑ 

สสว. 

๑๒ มิติ ๒ ระบบและกระบวนการ ๒๐ <๑๖ 

๑. ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ๑. จ านวนช่องทางการสื่อสาร
ภายในส านักงาน อย่างน้อย ๕ 
ช่องทาง 
๒. ระยะเวลาที่มีการส่งต่อข่าวสาร
แก่ผู้เก่ียวข้อง ไม่เกิน ๑ วันท าการ 
หลังจากรับเรื่อง 
๓. จ านวนครั้งของการประชุม
ชี้แจงและแลกเปลี่ยนข่าวสารใน
ส านักงาน ๔ ครั้ง/เดือน 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๒ 
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๒ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๑ 
 
 

๐ 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 

๒. การก ากับติดตามงาน ๔. มีการก ากับและติดตามงาน
ประจ าปีภาพรวม และของกลุ่ม/
ฝ่าย 

๒ ๐ ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๓. ความโปร่งใสของระบบการ
ประเมินผล 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับรู้เกณฑ์ในการประเมินผล 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่
ยอมรับผลการประเมิน 

๒ 
 

๒ 

๐ 
 

๐ 

๒ 
 

๒ 

๐ 
 

๒ 

๐ 
 

๐ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๑ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 

๑ 

สสว. 

๒ 

สสว. 

๓ 

สสว. 

๔ 

สสว. 

๕ 

สสว. 

๖ 

สสว. 

๗ 

สสว. 

๘ 

สสว. 

๙ 

สสว. 

๑๐ 

สสว. 

๑๑ 

สสว. 

๑๒ มิติ ๒ ระบบและกระบวนการ ๒๐ <๑๖ 

 ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ที่
เขียนผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

 

๓ 

 

๐ 

 

๓ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๐ 

 

๓ 

 

๑ 

 

๓ 

 

๐ 

 

๐ 

๔. การควบคุมภายใน ๘. การมีแผนการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่ม/
ฝ่าย และมีการชี้แจง : มีแผนและมี
การชี้แจง ๒ ครั้ง/ป ี

๙. การด าเนินงานตามแผน : มี
หลักฐาน มีรายงานการด าเนินงาน 

๒ 

 

 

 

๒ 

๐ 

 

 

 

๐ 

๒ 

 

 

 

๒ 

๒ 

 

 

 

๒ 

๐ 
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๒ 
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๑ 

 

 

 

๒ 

๒ 

 

 

 

๒ 

๑ 

 

 

 

๒ 

๒ 

 

 

 

๒ 

รวม ๒๐ ๐ ๒๐ ๑๕ ๐ ๑๗ ๒๐ ๒๐ ๑๗ ๒๐ ๑๓ ๒๐ ๒๐ ๑๖ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 

๑ 

สสว. 

๒ 

สสว. 

๓ 

สสว. 

๔ 

สสว. 

๕ 

สสว. 

๖ 

สสว. 

๗ 

สสว. 

๘ 

สสว. 

๙ 

สสว. 

๑๐ 

สสว. 

๑๑ 

สสว. 

๑๒ มิติ ๓ ภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์การ ๓๐ <๒๔ 

๑. การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร ์

๑. จ านวนครั้งที่มีการถ่ายทอด
เน้ือหาและกระบวนการท างานเชิง
ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี 

๓ ๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๒. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ๒. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานในแต่ละปี 
อย่างน้อย ๑๐ วันต่อคนต่อปี 

๓ ๐ ๐ ๓ ๓ ๐ ๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๐ 

๓. การถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการ
แก่บุคลากร 

๓. จ านวนครั้งในการถ่ายทอด
ความรู้เชิงวิชาการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ๑ ครั้ง/เดือน 

๓ ๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๐ ๐ 

๔. การสนับสนุนและให้ค าปรึกษา
ทางบริหารและวิชาการ 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนงบประมาณที่
ได้รับการแนะน าจาก ผอ.สสว. 

๓ ๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 

๑ 

สสว. 

๒ 

สสว. 

๓ 

สสว. 

๔ 

สสว. 

๕ 

สสว. 

๖ 

สสว. 

๗ 

สสว. 

๘ 

สสว. 

๙ 

สสว. 

๑๐ 

สสว. 

๑๑ 

สสว. 

๑๒ มิติ ๓ ภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์การ ๓๐ <๒๔ 

๕. วัฒนธรรมสัมพันธ์เก้ือกูล ๕. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่
ส่งเสริม การท างานเป็นทีม ไม่น้อย
กว่า ๕ โครงการ/กิจกรรมต่อปี 
๖. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างสมดุลในชีวิต
และงาน ๔ กิจกรรมต่อปี 

๓ 
 
 

๔ 

๐ 
 
 

๐ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๓ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๑ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๖. วัฒนธรรมการเรียนรู้ ๗. จ านวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สังคม อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี 
๘. จ านวนเรื่องที่มีการจัดการ
ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม  ๔ เรื่องต่อ
ปี/สสว. 

๓ 
 
 

๔ 

๐ 
 
 

๐ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๐ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๔ 

๓ 
 
 

๐ 

๒ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๐ 

๐ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๐ 

๗. วัฒนธรรมธรรมาภิบาล ๙. มีการประกาศและน าค่านิยม
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ๓ กิจกรรม 

๔ ๐ ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒ ๔ ๔ ๔ 

รวม ๓๐ ๐ ๒๗ ๓๐ ๒๖ ๒๐ ๒๑ ๓๐ ๓๐ ๒๖ ๒๒ ๒๖ ๒๒ ๑๗ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 
๑ 

สสว. 
๒ 

สสว. 
๓ 

สสว. 
๔ 

สสว. 
๕ 

สสว. 
๖ 

สสว. 
๗ 

สสว. 
๘ 

สสว. 
๙ 

สสว. 
๑๐ 

สสว. 
๑๑ 

สสว. 
๑๒ มิติ ๔ ผลผลิตและผลลัพธ์ ๔๐  <๓๒ 

๑. การมีแผนพัฒนาวิชาการ ๑. มีแผนพัฒนาวิชาการในระดับ
พื้นที่ ๑ แผน/ ๕ ป ี

๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๐ ๒ 

๒. การศึกษาวิจัย ๒. จ านวนโครงการวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณาของ วช. อย่างน้อย สสว. 
ละ ๑ เรื่องต่อปี 
๓. จ านวนรายงานการวิจัย สสว. 
ละ ๓ เรื่อง/ปี 

๒ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๐ 

๒ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๒ 

๓. การถอดบทเรียนหรือสังเคราะห์
ความรู้ 

๔. จ านวนความรู้จากการถอด
บทเรียนหรือสังเคราะห์ความรู้ 
อย่างน้อย ๒ เรื่องต่อปี 

๒ ๐ ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๔. การสนับสนุนงานวิชาการ ๕. จ านวนเวทีวิชาการหรืองาน
น าเสนอ/เผยแพร่/แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางวิชาการร่วมกับกลุ่ม/
หน่วยงานที่ให้บริการ : สสว.ละ ๑ 
เวที/ปี 

๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
 

๒ ๐ 
 

๑ ๒ 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๑ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 66 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 

๑ 

สสว. 

๒ 

สสว. 

๓ 

สสว. 

๔ 

สสว. 

๕ 

สสว. 

๖ 

สสว. 

๗ 

สสว. 

๘ 

สสว. 

๙ 

สสว. 

๑๐ 

สสว. 

๑๑ 

สสว. 

๑๒ มิติ ๔ ผลผลิตและผลลัพธ์ ๔๐  <๓๒ 

 ๖. จ านวนศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ : 
สสว. ละ ๑ ศูนย์ 

๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๕. การน าความรู้จากการวิจัยและ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ 

๗. จ านวนการน าความรู้จาก
งานวิจัยหรือวิชาการไปใช้
ประโยชน์ อย่างน้อย ๒ เรื่องต่อปี 

๓ ๐ ๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๐ ๒ 

๖. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ๘. จ านวนสื่อวิชาการที่เผยแพร่    
ปีละ ๕ เรื่อง 
๙. จ านวนกิจกรรมที่มีความร่วมมือ
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ 
กิจกรรม/ปี 

๓ 

 

๒ 

๐ 

 

๐ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๓ 

 

๒ 

๐ 

 

๒ 

๗. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการ 

๑๐. จ านวนกิจกรรมในศูนย์
เรียนรู้ อย่างน้อย ๓ กิจกรรม 
๑๑. จ านวนแหล่งเรียนรู้ของ
เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน  
ปีละ ๑ แหล่งต่อ ๑ จังหวัด  
ที่รับผิดชอบ 

๒ 
 

๓ 

๐ 
 

๐ 

๒ 
 

๐ 

๒ 
 

๓ 

๒ 
 

๑ 

๒ 
 

๓ 

๒ 
 

๓ 

๒ 
 

๐ 

๒ 
 

๓ 

๒ 
 

๓ 

๒ 
 

๓ 

๒ 
 

๐ 

๒ 
 

๓ 

๒ 
 

๐ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 
๑ 

สสว. 
๒ 

สสว. 
๓ 

สสว. 
๔ 

สสว. 
๕ 

สสว. 
๖ 

สสว. 
๗ 

สสว. 
๘ 

สสว. 
๙ 

สสว. 
๑๐ 

สสว. 
๑๑ 

สสว. 
๑๒ มิติ ๔ ผลผลิตและผลลัพธ์ ๑๐  <๘ 

๘. การวิเคราะห์สถานการณ์ ๑๒. จ านวนการวิเคราะห์และการ
รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่ม
จังหวัด/ภาค ๒ ครั้งต่อปี 
๑๓. จ านวนการส ารวจความ
คิดเห็นในประเด็นที่สังคมให้ความ
สนใจ อย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 

๓ 
 
 

๒ 

๐ 
 
 

๐ 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๒ 

๙. การจัดท ายุทธศาสตร์ สสว. ๑๔. การมีแผนยุทธศาสตร์ของ 
สสว. และมีการทบทวนทุกปี 

๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๐ ๐ ๒ 

๑๐. การสนับสนุนการจัดท า
ยุทธศาสตร์ 

๑๕. มีการสนับสนุนยุทธศาสตร์
จังหวัด ของ พมจ. เพื่อเสนอให้
บรรจุในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/
ภาค        

๒ ๐ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๑๑. การบูรณาการแผนงาน ๑๖. มีการบูรณาการแผนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ ๑ แผน 

๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๑๒. การนิเทศงาน ๑๗. มีแผนนิเทศงาน ๑ แผน   ๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๐ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมินตนเอง 

ผ่าน ไม่ผ่าน สสว. 
๑ 

สสว. 
๒ 

สสว. 
๓ 

สสว. 
๔ 

สสว. 
๕ 

สสว. 
๖ 

สสว. 
๗ 

สสว. 
๘ 

สสว. 
๙ 

สสว. 
๑๐ 

สสว. 
๑๑ 

สสว. 
๑๒ มิติ ๔ ผลผลิตและผลลัพธ์ ๑๐  <๘ 

๑๓. การติดตามประเมินผลเชิง
วิชาการตามนโยบาย 

๑๘. มีรายงานการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเชิง
วิชาการตามนโยบายและภารกิจ
กระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

๒ ๐ ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวม ๔๐ ๐ ๓๒ ๓๘ ๓๓ ๔๐ ๓๘ ๓๗ ๓๒ ๓๘ ๓๘ ๓๓ ๓๐ ๒๗ 

ผลรวมคะแนน ๔ มิติ ๑๐๐ ๐ ๘๙ ๙๑ ๘๓ ๘๖ ๘๓ ๙๔ ๘๔ ๙๒ ๘๑ ๘๖ ๖๙ ๖๘ 
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ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด (ศูนย์บริการทางวิชาการ) 
   
1. โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
2. กลุ่มเป้าหมาย : 
 2.1 บุคลากร One home พื้นที่ 4 จังหวัด 
 2.2 หน่วยงานภาครัฐ  
 2.3 หน่วยงานภาคเอกชน 
 2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.5 ภาคเครือข่าย และประชาชน 
3. ปรัชชา : การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ 
4. วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบถ่ายทอดความรู้งานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม        
ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และเป็นหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการ        
ทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
5. องค์ประกอบหลัก (ผลผลิต) : 
 5.1 แหล่งเรียนรู้ 
  5.1.1 การด าเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ฯ (ที่ตั้ง สสว.) 
   1) ชุดความรู้     ไม่มี    มี จ านวน 1 เรื่อง  ชื่อ “การส่งเสริมการออมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เขตตรวจราชการที่ 1 **อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
   2) คลีนิกวิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  ไม่มี   มี การออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการทางวิชาการในการให้ค าแนะน า เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ของกระทรวง พม. จ านวน 15 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 812 คน ประเมินความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 
ต่อการประชาสัมพันธ์การให้บริการของกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 1  
  5.1.2 การด าเนินงานกับแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ (พื้นที่รับผิดชอบ สสว.)  
  1) ฐานข้อมูลเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่  ไม่มี    มี  2 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 :การจัดท าท าเนียบเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้งานพัฒนาสังคม เขตตรวจ
ราชการที่1 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายถอดความรู้งานวิชาการด้านพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ
สังคมที่เหมาะสมรวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายตามบริบท
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พื้นที่ภายใต้กิจกรรมการจัดท าเนียบเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้งานพัฒนาสังคม กระบวนการด าเนินงาน
เป็นการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่เพื่อจัดท ารายงานท าเนียบเครือข่ายในรูปแบบ BI/GIS 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ในเขตตรวจราชการที่ 1 
  ประเด็นที่ 2 : การบูรณาการเครือข่ายภาคประชารัฐพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกความ
ร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการผลงานด้านการส่งเสริมวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม 
ด้านสังคมสู่ชุมชนสู่การเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 
  2) การท ากิจกรรม / MOU ร่วมกับแหล่งเรียนรู้  ไม่มี    มี 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1: การบูรณาการเครือข่ายภาคประชารัฐพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกความ
ร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการผลงานด้านการส่งเสริมวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม 
ด้านสังคมสู่ชุมชน เม่ือวันที่ 2๓ มกราคม 2561 ณ อาคารหอประชุมส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อร่วมกันส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ใช้ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากร ด้านการส ารวจ ศึกษาวิจัย การพัฒนากิจกรรม การจัดแหล่งความรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ร่วมกัน จ านวน 10 องค์กร ประกอบด้วย 

1. องค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ   
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
4. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
5. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
6. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี 
7. ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พึ่ง จังหวัดปทุมธาน ี
8. ศูนย์พฒันาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 
9. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านก่ึงวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธาน ี
10. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 

 กิจกรรมที่ 2: บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 การจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
วตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ซ่ึงเป็นทักษะที่มีความจ าเป็น และ
เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานในปัจจุบัน สู่การสอบใบ
ประกาศนียบัตร IC3Digital Literacy Certification ที่ได้รับการรับรองถูกก าหนดมาตรฐานที่เป็น Neutral 
Vendor Standard จากองค์กรที่ก าหนดมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลอย่างเป็นสากล
หลากหลายองค์กร เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ตึกเรียนรวม 13 ห้อง 301 (ปฏิบัติการ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกระทรวง พม. 31 คน  
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 กิจกรรมที่ 3:บูรณาการความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
- การศึกษาดูงาน “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นชุดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึง

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ผู้ชมจะได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีก าเนิดมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
การสื่อสาร เทคโนโลยีการค านวณและคอมพิวเตอร์ วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้เก่ียวข้องของกระทรวง พม. จ านวน 30 คน 

- การศึกษาดูงาน “บทเรียนในความมืด” Dialogue in the Dark (DID) เป็นการ
เรียนรู้ที่ไม่ใช้ตา สอนให้มองชีวิตในมุมอ่ืน เอาตัวเองออกจากที่ๆ ที่ยืนอยู่ เพื่อไปเรียนรู้ เข้าใจคนอ่ืน
อย่างแตกต่าง มีแต่นึกคิด จินตนาการด้วยตัวเองว่ามันเป็นอย่างไร ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ 
จัตุรัสวิทยาศาสตร อพวช. (NSM Science Square) จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย บุคลากร พม. เจ้าหน้าที่และผู้เก่ียวข้อง จ านวน 30 คน 

กิจกรรมที่ 4 : บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการใช้ธรรมะบ าบัด 

“ธรรมะกับการพัฒนาสังคม” ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน
ก่ึงวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่ได้รับการดูแลจาก
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านก่ึงวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้เก่ียวข้อง 
จ านวน 40 คน 

3) อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดผลการด าเนินงาน....................................................... 
 5.2 การถ่ายทอดความรู้  
  1) ช่องทางเว็บไซต์    ไม่มี   มี http://tpso1.m-society.go.th/index.php/th/ 
  2) หน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่  ไม่มี  มี  จ านวน 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 812 คน ประเมินความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 ต่อการประชาสัมพันธ์
การให้บริการของกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

http://tpso1.m-society.go.th/index.php/th/
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คร้ังที ่ วัน/เดือน/ป ี สถานที ่
ผู้เข้าร่วม

คน 

ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

  1 3 ต.ค.60 งานวั นคล้ ายสถาปนา ครบรอบ 15 ปี 
กระทรวง พม. 

51 5 

2 23 พ.ย..60 อบต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 64 4.46 

3 26 ธ.ค.60 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  53 4.47 

4 13 ม.ค.61 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  อ . เ มือง  จ .
ปทุมธานี 

52 4.43 

5 18 ม.ค.61 วัดช้าง ต.นาหลวง อ.ดอกพุด จ.สระบุรี 58 4.49 

6 19 ม.ค.61 เทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ .บางปะอิน จ.
อยุธยา 

41 4.43 

7 25-26 ม.ค.
61 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ 126 4.09 

8 22 ก.พ.61 วัดโพธิ์นิ่ม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี 

67 4.47 

9 26 เม.ย.61 รร.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.สระบุรี  

52 4.49 

10 27 เม.ย.61 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.
ปทุมธานี 

30 4.50 

11 17 พ.ค.61 วัดดงมะเกลือ ต.ค าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 54 4.50 

12 21 มิ.ย.61 อบต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 52 4.52 

13 27 มิ.ย.61 วัดกลางคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 30 4.50 

14 19 ก.ค.61 วัดโคกขาม ต .ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ .
สระบุรี 

30 4.50 

15 10 ส.ค.61 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต.สนั่นรักษ์ อ.
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

52 4.49 

รวมทั้งส้ิน 812 4.48 

  3) การจัดอบรม   ไม่มี    มี  จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 3.1 การจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ซ่ึงเป็นทักษะที่มีความ
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จ าเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานในปัจจุบัน สู่การสอบใบ
ประกาศนียบัตร IC3Digital Literacy Certification ที่ได้รับการรับรองถูกก าหนดมาตรฐานที่เป็น Neutral 
Vendor Standard จากองค์กรที่ก าหนดมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลอย่างเป็นสากล
หลากหลายองค์กร เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ตึกเรียนรวม 13 ห้อง 301 (ปฏิบัติการ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกระทรวง พม. 31 คน จากการ
อบรมและทดสอบดังกล่าว มีผู้สอบผ่าน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  ผู้สอบผ่านวิชาที่ 1  จ านวน 21 ท่าน   คิดเป็นร้อยละ 67.74  
  ผู้สอบผ่านวิชาที่ 2  จ านวน 15 ท่าน   คิดเป็นร้อยละ 48.39  
  ผู้สอบผ่านทั้ง 2 วิชา  จ านวน 13 ท่าน   คิดเป็นร้อยละ 41.94  
 3.2 การจัดอบรมเสริมพลังบทบาท สสว.1-12 ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนทีม One 
Home สู่แนวทางการบริหารจัดการและระบบบริการที่จะสามารถน าไปใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบได้ 
เม่ือวันที่ 30-31 พฤษภาคม ถึง 1-2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชน (พช) 
จังหวัดสระบุรี และ ห้องประชุมไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากร พม. และ 
สสว.1-12 จ านวน 30 คน จากการอบรมด าเนินงาน 3 กิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างพลังองค์กรพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ 
  2) การบริหารจัดการและการจัดบริการหนุนเสริมภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการ 
  3) ทบทวนบทบาทวิเคราะห์ สังเคราะห์ เติมเต็มพัฒนาการขับเคลื่อน สสว .1-12 
รองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และบริบทพื้นที่ได้ 
  4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไม่มี    มี  จ านวน 5  กิจกรรม  ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 :การขับเคลื่อนกิจกรรมตลาดนัดความรู้สู่ชุมชนภายใต้แนวคิด “สสว.1 
SMART CENTER”  เพื่อเปิดพื้นที่ สสว.1 การถ่ายทอดความรู้งานวิชาการด้านพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เกิดการสานพลังประชารัฐ หลอมรวมความร่วมมือทุกภาคส่วน ภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน เชื่อมโยงชุมชนของการมีส่วนร่วมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างคนเมืองกับคนชนบท 
และเปิดโอกาสการอุดหนุนสินค้า ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เน้นการออม ซ่ึงถือเป็นการช่วยเหลือเอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกันได้ น าสู่การเสริมความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ มอบความสุขคืนประชาชน ผ่านตลาดนัด
ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน เม่ือวันที่ 2๓ มกราคม 2561ณ อาคารหอประชุมส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ ๑ ผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง และ
ประชาชน จ านวน 200 คน 

กิจกรรมที่ 2 :การด าเนินงาน One Home 4 จังหวัด เขตตรวจราชการที่ 1 สืบเนื่องจาก
การประชุม ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพ 
(One Home) 4 จังหวัด ครั้งที่ 1 “รู้เขา รู้เรา ก้าวต่อไป one home พม. 4 จังหวัด” โดยมีการจัด



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๑ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 75 
 

กิจกรรม ประกอบด้วย เวทีเสวนาให้ความรู้ One Home แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมร้อยกีฬาสาน
สัมพันธ์ 4 จังหวัด โดยเป้าหมายการด าเนินงานพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด
ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการบริหารงานภาครัฐในประเด็นแผนเดียวกัน การหารือเชิงวิชาการ
และยุทธศาสตร์ การเยี่ยมเยียนเรียนรู้ รู้จักกัน เน้นการสร้างสัมพันธภาพก่อนขยายผลสู่การบูรณาการ
ระบบงาน สู่เป้าหมายการท างานร่วมกันได้ เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าหน่วยงานและทีมงาน จ านวน 51 หน่วยงาน 

กิจกรรมที่ 3 :การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อซ่อม สร้าง เสริม 
สู่การถ่ายทอดประสบการณ์ เป้าหมายการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อซ่อม สร้าง เสริม สู่การถ่ายทอด
ประสบการณ์ 

ด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้เด็กและเยาวชนมีทักษะและความเป็นเลิศในด้านอาชีพต่อ
ยอดการด าเนินเนินชีวิตอย่างมีทิศทางในอนาคตในกิจกรรม “พัฒนางาน พัฒนาคน ปลูกฝังส านึก
ภูมิคุ้มกันต่อสังคม” กระตุ้นเสริม ผนึกก าลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ร่วมรับผิดชอบตนเองต่อสังคมดีได้ เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถานแรกรับเด็กหญิง
บ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ , 
เจ้าหน้าที่และวิทยากร ผู้เก่ียวข้องของกระทรวง พม. จ านวน 65 คน 

กิจกรรมที่ 4 :ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการความ
ร่วมมือด้านวิชาการ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับกลุ่ม
จังหวัด สู่กิจกรรมย่อยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สานพลังประชารัฐด้านสังคม มุ่งสู่ชุมชนพึ่งพา
ตนเองเขตตรวจราชการที่ 1 รวม 4 จังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง พม. ที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล (Social Map)          
ปี 2561 โดยก าหนดจัดงานในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสสว.1  ผู้เข้าร่วมคือ ผู้บริหาร
องค์กรหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 30 คน สู่การขยายผลการขับเคลื่อนร่วมกัน 
 กิจกรรมที่ 5 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านปฏิบัติงานเสริมพลังบทบาท สสว.1-12 
ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนทีม One Home สู่แนวทางการบริหารจัดการและระบบบริการที่จะสามารถ
น าไปใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบได้ เม่ือวันที่ 30-31 พฤษภาคม ถึง 1-2 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชน (พช) จังหวัดสระบุรี และ ห้องประชุมไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี 
กลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากร พม. และ สสว.1-12 จ านวน 30 คน สู่การสร้างพลังองค์กร การบริหาร
จัดการและการจัดบริการหนุนเสริมภาคีเครือข่าย และทบทวนบทบาทวิเคราะห์ สังเคราะห์ เติมเต็ม
พัฒนาการขับเคลื่อน สสว.1-12 รองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และบริบทพื้นที่ได้ 
 5.3 การสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในข้อ 5.2 การถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมที่ 3 การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อซ่อม สร้าง เสริม สู่การถ่ายทอดประสบการณ์ “ 
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6. สรุปผลการด าเนินงาน (ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561) 
 6.1 เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจากศูนย์เรียนรู้ฯ 1,137 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95.71% ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจากศูนย์เรียนรู้ฯ       
7. สรุปผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561) 
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งปี (โอน1-2) วงเงิน 556,000.- บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหกพัน
บาทถ้วน) 
 ผลการเบิกจ่าย 468,921.- บาท (สี่แสนหกหม่ืนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
8. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา อุปสรรคข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่อการให้บริการ/ด้านบุคลากรปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 
9. กลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด สสว.1 
 9.1 SWOT ศูนย์เรียนรู้ สสว.1  
  9.1.1 จุดแข็ง : ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการคมนาคมสะดวก 
     บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
     มีกรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  9.1.2 จุดอ่อน : ข้อจ ากัดด้านงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
     องค์ความรู้ทางวิชาการของศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่มีเพียงพอต่อผู้รับบริการ 
  9.1.3 โอกาส : ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
     จังหวัดในพื้นที่มีจุดเด่นที่หลากหลาย 
  9.1.2 อุปสรรค :  กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ปี 2561 
1.  กลยุทธ์พลิ ก
ฟ้ืน 

1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่หน่วยงาน 
เครือข่ายที่หลากหลาย เช่น อปท.,NGO, ศพค., เครือข่ายภาคประชาชน, ศูนย์ผู้สูงอายุ 

 2. การสร้างชุดความรู้ในรูปแบบสารสนเทศ ( E-book ) 
 3. การเปิดตลาดนัดความรู้ ตลาดชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท สสว. การ

เผยแพร่องค์ความรู้ การถอดบทเรียนและบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐในพื้นที่
จังหวัด 

 4. จัดท าท าเนียบกลุ่มเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้ เพื่อรองรับบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
(ท าเนียบเครือข่าย และท าเนียบแหล่งเรียนรู้) 

2. กลยุทธ์ตัดทอน - 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ปี 2561 
3. กลยุทธ์เชิงรุก 5.  ศูนย์ปฏิบัติการเครอืข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เพื่อเป็นศูนย์กลางประสาน

และบรูณาการความร่วมมือ One Home 
 6. การจัดประชุมบูรณาการความร่วมมอืทีม ส านักงาน ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม (ทีม One 

Home) จ านวน 51 หน่วยงาน ในเขตตรวจราชการที่ 1 เพือ่หารือเชิงวิชาการและ
ยุทธศาสตร์ตามอ านาจหน้าที่ สสว. ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้กิจกรรม 
TPSO 1 SMART CENTER 

 7. ด าเนินกิจกรรมโดยท าการ “MOU” ระหว่างหน่วยงานกบัศูนย์เรียนรู ้
4. กลยุทธ์รักษา
เสถียรภาพ 

8. ด าเนินการจัดท าสือ่เพื่อปรบัปรุงข้อมูลสถานการณ์ทางสงัคม 
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แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด(แผน 5 ปี) 
ปี 2560-2564 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1.กลยุทธ์พลิกฟ้ืน 1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนบัสนุนงานการจัดสวัสดิการสงัคมให้แก่หน่วยงาน 

เครือข่ายทีห่ลากหลาย เช่น อปท.,NGO, ศพค., เครือข่ายภาคประชาชน, ศูนย์
ผู้สงูอายุ 

      

2. การสร้างชุดความรู้ในรปูแบบสารสนเทศ ( E-book )       
3. การสร้างชุดความรู้ในรปูแบบหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ       

4. การเปิดตลาดนัดความรู้ ตลาดชุมชน เพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์บทบาท 
สสว. การเผยแพร่องค์ความรู้ การถอดบทเรียนและบรูณาการความร่วมมือกับ

ภาครัฐในพื้นที่จังหวัด 

      

5. จัดท าท าเนียบกลุ่มเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้ เพื่อรองรับบุคลากรที่
เปลี่ยนแปลงบอ่ย(ท าเนียบเครือข่าย และท าเนียบแหลง่เรียนรู้) 

      

2.กลยุทธ์เชิงรุก 6.  ศูนย์ปฏิบัติการเครอืข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ประสานและบูรณาการความร่วมมือ One Home 

      

7. การจัดประชุมบูรณาการความร่วมมอืทีม ส านักงาน ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม 
(ทีม One Home) จ านวน 51 หน่วยงาน ในเขตตรวจราชการที่ 1 เพื่อหารือ
เชิงวิชาการและยทุธศาสตร์ตามอ านาจหน้าที่ สสว. ในการแปลงนโยบายสู่การ

ปฏิบัติ ภายใต้กิจกรรม TPSO 1 SMART CENTER 

      

8. ด าเนินกิจกรรมโดยท าการ “MOU” ระหว่างหน่วยงานกบัศูนย์เรียนรู ้       
3.กลยุทธ์รักษา

เสถียรภาพ 
9. ด าเนินการจัดท าสือ่เพื่อปรบัปรุงข้อมูลสถานการณ์ทางสงัคม       
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้เห็นชอบให้ สสว. ด าเนินการ
จัดตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ ให้มีความเชื่อมโยงเป็นทิศทางเดียวกับการด าเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

มติที่ประชุม ผอ.สสว. ประจ าเดือนกันยายน 2560 ได้มอบให้ส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน
ระบบการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ของกระทรวง พม. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ ด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยสรุปโครงสร้างการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ กระทรวง พม. ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์  : การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ เป็นกระบวนการซ่อม สร้าง เสริม Mindset เป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มสายงานที่เป็นวิชาชีพหลัก ก้าวสู่
มาตรฐานการจัดบริการ ที่เป็นไปตามกระบวนการทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เป้าหมายงานคือ “ประชาชนได้ประโยชน์งานส าเร็จ คนท างานมีความสุข” มิติงานจะก ากับ ติดตาม สอนแนะ 
ประเมินคุณภาพการจัดบริการ และสร้างแรงจูงใจ ระดับดีเด่นจัดท าประกาศเกียรติคุณ และเสนอชื่อไป
เข้ารับรางวัล  

 กรอบแนวทางการด าเนินงาน : ถือเป็นปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2556 พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนโยบาย
กระทรวง พม. (Area Based) ประเด็นมาตรฐานสู่สากล  

 กลุ่มเป้าหมาย : จะครอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุมัติ (License) 
ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้นิเทศงานนักศึกษา ผู้ฝึกงาน
นักศึกษา และองค์กรสาธารณประโยชน์ที่กระทรวง พม. รับรองและขึ้นทะเบียนไว้ 

 ประเด็นการนิเทศ : เน้นหลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห์สมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จรรยาบรรณสังคมสงเคราะห์ โดยการนิเทศจะเน้น การฝึกทักษะ
ทางวิชาชีพ อาทิ Case Conference การเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ระบบการส่งต่อบริการ (Referral)            
การประเมินความต้องการ (Need Assessment) และความผสมกลมกลืนอย่างลงตัวของกระบวนงาน 
(Blending) 

 รูปแบบการนิเทศ : ด าเนินการในรูปแบบการประเมินตนเองรายเดือน การประเมิน
โดยกลุ่มย่อยรายไตรมาส และการถอดบทเรียนภาพใหญ่ทั้งระบบ ปีละ1 ครั้ง เบ้ืองต้นก าหนดเริ่มโครงการ
ในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อน าร่องก่อนพัฒนาต่อยอดกระบวนงาน โดยจะเสนอกระทรวงฯ 
แต่งตั้งและอบรมผู้นิเทศงาน ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (License) มีทักษะและประสบการณ์
ในงาน และมีความเหมาะสมใน 76 จังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ที่กระทรวงแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือก
จากบัญชีรายชื่อของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

การนิเทศงานนักสังคมสงเคราะห์ของ พม. 
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 กลไกการนิเทศงาน : เคลื่อนระบบงานโดยคณะกรรมการที่กระทรวงแต่งตั้ง ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 แห่ง (การนิเทศงาน เป็นอ านาจหน้าที่ของ สสว. 
ตามกฎกระทรวงฯ) ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ผู้อ านวยการ
กองตรวจราชการ ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการสถาบันพระประชาบดี ผู้แทนกรมที่ได้รับมอบหมาย 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ 

การด าเนนิงานขับเคล่ือนการนเิทศงานสังคมสงเคราะห์ กระทรวง พม. ดังนี ้
ตามค าสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่ 67/2561 ลงวันที่ 

25 มกราคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ มีอ านาจหน้าที่
ในการวางแผนก าหนดหลักสูตรอบรม จัดท าคู่มือการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานผลการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ โดยมีที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม 
เป็นประธาน และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีองค์ประกอบเป็นผู้แทนหน่วยงานระดับกรม ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2-12 
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑  ขับเคลื่อนและก าหนดโครงสร้างการนิเทศ
งานด้านสังคมสงเคราะห์ของกระทรวง พม. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการปรับกระบวนการซ่อม 
สร้าง เสริม การเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มสายงานที่เป็นวิชาชีพหลัก ให้ก้าวสู่มาตรฐานการจัดบริการ ที่เป็นไป
ตามกระบวนการทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เป้าหมายงาน คือ 
“ประชาชนได้ประโยชน์งานส าเร็จ คนท างานมีความสุข” โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ (MOU) ระหว่างกระทรวง พม. 
กับองค์กรหลักทางวิชาชีพ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ เอ พญาไท เวลา ๐๙.๐๐ น. รายละเอียด ดังนี้ 

1) พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ (MOU) ระหว่าง
กระทรวง พม.กับองค์กรหลักทางวิชาชีพ โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวง พม .          
เป็นประธาน และมีผู้ แทนจากองค์กร
วิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ร่วมลงนาม ๕ 
หน่วยงาน ได้แก่ ๑) รศ.อภิญญา เวชยชัย 
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ๒) รศ.ดร.
โกวิ ทย์  พ วง ง าม  คณ บดี คณ ะสั ง ค ม
สงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
๓) นางนวลใย  วัฒนกุล คณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์และสวั สดิการสังคม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          
๔) ศาสตราจารย์รพีพรรณ ค าหอม นายก
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สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย และ ๕) นางณัฐวดี ณ มโนรม 
นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

๒) วัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการฯ  เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและการให้บริการแก่ประชาชนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสังคม
สงเคราะห์สู่ชุมชนร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถด าเนินการตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และร่วมกันพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ด้านการส ารวจ ศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรม การถ่ายทอด
ความรู้งานด้านสังคมสงเคราะห์ 

๓) ขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการที่หน่วยงานทั้งหกฝ่ายตกลงร่วมกัน 
  (๑) ส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อน และติดตามงานด้านการ

นิเทศงานสังคมสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้นิ เทศงาน การอบรม สัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม และการศึกษาดูงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
  (๓) พัฒนาคุณภาพการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  (๔) ความร่วมมืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ 

 2. อบรมผู้นิเทศงานสังคมสงเคราะห์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์  ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี  

    1) พิธีการและสารัตถะ -พิธี เ ปิดการอบรม โดยมีนางไพรวรรณ  พลวัน            
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธาน และนายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ กล่าวรายงาน ประเด็นการอบรมประกอบด้วย 
การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ กระทรวง พม. , นิเทศ
งานสังคมสงเคราะห์อย่างไรให้ได้งาน และให้ได้ใจ
ประชาชน และการวางระบบการนิเทศงานสังคม
สงเคราะห์   ในพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรม  

2) ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 
ผอ.สสว. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และ
นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต รวม ๑๑๒ คน 

3) รายละเอียดการอบรมฯ  สรุปดังนี้ 
(๑) พิธีเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษ “ที่นี่กระทรวง พม.” โดย นาง

ไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และกล่าวรายงานโดย 
นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การจัด
อบรมพอสังเขป 

(๒) ในหัวข้อ “Insight การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์กระทรวง พม.” What 
How How to วิทยากรโดย นางวรรภา ล าเจียกเทศ ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ประเด็น What ความเป็นมา สิ่งที่หวัง ทางที่ไป เป้าหมายสุดท้าย พัฒนาการ
ของงาน และทิศทาง How จังหวะการก้าวเดินของกระบวนงาน กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการนิเทศงาน 
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วิธีการนิเทศ Road Map กับ Action Plan และ Succession Plan How to สู่ความส าเร็จ               
ทั้งระบบงาน ระบบผู้นิเทศงาน ผู้รับนิเทศ และประชาชนผู้รับบริการ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ 
         (๓) การอภิปราย “นิเทศงานสังคมสงเคราะห์อย่างไรให้ได้งาน และให้ได้ใจ
ประชาชน” วิทยากรโดย นายชินชัย  ชี้เจริญ กรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ดร.ทิพาภรณ์       
โพธิ์ถวิล อุปนายกสภาสังคมสงเคราะห์ และนางวรรภา ล าเจียกเทศ ผอ .กมพ. ประเด็นความหมาย 
ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการนิเทศงาน ลักษณะการนิเทศงาน หลักการนิเทศ หัวใจส าคัญของการนิเทศ
งาน วิธีการนิเทศงานองค์ประกอบของการนิเทศงาน ประกอบด้วย นโยบาย แนวคิด ปรัชญาและ
เป้าหมาย คุณสมบัติของผู้นิเทศ การบริหารแผนงาน กระบวนการเครื่องมือ รวมถึงการประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการนิเทศแบบสอนงาน รายละเอียดเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบมา
พร้อมนี้) 
         (๔) การสัมมนากลุ่มย่อยเพ่ือวางระบบการนิเทศงานสังคมในพ้ืนที่ ด าเนินงาน
โดยนายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ ผอ.สสว.๑ ทั้งนี้แบ่งเป็น ๔ กลุ่มย่อย โดยให้มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
วิธีการด าเนินงาน เพื่อน าไปเตรียมการขับเคลื่อนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยก าหนดวิธีการ ๑) จัด
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้กับหน่วยงาน พม. ในพื้นที่ ๒) ส ารวจนักสังคมสงเคราะห์ทุกระดับและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ๓) ส ารวจความต้องการการนิเทศงาน ก าหนดประเด็น รูปแบบการ
นิเทศงาน ๔) ลงพื้นที่นิเทศงานตามแผนที่ก าหนด ๕) ท าการประเมินตนเองแบบรายบุคคล  แบบกลุ่ม 
รายงานผลการนิเทศงาน และติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

(๕) ข้อเสนอแนะวิทยากร เห็นด้วยกับการน าเสนอการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ ทั้ง 4 กลุ่ม ทั้งนี้การด าเนินงานควรมี ๓ ขั้นตอน ๑) เตรียมแผนการด าเนินงาน  ๒) ด าเนินการ
ตามแผนงาน ๓) การติดตาม เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น และกระบวนการท างานกับผู้รับการ
นิเทศงาน ที่เน้นเรื่องการ  มีส่วน
ร่ วมทุกคน “เ ริ่ มต้นที่ เ ร าอยู่ 
Start Where We Are”           
ในส่ วนประเด็ นรู ปแบบการ
ประเมินผลที่ เ กิดขึ้นจากการ
นิ เท ศ ง าน  รู ปแ บบของ กา ร
ประเมินผลมีทั้งแบบเดี่ยวกับแบบ
กลุ่ม ทั้งนี้มีความแตกต่างกัน ต้อง
ท าค วามเข้ า ใจ  รู ปแบบการ
ประเมินผล แบบเดี่ยวต้องบันทึก
ไว้ ว่ า จุ ด ไหนควรพัฒนาและ
ปรับปรุง แล้วเนื้อหาที่จะพัฒนาและปรับปรุงต้องมีความสอดคล้องกับข้อท้าท้ายของตัวบุคคลประเด็น
จะลึกขึ้น  ต้องท าแผนให้เห็นถึงความแตกต่าง ประเด็นการประเมินผลเชิงปริมาณของกลุ่ม เช่น มีการ
ประชุมในทุก ๆ เดือน การมีส่วนร่วมของบุคคลที่เข้าร่วมอย่างเหมาะสมชัดเจน ความถี่ มิติเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงเน้นความรู้ที่เดิมเป็นอย่างหนึ่ง และมีความเปลี่ยนแปลง เช่น ระบบความคิด ความกล้าในการ
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แสดงออกของผู้รับการนิเทศ การสร้างความม่ันใจในบุคลิกภาพ การใช้หลักเหตุผลแนวคิด ทฤษฎีมา
ประกอบซ่ึงจะบอกว่ามีความแม่นย ามากขึ้น เนื้อหา การเรียนรู้ทางปัญญา มีความรู้คิดเพิ่มขึ้น และมี
ประโยชน์อย่างไร ต้องเน้นการประเมินตนเองอย่างจริงใจ ทั้งนี้จ าเป็นต้องพัฒนาผู้นิเทศงานด้วย 

3.  ส่งมอบงานนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ด าเนินการขับเคลื่อนการนิเทศงานในภาพรวมของกระทรวงต่อไป 

4. ตามค าสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่ 302/2561        
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกประเภทในจังหวัดใกล้เคียง มี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกประเภทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในเขตจังหวัด โดยผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 เป็นที่ปรึกษา 

     ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  ในฐานะที่ปรึกษา ได้ก าหนดแนวทาง
แผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์หน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่  1 
ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ให้มีความชัดเจน ก่อนด าเนินการ
นิเทศ ติดตามในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยการด าเนินการ ดังนี้ 

1)  รูปแบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์หน่วยงาน    
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 

 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผ่านเวทีการประชุมคระกรรมการกับดูแลการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่มีการประชุมพิจารณาเงินอุดหนุนสงเคราะห์ทุกเดือน 

 ติดตามลงเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Case) ที่ได้รับเงินอุดหนุน
สงเคราะห์ 2-3 ราย 

 พิจารณากระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทางการให้
ความช่วยเหลือของเงินอุดหนุนสงเคราะห์แต่ละชนิด 

2)  แผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์หน่วยงาน         
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้ 

 
จังหวดั วันที่ลงพ้ืนที ่ คณะผู้นเิทศ ตดิตามข้ามจงัหวดั 

นนทบุรี 13 กรกฎาคม 61 ผอ.สสว.1 ร่วมกับ พมจ.ปทุมธานี 
ปทุมธานี 12 กรกฎาคม 61 ผอ.สสว.1 รว่มกับ พมจ.สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 18 กรกฎาคม 61 ผอ.สสว.1 รว่มกับ พมจ.นนทบุร ี
สระบุรี 10 กรกฎาคม 61 ผอ.สสว.1 รว่มกับ พมจ.พระนครศรีอยธุยา 

3)  ประเด็นการตรวจติดตาม 
 การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม : 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สระบุรี ประชุม 1 ครั้ง/เดือน และจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ประชุม 2 ครั้ง/
เดือน 
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 วิธีการจ่ายเงิน : จะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาโดยตรง  ส าหรับการ
จ่ายเงินสดได้เฉพาะกรณีผู้ประสบอัคคีภัย 

 วิธีการยื่นขอรับความช่วยเหลือ : ผ่านช่องทางส่วนราชการ/ท้องถิ่น 
อาสาสมัคร/ภาคีเครือข่าย ผ่านช่องทางการสื่อต่างๆ และยื่นด้วยตนเอง 

 บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ : เยี่ยมบ้าน/ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกราย ด้วย
เหตุผล นักพัฒนาสังคมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงด าเนินการเยี่ยมทุก
หลัง 

 แหล่งข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ : ข้อมูล Social Map  
ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภัยพิบัติในพื้นที่/เฉพาะกิจ  ฐานข้อมูล Family Data ครู ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. การลงเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ภาพประกอบความเป็นอยู่ และ ผู้พิการที่ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

 การติดตามและประเมนผลผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสด  
- ติดตามครบทุกคน (นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา) 
- ติดตามไม่ครบทุกคน (สระบุรี )  

เนื่องจากผู้ประสบปัญหามีจ านวนมาก ท าให้การติดตามไม่ครบตาม
จ านวนที่ได้รับการอนุมัติ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณใหม่
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับบริการรายใหม่ๆ 
และเร่งการเบิกจ่ายให้ทันกับเวลา จึงไม่สามารถติดตามผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือครบทุกราย 

4) แนวทางบริหารความเสี่ยง : เยี่ยมบ้านสอบ
ข้อเท็จจริงทุกราย การจ่ายเงินช่วยเหลือโดยการโอนเข้าบัญชี และ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคม ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๖ และแนวทางมาตรการการจ่ายเงินอุดหนุน และ
กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงและเยี่ยมบ้าน หากนักสังคมสงเคราะห์ติดภารกิจ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ได้รับค าสั่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาเองทุกราย 

5) ปัญหาอุปสรรค  
 ผู้ประสบปัญหาบางรายไม่มีบัญชีธนาคาร  
 ผู้ประสบปัญหา มีบัญชีธนาคารอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย  
 ผู้ประสบปัญหา เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีญาติ ไม่สามารถไปเปิดบัญชี

ด้วยตนเองได้ ต้องอาศัยผู้น าชุมชนในการพาไปท าธุรกรรมทางการเงิน  
 ผู้พิการไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร  
 หน่วยงานมีข้อจ ากัด เรื่อง ยานพาหนะในการเดินทาง/ออกพื้นที่เยี่ยมบ้าน  
 ไม่มีนักสังคมสงเคราะห์/บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอต่อการออกพื้นที่

เยี่ยมบ้าน 
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Social Map การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง

สังคมรายครัวเรือน เขตตรวจราชการที่ ๑ 

 หลักการและเหตุผล 
นโยบายรัฐบาลต้องการสร้างฐานข้อมูลขนาดมหาศาล (Big Data) ในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศ โดย
การบูรณาการด้านข้อมูลและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการที่
จะยกระดับการเป็นเจ้าภาพทางสังคม โดยการพัฒนาระบบข้อมูลทางสังคม (Social Map) เป็น
เครื่องมือในการบริหาร ก าหนดนโยบาย มาตรการในการให้บริการ และจัดสวัสดิการให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ยกระดับและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

 วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(Social Map) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ในภารกิจของ
กระทรวง 

 2.2 เพื่อบูรณาการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทางสังคมในความรับผิดชอบของกระทรวงและ
ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างเหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การสงเคราะห์ (Social Welfare) การบริการทางสังคม (Social 
Service) การประกันทางสังคม (Social Security) รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มอนาคตทาง
สังคม (Social Future Trend) 
 

 ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน  
3.1 ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน คือ ข้อมูลระดับครัวเรือนที่แสดง          

สภาพปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนเป็นรายบุคคลที่ระบุถึงปัญหา และความต้องการในด้านต่าง ๆ 
รวมถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่เคยได้รับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

3.2 เกณฑ์การพิจารณาผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
(1) บุคคลที่ต่ ากว่าเกณฑ์รายได้เส้นความยากจน  ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 

38,000 บาท/คน/ปี (ที่มา : แบบส ารวจครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560) 
(2) บุคคลที่ลงทะเบียนโครงการเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีคุณสมบัติ (1) ต้องมี

สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ข้ึนไปโดยต้องเกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2542 และ (2) ต้องเป็น
คนว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท (3) ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางทางการเงิน เช่น 
เงินฝากธนาคารสลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ รวมทั้งส้ินไม่เกิน 1 แสนบาท และ (4) ต้อง
ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรมสิทธ์ิดังกล่าวต้อง
เข้าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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(ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง) 
(3) สมาชิกในครอบครัวมีปัญหาความเดือดร้อนเป็นที่ประจักษ์ อาทิ ความพิการ 

เจ็บป่วยเรื้อรัง ป่วยติดเตียง ติดยาเสพติด ความยากจนหรือด้อยโอกาส ฯลฯ 

 เป้าหมาย  
4.1 จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 4 จังหวัด 42 อ าเภอ 432 ต าบล 3,409 

หมู่บ้าน โดยมีส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 4 จังหวัด ประสานการจัดเก็บ
ข้อมูลร่วมกับทีม One Home ในพื้นที่ 
  4.2 กลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน 
พิจารณาจากข้อมูลจากกรอบ 1)  ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2) ผู้ที่ได้รับสวัสดิการจากกรมในสังกัด พม.  
3) อ่ืน ๆ  นอกเหนือ จากข้อ 2 และ 3 

 กลไกการขับเคล่ือนในการจดัเกบ็ข้อมูล และเคร่ืองมือ  
5.1 กลไกการขับเคล่ือนในการจัดเกบ็ข้อมูล 

ระดับประเทศ (Function Based) 
(1) คณะท างานพัฒนาระบบแผนที่ทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 

มนุษย์ (Social Map) แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน 
(2) หน่วยงานระดับกรม พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับระบบแผนที่ทาง

สังคม  
(Social Map) 

(3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
- ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล E-form  
- ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 

ระดับพ้ืนที ่( Area Based)  โดยแบ่งหน้าที่และความรบัผิดชอบของหน่วยงานใน
ระดับพื้นที่ ดังนี้  

(1) หน่วยงาน One Home ในพื้นที่ 
- ก าหนดแผน พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บ  
- ประชุมชี้แจงหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัคร 
- จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล 
- ตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองข้อมูล 

(2) ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีเครือข่าย   
               - ประชาคม และคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย  
               - สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล  
               - รับรองข้อมูล 
 (3) สสว. และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

- ก ากับ ติดตาม 
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- ประเมินสถานการณ์ แก้ไขปัญหา 
5.2 เคร่ืองมือจัดเกบ็ข้อมูล 
 -  จัดเก็บและบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทาง Google Application   
 -  บันทึกข้อมูลโดยระบบ Online- Offline 
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 กรอบการขับเคล่ือน Social Map 
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 กระบวนการส ารวจข้อมูลกลุ่มเปา้หมายในภารกจิ พม. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 7.1 เป้าหมาย 

1) มีฐานข้อมูลบุคคลกลุ่มเป้าหมาย พม. 
2) มีข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมรายครัวเรือน Social Map 
3) มีสถิติดัชนีทางสังคมให้บริการแก่ผู้เก่ียวข้องและประชาชนทั่วไป 

7.2  ศทส./คณะกรรมการ : เตรียมความพร้อมในเรื่องกลไกและเครื่องมือ ระบบงาน 
และโปรแกรม  

1) ก าหนดกลไกขับเคลื่อนแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
2) จัดท าแบบส ารวจข้อมูล/ทดสอบเครื่องมือ 
3) Kick off โครงการมอบนโยบายซักซ้อมการขับเคลื่อนงาน/วิธีการเก็บข้อมูล 
4) กรองข้อมูลจากทะเบียนผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐและรับบริการจากหน่วยงาน พม. 

และผู้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน พม. เพื่อส่งให้แต่ละจังหวัดใช้ประกอบการส ารวจ 
5) ส่ง E-form และ file excel แบบ off line ให้ พมจ./สสว. 
6) ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (ภายใน 31 กุมภาพันธ์ 2561) 
7) พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web App (ภายในกุมภาพันธ์ 2561) 
8) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล 
9) ออกแบบรายงานการส่งข้อมูลแต่ละวัน 

7.3  สสว./พมจ./One HOME : ส ารวจข้อมูล (ทุกหมู่บ้าน) 
1) เป้าหมายส ารวจกลุ่มเป้าหมาย พม. 
2) พมจ. หมู่บ้านเป็น CEO ในการขับเคลื่อนร่วมกับทีม One HOME และ สสว. 

- ก าหนดทีมส ารวจ 
- จัดท าแบบจัดเก็บและก าหนด Timeline ด าเนินการจัดเก็บให้เสร็จสิ้น

ภายใน  15 มีนาคม 2561 
3)  เงื่อนไขการส ารวจ 

- ให้ใช้แบบส ารวจ Online เป็นอันดับแรก 
- หากไม่สามารถส ารวจ Online ได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณ Internet หรือขาด

ข้อมูลส าคัญที่บังคับให้กรอก (มี*) รายงานใดรายการหนึ่งให้ใช้แบบส ารวจ off line (excel) บันทึกใน 
note book หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช้โปรแกรม excel ได้ 

- หากไม่สามารถด าเนินการตาม 1.2 ได้ให้ใช้แบบส ารวจกระดาษบันทึกใน 
excel ภายหลัง 

7.4  ขั้นตอนการส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
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1) นัดประชุมหารือกับผู้น าท้องถิ่นตามแผนที่ก าหนด 
2) เม่ือไปถึงบ้านกลุ่มเป้าหมายให้เช็ค GPS เป็นล าดับแรกและจดไว้ในกระดาษที่

เตรียมไว้ 
3) สอบถาม/บันทึกข้อมูลตามเงื่อนไขการส ารวจ 

7.5  พมจ./One Home : ส่งข้อมูลให้ ศทส. และรายงานผลการส ารวจประจ าวัน 
1) ใบรายงานผลการส ารวจประจ าวัน  รายงานตามแบบที่ก าหนด เป็น file Excel 

ภายใน 16.00 น. ทุกวัน ส่ง E-mail ให้ ศทส. และสสว. 
2) แบบ offline ที่จัดเก็บ excel ให้รวบรวมเป็น file เดียวกัน และตั้งชื่อ file  ผู้

ที่ได้รับมอบหมายท าการตรวจทานความถูกต้องก่อนส่งให้ ศทส. ทาง E-mail ภายใน 12.00 น. ของ
วันต่อไป และแบบ online  เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนและจัดส่งแล้วข้อมูลจะถูกส่งไป ศทส. โดย
อัตโนมัติ 

7.6  ศทส./พมจ. : ตรวจทานข้อมูลและการแก้ไขเพิ่มเติม 

 ข้อมูลจาก E-mail แต่ละวัน 

- ศทส. จะจัดท าเป็น file excel ตั้งชื่อ file ส่งให้พมจ. ภายใน 10.00 น. 
ของวันถัดไปจากวันเก็บข้อมูล 

- พมจ. ท าการสอบถามและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและรับรองโดยผู้
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล file….. ส่งให้ ศทส. ภายใน 10.00 น. ของวันถดัไปจากวันที่ ศทส.สง่ file 

- ห้ามเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ 
7.7  ศทส. รวบรวมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลต่อไป 
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แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนที่ทางสังคม (Social Map) 
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ผลการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map) 
1.  ภาพรวมการจัดเกบ็ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมระดับประเทศ  (ข้อมูลจาก ศทส. ณ วันที่ 
31  มีนาคม  2561) 

ตารางภาพรวมการจัดเก็บข้อมูลในเขตความรับผิดชอบของ สสว.1 

จังหวัด 

มิติพื้นที ่ มิติกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลงานสะสม เป้าหมาย ผลงานสะสม 

อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

หมู่บ้าน ร้อยละ 
ผู้รับ

สวัสดิการ
แห่งรัฐ  

ผู้รับ
สวัสดิการ 

พม.  
ครัวเรือน ราย 

รวม 42 432 3,409 3,409 100.00 418,653 183,249 30,928 37,991 

นนทบุรี 6 52 436 436 100.00 101,184 61,722 3,332 5,385 

ปทุมธานี 7 60 529 529 100.00 107,588 54,832 17,900 22,049 

พระนครศรีอยุธยา 16 209 1,471 1,471 100.00 127,603 35,899 3,104 3,213 

สระบุรี 13 111 973 973 100.00 82,278 30,796 6,592 7,344 

 จากตารางการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตความรับผิดชอบของ 
สสว.1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  และสระบุรี เป้าหมาย
การจัดเก็บข้อมูล 4 จังหวัด 42 อ าเภอ 432 ต าบล 3,409 หมู่บ้าน/ชุมชน  เป้าหมายผู้รับสวัสดิการ
แห่งรัฐ 418,653 คน และผู้รับสวัสดิการ พม. 183,249 คน 
ผลการด าเนินงานจัดเก็บข้อมูล 4 จังหวัด 42 อ าเภอ 432 ต าบล 3,409 หมู่บ้าน และ 30,928 
ครัวเรือน 37,990 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม 
  ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2561 ภาคกลางตอนบน 1 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนการจัดเก็บแบบส ารวจ
ผู้ประสบปัญหารายครัวเรือน (Social Map) ทั่วประเทศ โดยมอบให้ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ (สสว.)  1 – 12 เป็นผู้ประสานงานส่วนกลางและสนับสนุนทีม One Home พม. ในพื้นที่          
ซ่ึงมีพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหัวหน้าทีมหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม .                   
ในจังหวัด แบ่งพื้นที่และลงส ารวจจัดเก็บข้อมูล เป้าหมายความส าเร็จ คือ มีข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการ
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมตามความจ าเป็น  และเป็นข้อมูลเพื่อร่วมพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามแนวทาง
ประชารัฐเพื่อสังคมให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 
15 มีนาคม 2561 โดยจัดเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้านในประเทศไทย 
  การจัดข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map) ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สระบุรี) จัดเก็บครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ 3,409 หมู่บ้าน 432 ต าบล 
42 อ าเภอ 4 จังหวัด โดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผลการจัดเก็บ
พบว่ากลุ่มจังหวัดมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน 39,506 ราย (นนทบุรี 6,196 ราย
ปทุมธานี 21,821 รายพระนครศรีอยุธยา 3,219 ราย สระบุรี 8,270 ราย) มีประเด็นปัญหาทาง
สังคม 3 ล าดับแรก (เรียงตามล าดับค่าสถิติมากที่สุด) 1) มีรายได้  ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 26,117 
ราย 2) ยากจน 15,642 ราย 3) มีหนี้สินและไม่มีการออม 3,757 ราย ความต้องการความช่วยเหลือ 
1) เงินสงเคราะห์ 32,020 ราย 2) เงินทุนประกอบอาชีพ 9,359 ราย  3) ทุนการศึกษา 2,057 ราย 
   เม่ือพิจารณาและวิเคราะห์แล้วพบว่าประเด็นปัญหาทางสังคมและความต้องการความ
ช่วยเหลือล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน ผู้จัดท าจึงได้ตั้งสมมติฐานเพื่อให้ทราบ
ต้นเหตุแห่งปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยการใช้การเปรียบเทียบข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ของ
ครัวเรือนเฉลี่ยทั้งปี และการเปรียบเทียบระหว่างความต้องการแรงงานกับผู้ว่างงาน จากข้อมูลสถิติ 
พบว่าครัวเรือนมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและหนี้สินในครัวเรือนติดลบ ประกอบกับผู้ต้องการท างานมี
ค่าสถิติที่มากกว่าต าแหน่งงานงานว่างของสถานประกอบการอยู่มาก ซ่ึงอาจเป็นต้นตอของปัญหาด้าน
เศรษฐกิจในครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 
 
 
 

จากข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map)          
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี จัดเก็บครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
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ปัญหาทางสังคม ความต้องการ 

3,409 หมู่บ้าน 432 ต าบล 42 อ าเภอ โดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง
รัฐสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map) ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สามารถจัดล าดับประเด็นปัญหาทางสังคม และความต้องการความ
ช่วยเหลือ 3 ล าดับแรกที่มีค่าสถิติสูงสุด ได้ผล ดังนี้ 
แผนภาพ 29 ปัญหาทางสังคมและความต้องการ 3 ล าดับแรกของผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน 
 (Social Map) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เม่ือพิจารณาจากผลการประมวลผลประเด็นปัญหาทางสังคมและความต้องการความช่วยเหลือจาก
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 พบว่า 
เป็นปัญหาและความต้องการทางด้านเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนใหญ่ ผู้จัดท าจึงท าการตั้งสมมติฐาน รายได้ = 
ค่าใช้จ่าย + หนี้สิน + เงินออม เพื่อให้ทราบต้นเหตุแห่งปัญหาที่ผู้ให้ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมราย
ครัวเรือน (Social Map) ประสบอยู่ โดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ของครัวเรือน
เฉลี่ยทั้งปี จากการจัดเก็บสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ  โดยใช้ฐานข้อมูลในปีเดียวกันกับปีที่กระทรวง 
พม. ท าการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือนคือ ปี พ.ศ. 2560 แสดงผลดังรายละเอียด
นี้ 

 

ทุนการศึกษา 
2,057 ราย 

เงินทุนประกอบ
อาชีพ 9,359 ราย 

เงินสงเคราะห์ 32,020 ราย 

มีหนี้สินและ
ไม่มีการออม 
3,757 ราย 

ยากจน 15,642 
ราย 

มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การ
ครองชีพ 26,117 ราย 

ข้อค้นพบ 

 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๑ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ๙๘ 

 

รายได้ = ค่าใช้จ่าย + หนี้สิน + เงินออม 

สมมติฐานที่ 1 ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

 

 
 

การเปรียบเทียบรายได้,ค่าใช้จ่าย,หนี้สิน รายครัวเรือน (เฉล่ียทั้งปี) 
ตาราง 26 การเปรียบเทียบรายได้, ค่าใช้จ่าย, หนี้สิน รายครัวเรือน (เฉลี่ยทั้งปี) 
 

จังหวัด รายได้ ค่าใช้จ่าย  หนี้สิน คงเหลือ (บาท) 
นนทบุรี 490,330.56 399,756.48 288,940.49 - 198,366.41 
ปทุมธาน ี 497,804.52 403,253.52 294,901.20 - 200,350.20 
พระนครศรีอยุธยา 345,330.96 285,362.28 234,446.06 - 174,477.38 
สระบุรี 424,541.88 319,621.20 286,459.92 - 181,539.24 

รวม 1,758,007.92 1,407,993.48 1,104,747.67 - 754,733.23 
                                                                                                                        ที่มา : 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ มิถุนายน 2561 

จากตารางการเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินรายครัวเรือนเฉลี่ยทั้งปี พบว่าทุกจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีรายได้รายครัวเรือน ไม่เพียงต่อค่าใช้จ่าย และหนี้สินรายครัวเรือน  
เนื่องด้วยมีภาระรายจ่ายและการก่อหนี้มากกว่าการสร้างรายได้หรือรายรับเข้าครัวเรือน  
 

สมมติฐานที่ 2 ในการวิเคราะห์สถานการณ์การจ้างงาน 
 เม่ือพบว่าประชากรในกลุ่มจังหวัดประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย         
ซ่ึงอาจจะเป็นผลพวงการจ้างงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ก็อาจเป็นได้ ผู้จัดท าจึงได้ตั้งสมมติฐานการ
เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่างกับผู้ต้องการท างานที่ยังไม่มีงานท า (ผู้ว่างงาน) โดยใช้ฐานข้อมูลในห้วงเวลา
เดียวกัน (ธ.ค. 2560) ผลดังนี้  

 
 

นนทบุรี ปทุมธาน ี อยุธยา สระบุรี 

366 455 972 185 

 10,098  

 16,261  

 8,756  
 6,563  

แผนภาพ 30 เปรียบเทียบความต้องการแรงงานกับผู้ว่างงาน (คน) 

ความต้องการแรงงาน ผู้ว่างงาน 
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เม่ือเปรียบเทียบความต้องการแรงงานกับผู้ว่างงานในห้วงเวลาจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน 
พบว่า ความต้องการของผู้ต้องการท างานกับต าแหน่งงานว่างมีความแตกต่างกันมากอย่างมีนัยยะส าคัญ 
ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งของการเกิดปัญหาทางสังคมด้านเศรษฐกิจครัวเรือนของประชาชน   
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ดังนั้นทั้ง 2 สมมติฐานอาจเป็นต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจ              
ในครัวเรือนเบ้ืองต้นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
1. ควรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจ้างงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือส่งเสริมให้

ประชาชนสร้างรายได้จากอาชีพรองหรืออาชีพเสริม เพื่อพยุงภาระค่าใช้จ่าย 
2. ควรส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

พระเจ้าอยู่หัว ร. 9 ในเรื่องของความพอเพียง พอประมาณ การท าบัญชีรับ – จ่ายของครัวเรือน อย่าง
ง่ายที่สามารถใช้ได้จริง 

3. ควรส่งเสริมให้ประชาชนวางแผนระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนอย่างจริงจัง 
4. ควรส่งเสริมการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
5. ควรส่งเสริมให้ประชาชนพึงพาตนเองอย่างง่าย เช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ผลิตสิ่งไว้ใช้

เองฯ 
5. ภาครัฐควรกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระดับมหาภาคและจุลภาค เพื่อก่อให้การจ้างงานมากกว่าขึ้น 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานที่พบจากตรวจราชการกลุ่มจังหวดั 

 ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอยู่อาศัย ไม่เอ้ืออ านวยต่อการช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เสียหายหรือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่แท้จริง เพื่อน าไปสู่
การจับกุมผู้กระท าผิด โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ด้านการค้าประเวณี 

 การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ถูกล่อล่วงเข้ามาท างาน ประสบปัญหาด้านการ
สื่อสาร 

 ขาดแคลนเจ้าหน้าที่พนักงานที่ปฏิบัติงานตาม พรบ. ในการคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ 

 การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัดไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้ประสบ
ปัญหาในพื้นที่ 

 เด็กอยู่กับครอบครัวยากจนมีจ านวนมาก ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง 

 สถานประกอบการ สถานที่ราชการ และระบบขนส่งมวลชนไม่มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการน้อยมาก 

 การจ้างงานของผู้สูงอายุ สถานประกอบการยังไม่สนับสนุนนโยบายการจ้างงาน 
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 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ยังมีขั้นตอนวิธีการจ่ายเงินที่ซับซ้อนและล่าช้าอยู่มาก 

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ยังขาดแรงสนับสนุนจาก อปท. 
ข้อช้ีแนะจาก CEO จงัหวัด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายมนสิทธ์ิ ไพศาลธนวัฒน์) 

 การท างานในระดับพื้นที่ของหน่วยงาน พม. ควรแจ้งประสานงานให้พื้นที่รับทราบ ตั้งแต่ระดับ
อ าเภอลงไปถึงระดับท้องถิ่น เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

 การขอใช้เงินกองทุนคนพิการ ขอให้จัดท าโครงการ กิจกรรมที่มีความคุ้มค่า มีประโยชน์ และ
เข้าถึงกลุ่มคนพิการได้อย่างแท้จริง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายภานุ แย้มศรี) 

 พม. ไม่มีผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอและต าบล ดังนั้นต้องอาศัยหน่วยงานของกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและกรมการพัฒนาชุมชน ท าให้งานของพม. ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เท่าที่ควร 

 พม. ควรกระชับวิธีปฏิบัติงานที่เรียบง่าย รัดกุม กระชับ เพื่อให้ระยะเวลาการปฏิบัติเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

 การท างานของ พม. ในระดับพื้นที่ ขอให้ประสานกับท้องถิ่นโดยตรง และแจ้งท้องที่เพื่อทราบ 
ในการประสานงานด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์) 

 ขอให้การท างาน เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสภาเด็กและ
เยาวชน  

ควรเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงปฐมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา เพื่อจะได้มีเวลาในการเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 
 ขอให้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของพ่อ แม่ ให้มีการเลี้ยงดูบุตรหลานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแม่

วัยใส 
 โครงการบ้านม่ันคง ขอให้สอดแทรกแนวคิด พึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) 

 การซ่อม สร้างบ้านผู้ยากไร้ หรือบ้านคนจน ควรบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งค่าแรง
ในการก่อสร้าง และค่าวัสดุต่าง ๆ 

 ขอให้มีการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในการผลิตภัณฑ์ออกมาจ าหน่าย โดยทางจังหวัด
สระบุรี จะด าเนินการหาตลาดออกจ าหน่ายให้ 
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เชิงปฏิบัติการ : 

1. ควรส่งเสริมให้เกิดการน ารายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ในการก าหนดทิศทาง กิจกรรม นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ที่จะก่อเกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

2. ควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างคู่มือ มาตรฐาน เครื่องมือการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ควรส่งเสริมให้เกิดจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ และรับมือกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

เชิงนโยบาย : 

1. ควรประสานความร่วมมือหน่วยงานกรมทุกกรม ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงมนุษย์ จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ ประเด็นปัญหา กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เป็นประจ า และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รับรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้น าไปใช้ข้อมูล 

2. ควรส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับข้อมูลสถานการณ์ทาง
สังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกหน่วยงานที่มีภารกิจปฏิบัติงานด้านสังคม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางสังคม (Open source) 

3. ด้วยคณะกรรมนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 17 พ.ย. 2560 เรื่องการก าหนดกลุ่มจังหวัด
ใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ ซ่ึงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เดิมประกอบด้วย 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี เม่ือจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ จังหวัดนนทบุรี 
และปทุมธานี จัดอยู่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี 
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อให้การท างานเป็นไปโดยสะดวกในเรื่องของฐานข้อมูล
สถานการณ์ และการจัดท าค างบประมาณภาค สสว. ควรมีการปรับเปลี่ยนให้ไปตามประกาศคณะกรรม
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
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ข้อมูลทางสถานการณ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 -12 ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้า
โพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงร่วมกันด าเนินการจัดท าสถานการณ์ทางสังคม โดย 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสถานการณ์
ทางสังคมในระดับพื้นที่/กลุ่มจังหวัด และน าข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนด าเนินการแก้ไขแต่ละสถานการณ์
ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจาก

ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของ สสว. 1 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพื้นที่
ภาคสนาม ก าหนดค่าความเช่ือมั่น ร้อยละ 95.0 โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 1 เร่ือง “วาเลนไทน์ของวัยรุ่นไทย           
รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์”  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ของวัยรุ่นไทย แนวทาง
ดูแลบุตรหลาน และทราบแนวทางป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น การส ารวจครั้งนี้ มีประชากรเป้าหมาย 
คือ วัยรุ่นไทยที่มีอายุระหว่าง 14-19 ปี จ านวน 400 คน กระจายทุกระดับการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
ระหว่างวันที่ 13-22  ธันวาคม  2560 โดยสรุปผลส ารวจพบว่า 

จากผลการส ารวจ เมื่อถามถึงสิ่งที่นึกถึง เมื่อพูด
ถึงวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.75 ระบุ
ว่า ดอกไม้/ดอกกุหลาบ รองลงมา ร้อยละ 43.75 ระบุว่า 
ความรักในครอบครัว ร้อยละ 42.50 ระบุว่า ช็อคโกแลต 
ร้อยละ 29.75 ระบุว่า ตุ๊กตา ร้อยละ 23.25 ระบุว่า ความรัก
จากแฟน ร้อยละ 18.75 ระบุว่า สติ๊กเกอร์รูปหัวใจ ร้อยละ 
0.75 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ถุงยางอนามัย/การมีเพศสัมพันธ์ และร้อย
ละ 9.00  ไม่นึกถึงอะไรเลย/ไม่สนใจ 

  เมื่อถามถึงสิ่งอยากท ามากที่สุดในการแสดงความรักในวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่           
ร้อยละ 64.25 ระบุว่า มอบสิ่งของ/ของขวัญ รองลงมา ร้อยละ 57.50 ระบุว่า ส่งข้อความทางโซเชียลมีเดีย 
โดยส่วนใหญ่จะส่งทาง Facebook, Line ร้อยละ 40.75 ระบุว่า มอบดอกไม้ ร้อยละ 28.25 ระบุว่า ดูหนัง 
ร้อยละ 18.75 ระบุว่า ทานอาหาร ร้อยละ 11.75 ระบุว่า เดินเล่นตามห้าง/ชมแสงไฟ ร้อยละ 9.00 ระบุว่า  
ส่งการ์ด/กลอน และ   ร้อยละ 5.00 ระบุว่าไม่ท าอะไร  
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ส าหรับการให้ความส าคัญของวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.75                    
ให้ความส าคัญของวันวาเลนไทน์ในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 18.75 ระบุว่า ระดับมาก ร้อยละ 
9.25 ระบุว่า ระดับน้อย ร้อยละ 5.50 ระบุว่า ระดับมากที่สุด ร้อยละ 5.00 ระบุว่า ระดับน้อยที่สุด และ
ร้อยละ 3.75 ระบุว่า ไม่ให้ความส าคัญเลย  
   ในส่วนของวิธีการแก้ปัญหา หากมีปัญหาความรักกับแฟนหรือคู่รัก พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่      
ร้อยละ 50.50 ระบุว่า หันมาพูดคุยและปรับความเข้าใจกับแฟน รองลงมา ร้อยละ 37.75 ระบุว่า จะหาที่
ปรึกษาที่เราไว้ใจ ร้อยละ 30.25 ระบุว่า ไปหาเพื่อน ร้อยละ 21.75 ระบุว่า อยู่เงียบ ๆ คนเดียว ร้อยละ 
16.50 ระบุว่า ไปเที่ยว ร้อยละ 8.25 ระบุว่า สังสรรค์ ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 7.50 ระบุว่า ระบาย
ความรู้สึกผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line ร้อยละ 6.50 ระบุว่า ไปเข้าวัด และร้อยละ 
9.50 ระบุว่า ไม่เคยมีปัญหา 
   เมื่อกล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ในวัยเรียน) เป็นการกระท าที่เหมาะสมหรือไม่ 
พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.25 ระบุว่า ไม่เหมาะสม รองลงมา ร้อยละ 17.50 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 
และร้อยละ 5.25 ระบุว่า เหมาะสม 
  ในส่วนประเด็นการมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรักหรือไม่ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 64.75 ระบุว่า ไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความรัก รองลงมา ร้อยละ 26.00 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 
และร้อยละ 9.25 ระบุว่า ใช่  
  ส าหรับการตัดสินใจหากแฟนหรือคู่รักขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 50.00 ระบุว่า ปฏิเสธ รองลงมา ร้อยละ 41.75 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ ร้อยละ 7.00 ระบุว่า ยินยอม 
และร้อยละ 1.25 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ บรรยากาศและอารมณ์ ทั้งนี้ในจ านวนของตัวอย่างที่
ระบุว่าปฏิเสธให้เหตุผลว่า ยังไม่ถึงวัยอันสมควร ไม่อยากเสียอนาคต การแสดงความรักมีหลายรูปแบบไม่
จ าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ ผิดหลักขนบธรรมเนียมประเพณี และรักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ส่วนตัวอย่างที่
ระบุว่ายินยอมให้เหตุผลว่า ความต้องการทางเพศ เป็นการแสดงความรัก เป็นเรื่องปกติ 

ท้ายสุดเมื่อถามถึง วิธีการที่จะแสดงความรักอย่างมีความสุขและเหมาะสมในวันวาเลนไทน์ 
พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.61 ระบุว่า แสดงความรักด้วยการให้ดอกไม้และสิ่งของต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความรัก รองลงมา ร้อยละ 27.49 ระบุว่า ไปเที่ยวกับครอบครัว หรือพาคนรักไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ไปเที่ยว ไปกินข้าว ร้อยละ 15.21 ระบุว่า มอบความรัก ความจริงใจ ร้อยละ 8.77 ระบุว่า 
รักและดูแลเอาใจใส่กันภายใต้ความเหมาะสมของวัย อยู่ในกรอบของผู้ใหญ่ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ร้อยละ 
2.92 ระบุว่า ชวนกันท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อสังคม เช่น ท าบุญบ้านเด็กก าพร้า บริจาคสิ่งของ 
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2. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 1 เร่ือง 
“หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชน เกี่ยวกับ ความคาดหวัง บทบาท และสถานภาพทางสังคมของ
หญิงไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อน าข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจไป                
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายต่อไป การส ารวจครั้งนี้ มีประชากรเป้าหมาย 
คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-72 ปี จ านวน 400 คน ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยสรุปผลส ารวจพบว่า 

จากผลการส ารวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อความจ าเป็นที่ผู้หญิงต้องมีคู่ครอง พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.25 ระบุว่า จ าเป็นต้องมีคู่ครอง และร้อยละ 44.75 ระบุว่า ไม่จ าเป็นต้องมีคู่ครอง  
โดยให้เหตุผลว่า สภาพสังคมปัจจุบันเอื้อให้ผู้หญิงสามารถประกอบอาชีพดูแลตัวเองและครอบครัวได้           
ในปัจจุบันผู้หญิงสามารถอยู่คนเดียวเป็นโสดโดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่ คู่ครองอาจไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระ เมื่อเกิด
ปัญหาทุกอย่างจะตกอยู่กับฝ่ายผู้หญิง ผู้หญิงสามารถท าอะไรได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งผู้ชาย ผู้หญิงมีสิทธิและ
ทางเลือกที่เท่าเทียมกับผู้ชายและข้ึนอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ต้องการความเป็นอิสระ ในการ
ตัดสินใจในการใช้ชีวิต และผู้ชายที่มีความประพฤติดีหายาก ส่วนมากเจ้าชู้ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความรับผิดชอบ และ
ชอบใช้ความรุนแรง 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อความจ าเป็นที่ต้องจดทะเบียนเมื่อแต่งงานแล้ว พบว่า ร้อยละ 
51.00 ระบุว่า จ าเป็น โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตครอบครัวที่ได้เป็นสามีภรรยา
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสิทธิในทรัพย์สินหรือมรดกอันพึงได้ของคู่สมรส เป็นสิทธิประโยชน์ของบุตรในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้มีผลสถานะคุ้มครองสิทธิทางด้านกฎหมาย สามารถท านิติกรรม
ธุรกรรมร่วมกันในด้านการเงิน ใช้นามสกุลเดียวกันเพื่อสืบทอดสกุลฝ่ายชายตามธรรมเนียม และใช้สิทธิการ
รักษาพยาบาลหรือการเบิกจ่ายได้ในกรณีที่คู่สมรสเป็นข้าราชการ แต่ร้อยละ 49.00 ระบุว่า ไม่จ าเป็น โดยให้
เหตุผลว่า ทะเบียนสมรสไม่ได้เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตครอบครัว ไม่มีกฎหมายบังคับ ไม่อยากมีข้อ
ผูกมัดทางกฎหมาย ข้ึนอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่าย เป็นสิทธิของแต่ละบุคคล และกลัวมีปัญหาเรื่องสินสมรส 
หนี้สิน ธุรกรรมต่าง ๆ ต้องการความเป็นอิสระ ไม่อยากมีภาระ ไม่สะดวกที่จะจดทะเบียน และอยากใช้
นามสกุลของตนเองเหมือนเดิม 

ส าหรับความคิดเห็นต่อความจ าเป็นที่ต้องมีบุตรเมื่อแต่งงานแล้ว พบว่า ร้อยละ 71.00 ระบุว่า 
มีความจ าเป็นที่ต้องมีบุตร โดยให้เหตุผลว่า จะได้มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ยามแก่เฒ่า ไว้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยในเรื่อง
ต่าง ๆ  สืบทอดวงศ์ตระกูล เพิ่มจ านวนประชากร สถานะทางครอบครัวจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้มีพี่น้องไว้
ดูแล       ซึ่งกันและกัน และไม่เกินความสามารถในการดูแลของบิดามารดา แต่ร้อยละ 29.00 ให้ความเห็นว่า
แต่งงานแล้วไม่จ าเป็นต้องมีบุตร โดยให้เหตุผลว่า ต้องการความมีอิสระยังไม่อยากมีภาระ ข้ึนอยู่กับสถานะความ
พร้อมของครอบครัว การตัดสินใจของทั้งสองคน ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี ค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูง กลัวไม่มี
ความสามารถในการเลี้ยงดู และมีหรือไม่มีก็ได้ 

  ในส่วนของวิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนในครอบครัวหลังจากแต่งงานแล้ว พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.00 ระบุว่า ควรปรับความเข้าใจก่อน รองลงมา ร้อยละ 14.75 ระบุว่า 
อดทนเพื่อความเป็นครอบครัว ร้อยละ 5.25 ระบุว่า แยกกันอยู่ ร้อยละ 3.50 ระบุว่า เลิกรา/หย่าร้าง         
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ร้อยละ 3.00 ระบุว่า หาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ย และร้อยละ 0.50 ระบุว่า ขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  เมื่อกล่าวถึงความคิดเห็นในเรื่องหน้าที่ในการท างานบ้านเป็นของผู้หญิงเท่านั้น พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.75 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ทุกคนสามารถช่วยกันท างานบ้านได้เท่า ๆ กัน 
ผู้ชายสามารถท าได้เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้หญิง และผู้หญิงท างานนอกบ้านเหมือนผู้ชายเช่นเดียวกัน แต่ร้อย
ละ 26.25 ระบุว่า เห็นด้วย  

  ในส่วนประเด็นความคิดเห็นต่อการเป็นนักการเมืองของผู้หญิงในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.75 ระบุว่า เป็นนักการเมืองได้ โดยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงปัจจุบันมีความรู้
ความสามารถ มีภาวะการเป็นผู้น า มีสิทธิที่จะเป็นนักการเมืองเท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน 
รอบคอบมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงอาจจะมีความคิดที่แตกต่าง และผู้หญิงมีการศึกษาสูงกว่าในสมัยก่อน แต่ร้อยละ 
3.75 ระบุว่า ผู้หญิงเป็นนักการเมืองระดับท้องถ่ินและระดับประเทศไม่ได้ โดยให้เหตุผลว่า ผู้ชายมีความเป็น
ผู้น ามากกว่า ยังมีความอ่อนแอ ขาดความกล้า และไม่รู้เรื่องกฎหมายการเมือง และไม่ค่อยน่าเช่ือถือ 

  ส่วนความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อการเป็นผู้บริหารระดับสูงของผู้หญงิในองค์กรหรอืหนว่ยงาน 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.25 ระบุว่า เป็นผู้บริหารระดับสูงได้ โดยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงปัจจุบันมี
ความรู้ความสามารถ มีภาวะการเป็นผู้น า มีสิทธิที่จะเป็นได้เท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน
รอบคอบมากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงมีการศึกษาสูงกว่าในสมัยก่อน แต่ร้อยละ 3.25 ระบุว่า ผู้หญิงเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงไม่ได้ โดยให้เหตุผลว่า มีความอ่อนแอมากกว่าผู้ชาย การตัดสินใจที่เด็ดขาดในบางเรื่องน้อยกว่าผู้ชาย             
ไม่เหมาะสมกับผู้หญิง และผู้ชายมีความเป็นผู้น ามากกว่า  

  เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อปัญหาครอบครัวเมื่อผู้หญิงการทุ่มเทหรือให้เวลากับการท างาน
นอกบ้านมากกว่าในบ้าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.50 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 45.50          
ระบุว่า ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลที่ว่า อยู่ที่ความเข้าใจกันในครอบครัว ไม่จ าเป็นต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิง 
ข้ึนอยู่กับแต่ละครอบครัว ข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการแบ่งเวลาของแต่ละครอบครัว ผู้หญิงสามารถท าได้ดี          
ทั้ง ในบ้านและนอกบ้าน งานบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวที่ต้องช่วยกันท า และผู้ชายก็สามารถ
ท างานบ้านแทนผู้หญิงได้ 

  ส าหรับความคิดเห็นต่อความส าเร็จในชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
ร้อย 30.00 ระบุว่า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รองลงมา ร้อยละ 28.75 ระบุว่า มีความมั่นคงทางด้าน
การเงิน ร้อยละ 15.25 ระบุว่า เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีกิจการส่วนตัว ร้อยละ 9.50 ระบุว่า แต่งงานและมีลูก 
ร้อยละ 9.00 ระบุว่า มีความอิสระ คล่องตัวไม่มีภาระ ร้อยละ 5.50 เหตุผลอื่นๆ ได้แก่ ต้องมีองค์ประกอบ
หลาย ๆ ด้าน และร้อยละ 2.00 ระบุว่า มีโอกาสท่องเที่ยว เปิดโลกทัศน์ 

  เมื่อถามถึงสิ่งที่ผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรเป็นมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
40.25 ระบุว่า ท างานได้ทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน รองลงมา ร้อยละ 23.50 ระบุว่า ท างานเก่งมีความเป็น
ผู้น า  (ผู้น าชุมชน, องค์กร/หน่วยงาน) ร้อยละ 21.50 ระบุว่า มีอิสระในการตัดสินใจและพึ่งพาตนเองได้  
ร้อยละ 8.00 ระบุว่า เป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลครอบครัวได้ ร้อยละ 6.00 ระบุว่า มีความรู้และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยี และร้อยละ 0.75 เหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ ต้องมีหลาย ๆ แบบอยู่ด้วยกัน 
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  เมื่อถามถึงอาชีพของผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรเป็นมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 21.75 ให้เหตุผลอื่น ๆ  ได้แก่ ได้ทุกอาชีพที่สุจริต ตามความสามารถและความถนัด อาชีพอิสระ/ธุรกิจ
ส่วนตัว รับราชการ และค้าขายออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 19.25 ระบุว่า อาชีพด้านการรักษาสุขภาพ ร้อย
ละ 17.25 ระบุว่า อาชีพนักกฎหมายธุรกิจ ร้อยละ 12.25 ระบุว่า อาชีพด้านความงาม ร้อยละ 11.50 
ระบุว่า  อาชีพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 5.00 ระบุว่า อาชีพนักเขียนโปรแกรมเมอร์ ร้อยละ 
4.25 ระบุว่า อาชีพนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 3.50 ระบุว่า อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเคมี ร้อยละ 
2.50 ระบุว่า อาชีพเกี่ยวกับพลังงาน ร้อยละ 1.25 ระบุว่า อาชีพด้านเครื่องกลข้ันสูง และร้อยละ 1.00 ระบุว่า 
อาชีพที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

  ส าหรับความคิดเห็นต่อความเท่าเทียมกันของสถานภาพทางสังคมระหว่างหญิงและชาย ในปัจจุบัน 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.25 ระบุว่า เท่าเทียม  โดยให้เหตุผลความเท่าเทียมกัน ได้แก่ในเรื่อง การ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา การใช้ชีวิตและอิสระในการตัดสินใจ สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เสรีภาพในแสดง
ความคิดเห็น การท างานประกอบอาชีพต่าง ๆ และเท่าเทียมกันทุกเรื่อง แต่ร้อยละ 25.75 ระบุว่าสถานภาพ
ทางสังคมระหว่างหญิงและชายในปัจจุบัน ไม่เท่าเทียม โดยให้เหตุผลที่ไม่เท่าเทียมกัน ได้แก่ สังคมยังไม่
ยอมรับความสามารถของผู้หญิง ไม่สามารถท างานหนัก อาชีพบางอย่างผู้หญิงไม่สามารถท าได้ ความแข็งแรง
การท างานที่ต้องใช้ก าลัง ความคิดความเช่ือค่านิยมที่ปลูกฝังมานานในเรื่องผู้ชายเป็นใหญ่ ส่วนใหญ่จะมองว่า
ผู้หญิงต้องท างานบ้านและเลี้ยงลูก ผู้ชายมีสิทธิต่าง ๆ  มากกว่าผู้หญิงในบางเรื่อง โอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
ผู้หญิงน่าจะมีสิทธิมากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงท างานมากกว่าผู้ชาย 

  ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อโอกาสที่สังคมมีให้กับผู้หญิงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.50 ระบุว่า ให้โอกาสเท่าเทียมกัน แต่ร้อยละ 23.50 ระบุว่า ให้โอกาส
ผู้หญิงน้อยกว่าในเรื่อง การท างาน ประกอบอาชีพ สิทธิ เสรีภาพ การด ารงชีวิตและหน้าที่ต่าง ๆ การเป็นผู้น า 
และความสามารถ 
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3. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนกิจกรรมการวัดอุณหภูมิทางสังคม (พม. POLL) 
ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการบรูณาการด้านสังคมในระดบัพื้นที่ ระหว่างวันที่ 3-5 
กันยายน  2561 ณ โรงแรมรามันตรา ชะอ า รีสอร์ท จงัหวัดเพชรบรุี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย
ผู้แทนจาก สสว.๑-๑๒ เพือ่ถอดบทเรยีน ปญัหาอปุสรรคในการจัดท า พม. POLL ครัง้ที่ 1 - 2/2561 และ
แนวทางพัฒนาส าหรับครัง้ต่อไป  จัดท าแผนการด าเนินงาน พม.POLL (Action Plan) ปีงบประมาณ 2561 
และก าหนดแบบสอบถาม ประเด็น ความรุนแรงในสังคม  โดย อ.กัลยา มะโนนึก รองผอ. ศูนย์ส ารวจความ
คิดเห็น "นิด้าโพล" พร้อมคณะ และผู้แทนจากกรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว สมาคมสง่เสรมิและ
สถานภาพสตรี และมูลนิธิเพื่อนหญิงมาร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในครัง้นี้ด้วย โดยสรปุเนื้อหาได้ดังนี ้
   1. ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรคในการจัดท า พม. POLL ครั้งที่ 1 - 2/2561 และ
แนวทางพัฒนาส าหรับครั้งต่อไป 

    1) ความคาดหวังต่อ พม. Poll  (เรียงล าดับความส าคัญ) 
- การน าผลโพลไปใช้ประโยชน์ได้ 
- พม. Poll สามารถน าผลโพลไปเผยแพร่ในสื่อหลักได ้
- พม. Poll เป็นที่รูจ้ักและได้รบัการยอมรบัจากสาธารณชน 
- พม. Poll มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านการวิเคราะห์และประมวลผล 
- พม. Poll สามารถด าเนินงานได้ด้วยตนเองทุกข้ันตอน 
- พม. Poll เป็นผู้น าการท าโพลด้านสังคม 

    2) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ของ พม. Poll (สิ่งทีเ่รามี) 
- การท างานเป็นทีมที่ด ี
- การเข้าถึงและเข้าใจกลุม่เป้าหมายและบรบิทในพื้นที ่
- การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้บริหารระดบัสงูให้ความส าคัญและสนใจตอ่การท าโพล 

    3) ปัญหา/อุปสรรค ของ พม. Poll 
- การประชาสมัพันธ์ผลโพลยังไม่ทั่วถึง 
- ข้ันตอนวิธีการในการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องยงัไม่ชัดเจน 
- บุคลากรยังไม่มีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผล 
- อุปกรณ์ไมร่องรบัการด าเนินการ (เช่น สมรรถนะคอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมที่ถูกต้อง) 
- ผู้น าบางหน่วยงานยังไมเ่ห็นความส าคัญของการท าโพล 

    4) ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิจากนิด้าโพลต่อการด าเนินงานของ พม. Poll  
 ข้อเสนอแนะจากการถอดบทเรียน 

1. ควรจัดท าคู่มือการท าโพล 
2. ควรมอบหมายใหม้ีผูร้ับผิดชอบหลกัสามารถด าเนินการท าโพลได้

อย่างต่อเนื่องจนเกิดความช านาญ 
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3. ผู้รบัผิดชอบควรศึกษาหาความรู้การท าโพลเพิ่มเติม และฝึกทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 

4. ควรวิเคราะหส์ถานการณ์ในพื้นทีส่ าหรบัการก าหนดประเด็นใน
การท าโพล 

5. ควรก าหนดแผนการด าเนินงานล่วงหน้าให้ชัดเจน 
6. ควรจัดท าฐานข้อมลูผูเ้ช่ียวชาญด้านสังคม และเชิญมาร่วมก าหนด

ประเด็นและแนวค าถามในการท าโพลที่เกี่ยวข้อง 
7. ควรจัดท าผลโพลในรปูแบบคลปิวีดีโอสั้น เพือ่ใช้เผยแพร่

ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการท าโพลและหรือการจัดตั้ง พม. Poll ให้ชัดเจน  
2. ก าหนดนโยบายการท าโพลให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัด
ในลักษณะ One Home 4 จังหวัด / การบูรณาการแผน 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการโครงการ
ด้านสังคมในระดับพื้นที่  ประจ าปี ๒๕๖๑ (เขตตรวจราชการที่  ๑ : นนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคม
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดและภาค ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑     
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของหน่วยงาน พม .  
ในเขตพื้นที่  สสว.1 วิทยากร และเจ้าหน้าที่ สสว.1 รวมทั้งสิ้น 70 คน 

สรุปสาระการประชุม ดังนี้ 
1. การบรรยายให้ความรู้ “กรอบ

คิดการจัดท าโครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่/แนวทางการจัดท าโครงการด้านสังคมในบริบท
พื้นที่ข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการบูรณาการโครงการ
ด้านสังคมในบริบทพื้นที่” โดย ผศ.ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ 
ผู้อ านวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประเด็นที่น่าสนใจใน
ประเด็น ดังนี้  

1 . 1  ส ถ า น ก า ร ณ์ ส า คั ญ           
ที่เปลี่ยนแปลงไป เก่ียวข้องกับสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนส่งผลต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการ
อพยพย้ายถิ่นการออกแบบนวัตกรรม/อนาคต, การปฏิรูปประเทศ และ ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี, 
การเข้าสู่ Mode การเลือกตั้ง และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  

1.2 กรอบคิดการจัดท าโครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ต้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนต่างๆ, ข้อมูลพื้นฐานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การคาดการณ์
แนวโน้มของสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของปัญหา, ประเภทของโครงการสังคม การล าดับโครงการ 
งบประมาณ การบูรณาการ และการออกแบบการติดตามประเมินผล 

1.3 ประเภทของโครงการ ๑) โครงการเดิมหรือเป็นโครงการประเภทเดียวกัน
ที่ไม่เคยท ามาก่อน ไม่มีความจ าเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดทุกด้าน 2) โครงการใหม่หรือโครงการ
บุกเบิกน าร่อง (pilot project) ควรศึกษารายละเอียดทุกด้าน 3) โครงการภาครัฐจุดสนใจของการ
วิเคราะห์จะอยู่ที่ความอยู่ดี มีสุขของประชาชน  4) โครงการภาคเอกชน จุดสนใจจะอยู่ที่ผลก าไรจาก
การลงทุนจึงอาจเน้นความส าคัญไปที่การวิเคราะห์ด้านการตลาด 

1.4 การสร้างตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม คุณสมบัติตัวชี้วัด และประเภทของ
ตัวชี้วัด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัด
สิ่งที่เป็นนามธรรม และ 3) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
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1.๕ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดท า (ร่าง) โครงการด้านสังคมคมในระดับพื้นที่
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่  (เขตตรวจราชการที่  ๑ : นนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ๔ จังหวัด เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ใน
พื้นที่ เพื่อเขียนโครงการและน าเสนอ ผศ.ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ ผู้อ านวยการสถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ได้สภาพปัญหาของแต่ละจังหวัด 
และได้จัดท า (ร่าง) โครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่ 
จังหวัดละ ๕ โครงการ เพื่อท าไปจัดท าแผนงานต่อไป รายละเอียดตามดังนี้ 

 
ที ่ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย โครงการ 

1 
 

นนทบุร ี 1.ครอบครัว 
2.ว่างงาน 
3.ผู้สูงอายุ 

1.ทุกวันเป็นวันครอบครัว 
2.ส่งเสริม อพม. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
3.สร้างรายได้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเอ้ืออาทรในจังหวัด
นนทบุร ี
4.สร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ 

2 ปทุมธานี 1.ผู้สูงอายุ 
2.ผู้พิการ 
3.ผู้มีรายได้น้อย 
4.ยากจน 
5.เด็กและเยาวชน 
6.ครอบครัว 

1.ต าบลต้นแบบ สร้างสวัสดิการสังคมด้วยหัวใจ 
เชื่อมโยงเครือข่ายคุ้มครองชุมชน 
2.ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ(ที่มีรายได้น้อย) 
3.วัยเรียนวยัใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 
4.ปลูกบัวบานในใจ (ยาเสพติด/เด็กและเยาวชน) 
5.พวงชมพู(สร้างรายได้สร้างอาชีพ) 

3 พระนครศรีอยธุยา ผู้สูงอายุ 1.360 องศา หารายได้ผู้สูงอายุ 
2.เข้าถึงสิทธิชีวิตดีด้ ี
3.บ้านปลอดภัยเพื่อสูงวัยในชุมชน 
4.ออมทรัพย์ออมสุข 
5.ชุมชนปันสุข 

4 สระบุรี 1.ผู้สูงอายุ 
2.เด็ก 
3.คนพิการ 

1.ด้วยใจห่วงผู้สูงอาย ุ
2.เลี้ยงดูใส่ใจประดุจคนในครอบครัว(เด็ก) 
3.รู้ป้องกันรู้ทันการตั้งครรภ์ 4.0 
4.สระบุรีเมืองต้นแบบเอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุและคน
พิการ(UD) 
5.พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่สังคมคุณภาพ 
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2. การบรรยายให้ความรู้ “แนวทางการจัดท าโครงการด้านสังคมในบริบทพื้นที่           
ที่สอดคล้องกับแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนภาค” วิทยากรโดย นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ , นางสาวสุจารี  ผุดผาด นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) และนาย
บัญฑิต   คงเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพระประชาบดี มีประเด็นที่น่าสนใจ           
ในประเด็นดังนี้ ๑) กรอบแผนระดับต่าง ๆ ๒) กรอบแนวคิดและกลไกการพัฒนาภาค และกลุ่มจังหวัด 
๓) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนฯ ภายใต้ ก.บ.ภ. และ ๔) แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่
กรุงเทพมหานครในระยะแผนฯ 12  

2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพัฒนาภาค ขอบเขตของแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาจังหวัด : มีความครอบคลุมทุกมิติ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด : ขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาที่เป็นประเด็นร่วมในพื้นที่ และแผนพัฒนา
ภาค : ก าหนดทิศทางการพัฒนาแผนภาคที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ เครื่องมือ
บูรณาการแผนของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ 

๒.๒ องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คือ ๑) ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ และผลการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ๒) ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย บท
วิเคราะห์ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๒.๓ องค์ประกอบของแผนพัฒนาภาค คือ ๑) ข้อมูลส าคัญของภาค             
๒) สภาพแวดล้อมของภาค ๓) ปัญหาและประเด็นท้าทาย และ ๔) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค 

๒.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่สอดคล้องแผนพัฒนา
ภาค คือ ๑) โครงการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาภาค           
๒) โครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาและพื้นที่ เป้าหมายตามทิศทางการ
พัฒนาภาค ๓) โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันที (ความ
พร้อมด้านที่ดิน ด้านสถานที่ ด้านแบบแปลน/รูปแบบ ด้านเทคนิค ด้านบุคลากร ฯลฯ) 

   3. ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดได้กลับไปทบทวนและปรึกษาหารือภายในจังหวัด เพื่อจัดท าแผนงาน
โครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที ่ได้แผนงานโครงการ ดังน้ี 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๑ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ๑๑๔ 

 

ที ่ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย โครงการ 

1 ปทุมธานี ประชาชนทุกช่วงวัย 
จ านวน 7 ต าบล ใน 7 
อ าเภอของจังหวัดปทุมธานี 

1. กายอุ่นใจอ่ิมรักกันไม่รู้โรย 

2 พระนครศรีอยธุยา ผู้สูงอายุ คนพิการ และทุก
คน 

1. กรุงเก่าเมืองน่าอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ คน
พิการ และทุกคน 
2. บริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
3. การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณา
การจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

3 สระบุรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 1. สระบุรีเมืองเอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุใส่ใจ
ผู้ด้อยโอกาส 
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  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ด าเนินการจัดงาน Thailand 
Social Expo 2018 “มหกรรม” แสดงศักยภาพผลงานด้านสังคม นวัตกรรมเทคโนโลยีและการประชุม
วิชาการด้านสังคมของไทยและอาเซียน ภายใต้แนวคิด Brighter Future, Stronger People          
“สู่อนาคตสดใสด้วยคนคุณภาพ” ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานด้านสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศ     
สร้างพลังความร่วมมือของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วน และเพื่อแสดงผลงานส าคัญด้านการพัฒนา
สังคมของประเทศ นวัตกรรมทางสังคมต้นแบบการพัฒนาสังคม ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และองค์
ความรู้ด้านสังคม รวมถึงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วน  กิจกรรมที่น่าสนใจ 
ของการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 ได้แก่ การประชุมวิชาการ, การแสดงผลงานนวัตกรรม, 
การแสดงผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย โดยมีรูปแบบ
การน าเสนอใน 4 Zone ดังนี้ 
  1) การประชุมวิชาการ เสวนา ปาฐกถา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม 
และการน าเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย 
  2) การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมของประเทศไทย ซ่ึงเป็นนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคม ต้นแบบที่ดขีองการพัฒนาสังคม เทคโนโลยเีพื่อสังคม อาทิ  การจ าลองบ้านและที่อยู่อาศัย
ที่เอ้ือต่อคนพิการ, นวัตกรรมโรงรับจ าน า ทรัพย์หลุดจ าน า, นวัตกรรมด้านการออม, ผลงานผู้ได้รับ

โครงการเวทีวิชาการ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ประจ าปี 2561 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๑ 

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ (Annual Report 2018) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ๑๑๖ 

 

รางวัล Thailand Energy (พน.) การให้บริการทางสังคม อาทิ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ การนวดแผนไทย 
บริการวัดสายตาและบริการแว่นตา ท าบัตรประชาชนเคลื่อนที่ เป็นต้น 
  3) การแสดงผลิตผลด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ 
ธงฟ้าราคาประหยัด (พณ.) สินค้า OTOP (มท.) ของกิน/ของใช้ ในรูปแบบตลาดชุมชน) (พอช.) 
ผลิตภัณฑท์อฝัน By พม. เป็นต้น 
  4) การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดี 
และสร้างสรรค์ของคนในสังคม 
  ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ
ผลงาน Thailand Social Expo 2018 ดังนี้ 

1. การแสดงนวัตกรรมทางสังคม หัวข้อ “งานแสดงนวัตกรรมแบบบา้นๆ เพ่ือทุกช่วงวัย” 
รายละเอียด ประกอบด้วย  

 
 

 

 

1.ปลอกมือส าหรับผู้ป่วยติดเตียง  

กลุ่มเป้าหมายใช้ได้กับผู้ป่วยติดเตียงทุกช่วย
วัย โดยปลอกมือนี้ ใช้สวมมือผู้ ป่วยติดตียงที่ ใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายยาง ให้อาหารเหลว สาย
น้ าเกลือ สายปัสสาวะ สายออกซิเจน โดยเฉพาะใน
ผู้ป่วยที่มีความรู้สึกสับสน หลอดเลือดสมองอุดตัน 
อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยเด็กขณะให้น้ าเกลือทางเส้น
เลือดด าจะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยดึงสายต่างๆได้ 
และยังเป็นการช่วยให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีโอกาสท าธุระ
ส่วนตัวได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผู้ป่วยจะดึงสายต่างๆ
ออกและท าให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายด้วย 
ประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

- ผู้ป่วยติดเตียงทุกช่วงวัย  
- ญาติผู้ป่วยไม่ต้องกังวลเรื่องการที่ผู้ป่วยจะดึงสายยางออก 

 
 

1.นวัตกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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2.อุปกรณ์นวดนิว้มือและการออกก าลังกายด้วยผ้าขาวม้า 
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในชมรมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

จากนวัตกรรมประชาชนทุกช่วงวัยประโยชน์ที่ได้รับอุปกรณ์นวดนิ้วมือประชาชนทุกช่วงวัยได้รับ
ประโยชน์สามารถแก้อาการนิ้วล็อคและบรรเทาอาการปวดเม่ือยนิ้วมือได้ โดยดึงนิ้วมือเป็นการยืด
เหยียดและผ่อนคลาย กล้ามเนื้อมือ แขน บริเวณบ่า-ไหลทั้งสองข้าง   

การออกก าลังกายด้วยผ้าขาวม้าช่วยในการออกก าลังกายในการยืดเหยียดสามารถแก้ปวดเม่ือย
ร่างกายและอุปกรณ์ผ้าขาวม้ายังช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากใช้อุปกรณ์ที่แข็ง เช่น ไม้พรอง 

 
 
 

 
นวัตกรรมเครื่องช่วยพยุง เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างโอกาสด้านกายภาพบ าบัดที่ใช้ได้กับ

ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสไปฟื้นฟูท ากายภาพบ าบัดที่โรงพยาบาลซ่ึงนักกายภาพประเมินว่าสามารถ
กลับมาเดินได้ ถ้าได้รับการฝึกยืน ฝึกเดินอย่างต่อเนื่อง โดยท าได้เองที่บ้านของตนเองประโยชน์ที่ได้รับ
คอืเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยผู้ป่วยสามารถท ากายภาพได้อย่างตอ่เนื่องมากขึ้นสามารถฝึกนั่ง เดิน ยืนได้อย่าง
ปลอดภัยและลดภาระการพึ่งพิงของผู้ป่วยจนอาจกลับมาเดินได้ 

 
 
 
 
 

นวัตกรรม Safety Zone 
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นวัตกรรมนี้สามารถน าไปใช้และเผยแพร่ได้กับบุคคลทุกกลุ่มทุกวันที่สนใจ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับประโยชน์ ได้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม (คนยากจน, ผู้ด้อยโอกาส, คนพิการ ,เด็ก ,ผู้สูงอายุ 
ฯลฯ)กลุ่มคนทั่วไปที่สนใจ /เกษตรกรที่สนใจและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการ
แก้ไขปัญหาความยากจนประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมนี้ คือเป็นกลยุทธ์การออม สามารถน ามาแก้ไข
ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน จนสามารถพึ่งตนเองได้ มีอยู่มีกินปลดหนี้ และสร้างอาชีพให้คนใน
ชุมชนมากมายท าได้จริงในเชิงประจักษ์ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแบบบ้าน ๆ ที่ท าได้ไม่ยากเกินไป 

 

 นวัตกรรมภูมิปัญญาไขปัญหาสุขภาพเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพจากวัสดุทางเลือกและวัสดุเหลือ
ใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้ใช้
ประโยชน์ อาทิ เดินกะลามะพร้าว ถั่วเขียวในถุงบ าบัด ดัมเบลจากขวดน้ า ผ้าขาวม้า ลาน กดจุดด้วย
กะลามะร้าว ราวจับกันลื่นในห้องน้ า เป็นต้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการเจ็บป่วยและการบ าบัดที่เรียบง่าย
ของภูมิปัญญาแบบบ้าน ๆ 

นวัตกรรมหลุมพอเพียงกลุ่มฮักแพงแบ่งปันเพ่ือผู้ด้อยโอกาส 

นวัตกรรมภูมปิัญญาไขปัญหาสุขภาพ 
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นวัตกรรมเก้าอ้ีสุขใจ เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเด็กพิการทั่วไป เด็กสมองพิการ เด็กที่มี

ความพิการซ้ าซ้อนมีความบกพร่องด้านการนั่งและการทรงตัวได้ดว้ยตวัเอง ซ่ึงผ่านการประเมินสภาพ
ความพิการโดยแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยพยงุตัวในการฟื้นฟูสภาพได้ 
ประโยชน์ที่เกิด 

- เพื่อฟื้นฟูสภาพเด็กพิการที่นั่งทรงตวัไม่ได้ให้สามารถฝึกการทรงตัวนั่ง มีพัฒนาการด้านการฝึก
สมาธิ การเรียนรู้และช่วยเหลือตัวเองที่ดีขึน้ได้ 

- ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพิการ ไม่ต้องนั่งอุ้มเด็กตลอดเวลาเป็นการลดภาระและอ านวยความ
สะดวก 
ให้มีเวลาว่างสามารถประกอบอาชีพหรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตอ่ไป 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมเก้าอี้สุขใจ 
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นวัตกรรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีพอเพียง 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.นวัตกรรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีพอเพียง 

        นวัตกรรมไวน์ &ควาย
น้ อ ย ช่ ว ย ช า ติ  สื่ อ ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชน
ร ะ ดั บ ร า ก ห ญ้ า ทุ ก ค น         
ที่สามารถท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติมากมายมหาศาล 
จึงเกิดการรวมกลุ่ม แล้วท า
ประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น  
1.การป้ันตุ๊กตาควายน้อยดูด
กลิ่น ผลิตจากผงถ่านป่น ที่ไม่
ใช้ประโยชน์แล้ว 2.การผลิต
ไวน์ จากมะยม  ท า ใ ห้ เ กิ ด
รายได้และการรวมตัว กัน
บ าเพ็ญประโยชน์กับส่วนรวม 

         นวัตกรรม โนว-เจีย-เมียน-เซาะ อยู่ดีมี
สุข (กินอ่ิม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด ) เป็นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของชาวจังหวัด
สุรินทร์ ให้เกิดการอยู่ดีมีสุข ซ่ึงเก่ียวกับคนทุก
ช่วงวัยทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
          ประโยชน์ของนวัตกรรม คือมีความ
ม่ันคงทางด้านอาหาร มีสุขภาพดี ความม่ันคง
ทางด้านที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม มีเงินทุน และ
ลดหนี้สิ้น 

นวัตกรรมไวน์ &ควายน้อยช่วยชาติ 

นวัตกรรมโนว-เจีย-เมียน-เซาะ อยู่ดีมีสุข 
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 นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการช่วยเหลือสังคมเป็นนวัตกรรมที่ท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ เกิดการจัดสวัสดิการสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็น
คนในชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

 

 

 

+ 

 

 

 
 

นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการช่วยเหลือสังคม 

นวัตกรรมการปรับเปล่ียนสังคมชนบทสู่ความย่ังยืน (ลูกประคบสมุนไพร พุทธคุณ) 
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นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนสังคมชนบทสู่ความยั่งยืน(ลูกประคบสมุนไพร พุทธคุณ) สามารถใช้กับ
คนทุกช่วงวัย ประโยชน์ของลูกประคบสมุนไพร พุทธคุณ 1. ท าให้ชุมชนเกิดการสร้างคน สร้างรายได้ 
โดยการขายสมุนไพรที่ชาวบ้านปลูกเองให้กับกลุ่มแปรรูป 2. เกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรมในชุมชน โดย
การแปรรูปสมุนไพรเป็นลูกประคบพุทธคุณ 3. เป็นการบ าบัด รักษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยลูก
ประคบที่น ามาจ าหน่ายผ่านการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 
  

  

 นวัตกรรม คน ผึ้ง ป่า พัฒนาสังคม เป็นกองทุนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่ยึดหลักแนวคิด “เรา
กินสิ่งใด เราต้องรักษาสิ่งนั่น “ เป็นนวัตกรรมที่ให้ประโยชน์กับชาวบ้านทุกคนในชุมชน เป็นการกระตุ้น 
ปลูกจิตส านึกให้คนรักษาป่า และป่ายังสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรม คน ผ้ึง ปา่ พัฒนาสังคม 

3.นวัตกรรมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจด้วยฮีตบุญเดอืน 7 (บุญซ าฮะ) 
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นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจด้วยฮีตบุญเดือน7 (บุญซ าฮะ) เป็นประเพณี 12 เดือนของ
ชาวพุทธศาสนา คือเป็นการช าระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายและครัวเรือน เพื่อเป็นการเสริมศิริ
มงคล เครือข่ายชุมชนหนองแค จังหวัดสระบุรี จึงเกิดแนวคิดในการน าสิ่งของเหลือใช้มาผลิตเป็นสินค้า
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครอบครัวและชุมชน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นวัตกรรมเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็กถูกหลอกลวงส าหรับเด็กอายุระหว่าง ๖ - ๙  ปีเป็น

นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาเรื่อง การล่อลวงหรือลักพาตัวเด็กในรูปแบบของเกมจ าลอง
สถานการณ์  โดยผู้ที่เล่นจะได้รับประโยชน์คือ เด็กสามารถใช้ทักษะการคิด การตัดสินใจ ต่อการเอาตัว
รอดจากสถานการณ์ได้และเด็กได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่จะมาล่อลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก 
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นวัตกรรมกะลามะพร้าวเชื่อมโยงสามัคคีของคนในชุมชนจัดตั้งเพื่อส่งเสริมรวมกลุ่มสร้างสังคม

ผู้สูงอายุ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยการออกก าลังกาย ท าให้ก่อเกิดความสามัคคี เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 นวัตกรรมภูมิปัญญา 5 พุทธวิถทีี่เรียบง่าย ลดความส าคญัของเงินทอง ด้วยวิถีพอเพียง เป็น
นวัตกรรมที่เรียบง่ายเป็นการพัฒนาต่อยอดจากหลักคิดของพุทธศาสนาลดความส าคัญของเงินทอง ด้วย
วิถีพอเพียง 

นวัตกรรมกะลามะพร้าวเช่ือมโยงสามัคคี 

นวัตกรรมภูมปิัญญา 5 พุทธวิถีที่เรียบง่าย  
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 นวัตกรรมห้องเรียนเขยิบวัยเป็นโครงการที่จัดท าข้ึนให้กบัผูสู้งอายุและกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างครอบครัวใหม้ีความสุข ความอบอุ่นและสง่เสรมิให้ครอบครัวมีความผูกพันกันมากขึ้น 

2.  การสัมมนาทางวิชาการ ประจ าปี 2561 Thailand Social Expo 2018 
เร่ือง “การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคมด้วยระบบฐานข้อมูลแผนทีทางสังคม”(No one leave 
Behind With Social Map)  โดยสรุปการสัมมนาดังนี้ 

     วิทยากร ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผอ.สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผอ.ส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.) นายอ าพร ณ นิโรจน์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ทีปรึกษานายก
เทศบาลเมืองสระบุรี นางวรรภา ล าเจียกเทศ ผอ.กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมฯ โดยมีนายพิสิฐ พูล
พิพัฒน์ ผอ.สสว.1 เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย  

     ที่มา  - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์มีนโยบายจัดท า
ฐานข้อมูลด้านสังคมที่สามารถเชื่อมโยงกัน สามารถแสดงข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบแผน
ที่ทางสังคม (Social map)เพื่อวิเคราะห์วางแผนการจัดสวัสดิการแบบเจาะจงรายครัวเรือน เน้นการ
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เพิ่มศักยภาพให้พึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลจ าเป็นต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 - มีคณะท างาน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุน ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลโดยทีม One Home กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในจังหวัด โดยมี 
พมจ.เป็นเจ้าภาพหลัก และมี สสว.เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในกลุ่มจังหวัดรวมทั้ง ศทส. เป็นผู้ประมวล
ข้อมูลในภาพรวม 

 - การส ารวจจัดเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้าน 75,032 แห่งทั่วประเทศใช้ฐานข้อมูลผู้
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวง พม.ทั้งรายเดิม และรายใหม่ที่พบ

นวัตกรรมขยิบวัย เขยิบใจ ให้ใกล้กัน 
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จากการส ารวจ โดยบันทึกพิกัดGPs ครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกหลัง แล้วส่งข้อมูลผ่าน
เครื่องมือ Google Form ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่งให้ ศทส.เป็นประจ าทุกวัน โดยใช้เวลาส ารวจ 1 
เดือน 15 วัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง 15 มีนาคม 2561 

 ข้อค้นพบ-บางจังหวัดสามารถลงส ารวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือนตาม
รายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้งหมด  และไม่สามารถด าเนินการได้ในจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีจ านวนผู้
ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจ านวนมาก แต่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบทุกหมู่บ้าน 
  - มีผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ใช่คนจน แต่อาศัยช่องว่างของหลักเกณฑ์
สร้างสิทธิให้ตนเอง มีคนจนจริงแต่ไม่ได้การยืนยันว่าเป็นคนจน ตกหล่นไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี
คนไทยส่วนส่วนหนึ่งไร้สถานะ ไร้ที่พึ่ง อาศัยตามเพิงพักไกลระบบสาธารณูปโภคและการเคลื่อนย้าย
ประชากรมีผลต่อการส ารวจ 
  - พื้ น ที่ ที่ มี ผู้
ประสบปัญหาทางสังคมแต่ไม่ได้
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ พื้นที่ 
สสว.5 (จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) คิดเป็น
ร้อยละ 49.62 พื้นที่ สสว.10 
(จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา 
แพร่  น่ าน )  คิ ด เ ป็น ร้ อยละ 
37.39 และพื้นที่  สสว .7 
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) คิดเป็นร้อยละ 37.30 
  - ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บ Social map สามารถสืบค้นในเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ เพื่อแสดงจ านวนข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบแผนที่ทางสังคม (Social map) เป็น
รายจังหวัด อ าเภอ หมู่บ้าน ได้ ส าหรับรายชื่อเป็นรายบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่หน่วยงานที่
ให้บริการ คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ทุกจังหวัดสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
เพื่อให้บริการได้ตรงกับความต้องการของแต่ละราย 
   
ข้อเสนอ 
  - การก าหนดกฎเกณฑ์/วิธีการส ารวจข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (Target) ที่แท้จริง 
เป็นเรื่องที่ส าคัญ  
  - พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการบูรณาการกัน ควรวางระบบให้
พื้นที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล เจ้าของข้อมูลเป็นคนให้ข้อมูล  ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยให้ชุมชน 
ท้องถิ่น เป็นกลไกขับเคลื่อน  
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  - การลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐควรมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และสามารถคัด
กรองกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการรวมทั้งให้กระทรวงการพฒันาสังคมฯ ได้เข้า
มาร่วมวางแผนบูรณาการและวิเคราะห์การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีสถิติชี้วัดการลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของ
ผู้ประสบปัญหา เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและความต้องการ แต่ไม่ควรใช้เพื่อ
เป็นโครงการประชานิยม 
  ประโยชน์ข้อมูล Social Map 
  - เป็นข้อมูลส าหรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีและการให้บริการของหน่วยงานทั้ง
ของกระทรวงฯ และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
  - เป็นข้อมูลชี้เป้า เฝ้าระวัง และคาดการณ์สถานการณ์ทางสังคม 
  - เป็นข้อมูลสามารถตรวจสอบผู้รับบริการไม่ให้มารับบริการที่มีความซับซ้อนกัน 
  - เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินงาน Social lab ให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อ
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีความเข็มแข้ง อย่างยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้งใคร ไวข้างหลังสอดรับแนวคิด
โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล 
  3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

       1) ขอให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ท างานด้วยความตั้งใจ ซ่ึงเป็นงานยากกว่างาน
ด้านอ่ืนๆ 
      2) งานของ พม. ต้องเร็ว ทันเหตุการณ์ มีปัญหาต้องรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็น
ปัญหาสังคม ผลส าเร็จทางสังคมคืองานของ พม. 
      3) มุ่งม่ันไปให้ถึงเป้าหมาย  ปัญหาอุปสรรค บุคลากรด้านเทคโนโลยี ITงบประมาณ
แผ่นดิน  ส ารวจทรัพยากรมนุษย์ด้าน IT และสร้างให้มาก/เร็วที่สุด 
      4)  ได้รับการประชาสัมพันธ์จากกระทรวง พม. น้อยมาก การร่วมประชุมในครั้งนี้
ท าให้ทราบว่า กระทรวงมีกระบวนการท างานเป็นขั้นตอนมากแต่ยังเข้าสู่ประชาชนได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
ควรมีการสร้างความเข้าใจให้ทั่วถึงกว่านี้ ขอบคุณที่จัดให้มีกิจกรรมนี้ค่ะ 
      5)  Social Map จ าเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทย ขอให้ท างานอย่างต่อเนื่องและ
ส ารวจข้อมูลเป็นประจ าเพราะประเทศมีการเปลี่ยนแปลง  และส่วนกลางต้องสร้างความเข้าใจต่อผู้
ปฏิบัติในพื้นที่และท างานขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน โดยมี ชีวิตประชาชนเป็นตัวตั้ง 
      6) ควรให้ผู้มาร่วมงานได้เข้างานทุกคน ถ้ากลุ่มเป้าหมายเยอะก็ควรเตรียมสถานที่
ให้เพียงพอ เพราะถ้าคนตั้งใจมาแล้วเข้าไม่ได้ก็จะเสียความรู้สึก 
      7) ต้องการให้ผู้จัดระดับประเทศในครั้งแรกดีอยู่ แต่ขอเพิ่มเติมในการจัดงานให้
ดีกว่านี้ ในเรื่องการลงทะเบียนไม่ค่อยดีนักสับสนวุ่นวายไม่ชัดเจน ในเรื่องการรับรองผู้มาร่วมงานขอให้
ปรับปรุงดีกว่านี้ ในเรื่องการรับประทานอาหารอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ว่าอยู่ตรงไหน 
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      8) ควรจัดสถานที่รับลงทะเบียนให้ชัดเจน มีป้ายบอกจังหวัดเพื่อสะดวกต่อผู้สูงอายุ
จะได้ไม่สับสน 
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การสนับสนุนการตรวจราชการ 

   ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.            
ซ่ึงรับผิดชอบด าเนินการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 สสว. ๑ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการ รอบที่ 1 (Agenda Review) 

ตามแผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจแนวทาง 
แผนการตรวจติดตาม ประเด็นการตรวจ และการรายงานผลปฏิบัติงานการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี โดยสรุปผลการประชุมการตรวจราชการ ดังนี้    

 การมอบแนวทางการตรวจราชการ ประจ าปี 2561 โดยนางยุพเรศ วงศ์บุญมี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 1 ประกอบด้วย 

๑. 4 หลักคิด และ 15 หลักการท างาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) 

๒. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการส าคัญ ปี 2561 ของ
กระทรวง พม. ได้แก่ ๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๒) การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มี
รายได้น้อย ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๕) การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุ ๖) การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว ๗) การพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมและจิตอาสาเพื่อสังคม ๘) การยกระดับบทบาทด้านการต่างประเทศและอาเซียน ๙) การ
ส่งเสริมพลังประชารัฐเพื่อสังคม และ ๑๐) การขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) 

๓. แผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 4 หลักคิดในการขับเคล่ือนงาน ได้แก่ ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการ

ท างาน ๒) เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ภารกิจใดไม่คุ้มค่าให้เลิกท า  ๓) วิเคราะห์
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เน้นการเป็นผู้น าทางด้านสังคม และ ๔) ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

 กรอบการตรวจราชการ ได้แก่ ๑) ติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวง ๒) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย ๓) การประเมิน
การตรวจราชการคุณภาพ มุ่งเน้นการบริหารจัดการหน่วยงาน/องค์กร ๔) การด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๕) ความคาดหวังต่อการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด และ ๖) แนว
ทางการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต 
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 การขับเคล่ือนระดบัพ้ืนที่จงัหวัด (Area Based) ได้แก่ ๑) การ
ขับเคลื่อนทีม พม. จังหวัด บูรณาการแผนปฏิบัติการ One Home ๒) พัฒนาระบบข้อมูล Social Lab / 
Social Map และ ๓)  เจ้าภาพทางสังคม บูรณาการยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาภาค 

4. รอบการตรวจราชการ ประจ าปี 2561  ตรวจราชการรอบที่ ๑ Agenda 
Review  ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ ก าหนดแนวทาง ประเด็น เครื่องมือการ  ตรวจ
ราชการ การรายงานผลและชี้แจงแผนการตรวจราชการ การน านโยบายสู่การปฏิบัติ  รอบที่ ๒ 
Progress Review ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ตรวจ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรอบที่ ๓ Evaluation ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 

 ข้อช้ีแจงประเด็นการตรวจติดตามนโยบายและแผนงานกระทรวง พม . 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 

1) แนวทางการตรวจราชการ การตรวจราชการ (ประเมิน) เน้น Smart 
Me และ Smart Organization และมิติการตรวจราชการ เน้น คน งาน องค์กร 

2) การตรวจติดตามนโยบายและแผนงานกระทรวง พม. ประจ าปี 2561 
 การตรวจราชการตามนโยบายและแผนงานกระทรวง พม. ในด้านการ
ขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) จะมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี ้

1. การขับเคลื่อนระดับทีม พม.จังหวัด (บูรณาการแผนปฏิบัติการ One Home)  
2. พัฒนาระบบข้อมูล (Social Map / Social Lap) 
3. เจ้าภาพด้านสังคม (บูรณาการแผนงานยทุธศาสตร์ / แผนพฒันาภาค) 

3) การรายงานผล 
(๑) รายงานการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและแผนงานกระทรวง 

พม. จัดท า ๒ ครั้ง ดังนี้ (การรายงานผลการด าเนินขอให้รายงานเป็นภาพรวมในรูปแบบ One Home 
จังหวัด) 

 ครั้งที่ ๑ ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ก่อนการลงพื้นที่ติดตาม
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง (การตรวจราชการรอบที่ ๒) 

 ครั้งที่ ๒ ส่งภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑)  

(๒) การน าเสนอนโยบายฯ ในการตรวจราชการ รอบที่ ๒ ให้ด าเนินการ
ดังนี ้

 จัดท าสรุปภาพรวมนโยบายตามแผนตรวจราชการเป็นอินโฟกราฟิก 
๑ แผ่น 

 จัดท านโยบายตามแผนตรวจราชการเป็นอินโฟกราฟิก เป็นราย
เรื่อง ทั้ง 10 เรื่อง ๆ ละ 1 แผ่น 
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 การน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 1 โดย นางวรรภา 
ล าเจียกเทศ อดีตผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  รายละเอียด ดังนี ้
      ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ (สสว.๑)  เป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตตรวจราชการที่ 1 รวม 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่รับผิดชอบ
ก ากับดูแลเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ส านักงาน ศูนย์ สถาน 
บ้าน นิคม รวม 53 หน่วยจ านวนบุคลากร 858 คน และเขตการปกครองในพื้นที่ ประกอบด้วย ๔๒ 
อ าเภอ ๔๓๒ ต าบล ๓,๔๐๙ หมู่บ้าน ประชากร 3,789,362 คน  
       ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม ประกอบด้วย 1) สถานการณ์กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมี
วัยท างานมีจ านวนมากที่สุด 1,423,961 คน รองลงครอบครัว ๗๓๖,๘๘๙ ครอบครัว ผู้สูงอายุ 
๕๕๙,๕๗๓ คน กลุ่มเปราะบาง ๕๕๕,๕๕๙ คน เด็ก ๕๕,๑๒๑ คน ต่างด้าว ๓๐๗,๘๘๔ คน เยาวชน 
๓๐๐,๓๓๙ คน ผู้พิการ ๗๔,๘๘๒ คน เด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ ๗,๙๐๔ คน และคนไร้ที่พึ่ง ๗๔ คน 2) ผู้
ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ คือ เงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด จ านวน 1,343 คน เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 
307,272 คน เบ้ียความพิการ จ านวน  25,408 คน และการจัดที่อยู่อาศัยโดยการเคหะแห่งชาติ 10 
แห่ง 3) ทุนทางสังคมในพื้นที่ คือ อพม. 4,706 คน วัด 2,800 แห่ง  โรงเรียน 1,314 แห่ง กศน. 
426 แห่ง สภาเด็ก 475 แห่ง โรงงาน 9,359 แห่ง อปท. 378 แห่ง กองทุนสวัสดิการชุมชน 226 
แห่ง และองค์กรสวัสดิการสังคม 1,328 แห่ง 
       การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 ของส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2561 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ภาพรวม 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 56.63%  จังหวัดปทุมธานี 67.57% จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
29.28% และจังหวัดสระบุรี 74.42 %  

    การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map) ใน
เขตความรับผิดชอบของ สสว.1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  
และสระบุรี เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล 4 จังหวัด 42 อ าเภอ 432 ต าบล 3,409 หมู่บ้าน/ชุมชน  
เป้าหมายผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐ 418,653 คน และผู้รับสวัสดิการ พม. 183,249 คน ผลการ
ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูล 4 จังหวัด 42 อ าเภอ 432 ต าบล 3,409 หมู่บ้าน และ 30,928 ครัวเรือน 
37,990 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ข้อเสนอแนะการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑ 
      1) มุ่งเน้น Focus ไปที่การตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่เป็นรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์  
      2) Focus เรื่อง Smart Organization (Smart Look, Smart Office, Smart 

Serviceและ Smart Network) สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร  การท างานโดยอาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
เพื่อจะได้มีแบน พม. ที่ทุกหน่วยงานเห็นเราท างานเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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      3) ให้หัวหน้าหน่วยเป็นผู้น าองค์กร มีความเป็นองค์การที่ดี และมีการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ 

     4) การขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) ให้เน้นการบูรณาการ
แผนปฏิบัติการ One Home ให้มีการจัดประชุมหารือเป็นประจ า เพื่อ
สื่อสารให้ทุกคนรู้ เข้าใจ รับทราบ (One Home จะเข้มแข็งได้ขึ้นอยู่กับ 
พมจ.) 

 
 
 
 
 
 

  2. ร่วมการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในเขตตรวจราชการ
ที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง (นางยุพเรศ วงศ์บุญมี) เพื่อติดตามผลความคืบหน้าและรับฟังปัญหา 
และอุปสรรคการด าเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าปี 2561 ติดตามการด าเนิน
โครงการในพื้นที่และตรวจเยีย่มหน่วยงานในสงักัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่  19-20 
กรกฎาคม 2561 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561  

 
  3. ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการตรวจราชการ รอบที่ ๓ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เม่ือวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาส
เดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้รับ คือ 
  ๑) หน่วยงานในพื้นที่ ๔ จังหวัดในความรับผิดชอบของ สสว. ๑ มีการบูรณาการเพื่อ

ขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๒) หน่วยงานมีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นราย

ไตรมาสและปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  ๓) มีการประสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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กิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส.) เพื่อท าความสะอาด
บริเวณส านักงานและปรบัภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ประมาณ ๔๐ ไร่  ประกอบด้วย พื้นที่
ภายในอาคารหลากหลายประเภท ได้แก่ ส านักงาน โรงจอดรถ โรงซ่อมเครื่องจักรกล บ้านพัก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สระน้ า สนามหญ้า พื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น และไม้ประดับ บริเวณพื้นที่ยังเป็น
ทางผ่านไปยังหน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
ปทุมธานี อีกด้วย  จึงจ าเป็นที่จะต้องให้มีสภาพล้อมที่ดีโดยรอบให้ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย        
ถูกสุขลักษณะและสวยงาม เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแวดล้อมที่ดีในการพบเห็นของผู้มาติดต่อ
ราชการและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ 
   ดังนั้น จึงจ าเป็นที่อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมควรได้รับการดูแล ปรับแต่ง และ
พัฒนาให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม เพื่อส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นที่ชื่นชมแก่บุคคลภายนอกที่มีโอกาสเข้ามา
เยี่ยมเยียนและกลุ่มเป้าหมายที่มาติดต่อราชการ นอกจากจะ
เป็นผู้ใช้งานอาคารสถานที่แล้ว ยังเป็นเจ้าของสถานที่ด้วย 
ดังนั้นจึงควรจัดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่และบรรยากาศแวดล้อมโดยรอบคณะร่วมกัน โดย
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ ๕ ส. ประจ าขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ให้เกิดบรรยากาศ
ที่น่าท างาน  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ และ
แสดงถึงความผูกพันที่มีต่อองค์กร 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 กิจกรรม Big Cleaning Day ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ 

กันยายน 2561 รวม 12 ครั้ง โดยจะท า Big Cleaning Day เดือนละครั้ง ได้แก่ ท าความสะอาด
สะสางห้องท างาน เช่น จัดเก็บเอกสาร ท าความสะอาดสะสางเอกสารตามตู้-โต๊ะท างานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตัดสนามหญ้าต้นไม้ที่ยาว แห้งเห่ียวรกรุกรัง ตลอดจนจัดเก็บขยะ ให้เป็นระเบียบสวยงามโดย
ให้แต่ละเดือนจะผลัดเปลี่ยนงานในอาคารกับนอกอาคาร หมุนเวียนกันตามแผนที่วางไว้ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 บุคลากรในส านกังาน 

บรรยากาศการท างานดี  จิตใจแจ่มใส 

ท างานสะดวก  รวดเร็ว และง่ายขึ้น 

เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

มีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

สถานที่ท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

วางรากฐานการพัฒนาตนเอง 

หน่วยงาน 

ลดการสูญเสีย/สิ้นเปลือง 

มีพื้นที่ใช้งานมากขึ้น 

ได้รับการชื่นชม และเชื่อถือจากผู้รับบริการ 

สามารถน าเทคโนโลยีระดับสูงมาปรับใช้ได้ง่าย 
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3.1 บทสรุป 

      ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ (สสว.๑)  เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี มีพื้นที่รับผิดชอบตำมเขตตรวจรำชกำรที่ 1 รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี 
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี  หน่วยงำนสังกัดกระทรวง พม. ที่รับผิดชอบก ำกับดูแลเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และเชิงวิชำกำร ประกอบด้วย ส ำนักงำน ศูนย์ สถำน บ้ำน นิคม รวม 51 หน่วย 
ประชำกรในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 3,773,685 คน 

       เพื่อก้ำวสู่กำรเป็น “สถำบันวิชำกำรพัฒนำสังคมที่มุ่งสู่ควำมม่ันคงของมนุษย์ ในกำร
ขับเคลื่อนร่วมกับภำคีเครือข่ำยในพื้นที่” สสว. 1 ได้ด ำเนินกำรภำยใต้พันธกิจ กำรบูรณำกำรงำนพัฒนำ
สังคมเพื่อจัดวำงยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำรพัฒนำสังคมให้กับทุกภำคส่วน ศึกษำวิจัย
และพัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคม ติดตำมและประเมินผลเชิงนโยบำยและกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ใน
ระดับพื้นที่ และพัฒนำหน่วยงำนเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

      ยุทธศาสตร์ ในกำรขับเคลื่อนระบบงำนมี  ๕ ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ พม. สู่กำรปฏิบัติในระดับพื้นที่  
      ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้กำรพัฒนำสังคม  
      ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้และนวัตกรรมทำงสังคม  
      ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรติดตำมประเมินผลเชิงวิชำกำร  
      ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำ สสว. ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
 

      เป้าประสงค์การท างาน  
      1) หน่วยงำนในสังกัด พม. และองค์กรภำคีระดับพื้นที่สำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงกำร

ปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
      2) เป็นคลังควำมรู้และแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำสังคมในพื้นที่  
      3) ได้องค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงสังคมที่เหมำะสมกับบริบทพื้นที่ ก่อให้เกิดกลไกกำร

ขับเคลื่อนของทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำสังคม  
      4) มีระบบกำรติดตำมประเมินผลเชิงวิชำกำรตำมนโยบำยและภำรกิจของกระทรวงที่มี

ประสิทธิภำพ   
      5) บุคลำกรมีขีดสมรรถนะตำมภำรกิจในควำมรับผิดชอบอย่ำงมืออำชีพ 
 

      ผลการปฏิบัติงาน 

          ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน และบริหำร
จัดกำรระบบงำน ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รวม 15 โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร

บทสรุป และทิศทางการด าเนินงาน 
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เบิกจ่ำยงบประมำณ รวม 12,534,729.70 บำท คิดเป็นร้อยละ 100% ของงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ มีดังนี้ 

1.  งานตามนโยบายกระทรวง พม. ปีงบประมาณ 2561  
      1.1 นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)  

                สสว. ๑ ได้ด ำเนินกำรวิจัย กำรติดตำมประเมินผล รวมทั้งขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยเร่งด่วน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) รูปแบบบูรณำกำรส่งเสริมกำรออมของประชำชนก่อนวัยผู้สูงอำยุ           
ในกลุ่มองค์กรชุมชน ๒) แบบจ ำลองกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมให้กับผู้สูงอำยุในเขตชนบท ๓) กระบวนกำรขับเคลื่อนกำรคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส ำหรับกลุ่ม
หญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ในประเทศ และ ๔) รูปแบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำขอทำนแบบมี
ส่วนร่วม 

  1.2  นโยบายการบริหารการพัฒนา (Administration Based)  
          กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรพัฒนำ (Administration Based) ได้ด ำเนินกำรจัด

ประชุม ศูนย์ปฏิบัติกำร สสว.1 รวม 15 ครั้ง เพื่อก ำกับ ติดตำม ทบทวน ทวนซ้ ำ ทั้งมิติงำนตำมนโยบำย 
กำรวำงแผนงำน และกำรแก้โจทย์งำนร่วมกัน  กำรจัดประชุมประจ ำเดือน 9 ครั้ง กำรขับเคลื่อนมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนของ สสว.   

          1.3  นโยบายการขับเคล่ือนระดับพ้ืนที่/จงัหวัด (Area Based) 
                  กำรขับเคลื่อนระดับพื้นที่ /จังหวัด (Area Based) ได้ขับเคลื่อนงำนตำม

แผนงำน/โครงกำร รวมทั้งสิ้น 6 โครงกำร/กิจกรรม อำทิ  
๑) ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสังคมและจัดสวัสดิกำรในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด  
๒) กำรนิเทศงำนนักสังคมสงเครำะห์ของ พม.  

     3) Social Map กำรจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหำทำงสังคมรำยครัวเรือน           
เขตตรวจรำชกำรที่ 1 

     4) กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรด้ำนสังคมในระดับพื้นที่ โดยกำรจัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์ทำงสังคมกลุ่มจังหวัด กำรวัดอุณหภูมิทำงสังคม (TPSO Poll : กำรวัดอุณหภูมิทำงสังคม (TPSO 
Poll : วำเลนไทน์ของวัยรุ่นไทย รักอย่ำงไรไม่ให้ทุกข์ และ หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0) และบูรณำกำร
โครงกำรด้ำนสังคมกลุ่มจังหวัด ในลักษณะ One Home 4 จังหวัด/กำรบูรณำกำรแผน    

     5) งำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ในฐำนะผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวง พม.  ซ่ึงรับผิดชอบด ำเนินกำร ติดตำมผลกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำรซ่อม สร้ำง เสริม           
องค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติงำน ปัญหำ
และอุปสรรค ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกพื้นที่งำน 

    6) กิจกรรมพัฒนำสภำพแวดล้อมของหน่วยงำน หญ้ำไม่ให้รก สีไม่ให้ตก         
ตำมโครงกำร กิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส.) โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง  โครงกำรพนักงำนดีเด่น
ประจ ำเดือน กำรน ำหลักกำรทรงงำนมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีผ่ำน
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
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๓.๒ ทิศทางการด าเนินงาน 
           ทิศทำงกำรด ำเนินงำน ของ สสว. ๑  ควรจะมีกำรปรับบทบำทและจุดยืนของตัวเองใน

กำรขับเคลื่อนประเด็นงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เริ่มตั้งแต่ ๑) พัฒนำ
งำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำย           
๒) ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนวิชำกำร องค์ควำมรู้ ข้อมูลสำรสนเทศ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ แก่หน่วยงำนบริกำร 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ๓) ศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมเพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มของสถำนกำรณ์
ทำงสังคมและผลกระทบ และ๔) สนับสนุนกำรนิเทศงำน ติดตำมประเมินผล กำรด ำเนินงำนเชิงวิชำกำรตำม
นโยบำยและภำรกิจของกระทรวง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยกำร 

๑) พัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย โดยกำรศึกษำ วิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมใหม่ด้ำนกำร
พัฒนำสังคมและสวัสดิกำร จัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมกลุ่มจังหวัด และระดับภำค ที่สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่ กลุ่มเป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี รวมทั้งพัฒนำบุคลำกร สสว.1ให้เป็นนักยุทธศำสตร์ข้อมูล 
และ Digital Worker  

๒) ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้ค าปรึกษา
แนะน า แก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอปท. หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง องค์กรภำคเอกชน และ
ประชำชน  โดยกำรบูรณำกำรระบบงำนข้ำมจังหวัด ข้ำมกระทรวง เสริมพลังทีม One Home กระทรวง พม.
และเครือข่ำยภำคประชำรัฐให้เข้มแข็ง ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร ระเบียบ กฎหมำย ปฏิญญำ และบันทึก
ควำมตกลงที่เก่ียวข้อง พัฒนำชุดควำมรู้ นวัตกรรม มิติงำนด้ำนสังคม  (Social Lab) เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ สร้ำงต ำบลเข้มแข็ง ตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวง ตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน  รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนองค์กร (มสก.) ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน ( มสค.). และด้ำน
อำสำสมัคร (มสอ.) ตำมพ.ร.บ.ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดบริกำรประชำชนที่มีมำตรฐำนรองรับ 

๓) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพ่ือคาดการณ์แนวโน้มของ
สถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำสังคมและจัดท ำยุทธศำสตร์ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด คำดหวังว่ำ สสว.๑ จะเป็นคีย์แมนในกำรจัดท ำแผนที่ทำงสังคม (Social Map)  ทั้งกำรจัดเก็บ 
กำรน ำเข้ำ และกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มบทบำทกำรเป็นเจ้ำภำพข้อมูลด้ำนสังคมของ พม. ที่เป็นตัวเลข
เดียวกัน และตำมหำกลุ่มเป้ำหมำยพบ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของสสว 1 ให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลสถำนกำรณ์
ทำงสังคม รำยภำค และกลุ่มจังหวัด และจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมกลุ่มจังหวัด ตำมเขตตรวจ
รำชกำรที่รับผิดชอบ เพื่อกำรชี้เป้ำ เฝ้ำระวัง และกำรซ่อม สร้ำง เสริม งำนพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ในมิติ
พื้นที่กลุ่มจังหวัด และรำยภำค 

๔) สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผล การด าเนินงานเชิงวิชาการ         
ตามนโยบายและภารกิจของกระทรวง ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ควรจะมีกำรวำงระบบกำรนิเทศงำนสังคม
สงเครำะห์ กระทรวงพม. ให้สอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ของพ.ร.บ.วิชำชีพสังคมสงเครำะห์ พ.ศ.2556 โดย
ผ่ำนกลไกในพื้นที่จังหวัด พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสสว 1 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
มำพัฒนำระบบงำนเพื่อให้เป็น SMART Organization วำงระบบกำรติดตำม ผลรำยงำนผล กำรแปลง
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ผ่ำนสื่อ ไลน์ Web 
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Conference โดยประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และพัฒนำรูปแบบ และ
บทบำทผอ.สสว.1 ในฐำนะผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ให้สำมำรถรำยงำนสถำนกำรณ์กำรแปลงนโยบำย
กระทรวง พม. สู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ ได้เป็นรำยไตรมำส โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำมำเสริมกำร
ปฏิบัติงำน 

สุดท้ำยทิศทำงกำรท ำงำนของ สสว. ๑ ในปีถัดไป ควรจะต้องปรับบทบำทและภำรกิจในกำร
ที่จะเป็น สสว. ๔.๐ ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และพันธกิจด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
ในพื้นที่บนพื้นฐำนงำนวิชำกำร โดยกำรปรับจุดยืนในกำรที่จะเป็นนักยุทธศำสตร์ นักวิชำกำร นักวิเครำะห์
และเฝ้ำระวังทำงสังคม และนักนิเทศงำนในพื้นที่ ซ่ึงจะท ำให้ สสว.๑ เป็นหน่วยงำนที่ SMART ในกำรที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่ำงแท้จริง 

ภารกิจ สสว.4.0 (4 นัก)

 
 

ภารกิจ สสว.4.0 (เปรียบเทียบกับการแบ่งภารกิจ เสนอ รมว.พม. + ข้อส่ังการของ รมว.พม. และ ปพม.)

 



คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษา 
๑. นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

 
แหล่งข้อมูล 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3. กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย 

 
รวบรวมและเรียบเรียง 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
1. นางสาวพิมพ์ธิดา  แสงจันทร์ นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
2. นายสันติภาพ  ทองบุญมา นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
3. นายเอกวรา   ธรรมกีรติวงศ์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
4. นางอุไรวรรณ  แจ้งเวชฉาย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
5. นางสาวอิสรีย์  พรมหาลา นักสังคมสงเคราะห์ 
6. นางสุภาพร   สาริขิต  พนักงานบริการ 
7. นายพนากร   มีมนต์  เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ 

 
ออกแบบและภาพประกอบ 

นางสุภาพร สาริขิต  พนักงานบริการ   
 

 

 




