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ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
มีบทบำทภำรกิจ ในกำรวิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร องค์ควำมรู้ ข้อมูล
สำรสนเทศ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
ศูนย์เรียนรู้ นิเทศงำน ติดตำมประเมินผล และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยงำน พม. รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรภำคเอกชนและประชำชน  ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธำนี นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี  รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ.2562 ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้รับมอบหมำย และผลงำนทำงวิชำกำร
ด้ำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ข้อมูล
พ้ืนฐำนเกี่ยวกับส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และผลงำน
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งบทสรุปและทิศทำงกำรด ำเนินงำน  
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 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคมในการท าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่ นคง
ในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชนโดยรวมส่วนราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. กรมประชาสงเคราะห์ สงักดักระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
2. ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาต ิ(สยช.) สังกดัส านักนายกรฐัมนตร ี
3. ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สังกดัส านกันายกรฐัมนตรี  
4. กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน สังกดักระทรวงมหาดไทย 
5. การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สงักัดกระทรวงมหาดไทย 
6. สถาบนัพัฒนาองคก์รชมุชน (พอช.) 
7. สังกัดกระทรวงการคลัง 

เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือเป็นองค์การและกลไก 
ด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต ให้มีการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิตาม
กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็น
ระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

 
 

    ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 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 าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคใน
โอกาสทางสังคม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาสังคม ส่งเสริมกลไกทางสังคมและการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในการพิทักษ์สิทธิและหน้าที่ของประชาชน และบริหารกองทุนและสนับสนุนทรัพยากรในก าร
ด าเนินการ 
 4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสังคมฯ ประกอบด้วย การศึกษาและวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมฯ 
การศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมฯ และการศึกษาเพื่อสร้างระบบเตือนภัยทางสังคมฯ 

อ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง (Authority) : 

 

  ประวัติกระทรวง  : 
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 5. กลุ่มบริการเฉพาะ ประกอบด้วย งานสนับสนุนวิชาการภูมิภาค งานพัฒนาคุ้มครองช่วยเหลือ            
ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย งานสถานสงเคราะห์ และงานโครงการพิเศษ 

 
 
 

“พม. เปน็ผู้น าด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสูค่นอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” 

 
 
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
พันธกิจที่ 2 : สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคสว่นในการมีสว่นรว่มพฒันาสงัคม 
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาองคค์วามรู ้ขดีความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพฒันาสงัคม 
พันธกิจที่ 4 : จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือใหป้ระชาชนมหีลักประกันและ 
                  มีความมัน่คงในชีวติ 
 
 
 

“อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อ านวยประโยชน์สขุ” 

 

ยุทศำสตร์ที่ 1 : ส่งเสรมิโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
ยุทศำสตร์ที่ 2 : สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 
ยุทศำสตร์ที่ 3 : ผนึกก าลงัทางสังคมเพื่อเปน็กลไกในการพัฒนาสังคม 
ยุทศำสตร์ที่ 4 : บรหิารจดัการองค์กรสูค่วามเป็นผูน้ าทางสังคมดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
 
 

 

 

พันธกิจ (Missions : 

ค่ำนิยมองค์กร (Values) : 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) : 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) : 
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โครงสร้ำงกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กรมพัฒนำสังคมและ

สวัสดิกำร 
กรมกิจกำรผู้สูงอำย ุ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

กรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร 

กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว 

1.  กองกลาง   2.  กองกฎหมาย   
3.  กองการตา่งประเทศ  4.  กองตรวจราชการ      
5.  กองตอ่ตา้นการค้ามนษุย์(สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการคา้มนุษย์ชาย ๔ แห่ง และหญิง ๔ แห่ง *)   
6. กองเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ ์ 7.  กองมาตรฐานการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์    
8.  กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 9.  ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
10.  สถาบนัพระประชาบด ี  11.  กลุม่ตรวจสอบภายใน 
12.  กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 13.  ศูนยป์ฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต   
  

   
   
 

องค์กำรมหำชน 
- สถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน 

รัฐวสิำหกิจ 
- การเคหะแห่งชาต ิ
- สถานธนานุเคราะห ์

รำชกำรบริหำรสว่นภูมิภำค 
- ส านักงานพัฒนาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์จังหวดั 
76 จังหวดั 

หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำงที่จัดต้ังในภูมิภำค 
- ส านักงานสง่เสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1 - 12 

*ตำม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ 14) พ.ศ. 2558 
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ส านักงานสง่เสริมและสนับสนนุวิชาการ 1 
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โครงสร้างบุคลากร  

ส านักงานสง่เสริมและสนับสนนุวิชาการ ๑ 

นำยพิสิฐ  พูลพพิัฒน ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสรมิและสนับสนุนวิชำกำร 1 
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ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

นำยอ ำนำจ  หอสกุลไท 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

นำยสุวัฒน์  วังวนสินธุ์ 
เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคมช ำนำญงำน 

นำยประเสริฐ  มีโพธิ์งำม 
ช่ำงฝีมือโรงงำนชั้น 4 / หัวหน้ำ 

นำยจรัญ  สำริขิต 
ช่ำงฝีมือโรงงำนชั้น 4 

นำยวิวัฒน์  สำริขิต 
ช่ำงฝีมือโรงงำนชั้น 4 

นำยสมปอง  นำคะปักษิณ 
พนักงำนขับรถยนต์ ส 2/หัวหน้ำ 

นำยสกล  สอนลอย 
พนักงำนขับรถงำนเกษตร 

และก่อสร้ำง ช 2 

นำยธำตรี  สันทบ 
พนักงำนขับรถยนต์ ส 2 

น.ส.สุกัญญำ  ผำใต้ 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน 

นำยสุริยะ  ภำคสระศรี 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส.3 
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นำยวัลลภ  สุภำพค ำ 
พี่เลี้ยง ส 2 

นำยเมธี  ดีอก 
นักพัฒนำสังคม 

นำยวิชัย  พลดี 
เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคม 

น.ส.รุ่งรวี  ฉ่ ำบุญรอด 
เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคม 

น.ส.พรพิมล  เกินกลำง 
พนักงำนบริกำร 

น.ส.เฉลียว  ใจปทุม 
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 

นำยวีระวัฒน์  ปะละโท 
จ้ำงเหมำดูแลสวน 

นำยธนวรรณ  ตุดำ 
จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 

นำยบุญฤทธิ์  ตุดำ 
จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 

นำยบุญธรรม  แจ้งหิรัญ 
จ้ำงเหมำดูแลสวน 
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น.ส.พิมพ์ธิดำ  แสงจันทร์ 
หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์

นำงสุภำพร  สำริขิต 
พนักงำนบริกำร 

นำยเอกวรำ  ธรรมกีรติวงศ์ 
นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร 

นำงชุลีทิพย์  เรืองดี 
นักสังคมสงเครำะห์ 

นำยตุลพันธ์  รัตน์ธรรมดิษฐ์ 
นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร 

น.ส.วนิดำ  อินอ่อน 
นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร 
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นำยสนองวิชญ์  ภูวันทมำตย์ 
หัวหน้ำกลุ่มกำรวิจัยและกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย 

นำงอุไรวรรณ  แจ้งเวชฉำย 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

นำยพนำกร  มีมนต์ 
 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เรียนรู้ 

กลุ่มงานวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย 

น.ส.ขนิษฐำ  กิจเจำ 
นักพัฒนำสังคม 

นำยณรำวุฒิ  วัฒนะไพบูลย์ 
พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 

นำงสำวเปรมจิต   ศิริวัฒนตระกูล 
นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร 

นำงสำวสุวรรณำ  เสือจ ำศิล 
พนักงำนบริกำร 

น.ส.ปทุมมำ  ไชยบุญ 
นักพัฒนำสังคม 

นำงสำวประไพศรี  ค ำมุง 
นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร 
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ควำมเป็นมำ : 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หรือ “สสว.๑” เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่

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

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

อ ำนำจหน้ำที ่: 
(๑) พัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับ

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

แก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ให้บริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์
ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและจัดท ายุทธศาสตร์ ใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

(๔) สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและ
ภารกิจของกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

บทบำทในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร : 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงในการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและภารกิจกระทรวงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวง   
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พันธกิจ (Mission) 
1) บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพื่อจัดวาง  
    ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม 
    ให้กับทุกภาคส่วน 
3) ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการ 
    พัฒนาสังคม 
4) ติดตามและประเมนิผลเชิงนโยบายและการ 
    บรกิารเชิงยุทธศาสตร์ในระดบัพื้นที่ 
5) พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

ยุทธศำสตร์ (Strategy) 
1) ยุทธศาสตร์ที ่1 : ขับเคลื่อนนโยบาย

และยุทธศาสตร์ พม. สู่การปฏิบัติใน
ระดับพ้ืนที่  

2) ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนา สสว. ให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคม  

3) ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างและพฒันา
ความรู้และนวัตกรรมทางสังคม 

4) ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาระบบการ
นิเทศและติดตามประเมนิผลเชิงวิชาการ 

เป้ำประสงค์ (Objective) 
1) หนว่ยงานในสังกดั พม. และองคก์รภาครีะดับพื้นที่สามารถบรูณาการเชือ่มโยงการปฏิบัติงานให้

เป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
2) เป็นคลงัความรู้และแหล่งเรยีนรู้ดา้นการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่ 
3) ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกบับรบิทพื้นที่ กอ่ให้เกดิกลไกการขับเคลือ่น

ของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคม 
4) มีระบบการตดิตามประเมินผลเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงทีม่ีประสิทธิภาพ 
5) บุคลากรมีขดีสมรรถนะ ตามภารกิจในความรับผดิชอบอย่างมืออาชีพ 

• วิเครำะห์สถำนกำรณ ์
•  นิเทศ/ติดตำม 
•  ปฏิบัติงำนร่วมกัน 
•  ผู้ช่วยผู้ตรวจ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 

 

วิสัยทัศน ์

(Vision) 

บทบาท
หน้าที่ 
(Role) 

ค่านิยม
องค์กร 

(Values) 

อัตลักษณ์ 
(Identities) 

“สสว. เป็น พม.ภำค มุ่งสู่สำกล” 

 

“รวมพลังสรำ้งควำมรูสู้่กำร
พัฒนำสังคม” 

 

• วิจัย/วิชำกำร  
•  สนับสนุนด้ำนวิชำกำร 
•  ศูนย์เรียนรู ้
• ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
• วิเครำะห์สถำนกำรณ ์
•  นิเทศ/ติดตำมงำน 
• ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำร 

“แสงสว่ำงเสมอด้วยปัญญำไม่มี” 
      นตฺถิ ปญฺญำ สมำ อำภำ 

      Lighting is always wise  
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ผอ. สสว.๑ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มการวิจัยและการพัฒนา
ระบบเครือข่าย 

(๑) ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
ในภาพรวมระดับกลุ่มจังหวัด 
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนยุทธศาสตร์ และ
บูรณาการ (Strategy Planning & 
Integration Network) เพื่อการจัดท าแผน
ท า ง สั ง ค ม ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พื้ น ที่ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายในระดับกลุ่มจังหวัด 
(๓ )  แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์จาก
ส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 
(๔ )  ศึ กษา  วิ เ คราะห์  สถานกา รณ์ และ
สภาพแวดล้อมเพื่อคาดการณ์และสถานการณ์
ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาสังคมและจัดท ายุทธศาสตร์ในระดับ
กลุ่มจังหวัด 
(๕) วิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการข้อมูล
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สังคมในระดับกลุ่มจังหวัด 
(๖ )  สนับสนุนการนิ เทศงานติดตามการ
ประเมินผลการด าเนินงานเชิงวิชาการตาม
นโยบายและภารกิจของกระทรวงในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ 
(๘) ให้ค าปรึกษา วางระบบ และสร้างเครือข่าย
การให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
และทันต่อเหตุการณ์ 
(๙) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 

(๑) ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้การ
พัฒนาสังคม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม รูปแบบ 
แนวทางการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในสภาวะวิกฤติ และเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
(๒) จัดท าแผนแม่บทวิจัยการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในมิติพื้นที่ 
(๓) ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในมิติ
พื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน/ประชาชน และภาคี
เครือข่ายในระดับประเทศและต่างประเทศ 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดนักวิจัย และ
เครือข่ายทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและ
คว าม มั่ น ค งขอ งมนุ ษ ย์ เ ชิ งป ระ เด็ น  เ ชิ ง
กลุ่มเป้าหมายในมิติพื้นที่ 
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการน าผลงาน
วิชาการไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
เครื อ ข่ า ย  ด้ านวิ ช า กา ร  กา รด า เนิ น ง าน          
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
(๗) เป็นศูนย์กลางการให้บริการและถ่ายทอด
ความรู้ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ แก่หน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชนและ
ประชาชน 
(๘) เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
(๙) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

(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 ๒๕๖๒ 
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อัตรำก ำลังแยกประเภทต ำแหน่งและเพศ 

ประเภทต ำแหน่ง 
จ ำนวน (รำย) 

รวม (รำย) 
ชำย หญิง 

ข้ำรำชกำร 6 6 12 
ลูกจ้ำงประจ ำ 9 - 9 
พนักงำนรำชกำร 2 7 9 
จ้ำงเหมำ 5 1 6 
รวม  22 14 36 
(คิดเป็นร้อยละ) 61.11 38.89 100.00 
 

อัตรำก ำลังแยกประเภทต ำแหน่งและเพศ 

 

อำคำร สถำนท่ี : 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๔๑ ไร่ มีอาคารที่ท าการส านักงาน  

มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเชื่อมต่อจากอาคารสองชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย
ประกอบด้วย 

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

- ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ขนาดพ้ืนที่ ๔๐ ตารางเมตร
จ านวน ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ส านักงานฯ ขนาดพ้ืนที่ ๕๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง พ้ืนที่นั่ง
รอรับบริการ พ้ืนที่บริการทั่วไป/ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๖ ตารางเมตร 
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ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ จ้างเหมา 
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- อาคารส่วนเชื่อมต่อแบบชั้นเดียว ประกอบด้วย กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย 
ขนาดพ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง ห้องประชุม ขนาดพ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง 
ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 

- พ้ืนที่จอดรถยนต์ ๘๐๐ ตารางเมตร  

กลุ่มเป้ำหมำยและพื้นที่ให้บริกำร 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการสวัสดิการสังคม        

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติเป็นผู้
ก าหนดรวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีพ้ืนที่ไห้บริการรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี                                   
สรุปงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สสว.1 (จ ำแนกตำมงบประมำณรำยจ่ำย)  

 

  

 

 

รวมทั้งสิ้น 8,268,058 บำท 

งบบุคลำกร 2,007,809 บำท (24.28%) 

งบด ำเนินงำน 3,683,424  บำท (44.55%) 

งบรำยจ่ำยอื่น 1,281,100 บำท (15.49%) 

งบลงทุน 1,195,725 บำท (14.46%) 

งบเบิกแทนกัน 100,000 บำท (1.21%) 

สรุปงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562                 
สสว. 1 (จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย) 

งบบุคลำกร 

งบด ำเนินงำน 

งบรำยจ่ำยอื่น 

งบลงทุน 

งบเบิกแทนกัน 
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หน่วยงำนสังกัดกระทรวง พม. ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สสว .1 (One Home) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดปทุมธานี (17 หน่วยงาน) 

1. ส านักงานสง่เสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
2. ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์จังหวดัปทุมธานี 
3. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
4. สถานแรกรับเด็กหญงิบ้านธญัญพร 
5. สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 

จังหวดัปทมุธาน ี
6. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบรุ ี
7. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญงิธัญบุร ี
8. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้นกึง่

วิถี(ชาย) จังหวดัปทมุธานี 
9. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้นกึง่

วิถี(หญิง) จังหวดัปทมุธานี 
10. สถานคุ้มครองสวัสดกิารภาพผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์จังหวดัปทมุธานี 
11. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวัดปทุมธาน ี
12. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดกิารสังคม

ผู้สูงอายุจังหวดัปทุมธาน ี
13. สถาบนัพระประชาบด ี
14. บ้านพักเด็กและครอบครวัจงัหวดั

ปทุมธาน ี
15. ส านักงานเคหะชุมชนรงัสิต  
16. ส านักงานเคหะชุมชนปทมุธาน ี
17. สถานธนานุเคราะห์ 5 
 

จังหวัดนนทบุร ี(20 หน่วยงาน) 

1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ 
   มนุษย์จังหวดันนทบรุ ี
2. ศนูย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวดันนทบรุี 
3. บ้านพักเด็กและครอบครวัจังหวดันนทบุรี 
4. ส านักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 1 
5. ส านักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 2 
6. ศนูย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสตกิ จังหวัด 
   นนทบุร ี
7. ศนูย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล) 
8. สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนท 
   ภูม ิจังหวดันนทบรุ ี
9. สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพิการบ้าน 
   เฟื่องฟ้า จังหวดันนทบรุ ี
10. สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้าน 
     ราชาวดี(ชาย) จังหวดันนทบุร ี
11. สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้าน 
      ราชาวดี(หญิง) จงัหวัดนนทบรุ ี
12. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงนนทบุรี 
13. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 
14. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรด็ 
15. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
16. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 
17. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก 
      การค้ามนุษย์จังหวดันนทบุร ี
18. ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสตรแีละครอบครวั 
      ภาคกลาง จังหวดันนทบุร ี
19. สถานธนานุเคราะห ์23 
20. สถานธนานุเคราะห ์34 

หน่วยงำนท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จงัหวัด รวม ๕๓ หน่วยงำน 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๕ หน่วยงาน) 

1. พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
   จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. ศนูย์พัฒนาการจดัสวัสดกิารผู้สูงอาย ุ
   วาสนะเวศมฯ์ 
3. ศนูย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวดั 
   พระนครศรีอยุธยา 
4. บ้านพักเด็กและครอบครวัจังหวดั 
   พระนครศรีอยุธยา 
5. ส านักงานเคหะชุมชนพระนครศรีอยธุยา 

จังหวัดสระบุรี (9 หน่วยงาน) 

1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ  
   มนุษย์จังหวดัสระบุร ี
2. ศนูย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวดัสระบรุี 
3. บ้านพักเด็กและครอบครวัจังหวดัสระบุรี 
4. นคิมสรา้งตนเองพระพุทธบาท จ.สระบุร ี
5. ศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติมวกเหล็ก  
    จ.สระบุร ี
6. ศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติหนองแค  
   จ.สระบรุ ี
7. สถานคุม้ครองคนไร้ที่พ่ึงทับกวาง 
8. สถานสงเคราะห์เดก็หญงิจังหวัดสระบุร ี
9 .ส านักงานเคหะชุมชนจังหวดัสระบุรี 

1. พอช.กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล 
2. พอช.ภาคกลาง  
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• ชาย   315,959  คน 
• หญิง  324,106  คน 
• อ าเภอ         13  อ าเภอ 
• ต าบล        111  ต าบล 
• หมู่บ้าน      973  หมูบ่้าน 
• หน่วยงานในพ้ืนที่  9 หน่วย 

• ชาย   390,365  คน 
• หญิง  419,955  คน 
• อ าเภอ         16  อ าเภอ 
• ต าบล        209  ต าบล 
• หมู่บ้าน    1,471 หมูบ่้าน 
• หนว่ยงานในพื้นที่ 5 หนว่ย 

• ชาย    527,945  คน 
• หญิง   583,431  คน 
• อ าเภอ            7  อ าเภอ 
• ต าบล           60  ต าบล 
• หมู่บ้าน       529  หมู่บ้าน 
• หน่วยงานในพ้ืนที่ 17 หน่วย 

• ชาย      566,778  คน 
• หญิง     645,146  คน 
• อ าเภอ              6  อ าเภอ 
• ต าบล             52  ต าบล 
• หมู่บ้าน         328  หมู่บา้น 
• หน่วยงานในพ้ืนที่ 20 หน่วย 

นนทบุร ี ปทุมธำน ี

สระบรีุ 
พระนคร 

ศรีอยุธยำ 

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด 
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1 ด ำเนินกำรวิจัย กำรติดตำมประเมินผล จัดอบรมให้ควำมรู้ 
 โครงการวิจัยรปูแบบการจัดสวัสดกิารส าหรบผู้สูงอายุทีไ่ม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 

(วิจัยเฉพาะพื้นที่ สสว.1)  
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกดิประโยชน์ดา้นสังคม (วิจัยร่วม) 
 โครงการวิจัยกลยุทธ์ส่งเสรมิการท างานของผู้สูงอายไุทย (วิจัยรว่ม) 
 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพในการคัดแยก เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

2. กำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กร  
 การประชมุประจ าเดือน 
 การขับเคลือ่นมาตรฐาน พม. (PDCA) 

3 . กำรขับเคลื่อนงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
 โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสงัคมและจดัสวัสดกิารสังคมในระดับพื้นที่ 

1. การจดัการความรู ้KM (Knowledge Management : KM) 
2. พัฒนางานประจ าสูง่านวิจัย (Routine to Research) 
3. การขบเคลือ่นงานพัฒนาสังคมในพ้ืนที ่(Social Lab) 
4. หนว่ยงานเคลือ่นทีท่างวชิาการ 

 การนเิทศงานด้านสงัคมสงเคราะห์ในพื้นทีก่ลุ่มจังหวดั 
 การขบัเคลื่อนการบรูณาการโครงการดา้นสังคมในระดบัพื้นที่ 
    กิจกรรมที่ 1 : การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2562  
    กิจกรรมที ่๒ : การวัดอณุหภูมิทางสงัคม (TPSO Poll : ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงไดด้ว้ย 

(ใคร) คุณ, สร้างสุขผู้สงูวัย ใส่ใจไร้ความรนุแรง, สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ) 
    กิจกรรมที ่3 : การขบัเคล่ือนการบูรณาการโครงการด้านสงัคมกลุ่มจังหวดัในลกัษณะ         

One Home 4 จังหวัด/การบูรณาการแผนภาค 
 งานสนับสนนุการตรวจราชการกระทรวงฯ 
 กิจกรรม สสว.1 
 
 
 
 
 

โครงการปีงบประมาณ  2562  
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วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 
๒. เพ่ือค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย           

ในชุมชนเมือง 
๓. เพ่ือทดลองน ารูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย         

ในชุมชนเมืองไปใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการบนพ้ืนฐานของสหสัมพันธ์วิทยาการ 
(correlation studies) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยอาศัยการวิจัย          
เชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
4 ชุมชน 4 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมชนในเขตเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ชุมชนหัวรอและ
คลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนเขาคูบา ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี และชุมชน
บึงบา อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จ านวน 100 คน และชาว
ต่างประเทศ 14 ตัวอย่าง ประกอบด้วย อินโดนิเซีย รัสเซีย บัลกาเลีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย  และการสนทนา
กลุ่ม ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ น าชุมชน พระสงฆ์ แกนน า
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ผู้แทนภาครัฐได้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด          
การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการด าเนินการภายหลังจากที่สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย
เชิงคุณภาพ น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ มาสังเคราะห์ สกัดเนื้อหาสาระที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยด้วยตารางสามเส้า
ประกอบด้วย บุคคล (Person) สถานที่ (Place) เวลา (Time) จัดท ากระทงค าถามเชิงปริมาณส ารวจ
ความคิดเห็นในสังคมทั่วไปเพ่ือยืนยันบรรทัดฐานของสังคม ด้วยการจัดท าแบบสอบถามเชิงปริมาณ 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 80 ค าถาม ด าเนินการทอดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม (Try Out) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาท (Cronbach ’s Alpha Coefficient) 

โครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการ 
ส าหรับผู้สงูอายุ 
 ที่ไม่มกีรรมสทิธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมอืง  

(วิจัยเฉพาะพื้นที่ สสว.1) 
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เท่ากับ 0.956 จึงน าไปส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจ านวน 1,423 คน ใน 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 

ผลกำรศึกษำโดยสรุปดังน้ี 

  1. สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์         
ในที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด พบประเด็นที่น่าห่วงใย เนื่องจาก  1) ด้านการมี         
ส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะปิดกั้ นตัวเอง          
มองว่าการอยู่ในชุมชนร่วมกับผู้สูงอายุทั่วไป มีการแบ่งชนชั้น ดังนั้นผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสมักจะไม่ได้        
รับเชิญไปร่วมงาน เป็นผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส หรือ มีฐานะยากจน ประสบปัญหาซ้ าซ้อน เข้าไม่ถึง        
การพัฒนาและข้อมูลข่าวสาร ก็จะถูกละเลย มีเพียงบางกิจกรรมที่เข้าถึงเป็นข้อปฏิบัติที่ยังไม่ถึงระดับ
การพัฒนาศักยภาพทางจิตใจเชิงลึก จึงเกิดภาวะแยกตัว และน าไปสู่ภาวะซึมเศร้า และสุขภาวะ ด้านอื่น ๆ 
กิจกรรมยังมีค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการพัฒนาจากวัดมากนัก 2) ด้านอาชีพ
และรายได้ พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนเมือง ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ที่เป็น
หลักแหล่ง มีความยากจน มีภาระที่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพเพราะไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเกษียณอายุ  
จึงไม่มีเวลาที่จะข้าไปร่วมปฏิบัติ ในงานบุญประเพณีที่จัดขึ้นโดยชุมชน รายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่รอ
ความช่วยเหลือด้านเงินทองจากบุตร 3) ด้านครอบครัว พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย          
ในเขตชุมชนเมือง หากมีกิจกรรมที่ต้องออกไปร่วมท ากับผู้สูงอายุที่ติดสังคมในชุมชน ก็ไม่ค่อยออกไป
เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวก ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว ครอบครัวที่ไม่อบอุ่น สัมพันธภาพ           
ในครอบครัวไม่ดี ครอบครัวไม่สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ บางรายถูก
มอบหมายให้เป็นแรงงานในการเฝ้าบ้านและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน ครอบครัวบางรายถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่ล าพังคนเดียวหรืออยู่กันสองคนตายายบุตรหลานแยกไปอยู่ที่อื่น ไม่มีคนที่คอยใส่ใจดูแล น้อยเนื้อ
ต่ าใจก็จะไม่ออกมาร่วมมือกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าคนในครอบครัว
เดียวกันไม่เห็นคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ ขาดโอกาสการตัดสินใจร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 4) โอกาสและ
การเข้าถึงระบบบริการ  มักจะถูกละเลย บางโอกาสในชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านวิถีพอเพียงก็
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ เนื่องจาก ไม่มีที่ดินท ากิน ไม่มีความรู้ด้านเกษตร
พอเพียง เข้าไม่ถึงระบบการสนับสนุนจากส่วนราชการหรือท้องถิ่น  บางรายมีความสามารถในการท า
การเกษตร สามารถปลูกพืชและท าการเกษตรได้ดี แต่ก็ไม่มีความรู้ด้านการจ าหน่ายและการแปรรูป 
รวมทั้งเข้าไม่ถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านอื่นๆ อันเป็นเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการ 5) ด้านจิตใจ  มีภาวะความเครียด มีภาวะซึมเศร้า           
อันเกิดจากวัยเกษียณ และไม่มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเก็บตัวไม่ยอม
ออกจากบ้าน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพไม่แข็งแรง  และไม่เข้าใจถึงสิทธิ์ของตนเอง เนื่องจากมีทัศนคติ
ที่คิดว่าตัวเองจะเป็นภาระแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคม และมักจะเก็บตัวไม่พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อื่น 6) ด้านสุขภาพ ตัวผู้สูงอายุเองมีสุขภาพไม่แข็งแรง มักจะประสบปัญหาการเจ็บป่วย
บ่อยกว่ากลุ่มติดสังคม อันเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ครบถ้วน ในครอบครัวและชุมชน       
มีอบายมุขล้อมรอบ ความเครียด ท้อแท้ ว้าเหว่ หันไปพ่ึงอบายมุข ติดสุราเรื้อรังในบางราย 7) ความมั่นคง      
ในชีวิตบางครอบครัวอยู่ในภาวะบุกรุกที่สาธารณะเป็นที่อยู่อาศัยไม่มีที่ดิน ท ากินและเป็นของตนเอง 
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  2. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน
เมืองผลการวิจัยพบองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัยและอาศัยในชุมชนแออัด ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคมไทย         
7 องค์ประกอบ ดังนี้ 
            1) ผู้สูงอายุคุณภาพคือคณะบุคคลที่เป็นกลไกขับเคลื่อน"บวร" โดยรัฐสนับสนุน
ให้วัดจัดกิจกรรม  การถือศีล 5 บุญประเพณี 12 เดือน  และ 7 พุทธวิธีรักษาโรค รวมทั้งแก้ปัญหา
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ด้วยสันติวิธี  ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน
เท่ากับ 26.822   
          2) "วัด"คือแหล่ง “สับปายะ” ที่ช่วยฟื้นฟูวุฒิภาวะของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์
ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง  เพราะนอกจากเป็นกลไกการแบ่งปันอาหารคุณค่า จัดให้มีมีสวนป่า สวนครัว
ชุมชน จัดให้มีห้องสมุดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและดิจิตอล  จัดตลาดนัดริมก าแพงวัด และศาลาปฏิบัติธรรม
แล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นถนนจักรยานสุขภาพด้วยค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ 2.245 
          3) ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง พึงตระหนักรู้ที่จะเข้า
อบรมสมาธิบนความเคลื่อนไหว “อานาปานสติ” การร่ายร าเพ่ือสุขภาพ ฝึกท าเกษตรพอเพียง และ
เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติภายใต้การก ากับของ อปท. ค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน
เท่ากับ 1.534 
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         4) พมจ. หรือส่วนราชการที่คุ้มครองชุมชน เป็นศูนย์ข้อมูล(QR Code) และ
แฟ้มประวัติรายบุคคล ของผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพ่ือยกระดับรายบุคคล จัดท าเขตพ้ืนที่
พิเศษของผู้สูงอายุ  จัดท าทะเบียนยกย่องสตรีผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้รักษาศีล 5 คัดสรรผู้สูงอายุแกนน าที่ติด
สังคมให้เป็นครูจิตอาสา  สนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุดีเด่น  และติดตามเอื้ออ านวยการตามพัฒนาการ
เป็นรายบุคคลค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ 1.436 
         5) พมจ.หรือส่วนราชการที่คุ้มครองชุมชน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ ไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมตัวกันกับคนอื่น จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนใน “วัด” เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม
และพัฒนาผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีฐานะยากจนให้เป็นสวัสดิการ แก่ตัว
ผู้สูงอายุ รวมถึงใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (1) กิจกรรม 6อ. (อาหาร อากาศ 
อุจจาระ อารมณ์ ออกก าลังกาย และอานาปานสติ)  (2) โครงการสัมพันธ์เยาวชนคู่แฝดคุณธรรม และ
กิจกรรมอื่นที่เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายในครอบครัวผู้สูงอายุค่าน้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกน
เท่ากับ 1.291 
        6) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางหลักสูตรพัฒนาเยาวชนจิต
อาสาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาส ร่วมกับ อสม. อพม. อผส. อพมก.
และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงแกนน าให้เป็นครูอาสาประจ าชุมชนแออัด ในบทบาท
ผู้น าสัมพันธ์"บวร"(บ้าน - วัด -ส่วนราชการ) โดย พมจ.ตั้งศูนย์ความมั่นคงชีวิตใน อปท.ค่าน้ าหนัก
คะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ 1.231 
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        7) ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัยในที่บุกรุก หรือ                         
ที่สาธารณะ ควรได้รับการโยกย้ายอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี  โดย (1) ระยะแรก ให้สตรีทายาทผู้สูงอายุเป็น
ผู้ประสานการตัดสินใจ  (2) ระยะที่สอง ท าแผนเสนอและสนับสนุนการซ่อมบ ารุง"บ้าน"(บ้านเดิมหรือ
ของทายาท)แบบเรียบง่ายแก่ผู้สูงอายุ  และ/ หรือ 3)ระยะสุดท้าย โยกย้ายไปอยู่สถานที่ที่รัฐจะให้ ค่า
น้ าหนักคะแนนองค์รวมเป็นค่าไอเกนเท่ากับ1.138 

  เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าและการน าไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยจึงถอดรหัสผลการศึกษาและ
น าเสนอผลการศึกษาดังนี้  
   1) ดว้ยตวัอกัขระ คอื “3 อ. 1ข. 3ว.”   
    2) สัญลกัษณ์รูปภาพเพ่ือใหง้่ายต่อการจดจ า และ สามารถให้ประเทศเพื่อน
บ้านไดน้ าไปแปลและใช้ประโยชน์จากผลการศกึษาวิจยั (Model)   
  3. การทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในชุมชนเมือง ผู้วิจัยได้น ารูปแบบไปทดลองใช้ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2562 ใน 4 พ้ืนที่
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด าเนินการศึกษาข้างต้น โดย “กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและ
ด้อยโอกาสในชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วม” 
และด า เนินการติดตามประเมินผลการ
ทดลอง พบว่า มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและ
ชุมชน ความเหมาะสมต่อบริบทชุมชนและ
สังคมไทย ความเป็นไปได้  ที่ชุมชนจะน า
รูปแบบไปจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ไม่
มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยมี
ค่าเฉลี่ย (   )  ขององค์ประกอบที่ 1 – 7 
ตามล าดับ 4.81, 4.81,4.83, 4.88, 4.91, 4.86 และ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 96.16, 96.28, 
96.52, 97.62, 98.30, 97.24 และ 96.91 ตามล าดับ    

ข้อเสนอแนะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้น าการขับเคลื่อน
กลไกการใช้รูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ฯ  ด้วยการบูรณาการจัดท า
ยุทธศาสตร์ การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยภายใต้
กรอบการวิจัย ร่วมกับ หน่วยงาน กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขยายผลในทุกองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มี
ผู้สูงอายุที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง หรือชุมชนแออัด เพ่ือให้เกิดสวัสดิการเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสนอกจากนี้  รูปแบบที่ค้นพบจะเป็นรูปแบบที่เน้นการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิม
ผสมผสานกับภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของสังคมไทยแบบโบราณ  จึงไม่ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ         
ของรัฐมากมายแต่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าไปพัฒนาพ้ืนที่จะประหยัดงบประมาณของทางราชการ 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์
ด้านสังคม”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิด
ประโยชน์ด้านสังคม เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ และเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยังยืน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ านวน ๒,๕๒๐ ตัวอย่าง และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒ 
และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ๒ ท่าน  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ สรุปได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี มีสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคมในระดับดีกว่าช่วงอายุอื่นๆ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ ๖,๐๐๑ บาทขึ้นไป มีสุขภาวะ         
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ดีกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า๖,๐๐๐ บาท ผู้สูงอายุ
ที่มีเงินออมมากกว่า ๑๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป มีสุขภาวะด้านร่างกายมากกว่าผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท และผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี ให้ความส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากกว่าช่วงอายุอื่น สอดคล้องกับผลการวิจัยของกุศล สุนทรธาดา และกมลชนก        
ข าสุวรรณ (๒๕๕๓) ที่ศึกษา“ระดับการมีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทยรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ก าหนด
คุณลักษณะของผู้สูงอายุที่มีพฤฒพลัง” พบว่า ดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุลดลงอย่างมากในช่วง ๕ ปี
เนื่องจากองค์ประกอบของดัชนีความมั่นคงโดยเฉพาะด้านรายได้และความเพียงพอของรายได้ลดลง       
ซึ่งในการสร้างดัชนีพฤฒพลังใช้ตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือด้านสุขภาพมี ๖ 
ตัวชี้วัด คือการประเมินสุขภาพกายของตนเอง สุขภาพจิต ความพิการ ความสามารถในการท ากิจกรรม
ประจ าวัน ข้อจ ากัดด้านการท าหน้าที่ของร่างกาย พฤติกรรมและการออก าลังกาย ด้านการมีส่วนร่วมมี 
๓ ตัวชี้วัด คือ การมีส่วนร่วมในการท างาน การมีส่วนร่วมในครอบครัว การท ากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม และ
ด้านความมั่นคงมี ๖ ตัวชี้วัด คือรายได้ ความเพียงพอของรายได้  แหล่งรายได้ ความเป็นเจ้าของบ้าน 
การอยู่อาศัย สภาพการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นไปในทางเดียวกับผลการศึกษาของนงนุช 
สุนทรชวกานต์ (๒๕๕๒) เรื่อง “การสร้างโอกาสการท างานของผู้สูงอายุไทย” ผลซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุ ๑ คน 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ        
ในภาวะพฤฒพลัง 
ให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม  
(วิจัยร่วม) 
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ใน ๓ คน ที่ต้องยังชีพด้วยการท างาน ประมาณร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มผู้สูงอายุชายอายุ ๖๐-๖๕ ปี ยังมี
ผู้สูงอายุบางส่วนที่มีความต้องการท างานต่อหลังวัยเกษียณ เพราะยังคิดว่ายังมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอที่จะท างานต่อ และไม่ต้องการเป็นภาระแก่บุตรหลาน แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เข้ามาหางานใน
ตลาดแรงงาน เพราะรู้ว่าโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมนั้นยาก หรือได้ผลตอบแทนต่ า ไม่ดึงดูดให้ออกมา
หางานท า ดังนั้นหากมีการขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุออกไปได้ ก็จะเป็นหนทางที่สามารถ
ช่วยเหลือทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการท างานเพ่ือเลี้ยงชีพและผู้สูงอายุที่ยังต้องการจะใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองต่อไป ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี  

2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ศักยภาพของตนท างานเพ่ือสังคมมี
การด าเนินงานหลายด้านตามบริบทและความต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่  

ด้ำนสุขภำพ  การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุติดสังคมมีจิตอาสาในการท าหน้าที่เยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุติดเตียงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งการพัฒนาทักษะการพูดเพ่ือให้ได้ก าลังใจ และน า
ความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือคนในชุมชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุติดเตียงติดบ้าน   

ด้ำนอำชีพและรำยได้ 
มีการส่งเสริมการท ากิจกรรมหลังจาก
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
ส่งเสริมให้แกนน าในหมู่บ้านไปศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
และน าความรู้มาถ่ายทอดให้คนใน
ชุมชน ท า ให้ คนในชุ มชนรวมถึ ง
ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจนมีการ
ติดตามประเมินผลซึ่งเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มโดย
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการใช้
ศักยภาพของผู้ สู งอายุ  สนับสนุน
วิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพและกิจกรรมนันทนาการ 

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  
มีการจัดท าฐานข้อมูลความสามารถของผู้สูงอายุในพ้ืนที่โดยจ าแนกเป็นสาขาต่าง  ๆ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในด้านต่างๆโดยหอกระจายข่าววิทยุชุมชน 

ด้ำนนันทนำกำร มีการสนับสนุนอุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุสามารถท ากิจกรรมได้อย่างสะดวกโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
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ด้ำนกำรแสดงควำมสำมำรถ   มีการส่ง เสริมให้กลุ่มกิจกรรมมี โอกาสแสดง
ความสามารถในเวทีต่าง ๆ ท าให้ผู้สูงอายุได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงในงานต่าง ๆ  จนเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
รวมทั้งมีการยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุที่มีความสามารถ 

ด้ำนประเพณี  มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและร่วมกิจกรรมกับ
คนในกลุ่มวัยอื่น ๆ ทั้งเด็กและวัยท างาน  

กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำ   มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ  

ด้ำนกำรให้ควำมรู้  หน่วยงานภาครัฐเป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ 
กิจกรรมในชุมชน  

ด้ำนเสริมพลังผู้สูงอำยุ การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนภาคีเครือข่าย
ด้านสังคม ร่วมกับผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

3. ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ 
(๒๕๔๙ ) เรื่อง “พฤฒพลัง : กรณีศึกษาจากผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับในสังคม” ซึ่งพบว่า ลักษณะ
ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๓ ลักษณะ คือ การไม่อยู่นิ่ง ท ากิจกรรมตลอดเวลา            
เริ่มตั้งแต่การท ากิจกรรม  ที่ตนชอบในยามว่าง การท ากิจกรรมที่ท าในองค์กรที่ตนเป็นสมาชิก การมีสุข
ภาวะดี สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณได้เหมาะสมกับวัย การมีความ
มั่นคงทางด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย 
และด้านผู้ดูแล อีกทั้งยังสอดคล้องกับผล
การศึ กษาของจุ ฑาทิพย์  เ ล็ กล้ ว น 
(๒๕๕๐) เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบ
การท างานช่วยเหลือสังคมของผู้สูงอายุ 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) ในกรุงเทพมหานคร” 
ซึ่งพบว่า ค่านิยมเกี่ยวกับการท างาน
ช่วยเหลือสังคมของผู้สูงอายุเป็นปัจจัย
ดึงดูด ความต้องการท าประโยชน์แก่
สังคม และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยสนับสนุน มีผลต่อการท างานช่วยเหลือ
สังคมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีการท างานช่วยเหลือสังคมจึงท างานช่วยเหลือสังคมด้วย
ความรู้สึกว่าเป็นการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ท าให้รู้สึกว่าตนเองได้ช่วยเหลือผู้อื่น สุขใจที่ได้
ท างานช่วยเหลือสังคม การท างานช่วยเหลือสังคมของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขในชีวิต ท าให้
ชีวิตในวัยท้ายมีความสุข กิจกรรมการท างานช่วยเหลือสังคมของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่หวัง
ผลตอบแทน แต่คาดหวังว่าจะมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความช านาญที่มีอยู่ให้
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เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพ่ือยืนยันว่าตนเองยังเป็นผู้ทรงคุณค่าของสังคม ซึ่งผลการศึกษา
ทั้งหมดที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดพฤฒพลังที่เน้นให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมอยู่เสมอ โดยเป็นกิจกรรม
ที่กระท าร่วมกับบุคคลอื่น ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว สังคม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีอัตมโนทัศน์ (Self Esteem) หรือการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงความภูมิใจในตนเอง หรือ
ความรู้สึกดี ๆ  ที่ผู้สูงอายุมีต่อตนเอง ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่า มีความพึงพอใจใน
ชีวิต รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้   

อย่าง ไรก็ตามในการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุควรจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละ
คน  ส าหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพัง ควรจัดให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกิจกรรมได้อย่างสะดวก และเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้ รวมถึงกิจกรรมนั้นจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ตาม
ล าพัง ทั้งกิจกรรมระยะสั้น เช่นกิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพ
การดูแลตนเองให้สอดคล้องกับโรคประจ าตัว การใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม ส่วนกิจกรรมระยะยาวควรเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมี
ความสนใจพอที่จะยึดในการสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้นได้ 
ตลอดจนต้องมีพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมท ากิจกรรมกันได้
โดยง่าย และในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุควรจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคนและ
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้  

4. จากผลการวิจัยปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพทาง
ร่างกายยังแข็งแรง และจิตใจที่ดีออกมาท างานเพ่ือสังคม พบว่าทุกพ้ืนที่มีปัญหา อุปสรรคคล้ายกัน ๓ 
ประการ คือ  

ประการแรก ปัญหาอุปสรรคจากตัวผู้สูงอายุ เกิดจากผู้สูงอายุบางท่านยังไม่เปิดใจ และ
ไม่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีภาระต้องดูแลบุตรหลาน ต้องเฝ้าบ้านจึงไม่สะดวกต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม บางท่านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากบริเวณที่ท ากิจกรรมและไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเดินทางจึง
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากมีปัญหาด้านการเดินทางและการขาดผู้ดูแล จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาไป
กับการท างานเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ และช าระหนี้สินทั้งที่เป็นของตนเองและที่บุตรหลานสร้างขึ้น  และ
มีบางชุมชนที่ผู้สูงอายุมีปัญหาในด้านสุขภาพและการเดินทางจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ซึ่งชุมชน
ได้ด าเนินการแก้ไขโดยเชิญสมาชิกชุมชนไปเยี่ยมเยียน  อีกทั้งผู้สูงอายุยังขาดความรู้ด้านการเขียน
โครงการแต่ยังได้รับความช่วยเหลือจาก อบต. ในการเป็นพ่ีเลี้ยง ด้านการบริหารจัดการชุมชนที่อยู่       
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ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เป็นธุรกิจของครอบครัวจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่าง
จากชุมชนชนบทที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีภาระสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หลังจากท างานเสร็จ 

ประการที่สอง ปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่สนับสนุน  หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ 
ยังให้การสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ต่อเนื่องให้กับกลุ่มอาชีพ  การฝึกอาชีพของหลายหน่วยงานมี
ความซ้ าซ้อนท าให้สินค้าบางอย่างมีจ านวนมากเกินความต้องการ และขาดตลาดที่เป็นแหล่งรองรับ 
ส่งผลให้การประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุไม่ยั่งยืน และมีปัญหาด้านการจ าหน่าย
สินค้า ในด้านชมรมผู้สูงอายุได้รับงบประมาณที่ไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ รวมทั้งขาดผู้ดูแลในเรื่องของ
การบริหารจัดการด้านเอกสาร  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึงรวมถึงการโอนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบบัญชีแม้จะท าให้เกิดความสะดวกสบาย แต่อีกด้านหนึ่งท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้ออก
จากบ้าน  ผู้สูงอายุบางรายก็ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุบางรายมีความพร้อมในการถ่ายทอดทักษะภูมิ
ปัญญาให้กับลูกหลาน แต่หน่วยงานรัฐไม่ได้จัดเวทีในการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุ 

ประการที่สาม ปัญหาอุปสรรคจากกฎ ระเบียบต่างๆ การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ
ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการเพ่ือท ากิจกรรมและ
เป็นข้อจ ากัดที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมในการท างานเพื่อสังคมได้ 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่ผู้สูงอายุจะช่วย
แก้ปัญหา อุปสรรคดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจที่ว่า  การเสริมสร้าง
พลังอ านาจเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่น ามาประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมสอดแทรกในการพัฒนาทั้งระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่มองค์กรและชุมชน  เป็นกลยุทธ์การบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ  เพราะการ
เสริมสร้างพลังอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยรวม และความส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร (Wilson & Laschinger, ๑๙๙๔)  การเสริมสร้างพลังอ านาจมีความส าคัญต่อบุคคลทั้งระดับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกับผู้บริหาร
ในการด าเนินงานขององค์กร จึงเป็นเหมือนแรงจูงใจที่ท าให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ และพึงพอใจในงาน
โดยการที่ได้รับการสนับสนุน ได้ข้อมูลข่าวสาร  ได้รับทรัพยากร และได้รับโอกาส (Kanter, ๑๙๙๗) 
การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจ ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าขององค์กรและมีความ
รับผิดชอบต่อองค์กร  มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรในที่สุด (Kinlaw, ๑๙๙๕)  
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การเสริมสร้างพลังอ านาจระดับผู้บริหารมีความแตกต่างจากผู้ปฏิบัติ คือ ต้องเป็นทั้งผู้ท่ี
ได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจและเป็นผู้เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การเสริมสร้าง
พลังอ านาจ ถือเป็นเครื่องมือการ
บริหารงานอย่างหนึ่งที่ผู้บริหาร
ห รื อ ผู้ น า ใ ช้ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ใ น อ ง ค์ ก ร 
เนื่ องจากการเสริมสร้ างพลั ง
อ าน าจ เป็ นก า รแบ่ งปั นพลั ง
อ า น า จแก่ ผู้ อื่ น เ พ่ื อ ให้ เ ข า มี
ความสามารถที่จะไปถึงเป้าหมาย 
(Puetz, ๑๙๘๘) เป็นการอยู่
ร่วมกันของบุคคลในองค์กรที่ให้
ประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
(McKay, Forbes &Bourner, ๑๙๙๐) และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติงานเมื่อได้รับโอกาสหรือได้รับการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าและมี
ศักยภาพในงานเพ่ิมขึ้น (Rappaport, ๑๙๘๗) ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการปฏิบัติงาน        
(Job autonomy)    (Sabiston&Laschinger, ๑๙๙๕;  Laschinger& Havens, ๑๙๙๕) เกิดความพึง
พอใจในงาน (Laschinger, et al., ๒๐๐๔)  และคงอยู่ในงาน (อโณทัย  วีระพงษ์สุชาติ, ๒๕๔๑) 

 การเสริมสร้างพลังอ านาจยังมีความส าคัญต่อทีมงาน ถ้าทีมงานได้รับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ  มีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีการประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร        
ในการท างาน  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก็จะท าให้ทุกคนในทีมรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบร่วมกันในผลงานที่จะเกิดขึ้นมีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของทีมอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ผลิตผลจากการท างานเพิ่มสูงขึ้น  (ยงยุทธ  เกษสาคร, ๒๕๔๑)  

ในระดับองค์กร การเสริมสร้างพลังอ านาจมีส่วนช่วยให้องค์กรด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  เป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นจากการได้กระท าบางสิ่งที่ผู้ปฏิบัติคิดว่าตนเอง        
ไม่สามารถท าได้ให้สามารถท างานนั้นได้ส าเร็จ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเอง คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆมาใช้ในหน่วยงาน ก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร  นอกจากองค์กรจะได้งานตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว การร่วมมือร่วมใจกันท างานของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้าเป็นผู้เสริมสร้างพลัง
อ านาจให้ในหลายๆด้าน เช่น ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและร่วมตัดสินใจให้โอกาสทุกคนได้
พัฒนาความรู้ความสามารถ  และมีระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม กลยุทธ์เหล่านี้ จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน         
มขีวัญและก าลังใจในการท างาน เกิดความพึงพอใจในงาน  ปฏิบัติงานให้หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ
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มีความสุขกับการท างาน และในที่สุดทุกคนจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร (Wilson & Laschinger, 
๑๙๙๔, Kinlaw, ๑๙๙๕, McDermott, Laschinger, &Shamian,  ๑๙๙๖)   

ผลการวิจัยครั้งนี้ยังเป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ (๒๕๔๘) 
เรื่อง “ปัจจัยเกื้อหนุนและสุขภาวะที่ผู้สูงอายุได้รับจากการเข้าร่วมท างานอาสาสมัคร” ซึ่งพบว่า ปัจจัย
เกื้อหนุนที่ท าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมท างานอาสาสมัคร มี ๕ ประการได้แก่  ปัจจัยลักษณะ       
ทางประชากร  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ปัจจัยทางสังคม  ปัจจัยทางวัฒนธรรม  และปัจจัยด้านสุขภาพ          
โดยปัจจัยด้านสุขภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมท างาน
ของอาสาสมัครผู้สูงอายุ การด าเนินกิจกรรมไม่มีรูปแบบเป็นทางการ แต่อาศัยสัมพันธภาพภายในกลุ่ม 
การร่วมคิด ร่วมท า มีความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหลัก การเข้าร่วมท างานอาสาสมัครของผู้สูงอายุ มีบทบาท
ส าคัญ ๓ บทบาทหลักคือ บทบาทด้านการเยี่ยมเยียนดูแลและให้ความช่วยเหลือ  บทบาทด้านการ
ให้บริการ  และบทบาทด้านการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา  ในด้านผลต่อสุขภาวะนั้น พบว่าการเข้า
ร่วมกลุ่มท างานอาสาสมัครให้ผลดีต่อสุขภาพทางร่างกาย เนื่องจากมีการใช้พละก าลังของร่างกายและ
สมองและการดูแลสุขภาพตนเองสม่ าเสมอ ทางด้านจิตใจนั้นการท างานร่วมกันท าให้มีความสุข ความสบายใจ 
ช่วยลดปัญหาความเครียด ความว้าเหว่ของผู้สูงอายุ ในด้านสังคม การพบปะสังสรรค์ การที่สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ การยังคงบทบาทของตนเองต่อสังคม ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความรัก ความเคารพ 
ได้รับเกียรติและความนับถือ ไม่รู้สึกว่าไร้ค่า ช่วยลดปัญหาการแยกตัว การถอยหนี และเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้า ส าหรับด้านจิตวิญญาณ อาสาสมัครผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและภาคภูมิใจต่อผล
กิจกรรมของตน ท าให้อาสาสมัครผู้สูงอายุได้รับความสุขความมีสันติสุข และด าเนินชีวิตบั้นปลายอย่างมี
ความหวัง 

5. จากผลการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒ พบว่าหลายหน่วยงานมีนโยบายและโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีงานท า 
ได้แก่  

กระทรวงแรงงาน  มีนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและขยายโอกาสด้านอาชีพและ
การท างานของผู้สูงอายุตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ ๒ โดยขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างที่ประสงค์จะให้ผู้สูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท างานซึ่งไม่ได้
ท างานประจ าในสถานประกอบกิจการและประสงค์ที่จะท างานบางช่วงเวลา และให้จ่ายค่าตอบแทนให้
ผู้สูงอายุอย่างน้อยชั่วโมงละ ๔๕ บาท  การจ้างผู้สูงอายุควรเป็นงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้สูงอายุเพ่ือท างานเสมียนพนักงาน การอาชีพเกี่ยวกับการค้างานอาชีพด้านบริการ
งานที่เกี่ยวกับการผลิตงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านหรืองานที่เกี่ยวกับงานดังกล่าว ระยะเวลาในการท างาน 
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ของผู้สูงอายุไม่ควรเกินวันละ ๗ ชั่วโมงและไม่เกินสัปดาห์ละ ๖ วัน ผู้สูงอายุที่ร่วมสนทนากลุ่มอยากให้
สถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว และต้องการให้ส านักงานแรงงานจังหวัด
ประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท าอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ชี้แจงสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้แก่เรื่องกองทุนผู้สูงอายุ ที่ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไป สามารถกู้เงินเพ่ือน าไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งผู้สูงอายุต้องการให้ลด
กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน ในการกู้เงิน เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีเงินทุนและมีโอกาสในการประกอบอาชีพ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดพ้ืนที่ส่วนกลางให้เป็นศูนย์ OTOP ส าหรับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็น
ผู้สูงอายุที่ยังมีก าลังในการประกอบอาชีพ และผู้สูงอายุที่ติดบ้านแต่มีศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อ
หารายได้  และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับกลุ่ม/องค์กร /ชมรม ในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ เช่นการ
เขียนโครงการ การบริหารกลุ่ม การบริหารงบประมาณ การจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นต้น  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้ รพสต. เปิดพ้ืนที่ให้
ผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกฝน การอบรม การนวดแผนไทย มีพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพการนวด โดยใช้
พ้ืนที่ของ รพสต. ในการให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการนวดบ าบัดหรือนวดเพ่ือการรักษา  และส่งเสริมให้มี
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (โดยให้ผู้สูงอายุที่มีพฤฒพลังเป็นผู้ดูแล) เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง โดยมีค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ดูแล 

ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)  พบว่า ต้องการ
ให้สนับสนุนการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
และหลากหลาย เ พ่ือ ให้ผุ้ สู งอายุ
เพิ่มพูลศักยภาพ และสามารถน าไปต่อ
ยอดในการสร้างรายได้ ตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุ 

ภาคเอกชน ห้างร้าน 
บริษัท พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้
ภาคเอกชน ห้างร้าน หรือบริษัท เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เช่น ห้างเทสโก้โลตัส 
จังหวัดอุบลราชธานี จัดท าโครงการ ๖๐ ยังแจ๋ว เพ่ือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานท าและมีรายได้ โดย
จัดให้ผู้สูงอายุท างานในส่วนของการชั่งผัก  การดูแลเรื่องผักสวนครัว เป็นต้น  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของนงนุช สุนทรชวกานต์ (๒๕๕๒) เรื่อง “การสร้าง
โอกาสการท างานของผู้สูงอายุไทย” ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุ ๑ คน ใน ๓ คนต้องยังชีพด้วยการท างาน 
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ประมาณร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มผู้สูงอายุชายอายุ ๖๐-๖๕ ปี ต้องท างานต่อเนื่องเพราะเป็นรายได้หลัก
ของครอบครัว  ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุที่ยังท างานเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาต่ ากว่าประถม  
จึงได้ค่าจ้างต่ ามาก แทบไม่สามารถเก็บสะสมเงินออมไว้ส าหรับเลี้ยงชีพในวัยชรา เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้ต้องท างานต่อไป นอกจากนี้ ยังมีผู้สูงอายุบางส่วนที่มีความต้องการท างานต่อหลังวัยเกษียณ 
เพราะยังคิดว่ายังมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะท างานต่อ และไม่ต้องการเป็นภาระแก่บุตรหลาน 
แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เข้ามาหางานในตลาดแรงงาน เพราะรู้ว่าโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมนั้นยาก 
หรือได้ผลตอบแทนต่ า ไม่ดึงดูดให้ออกมาหางานท า ดังนั้นหากมีการขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุ
ออกไปได้ ก็จะเป็นหนทางที่สามารถช่วยเหลือทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการท างานเพื่อเลี้ยงชีพและผู้สูงอายุที่ยัง
ต้องการจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองต่อไป ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี  

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และ

การศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 (๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรมีแนวทางส่งเสริมให้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นศูนย์รวมของคนสูงวัยที่ยังคงมีพลัง
มาร่วมกัน โดยผ่านการบริหารจัดการร่วมของชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ 

 (๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรมีนโยบายให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ท างาน
ประสานเชื่องโยงกับผู้สูงอายุที่ยังมีพลังในการท างาน เพ่ือสร้างเครือข่ายอาสาสมัครผุ้สูงอายุในการ
ท างานเพ่ือสังคมให้มีเพิ่มขึ้น 

 (๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรมีนโยบายการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือ
สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในแต่
ละชุมชน 

6.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
(๑) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ควรด าเนินงานเชิงบูรณา

การร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ ความช านาญ มีโอกาสได้ใช้
ความรู้ความสามารถและพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคม 

(๒) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ พม. ที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุระดับปฏิบัติในพ้ืนที่มี
ภาระงานมาก อัตราด้านก าลังพลอาจจะน้อยเกินไป จึงต้องท างานผ่านการพ่ึงพา อบต. พ่ึงพาท้องถิ่น 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๓๗ 

พ่ึงอาสามัครต่างๆในชุมชนหรือเป็นองค์กรอื่นๆ จึงควรมีการจัดสรรอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ให้
สอดคล้องกับภารกิจงาน    

(๓) ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุช่วง ๖๐-๖๕ ปี เป็นกลุ่มที่องค์ความรู้/ภูมิปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะเผยแพร่องค์ความรู้/ภูมิปัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญใน
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้ใช้พฤฒพลังให้เต็มศักยภาพ 

 6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

  เพื่อให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ทท าการศึกษา
วิจัยเพ่ิมเติมใน ๓ ประเด็น คือ  
   (๑) ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมส าหรับผู้สูงอายุไทย” 
  (๒) ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็น
ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง” 
  (๓) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ของสังคมสูงวัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ชุมชน” 
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โครงการวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุไทย เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อเศรษฐกิจ        
และสังคมในด้านของอัตราก าลังของวัยแรงงานที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวนี้ก็มีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันยังมีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและ
สามารถท างานได้ เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในก าลังการผลิตที่ส าคัญ และยังช่วยเสริมคุณค่า                    
เพิ่มความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อีกทางหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาสถานการณ์การท างานและลักษณะ       
การท างานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน เพ่ือศึกษาทัศนคติและความต้องการการสนับสนุน 
ด้านการท างานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย รวมทั้งเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท างานของ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย โดยใช้วิธีด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการหลัก กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยคือ แรงงานนอกระบบ/ผู้ว่างงานที่มีอายุระหว่าง 55 – 65 ปี และจ าแนกให้ชัดเจนขึ้นเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้ใหญ่ (55 – 59 ปี) และผู้สูงอายุ (60 – 65 ปี) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับวัย
ก่อนสูงอายุ และส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอบเขตอายุของกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้ถึง 65 ปี เนื่องจากพบว่า ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปมีอัตราการท างานลดลงอย่างมากเนื่อง
ด้วยความเสื่อมถอยในด้านของสุขภาพ ส่วนการวิจัยเชิ งเอกสารเป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึง
สถานการณ์การท างานในปัจจุบันของผู้สูงอายุ แนวโน้มและลักษณะการท างาน ส าหรับการวิจัย          
เชิงคุณภาพเป็นการเสริมข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือเติมเต็มงานวิจัยให้สมบูรณ์และมีความชัดเจนมากขึ้น         
ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและบริบทของพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มคือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกชมรม/สมาคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านแรงงานและการท างานของผู้สูงอายุ 

ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า สถานการณ์การท างานของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตาม
สัดส่วนของประชากรสูงอายุที่ เ พ่ิมมากขึ้น แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ซึ่งแสดงถึงการท างานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าทักษะความรู้ และอาจไม่

โครงการวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริม 
การท างานของผู้สูงอายุไทย  
(วิจัยร่วม) 
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สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับประเภทของงานส่วนใหญ่เป็นอาชีพ
เกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย ที่ไม่มีหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้และอาชีพอย่างเพียงพอ 
ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสารดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ยังคงท างานอยู่ในปัจจุบัน จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,600 คน มีผู้ที่ยังท างานจ านวน 
2,542 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.61 และส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่โดยมีจ านวน 1,181 คน หรือมีค่า
เท่ากับร้อยละ 81.39 เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 1,294 คน และเพศหญิง 
2,306 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.94 และร้อยละ 64.06 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างเพศและอายุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงวัยสูงอายุ จ านวน 1,358 คน คิดเป็นร้อยละ 37.72 
เมื่อเทียบโดยใช้เกณฑ์ของอายุและการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เรียนจบชั้นประถมศึกษา
จ านวน 1,583 คน คิดเป็นร้อยละ 73.66 เมื่อเทียบสถานภาพสมรสตามช่วงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ในวัยสูงอายุ โดยมีจ านวน 1,337 คน คิดเป็นร้อยละ 62.22 

ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบประเภทของอาชีพกับช่วงอายุพบว่า ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านเกษตร และประมง จ านวน 951 คน คิดเป็นร้อยละ 37.41 และเมื่อจ าแนกตาม
ช่วงอายุ พบว่า วัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 448 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.93 
ส่วนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตร และประมง จ านวน 545 คน คิดเป็นร้อยละ 40.04 
เมื่อเทียบช่วงอายุกับประสบการณ์ท างานเมื่อ 5 ปีที่แล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองช่วงอายุส่วนใหญ่        
มีประสบการณ์ในการท างาน โดยมีจ านวน 2,960 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.22  

เหตุผลส าคัญในการท างานเป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก คือ เพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งช าระหนี้สิน ส่วนเหตุผลใน
ด้านความพร้อมของสุขภาพ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือการเข้าสังคม เป็นเหตุผลที่มี
ความส าคัญรองลงมา แหล่งรายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการท างาน รองลงมาคือ รายได้จากเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ บุตร และคู่สมรส มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่า ผู้สูงอายุที่มีเงินรายได้จากบุตรมีแนวโน้มที่ลดลง และใน
ปัจจุบันมีครอบครัวข้ามรุ่นที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับหลานมากขึ้น รวมทั้งผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตาม
ล าพัง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนับเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุต้องท างานเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

การจัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเทียบรายได้โดยเฉลี่ย 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้สินโดยเฉลี่ย รวมทั้งหนี้สินรวมโดยเฉลี่ย พบว่ารายได้กับ
รายจ่ายมีความไม่สมดุล หนี้สินรวมโดยเฉลี่ยยังค่อนข้างสูง ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลส าคัญที่ท าให้
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุยังคงท างานอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนการออมเงินส่วนใหญ่เป็นการออมในลักษณะของเงินฝาก/สลากออมทรัพย์มากที่สุด 
รองลงมาคือประกันชีวิต และสังหาริมทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างที่มีการออมมี จ านวน 2,038  คน 
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หรือคิดเป็นร้อยละ 56.75 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อย และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหนี้สิน
ในแต่ละเดือนที่ต้องรับผิดชอบ การท างานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ทัศนคติในการท างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับคะแนนของทัศนคติเป็นไปในเชิงบวก 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท างานที่เป็นการพ่ึงพาตนเองและเสริมรายได้ให้ครอบครัว ด้านครอบครัวที่
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท างานเพื่อสุขภาพและการเข้าสังคม และด้านสุขภาพ ที่การท างานจะท าให้ผู้สูงอายุ
มีการบริหารร่างกาย และพัฒนาระบบความคิด ความจ า ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการท างานของ
ผู้สูงอายุประกอบด้วย ช่วงอายุที่ผู้สูงอายุมีระดับคะแนนของทัศนคติรวมมากกว่าวัยผู้ใหญ่ สถานะการ
ท างานในปัจจุบัน ผู้ที่ท างานจะมีระดับคะแนนของทัศนคติสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ท างาน และประสบการณ์ใน
การท างาน ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จะมีระดับคะแนนของทัศนคติสูงกว่าผู้ที่ไม่
เคยมีประสบการณ์ในการท างาน 

ความต้องการในการท างานมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพศ โดยเพศชายมีความ
ต้องการท างานมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุ วัยผู้ใหญ่มีความต้องการในการท างานมากกว่าผู้สูงอายุ 
การศึกษา คนที่มีการศึกษาจะมีความต้องการในการท างานมากกว่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษา ความพิการ 
คนที่ไม่พิการจะมีความต้องการในการท างานมากกว่าคนพิการ อาชีพ คนที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน
จะมีความต้องการท างานมากกว่าคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ประสบการณ์/ทักษะ/ความช านาญ ผู้ที่มี
ประสบการณ์/ทักษะการท างานจะมีความต้องการในการท างานที่มากกว่าผู้ไม่มีประสบการณ์/ทักษะ 
รายได้/หนี้สิน ส่งผลต่อความต้องการท างานเพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอ แหล่งรายได้หลัก ผู้ที่มีรายได้
หลักจากการท างานจะมีความต้องการในการท างานมากกว่าผู้ที่มีรายได้หลักจากแหล่งอื่น ๆ  
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รูปแบบการท างานที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการคือ การท างานแบบมีรายได้ โดยมี
จ านวนเท่ากับ 1,819 คน หรืออัตราเท่ากับร้อยละ 92.01 และประเภทของงานที่ต้องการท าส่วนใหญ่
เป็นงานประเภทเกษตรกรรม รองลงมาคือ งานบริการ และงานฝีมือ ตามล าดับ 

ความต้องการการสนับสนุนการท างาน การสนับสนุนในเรื่องสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุด โดยเป็นความต้องการของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
2,992 คน มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมาคือสวัสดิการและความมั่นคงด้านรายได้และ
การประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการการสนับสนุนในด้านนี้มีจ านวน 2,969 คน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 และความต้องการด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
เป็นความต้องการของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,917 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

ความต้องการการสนับสนุนการท างานเพ่ิมเติม ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและบริบทของพ้ืนที่ การส่งเสริมการทักษะความรู้เพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์ เช่น 
ทักษะด้านอาชีพ การบริหารจัดการด้านการเงิน เป็นต้น การสนับสนุนทุน/งบประมาณในการประกอบ
อาชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อต่างๆ การจัดหาช่องทางการตลาด สวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมเติม การจัดท า One Stop Service โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) 

ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุผลและ
ความต้องการในการท างานระหว่างวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยผู้ใหญ่มีเหตุผลหลักในการท างานบน
พ้ืนฐานของความรั บผิ ดชอบภาระ ใน
ครอบครัวและยังอยู่ ในก าลังแรงงานที่มี
ความพร้อมด้านสุขภาพ ส่วนผู้สูงอายุเน้น
การท างานเพ่ือสร้างคุณค่าหรือใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์มากกว่าการท างานที่ ใช้
สมรรถนะ เนื่องจากภาวะสุขภาพที่เสื่อม
ถอยลง 

นอกจากนี้ ผลจากการวิ จั ย         
เชิงปริมาณยังท าให้สามารถจ าแนกกลุ่ม
ตัวอย่างตามความต้องการในการท างานได้เป็น 3 กลุ่มและมีการเติมเต็มด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้
ได้ความชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างของเหตุผลการท างานระหว่างกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มที่ท างาน
อยู่ในปัจจุบัน และต้องการท างานต่อไป มีเหตุผลในด้านเศรษฐกิจและความพร้อมด้านสุขภาพเป็นหลัก 
กลุ่มที่ท างานอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่ต้องการท างานต่อไป เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และครอบครัวไม่
ต้องการให้ท างาน และ กลุ่มที่ปัจจุบันไม่ได้ท างาน แต่มีความต้องการท างาน เป็นผู้ที่มีสุขภาพไม่
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แข็งแรง แต่จ าเป็นต้องหารายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่นที่มีผู้สูงอายุกับ
หลาน หรือถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง  

ประเภทของงานที่เหมาะสมคือ งานที่ไม่เน้นการใช้สมรรถนะหรือก าลังแรงงาน งาน
ประเภทการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญา งานที่มีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น รวมทั้งงานที่มี
ความยืดหยุ่นทั้งในเรื่องของเวลา และสถานที่ในการท างาน 

การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 9 กระทรวง มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท าแผนงาน ขับเคลื่อนงาน 
และสนับสนุนการท างานของแรงงานนอกระบบ การด าเนินงานระดับจังหวัดในลักษณะของการบูรณา
การ เช่น ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และในส่วนของส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา (พมจ.สงขลา) ที่มีการริเริ่มโครงการ Start Up 
โดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุที่มีชื่อว่า “สงขลา แม่ครัวช่อล าดวน” และการพัฒนา “ไกด์ช่อ
ล าดวน” เพื่อเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการเข้าสังคม
ให้กับผู้สูงอายุ 

ปัจจัยที่หนุนเสริมการท างานของผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ตัวของผู้สูงอายุที่มีทักษะ/ประสบการณ์ท างาน และ
มีความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะการท างานที่ไม่เกิน
ความสามารถ รวมทั้งนโยบายของภาครัฐและการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมการท างานของ
ผู้สูงอายุ ส่วนปัจจัยที่ เป็นอุปสรรค/ข้อจ ากัดของการ
ท างาน ได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การขาด
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความรู้และความต้องการท างาน
ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงทุนสนับสนุนการ
ท างานเนื่องจากถูกจ ากัดด้วยระเบียบ/ข้อปฏิบัติบาง
ประการ และการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด
ความเป็นเอกภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท างานของ
ผู้สูงอายุ ในมุมมองที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ การส่งเสริมการท างานในเชิงคุณภาพ เช่น การ
พัฒนาทักษะความรู้ การพัฒนารูปแบบการท างานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุ ส่วนมุมมองความคิดที่แตกต่างคือผู้เชี่ยวชาญ/
นักวิชาการส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าควรส่งเสริมในเชิงปริมาณให้ผู้สูงอายุเข้ามามสีว่นรว่มในการท างาน
มากขึ้น เพ่ือทดแทนก าลังแรงงานและผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังมีศักยภาพที่สามารถท างานได้ ขณะที่
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ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าการท างานของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับความพร้อมและ
ความพึงพอใจ เนื่องจากแรงงานนอกระบบสามารถยุติการท างานได้ด้วยตนเอง และในปัจจุบันแรงงาน
นอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุมีจ านวนที่มากเพียงพอ ซึ่งควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้สามารถ
ท างานได้ดียิ่งขึ้น 

แนวทางการส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
สูงอายุโดยเตรียมสุขภาพและวางแผนชีวิต การจัดท าฐานข้อมูลทักษะ/คลังปัญญา/ภูมิปัญญา รวมทั้ง
ฐานข้อมูลประสบการณ์และความต้องการท างานของผู้สูงอายุ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างานของ
ผู้สูงอายุโดยการตระหนักในคุณค่าและส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา การพัฒนาทักษะความรู้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการท างาน เช่น ทักษะความรู้ตามพ้ืนฐานเดิมที่สามารถต่อยอดได้ การเรียนรู้เทคโนโลยีที่
จ าเป็น และการสร้างเทรนเนอร์หรือการส่งตัวแทนเข้ารับการเรียนรู้ทักษะจากภายนอกแล้วมาถ่ายทอด
สู่คนในชุมชน เป็นต้น การส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ควรท าหน้าที่เป็นกลไกในการประสานงาน และหน่วยงานภาครัฐในการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ในการส่งเสริมการท างานของแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจากการ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. จัดท าฐานข้อมูลของผู้สูงอายุและกลไกในระดับพ้ืนที่ 
2. สร้างค่านิยมในการส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุ 
3. ส่งเสริมการบูรณาการด้านการท างานของผู้สูงอายุ 
4. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้ครบวงจร เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 
5. พัฒนาระบบความคุ้มครองในการท างานของผู้สูงอายุ 
ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือ

การพัฒนางานได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
สร้างหลักประกันและความมั่นคงด้านการเงิน
โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยแรงงาน การส่งเสริมให้ผู้ที่
ท างานในระบบมีการท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ ควบคู่ กั น ไป  เ พ่ื อ ให้ มี ทั กษะและ
ประสบการณ์ที่ท าให้สามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีการน ากลยุทธ์ที่ก าหนดไป
ทดลองปฏิบัติในพ้ืนที่ๆ ค่อนข้างจะมีความพร้อม 
ก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ 
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ส านักงานส่ ง เสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑ จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพในการคัดแยกเพ่ือ
ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ปี 2562  ซึ่งด าเนินการ จ านวน 2 รุ่น : รุ่นที่ ๑           
ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  และปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 
- 25 มกราคม 2562 และรุ่นที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี เมื่อวันที่  26 – 28 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ผู้แทนส านักงานแรงงานจังหวัด ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.) ผู้แทนองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ รวม 102 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
มีทักษะความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบการค้ามนุษย์ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายฯ พัฒนาทักษะ 
ด้านเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายฯ ให้บุคลากรเข้าใจความส าคัญและแนวทาง การปฏิบัติงาน
ร่วมกันของทีมสหวิชาชีพในด้านการคัดแยกผู้ เสียหายฯ และการส่งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง                  
เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  และปทุมธานี เมื่อวันที่  23 - 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรม
จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

1.๑ พิธีกำร/สำรัตถะ วันแรก หลังจากทดสอบ Pre -test เป็นการเปิดการประชุมและ
บรรยายนโยบาย พม. เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดย นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ “พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์           
พ.ศ. 2551 กับสถานการณ์ความรุนแรง ซับซ้อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดย พ.ต.ท.ไตรรงค์  
ชัยชนะ ผกก. (สอบสวน)  บก.ปคม. วันที่สอง เนื้อหาประกอบด้วยการบรรยาย “องค์ประกอบการค้ามนุษย/์
สิทธิของผู้เสียหายและแบบฟอร์มการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตามกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551” โดย นางสุกัญญา  รัตนนาคินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญส านักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด และการอภิปราย “บทบาทสหวิชาชีพกับการคัด
แยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551” 
วันที่สำม เนื้อหาประกอบด้วยการแบ่งกลุ่ม “การถอดบทเรียน เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย          
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อน าไปปรบัใชใ้นระดบั
พ้ืนที่” โดยนางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยก 
เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย ์(Project on Training for Capacity Building 

on Identification and Protection of Victims of Human Trafficking) 
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ส านักงานอัยการสูงสุดและนางสาวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการมูลนิธิพิทักษ์สตรี  และการท า
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Post-Test)  

1.๒ กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
ผู้แทนส านักงานแรงงานจังหวัด ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.) ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้แทนสถาน
ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี และนนทบุรี รวมทั้งสิ้น 41 คน 

1.๓ รำยละเอียดกำรประชุม สรุปประเด็นดังนี้ 
๑) การบรรยายให้ความรู้ “พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551       

กับสถานการณ์ความรุนแรง ซับซ้อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดย พ.ต.ท.ไตรรงค์ ชัยชนะ ผกก. 
(สอบสวน) บก.ปคม. เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์คืออะไร การค้ามนุษย์ตาม 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 แนวคิดเรื่องผู้ เสียหายในคดีค้ามนุษย์ 
สาระส าคัญของ พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินคดีผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสาระส าคัญของ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 
พ.ศ.2559  

๒) การบรรยายให้ความรู้ “องค์ประกอบการค้ามนุษย์/สิทธิของผู้เสียหายและ
แบบฟอร์ม  การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ.2551” โดย นางสุกัญญา  รัตนนาคินทร์  อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด มีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย สถานการณ์การค้ามนุษย์           
ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการค้ามนุษย์ ( Human Trafficking) และการลักลอบขน          
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Smuggling) กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ คดีฟอกเงิน: ค าพิพากษาฎีกา            
ท่ี ๖๖๐๒/๒๕๕๐พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ร.บ.ป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามมาตรา ๔ องค์ประกอบ
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ความผิดฐานค้ามนุษย์ การใช้อ านาจคุ้มครองชั่วคราวผู้เสียหายตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามคดี 
ค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๙) ตัวอย่างคดีที่ศาลวินิจฉัยการยึดเอกสารประจ าตัวไว้ พ.ร.บ.ป้องกัน
และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ คดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ ประมวลกฎหมายอาญา  

๓) การอภิปราย “บทบาทสหวิชาชีพกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551” โดย (๑) นางสุกัญญา               
รัตนนาคินทร์  อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด               
(๒) นางสาวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการมูลนิธิพิทักษ์สตรี และ (๓) นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่  สถานที่ในการสัมภาษณ์/คัดแยก ความรู้ความสามารถ
ของสหวิชาชีพ แบบสัมภาษณ์/คัดแยก  ผู้ประสานงานด้านภาษา การบริหารงานแบบบูรณาการ ก่อน
เข้าปฏิบัติการ การด าเนินการก่อนการสัมภาษณ์ /คัดแยกเบื้องต้น การด าเนินการหลังการสัมภาษณ์/
คัดแยกเบื้องต้น การบูรณาการและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติและการฝึกอบรม ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและวางแผนการช่วยเหลือ  ในการท างานร่วมกันของ            
ทีมสหวิชาชีพ จากกรณีศึกษา ได้แก่  กรณีที่หน่ึง การให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงในท่าน้ าของพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ๒๐๐ คน กรณีที่สอง การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการน า
เด็กหญิงชาวเมียนมาร์ มาบังคับค้าบริการทางเพศที่ร้านคาราโอเกะ ย่านถนนสายมิตรภาพ ในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น โดยสืบทราบเบื้องต้นมีเด็กหญิงชาวเมียนมาร์ จ านวน ๒๐ คนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ กรณีที่สำม ข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านอาหารว่ามีเด็กชายถูกบังคับให้เร่ขายของบริเวณ
ร้านอาหารต่างๆ ที่จังหวัดสงขลา โดยสืบทราบมาว่ามีเด็กคนอื่น ๆ รวม ๑๐ คน ถูกน าตัวจากบ้านเกิดมา            
โดยหลอกว่าจะใช้เงินจ านวนมาก และจะส่งเสียค่าเล่าเรียน แต่เด็กไม่ได้รับการศึกษาตามค ากล่าวอ้าง โดย
เริ่มท างานตั้งแต่ ๑๗.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. โดยมีรถมารับ และน าเด็กไปส่งตามจุดต่าง ๆ ที่มีคนมาก         
หากขายไม่ได้ก็จะถูกทุบตี ข่มขู่ฆ่าพ่อแม่ 
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๔) การแบ่งกลุ่ม  “การถอดบทเรียน เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้ เสียหาย            
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพ่ือน าไปปรับใช้ในระดับ
พ้ืนที่” โดย นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์  อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 
ส านักงานอัยการสูงสุด และคณะ (๒) นางสาวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการมูลนิธิพิทักษ์ผู้หญิง และ
คณะมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดท ากรณีศึกษาโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้กระท า
ความผิดค้ามนุษย์ และตั้งประเด็นค าถาม ค าตอบ ที่ใช้ในกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งการใช้แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

๕) สรุปผลการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจ
องค์ประกอบการค้ามนุษย์ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายฯ มีทักษะด้านเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์
ผู้เสียหายฯ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพในด้านการคัด
แยกผู้เสียหายฯ ได้ และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม   

รุ่นที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม  2562         
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

2.1 พิธีกำร/สำรัตถะ วันแรก หลังจากทดสอบ Pre -test เป็นการกล่าวต้อนรับ ชี้แจง
วัตถุประสงค์การอบรมฯ และบรรยายนโยบาย พม. เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดย นางสาวพิมพ์ธิดา แสงจันทร์ 
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จากนั้นเป็นการ
บรรยายให้ความรู้ “พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พศ. 2551 กับสถานการณ์ความรุนแรง 
ซับซ้อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดย พ.ต.อ.ชูศักดิ์  อภัยภักดิ์  ผู้กับการ (สอบสวน) กลุ่มงาน
สอบสวน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์  วันที่สอง เนื้อหาประกอบด้วยการบรรยาย 
“องค์ประกอบการค้ามนุษย์/สิทธิของผู้เสียหายและแบบฟอร์มการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551” โดย นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ 
อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด และการอภิปราย             
“บทบาทสหวิชาชีพกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551” วันที่สำม เนื้อหาประกอบด้วย การแบ่งกลุ่ม “การถอดบทเรียน เทคนิค 
การสัมภาษณ์ผู้เสียหาย การวิเคราะห์กรณีศึกษาและกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
เพ่ือน าไปปรับใช้ในระดับพ้ืนที่”นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญส านักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุดและนางสาวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการมูลนิธิพิทักษ์สตรี 
และการท าแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Post-Test)  

๒.2 กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ผู้แทน
ส านักงานแรงงานจังหวัด ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.) ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้แทนสถาน
ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี รวมทั้งสิ้น 61 คน 

2.๓ รำยละเอียดกำรประชุม สรุปประเด็นดังนี้ 
๑) การบรรยายให้ความรู้ “พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551       

กับสถานการณ์ความรุนแรง ซับซ้อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดย พ.ต.อ.ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์  ผู้ก ากับ



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๔๘ 

การ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื้อหาประกอบด้วย การ
ก าเนิดแห่งบทบัญญัติ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 การบังคับใช้ พ.ร.บ.
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรง 
ซับซ้อนในการบังคับใช้ร่วมกับ พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551  

๒) การบรรยายให้ความรู้ “องค์ประกอบการค้ามนุษย์/สิทธิของผู้เสียหายและ
แบบฟอร์ม  การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ.2551” โดย นางสุกัญญา  รัตนนาคินทร์  อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด มีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย สถานการณ์การค้ามนุษย์ใน
ประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการค้ามนุษย์ Trafficking) และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
(Smuggling) กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ คดีฟอกเงิน: ค าพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๐๒/๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามมาตรา ๔ องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ 
การใช้อ านาจคุ้มครองชั่วคราวผู้เสียหายตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(มาตรา ๒๙) ตัวอย่างคดีที่ศาลวินิจฉัยการยึดเอกสารประจ าตัวไว้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีค้ามนุษย์ข้าม
ชาติประมวลกฎหมายอาญา  

๓) การอภิปราย “บทบาทสหวิชาชีพกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551” โดย (๑) นางสุกัญญา           
รัตนนาคินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด             
(๒) นางสาวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการมูลนิธิพิทักษ์สตรี และ (๓) นางสาวพิมพ์ธิดา  แสงจันทร์ 
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ สถานที่ในการสัมภาษณ์/คัดแยก ความรู้ความสามารถของสหวิชาชีพ 
แบบสัมภาษณ์/คัดแยก ผู้ประสานงานด้านภาษา การบริหารงานแบบบูรณาการ ก่อนเข้าปฏิบัติการ 
การด าเนินการก่อนการสัมภาษณ์ /คัดแยกเบื้องต้น การด าเนินการหลังการสัมภาษณ์/คัดแยกเบื้องต้น 
การบูรณาการและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติและการฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม         
ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและวางแผนการช่วยเหลือในการท างานร่วมกันของทีมสหวิ ชาชีพ         
จากกรณีศึกษา รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 4 

๔)  การแบ่งกลุ่ม “การถอดบทเรียน เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย การวิเคราะห์
กรณีศึกษาและกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพ่ือน าไปปรับใช้ในระดับพ้ืนที่” โดย นางสุ
กัญญา รัตนนาคินทร์  อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการ
สูงสุด และคณะ (๒) นางสาวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการมูลนิธิพิทักษ์สตรี และคณะ มีประเด็นที่
น่าสนใจ  ประกอบด้วยการจัดท ากรณีศึกษาโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดค้ามนุษย์ 
และตั้งประเด็นค าถาม ค าตอบ ที่ใช้ในกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการใช้
แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

๕) สรุปผลการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจ
องค์ประกอบการค้ามนุษย์ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายฯ มีทักษะด้านเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๔๙ 

ผู้เสียหายฯ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในด้านการคัด
แยกผู้เสียหายฯได้ และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๕๐ 

การประชมุประจ าเดือน  
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ มีการประชุมประจ าเดือน ประจ าปี

งบประมาณ 2562 จ านวน 5 ครั้ง เพ่ือถ่ายทอดนโยบายกระทรวงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของกลุ่ม /ฝ่ายรวมทั้งงานบูรณาการในพ้ืนที่          
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  

 

 
 

 
: ประเด็นกำรประชุม ดังน้ี 
 

ประจ ำเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

พฤศจิกายน 
2561  

1. ข้อสั่งการของกระทรวง พม. 
- ให้จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2663 
- ให้ทบทวนการด าเนนิงานจดัท าแผนปฏบิัติงาน 
- ให้วางแผนและจดัตั้งคณะท างาน Flagship ปี 2562 

2. ข้อสั่งการผู้วา่ราชการจงัหวดัปทุมธาน ี
- ขอให้ทุกหนว่ยงานให้ความส าคัญสูงสดุต่อกิจกรรมจิต

อาสา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด ารขิองสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ 

- ขอความรว่มมือส่วนราชการที่มีพื้นทีต่ิดกับถนนสาย
หลัก เชิญชวนร่วมกันประดบัไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2562 

- ขอความรว่มมือหน่วยงานจดัท าปา้ยชื่อหน่วยงาน ให้
มีค าวา่จังหวดัปทุมธานีในปา้ยชื่อนั้นดว้ย 

26 พ.ย. 61 

กำรประชุมประจ ำเดือน 

ชี้แจง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

หาแนวทาง
แก้ไขปญัหา

ร่วมกัน 

ประสานการ
ท างานระหวา่ง
กัน สร้างความ

สามัคค ี

รับฟังความ
คิดเห็นที่

หลากหลาย 

ตรวจสอบ และ
ติดตามผล 

ก าหนดแนวทางปฏิบตัิรว่มกัน 

ร่วมกันตัดสนิใจ 
รับผิดชอบ
ร่วมกัน 

ให้ผู้เข้าประชุม
ได้มโีอกาส

พบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ 
ซึ่งกนัและกนั

ร่วมกัน 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๕๑ 

 

ประจ ำเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

พฤศจิกายน 
2562  

3. แจ้งผลหนว่ยงานตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบตามแผนปีงบประมาณ 2562  

4. การมอบอ านาจผู้บริหารกระทรวงฯ 
5. การเข้ารว่มประชมุพัฒนาทกัษะดา้นเทคโนโลยี

ดิจิทัล ป ี2562 
6. รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ

กลุ่ม/ฝ่าย 
7. การดูแลตรวจสภาพรถยนตข์องทางราชการ 
8. การลงสมุดคุมซ่อมแซมรถยนตข์องทางราชการ 
9. การอยู่เวรยามส านกังานฯ 
10. การดูแลความสะอาดบา้นพักอาศัยของทา

ราชการ 
11. การปฏิบตัิงานเป็นทมีรว่มกนั 

 

มีนาคม 
2562 

1. ข้อสั่งการของกระทรวง พม. 
- ให้ข้าราชการทุกท่าน ยดึถือปฏิบัตหิน้าทีอ่ย่าง

ถูกตอ้งและเป็นธรรม ยดึมั่นถึงผลประโยชน์ของ
แผ่นดิน 

- ให้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 

- ให้น าขอ้มูล สถานการณ์ทางสังคมของจงัหวัด
ต่างๆ และกลไกของ พม. (One Home) มา
หารือร่วมกันเพื่อจัดท าแผนภาค 

- ให้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ข้าราชการ 
เจ้าหนา้ที่ แตง่กายด้วยเสือ้สีเหลือง ตลอด 4 
เดือน (ระหว่างเดือน เมษายน-กรกฎาคม 
2562 

2. ข้อสั่งการผู้วา่ราชการจงัหวดัปทุมธาน ี
- ขอขอบคุณสว่นราชการ หนว่ยงานภาครฐั และ

ภาคเอกชน ทีไ่ดร้่วมปฏิบตัหิน้าที่ทกุภารกิจของ
จังหวดัปทมุธานี ส าเร็จลุลว่งไปด้วยด ี

- การพัฒนาถนนต้นแบบสวยงามของจังหวดั
ปทุมธาน ี

- โครงการจดัหนว่ยบริการเคลื่อนที่บ าบัดทกุข์
บ าบดัสุข สร้างรอยย้ิมใหป้ระชาชน ป ี2562 

27 มีนาคม 2562 

 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๕๒ 

ประจ ำเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

 3. ข้าราชการย้ายมาปฏิบตัหินา้ที่ราชการ 
4. ครม.เห็นชอบอนุมตัิเงนิประมาณเงนิอุดหนนุ

เด็กแรกเกดิ 
5. การเข้ารว่มประชมุประจ าเดือนของส านักงานฯ 
6. รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ

กลุ่ม/ฝ่าย 
7. การดูแลตรวจสภาพรถยนต ์
8. การอยู่เวรประจ าส านกังานฯ 
9. การด าเนนิการกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง 

กิจกรรม Big Cleaning Day 
10. การจดักิจกรรมการออกก าลังกาย 
11. กิจกรรมการเคารพธงชาติทกุวันจนัทร ์
12. การดูแลความสะอาดบา้นพักอาศัยของทาง

ราชการ 
13. การก าหนดกิจกรรมวนัปลกูต้นไม้ 
14. การจดัซื้อครุภัณฑ์ส านกังานฯ 

 

มิถุนายน 
2562 

1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ  
- ให้ส่วนราชการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
- ขอให้ทุกสว่นราชการเร่งรดัการใช้จ่าย

งบประมาณ ป ี2562 
- ขอให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม

ในการจดังาน Thailand Social Expo 2019 
2. ข้อสั่งการผู้วา่ราชการจงัหวดัปทุมธานี 
- ขอให้ส่วนราชการเรง่รดัการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปี 2562  
- ขอให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ประดับธงตราสญัลักษณ์ และพระบรมฉายา
ลักษณ์ เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

- ขอขอบคุณสว่นราชการ หนว่ยงานภาครฐั และ
ภาคเอกชน ทีไ่ดร้่วมปฏิบตัหิน้าที่ทกุภารกิจของ
จังหวดัปทมุธานี ส าเร็จลุลว่งไปด้วยดี 

27 มิถุนายน 2562 

  



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๕๓ 

ประจ ำเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

 3. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พม 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

4. การเข้ารว่มงาน Thailand Social Expo 
2019 

5. การประเมินผลการปฏบิัตริาชการ ปี 2562 
ครั้งที ่2 

6. รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม/ฝ่าย 

7. การประดับธงตราสญัลักษณ์ และพระบรมฉายา
ลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

8. เรื่องยานพาหนะ 
9. ระบบสาธารณูปโภคของส านักงานฯ 
10. การด าเนนิการกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง 

กิจกรรม  Big Cleaning Day 
11.  กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวนัจันทร์ 
12. จริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 

 

กรกฎาคม 
2562 

1. ข้อสั่งการของกระทรวง พม. 
- ให้ส่วนราชการนอ้มน าพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวที่ใหค้นไทย
ตระหนกัในหน้าทีข่องตน 

- ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี 2562  

- ขอให้ทีม One Home ที่มพ้ืีนที่ประสบปญัหา 
หรือความเดือดรอ้นกรณีเร่งด่วนให้ด าเนนิการ
ลงพื้นที่ให้ความชว่ยเหลือผูป้ระสบปัญหา 
พร้อมให้การเยียวยาแก้ไขปญัหา และฟื้นฟู
อย่างเรง่ดว่นด้วย 

2. ข้อสั่งการผู้วา่ราชการจงัหวดัปทุมธานี 
- ขอให้ส่วนราชการเรง่รดัการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปี 2562 
- ขอให้ทุกสว่นราชการ จดัพิธถีวายสตัย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดแีละพลังของแผ่นดนิ ป ี
2562 

- ขอให้ทุกสว่นราชการลดการใช้พลาสติก “ลด-
งด” เสริฟน้ าขวดพลาสติก หลอดพลาสติก 

26 กรกฎาคม 2562 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๕๔ 

  

ประจ ำเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี
 รวมถึงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิง้ พยายาม

ลดการใช้พลาสติกให้มากทีสุ่ด 
3. ขอขอบคุณสว่นราชการ หนว่ยงานภาครฐั และ

ภาคเอกชน ทีไ่ดร้่วมปฏิบตัหิน้าที่ทกุภารกิจของ
จังหวดัปทมุธานี ส าเร็จลุลว่งไปด้วยด ี

4. เตรียมความพร้อมรับงานผูต้รวจราชการ 
5. การแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวง พม. 
6. การประชมุทบทวนค าของบประมาณโครงการ

ตามแผนพฒันาภาค ป ี2563 และการจดัท าค า
ของบประมาณป ี2564 ของสสว.1-12 

7. รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม/ฝ่าย 

8. การเข้ารว่มงานจติอาสาในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธาน ี
9. การดูแลรักษารถยนต์ของราชการ 
10. การตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 

ของส านักงานฯ 
11. การด าเนนิการกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง 

กิจกรรม Big Cleaning Day 
12. การของบประมาณปา้ยไฟวิง่ เพื่อใช้

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ 
13. กรอบการพัฒนาคนให้เป็นนกันิเทศ ตดิตาม 

ประเมินผล และเฝ้าระวัง 

 

สิงหาคม 1. ข้อสั่งการของกระทรวงฯ  
- เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส

สุดท้าย จงึขอให้ทกุส่วนราชการเร่งรดัการใช้
จ่ายงบประมาณ เร่งรดัด าเนนิโครงการใหแ้ล้ว
เสร็จตามแผนงาน และเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

- ขอให้ทีมพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
จังหวดัและหนว่ยงาน One Home ที่มีพื้นที่
ประสบปัญหา หรอืความเดอืดร้อนกรณีเรง่ดว่น 
ให้ด าเนินการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหา พร้อมใหก้ารเยียวยาแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูอย่างเร่งดว่นด้วย 

30 สงิหาคม 2562 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ ำเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี
 2. ข้อสั่งการผู้วา่ราชการจงัหวดัปทุมธานี 

- ขอให้ส่วนราชการเรง่รดัการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี 2562 

- ขอให้ทุกสว่นราชการใหค้วามส าคัญสงูสุดต่อ
กิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชก
ด ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และให้
หัวหน้าสว่นราชการเป็นผูน้ า รว่มกิจกรรมดว้ย
ตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างแกบคุลากรในสังกดั 
และพร้อมปฏิบตัิงานในหน้าที่ตามทีไ่ด้ลงพื้นที่
จิตอาสา อย่างเข้มแขง็ทุกครั้ง 

- ขอขอบคุณสว่นราชการ หนว่ยงานภาครฐั และ
ภาคเอกชน ทีไ่ดร้่วมปฏิบตัหิน้าที่ทกุภารกิจของ
จังหวดัปทมุธานี ส าเร็จลุลว่งไปด้วยดี 

- รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม/ฝ่าย 

3. การเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
4. การพัฒนาก าลังคนดว้ยหมนุเวียนให้ปฏิบตัิงาน

กลุ่ม/ฝ่ายอื่นๆ 
5. มีข้าราชการขอโอนยา้ยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
6. การด าเนนิการกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง กิจกรรม 

Big Cleaning Day 
7. การเปิด-ปิด ประตูของเจ้าหน้าที่รกัษาความ

ปลอดภัย 

 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๕๖ 

องค์กรประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า ๒ คนขึ้นไป ถ้าต่างคนต่างคิดต่างท า ไม่มีการปรึกษาหารือกัน 
ไม่รู้ทิศทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ผลการด าเนินงานก็จะสะดุดหรือหยุดอยู่กับที่  ดังนั้น การประชุม
จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารองค์กรให้สมาชิกรับรู้ทั่วทั้งองค์กร เพ่ือร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมควบคุม ร่วมติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
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ควำมเป็นมำ : 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รับผิดชอบดูแลกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงมี
นโยบายขับเคลื่อนมาตรฐานและการนิเทศงานด้านสังคม
สงเคราะห์  เพ่ือให้หน่วยงาน/องค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวงที่จะเป็นองค์กรและกลไกระดับชาติที่เอื้ออ านวยและ
ประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน โดยการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ สร้างสังคมคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการน าบริการคุณภาพสู่ประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการที่ดี มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีบริการสวัสดิการ
และการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เสมอภาค สามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน  

 

วัตถุประสงค ์:  
๑. เพ่ือพัฒนาและสร้างระบบการบริหารจัดการให้หน่วยงาน One Home ในพ้ืนที่มุ่ง

เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
๒. เพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่หน่วยงานที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศ ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากการบริการที่ดี และมีคุณภาพ 
 
เป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนมำตรฐำน :  

๑. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กรสวัสดิกำรสังคม 
(มสก.) 

- ขับเคลื่อนให้ สสว. ๑๒ แห่ง ประเมินเข้าสู่มาตรฐาน มสก. ภายในปี ๒๕๖๒ 
(จัดเก็บข้อมูลปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักฐานเสนอขอประเมิน) 

- ขับเคลื่อนให้ สนง.พมจ. ๒๒ แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สนง.พมจ. ดีเด่น ในปี 
๒๕๖๑ ประเมินเข้าสู่มาตรฐาน มสก. ภายในปี ๒๕๖๒ (จัดเก็บข้อมูลปี ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลักฐานเสนอ
ขอประเมิน) 

๒. มำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
(สนง.พมจ.) ขับเคลื่อนให้ สนง.พมจ. ๕๔ แห่ง ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สนง. พมจ. ในปี ๒๕๖๑ 
ประเมินเข้าสู่มาตรฐาน สนง.พมจ. ภายในปี ๒๕๖๒ (จัดเก็บข้อมูลปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นหลักฐานเสนอขอ
ประเมิน) 

๓. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร (สสว.) 
ขับเคลื่อนให้ สสว. ๑๒ แห่ง ประเมินเข้าสู่มาตรฐาน สสว. ภายในปี ๒๕๖๒ (จัดเก็บข้อมูลปี ๒๕๖๒             
เพื่อเป็นหลักฐานเสนอขอประเมิน) 

การขบัเคลือ่นมาตรฐานการปฏิบัตงิาน พม. ปี ๒๕๖๒ 
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เครื่องมือ/กลไกกำรขับเคลือ่นมำตรฐำนและกำรนิเทศงำน : 
๑ เครื่องมือ  

- มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กรสวัสดิกำรสังคม 
(มสก.) เป็นคู่มือเพื่อให้องค์การสวัสดิการสังคมที่ประสงค์ขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และระดับ
คุณภาพมาตรฐาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดองค์กรและการบริหาร ด้านการให้บริการ และด้าน
คุณภาพการให้บริการ  

- มำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ (สนง.พมจ.) เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติภารกิจขององค์การอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาองค์กร เป็นองค์กรที่ SMART Organization บนพ้ืนฐานของ Good Governance            
ซึ่งประกอบด้วย ๔ มิติ ๒๐ ด้าน ๕๖ มาตรฐาน ๑๑๑ ตัวชี้วัด 

   - มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร (สสว.) 
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานที่จะท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับกลุ่มเป้าหมาย /
ผู้รับบริการที่สอดคล้องกับอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ๔ มิติ ๑๔ ด้าน ๓๐ 
มาตรฐาน ๔๕ ตัวชี้วัด 

๒. กลไกกำรขับเคลือ่นมำตรฐำน พม. 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒  เป็นกลไกในการส่งเสริม และประสาน

เชื่อมโยงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า
ให้หน่วยงาน One Home ตามบริบทพ้ืนที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการนิเทศงานในพ้ืนที่         
เพื่อมุง่ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการ 

 

กำรขับเคลือ่นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ :  

1. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จัดประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานและการ
นิเทศงานตามบริบทพ้ืนที่ ผ่านระบบ Web Conference ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ web conference รวมทั้งสิ้น 86 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เขต และ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
72 จังหวัด ผลลัพธ์ที่ได้เพ่ือให้หน่วยงานในพ้ืนที่มีการพัฒนาและสร้างระบบการบริหารจัดการเข้าสู่
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
บริการที่ดีและมีคุณภาพ 

2. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จัดประชุมขับเคลื่อนงานมาตรฐานและ
นิเทศงานตามบริบทพ้ืนที่ สสว.1 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันพระประชาบดี 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อน ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับองค์กร
สวัสดิการสังคม มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
มาตรฐานฐานของแต่ละหน่วยงานมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามนโยบายการเขา้สู่
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 65 คน คือ ทีม One Home 4 จังหวัด 
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3. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
มาตรฐานงาน พม. ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันพระประชาบดี จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบน ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับองค์กรสวัสดิการสังคม (มสก.) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ (สสว.) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายให้บรรลุผลส าเรจ็ 
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน คือ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง สสว.1-12 และ พมจ.  

4. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ถอดบทเรียนมาตรฐานและการนิเทศงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ : ด าเนินการจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบัน
พระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สสว.1-12 (สสว.) และพมจ. จ านวน 45 คน โดยมีวิทยากรด้านการขับเคลื่อนมาตรฐาน คือ รศ.ดร.
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และวิทยากรการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์ คือ 1) นางวรรภา ล าเจียกเทศ ผู้อ านวยการมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 2) นางมยุรี  ยกตรี  คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ มาบรรยายให้ความรู้และร่วมวิเคราะห์ และสามารถสรุปผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน พม ดังนี้  

(1) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับองค์กรสวัสดิการสังคม 
(มสก.) ได้ขับเคลื่อนให้ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 เสนอผลงานเพ่ือประเมินขอ
รับรองมาตรฐานฯ โดยมีหน่วยงานผ่านการประเมินรับรองแล้ว จ านวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
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 ปี 2560 ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  
 ปี 2562 ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 , 3 และ 6 และ สสว. 

ที่ส่งเอกสารเพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่มาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างรอนัดลงตรวจประเมิน 6 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สสว.4 , สสว.5 , สสว.8 , สสว.10 , สสว.11 และ สสว.12 ส าหรับ สสว.7 และ สสว.9 
อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอเอกสาร เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จองค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) การขับเคลื่อนมาตรฐานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(มาตรฐาน พมจ.) 76 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พมจ.ดีเด่น ในปี 2562 ประเมินเข้าสู่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับองค์กรสวัสดิการสังคม (มสก.) ภายในปี 2563 (จัดเก็บ
ข้อมูลปี 2562 เพื่อเป็นหลักฐานเสนอขอประเมิน) 

(3) ผลการถอดบทเรียนร่วมกันได้ประเด็นข้อเสนอที่จะพัฒนางาน ดังนี้ 
1) มาตรฐาน พมจ และ มาตรฐาน สสว. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง

กับตัวชี้วัด เนื่องจากมีมากเกินไป  
2) สร้างการยอมรับและความมั่นใจด้วยการให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประเมิน

การรับรองมาตรฐาน และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจเกิดการพัฒนาคน งาน และองค์กรได้  
3) การจัดเก็บเอกสารมาตรฐานควรปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารให้มีความทันสมัย 

เพราะเน้นปริมาณมากเกินไป สิ้นเปลืองงบประมาณ 
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สรุปองค์ประกอบมำตรฐำน 
 

องค์ประกอบ มำตรฐำน มสก. มำตรฐำน พมจ. มำตรฐำน สสว. 
1. การ
บริหาร 

ด้านที ่1 การจัดองค์กร
และการบริหาร 
๑.๑ วิสัยทัศน ์และพันธ
กิจ 
๑.๒ นโยบาย 
๑.๓ วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย  
๑.๔ แผนงาน และ
โครงการ  
๑.๕ การปฏิบัตติาม
แผนงานและโครงการ 
๑.๖ การติดตาม
ประเมินผล 
๑.๗ โครงสร้าง และ
บทบาทหน้าที ่
๑.๘ บุคลากรผู้
ให้บริการ  
๑.๙ ระบบบญัช ีและ
การเงิน  
๑.๑๐ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ  
1.11 การ
ประชาสัมพันธ ์
๑.๑๒ อาคาร สถานที ่
๑.๑๓ เครื่องมอืและ
อุปกรณ ์
๑.๑๔ หลักปฏิบตัิที่ด ี 

มิติปัจจัยน าเข้า 
1. ด้านโครงสร้าง 
2. ดา้นบุคลากร 
3. ด้านวัสดอุุปกรณ ์
4. ด้านงบประมาณ 

มิติที่ 1 ปัจจัยน าเข้า 
1. ด้านโครงสร้าง 
2. ดา้นบุคลากร 
3. ด้านอาคารสถานที่/
วัสดุอปุกรณ ์
4. ด้านงบประมาณ 

2. การ
ให้บริการ/
ระบบและ
กระบวนการ/
วัฒนธรรม
องค์กร/ภาวะ
ผู้น าและ
วัฒนธรรม

2.1 รูปแบบการ
ให้บริการ 

มิติระบบและกระบวนกำร 
1. ดา้นระบบและกระบวนการ
สื่อสารขององค์กร 

มิติ2 ระบบและ
กระบวนกำร 
1. ดา้นระบบและ
กระบวนการสือ่สาร
ขององค์กร 
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องค์ประกอบ มำตรฐำน มสก. มำตรฐำน พมจ. มำตรฐำน สสว. 
องค ์
 2.2. กระบวนการ

ให้บริการ 
2. ด้านระบบและกระบวนการ
ก ากับติดตามงาน 
3. ด้านระบบและกระบวนการ
ประเมินผล 
4. ด้านระบบและกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

2. ด้านระบบและ
กระบวนการก ากบั
ติดตามงาน 
3. ด้านระบบและ
กระบวนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. ด้านระบบและ
กระบวนการควบคุม
ภายใน 

 2.3 การปฏิบัตงิาน
ตามกระบวนการ
ให้บริการ 

อยู่ในมาตรฐาน มสก. ด้านที่ 1 
การจดัองคก์รและการบริหาร 

 

 2.4 การสง่เสริมและ
สนับสนนุให้บคุคล 
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กร และสถาบนัมี
ส่วนรว่มในการจดั
สวัสดกิารสังคม 

มิติวัฒนธรรมองค์กำร 
1. ดา้นวัฒนธรรมองคก์าร 
2. ด้านภาวะผูน้ า 

มิติ3 ภำวะผู้น ำและ
วัฒนธรรมองค์กำร 
1. ด้านภาวะผูน้ า 
2. ดา้นวัฒนธรรม
องค์การ 

3. คุณภาพ
การ
ให้บริการ/
ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ 

3. คุณภำพกำร
ให้บริกำร 
3.1 การให้บริการ
ภายในกรอบเวลาที่
ก าหนด 
3.2 การใหบ้ริการ
อย่างต่อเนื่อง 
3.3 การใหบ้ริการที่ทนั
ถานการณ ์
3.4 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
3.5 การใหบ้ริการที่
เป็นประโยชน์ในระดับ
สังคม 
 
 

มิติผลผลิตและผลลัพธ ์
1. ดา้นการจดัท านโยบายและ
ยุทธศาสตรแ์ละรายงาน
สถานการณ์ทางสังคม 
 2. ด้านประสานและจัดท า
แบบงานโครงการ 
3. ด้านการส่งเสริมและจดั
กิจกรรมตา่งๆตามภารกิจ
หนว่ยงานกระทรวง พม. 
4. ด้านสง่เสรมิ สนบัสนนุ
องค์กรเครอืข่าย 
5. ด้านการประสานชว่ยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคม 
6. ด้านการก ากับ ดแูล 
หนว่ยงานในสังกดักระทรวง 
7. การเปน็ศนูย์ข้อมูลด้าน พม. 

ผลผลิตและผลลัพธ ์
1. สร้างและพัฒนางาน
ด้านวิชาการ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน 
และเผยแพร่วชิาการ 
3. วิเคราะห์
สถานการณแ์ละ
ก าหนดยุทธศาสตร ์
4. นิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 
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องค์ประกอบ มำตรฐำน มสก. มำตรฐำน พมจ. มำตรฐำน สสว. 
 8. ด้านการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์งาน พม. 
9. ด้านการรบัเรือ่งราวร้องทุกข์
และแก้ไขปญัหาสงัคม 
10. ด้านการปฏิบตัิงานตามที่
ได้รบัมอบหมาย 
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ศูนยเ์รียนรูก้ารพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๒ 

(ศูนย์บริการทางวิชาการ) 
  
 

ศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1  เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนงานด้านวิชาการของหน่วยงาน มีภารกิจหลักด้านบริหาร
จัดการข้อมูลทางวิชาการ ทรัพยากร และบุคลากร เพ่ือให้เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ การเสริมสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเป็นศูนย์รวมการ
ให้บริการค าปรึกษาทางวิชาการที่ครบวงจร รวมทั้งเป็นหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ เพ่ือให้บริการแก่
หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการพัฒนาและจัดสวัสดิการ
สังคมที่เกิดประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายต่อไป   

กิจกรรมหลักของศูนย์บริกำรวิชำกำรพัฒนำสังคมและจัดสวัสดิกำรสังคม ประกอบด้วย 
1. กำรจัดกำรควำมรู้ KM (Knowledge Management : KM) 

 กระบวนกำรด ำเนินงำน คือ การจัดเวทีให้ความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ (KM)          
ด้านการพัฒนาสังคม และการพัฒนาสร้างคุณค่างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) เพ่ือให้ความรู้ แนวคิด 
และขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาสังคม และการพัฒนาสร้างคุณค่างานประจ าสู่งานวิจัย 
(R2R) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นบุคคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และภาคีเครือข่าย ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด (ปทุมธานี  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) จ านวน 50 คน 
ระหว่างวันที่  21 – 22 มกราคม 2562 ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี  โดยมี
วัตถุประสงค์ ชี้แจงแนวทางเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะการวิจัยและถอดรหัสความรู้ในตัวมนุษย์ (KM)         
จากบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สู่การพัฒนาการท างาน โดยจัดเป็นชุดองค์ความรู้ เพ่ือท า
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร รองรับการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง พม. 

 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน   
๑. ให้ความรู้การจัดท า KM / R to R ให้กับเจ้าหน้าที่ ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ของ สสว.1 
๒. วางแผนการจดัท ากระบวนงาน การจดัท า KM / R to R ในพ้ืนที่  
๓. ก าหนดประเด็น หัวเรื่องที่ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ในบริบทของพ้ืนที่ในพ้ืนที่ต าบล 
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ภำพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

กำรจัดท ำชุดควำมรู้พื้นที่ต ำบลต้นแบบกำรพัฒนำสังคม (Knowledge Management) 
ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวม

ข้อมูลปัจจัยความส าเร็จการด าเนินงานด้านสังคมในพ้ืนที่ต าบลต้นแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก   
เพ่ือจัดท าเป็นชุดความรู้ด้านการพัฒนาสังคมให้สามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการ
พัฒนาสังคม  โดยใช้กระบวนการ ถอดบทเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสกัด
องค์ความรู้ด้านสังคม ในพื้นที่ จ านวน 4 จังหวัด ดังนี้ 

1. จังหวัดปทุมธำนี  รูปแบบและแนวทางการให้บริการแบบเบร็ดเสร็จในระดับจังหวัด 
2. จังหวัดนนทบุรี  การพัฒนาองค์กร พัฒนางาน และพัฒนาคน ด้วยอัตลักษณ์ พม.         

ในระดับจังหวัด 
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย กลไก ขับเคลื่อน

พันธกิจ กระทรวง พม. 
4. จังหวัดสระบุรี  เทคนิค ทักษะ การปฏิบัติงาน การประสานงาน การให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ  

2. พัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research) 
  การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) คือ การพัฒนายกระดับจากงานประจ าที่
ด าเนินการอยู่ให้มีการพัฒนาระดับความสามารถให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นงานที่ต้องค้นหา แสวงหาให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบที่ดี ผลลัพธ์ที่ดีตามมาเพื่อช่วยพัฒนางานที่ท าอยู่เป็นประจ าให้ดีขึ้น การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนา
งานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายทางสังคม ของส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 ที่ต้องการพัฒนายกระดับการท างานของหน่วยงานที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไปโดยใช้
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กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการมาผสานกับการท างานขององค์กร เพื่อให้เกิดแนวคิดใหมอ่นัน ามาซึง่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การยกระดับการพัฒนาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง          
ในชุมชนต าบลน้ าหมัน ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จึง มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญ  
วิธดี าเนินการ :  1. จดัท าแผนการปฏิบตัิงาน /ส ารวจความต้องการหนว่ยงาน 
           2. จัดท าเวทีให้ความรู้ความเข้าใจ R2R ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จงัหวัด 
           3. ด าเนนิกิจกรรม/จัดเกบ็ข้อมลูตามแผนที่ก าหนด ในพื้นทีด่ าเนินการ         
                    4. ถอดบทเรียน / สรุปผลการขับเคลื่อน R2R จัดท ารูปเลม่ 

ผลกำรด ำเนินงำน : พัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research) ในเขต
พ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ 

1. จังหวัดปทุมธานี 
2. จังหวัดนนทบุรี 
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. จังหวัดสระบุรี 

 
ภำพกิจกรรม 
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รำยละเอียดสำระควำมรู้ สรุปได้ตำมเอกสำร QR Code ที่แนบมำพร้อมนี้  

3. กำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำสังคมในพ้ืนที่ (Social Lab) 
เป้ำหมำย : พ้ืนที่ปฏิบตัิการทางสังคม ต าบลต้นแบบ ในเขตพ้ืนที่รับผดิชอบ จ านวน 4 

จังหวดั  
วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อทราบข้อมูลพืน้ฐาน/ข้อมูลทางสงัคมในพื้นที่/แผนชมุชน,แผน

ท้องถิน่ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมอย่างเป็นระบบ สู่แนวทางแก้ไข 

ร่วมกับทีม One Home 
3. เพ่ือจัดหมวดหมู่ของสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไข รายกลุ่ม 

และรายบุคคล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาในทุกมิติ 
4. ใช้กลไกเครือขา่ย และทนุทางสงัคมและทรัพยากรทีม่ีอยู่ในชุมชน 

แก้ไขปญัหาชุมชนอย่างยั่งยนื 
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พ้ืนที่ด ำเนินกำร :  
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ขั้นตอนด ำเนินกำร :  
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน : การขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในต าบลต้นแบบ Social Lab 
พ้ืนที่ความรับผิดชอบ 4 จังหวัด ดังนี้ 

ปัญหา ความท้าทาย สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่
เรียกว่า ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) 
โดยรวมแล้วหมายถึง เป็นสภาวะที่ยากต่อการคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้น ความสลับซับซ้อนของปัญหา
ต่างๆ เป็นปัญหาเชิงระบบ ซึ่งยากต่อการแก้ไข และไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผู้น าคนใดคนหนึ่งจะ
สามารถแก้ไข สร้างการเปลี่ยนแปลงได้โดยล าพัง ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากที่ปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อมยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความ
พยายามแก้ไขกันอย่างมากมาย เนื่องจากการด าเนินการขององค์กรไม่สอดคล้องต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

การที่จะท าให้การรับมือ แก้ไขปัญหาเชิงระบบมีโอกาสเป็นไปได้ และองค์กรสามารถอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญคือผู้น า ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรจะต้องตระหนักรู้ถึง
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนด าเนินการตามกลยุทธ์  เป็นคนละเรื่อง
เดียวกันอย่างที่เคยได้ยินประโยคหนึ่งที่ว่า “Please mind the gap between Strategy and 
Execution.” ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ การสร้างครือข่าย สร้างความ
ร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  

ผลลัพธ์ความส าเร็จต่อผู้น า ผู้เข้ากระบวนการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วย
ความร่วมมือของผู้น าทุกฝ่าย ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกัน
เรียนรู้และเข้าใจปัญหา ความท้าทาย ตระหนักรู้จักระบบที่สมบูรณ์มากขึ้น ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย ร่วมกันออกแบบวางแผนการท างานร่วมกัน รวมถึงไปร่วมกันทดลองขับเคลื่อน และน าผลการ
ทดลองดังกล่าวกลับเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการทางสังคมเพ่ือร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความ
ร่วมมือมิใช่เป็นเพียงข้อตกลงหรือสัญญาที่จะร่วมมือกัน ความร่วมมือที่แท้จริงคือการกระท า การลง
มือท าสิ่งใดสิ่งหน่ึง ในโครงการใด โครงการหน่ึง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับทุกคนโดยส่วนรวม 
(Common Good) 

การด าเนินงาน Social Lab ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่ปฏิบัติการทางสังคมโดยการประยุกต์แนวคิด Big Data สู่การขับเคลื่อนพ้ืนที่ปฏิบัติการ
สังคมในระดับต าบล ได้มีการน าข้อมูล Social Map มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาผู้ประสบปัญหา          
ทางสังคม ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีคณะท างานมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และได้มีการ
ประสานงานพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 3 คณะ  เพ่ือจัดเวทีถ่ายทอด
ความรู้ และคณะกรรมการได้มีการลงเยี่ยมบ้านเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สรุปข้อมูลครอบครัว โดยทีม 
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One Home และทีมสหวิชาชีพ จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ แยกแยะ แจกแจงปัญหารายครัวเรือน โดย
จัดล าดับความต้องการมากหรือน้อยเรียงล าดับ และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนา
รายครัวเรือน โดยทางส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้มีการจัดถุงยังชีพเพ่ือเป็นการให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับกลุ่มเป้าหมาย 
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ภำพกิจกรรม 
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4. หน่วยเคลื่อนท่ีทำงวิชำกำร    
กิจกรรมงานบริการทางวิชาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุก

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธ์งานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนที่  
รวมทั้งเป้าหมาย : ประชาชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการข้อมูลทางวิชาการพัฒนาสังคมและการออกหน่วยเคลื่อนที่
ทางวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์งานองค์กร หน่วยงาน บทบาทภารกิจ
ต่าง ๆ  

วิธีด ำเนินกำร :  
1. ออกหนว่ยเคลือ่นทีบ่ริการทางวิชาการ ร่วมกับทมี พม. และจังหวดัเคลือ่นที ่ทั้งใน

และนอก พืน้ที่รับผดิชอบ/การประชาสมัพันธห์นว่ยงานและการบริการทุกกลุม่เปา้หมาย                
                    2. เวทีการบรรยายวิชาการ นวตักรรม เผยแพร่ความรูสู้่บุคคลภายนอก 
          3. สรปุบทเรียน วิเคราะห์ประเมนิผล  

ภำพกิจกรรม 
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กำรออกหน่วยเคลือ่นที่บรกิำรทำงวิชำกำรฯของ สสว.1 ประจ ำปี 2562 
 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ออกหน่วยเคลื่อนบริกำรฯ สถำนที ่
จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประเมิน
ควำมพึง
พอใจ 

1 18 ตุลาคม 
2562 

(พม.เคลื่อนที่) ร่วมกับ
โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” จังหวัดสระบุรี 

วัดซับสนุ่น  หมู่ที่ 1 
ต าบล ซับสนุ่น 
อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 

40 4.55 

2 10 มกราคม 
2562  

งานวันคนพิการสากล
จังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 
2561 

ห้องประชุมศูนย์
ประชุมและฝึกอบรม
วิชาชีพ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี 

53 4.37 

3 15 มกราคม 
2562 

โครงการบูรณาการหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ จ.ปทุมธานี 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก จ.
ปทุมธานี 

40 4.43 

4 24 มกราคม 
2562 

(พม.เคลื่อนที่) ร่วมกับ
โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” จังหวัดสระบุรี 

วัดหนองสีดา ม. 4 
ต.หนองสีดา อ.
หนองแซง  จ.สระบุรี   

48 4.46 

5 29 มกราคม 
2562 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะผู้สูงอายุ ห่างไกล
ภาวะซึมเศร้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  

เทศบาลเมืองแก่ง
คอยจังหวัดสระบุรี 

73 4.36 

6 21 กุมภาพันธ์ 
2562 

(พม.เคลื่อนที่) ร่วมกับ
โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” จังหวัดสระบุรี 

วัดช้าง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอดอนพุด 
จังหวัดสระบุรี 

๖๒ 4.60 

7 26 กุมภาพันธ์ 
2562 

หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.
ปทุมธานี 

วัดหน้าไม้ อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

75 4.71 

8 ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
งานวิชาการ  

รร. วังม่วงวิทยา อ.
แก่งคอย จ.สระบุรี 

36 4.50 

9 ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
งานวิชาการ  

วัดหนองยาวใต้     
อ.เมือง จ.สระบุรี                     

84 4.77 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
ออกหน่วยเคลื่อน

บริกำรฯ 
สถำนที ่

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประเมินควำม
พึงพอใจ 

10 25 เมษายน 
๒๕๖๒ 

ออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการงานวิชาการ  

วัดโปร่งหัวเหล็ก     
อ.หนองโดน           
จ.สระบุรี 

61 4.60 

11 3 พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

ออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการงานวิชาการ  

วัดสุนทริการาม           
อ.หนองเสือ           
จ.ปทุมธานี 

43 4.52 

12 7 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

ผอ.ให้ความรู้การ
ขับเคลื่อนงาน
พัฒนาสังคมใน
พ้ืนที่ 

ณ ศูนย์เรียนรู้ต าบล
โพธิ์สามต้น         
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

กลุ่มเป้าหมาย  -
หน่วยงานOne 

Home  ผู้น าชุมชน 
องค์กรภาครัฐ เช่น 

จนท.อบต, 
สาธารณสุข      

  

13 18 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 

หน.กวพ ให้ความรู้
การขับเคลื่อนงาน
พัฒนาสังคมใน
พ้ืนที่ 

ณ ห้องประชุมอบต.
หนองปลาหมอ          
อ.หนองแค           
จ. สระบุรี 

32 4.45 

14 5 มีนาคม 
๒๕๖๒ 

หน.กวพ ให้ความรู้
การขับเคลื่อนงาน
พัฒนาสังคมใน
พ้ืนที่ 

ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองบาง
กรวย  อ.บางกรวย 

150 4.61 

15 ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๒ 

หน.กวพ ให้ความรู้
การขับเคลื่อนงาน
พัฒนาสังคมใน
พ้ืนที่ 

ณ ห้องประชุม 
อบต.บึงบา อ.หนอง
เสือ จ.ปทุมธานี 

50 4.50 

16 ๒๑ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

พรบ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 

ณ วิทยาลัยการ
ปกครอง ธัญบุรี 

๑๐๐ 4.85 

17 ๒๒พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงาน
สังคมสงเคราะห์ 

ณ วิทยาลัยการ
ปกครอง ธัญบุรี 

๑๐๐ 4.85 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
ออกหน่วย

เคลื่อนบริกำรฯ 
สถำนที ่

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประเมินควำม
พึงพอใจ 

18 ๒๒พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

พันธกิจของงาน
สังคมสงเคราะห์
ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

ณ วิทยาลัยการ
ปกครอง ธัญบุรี 

๑๐๐ 4.85 

19 ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงใน
ครอบครัวและ
การคุ้มครองสิทธิ์
เด็กและสตรี 

อบต.บางตะไนต์ 50 4.50 

20 25 กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

ออกหน่วย
เคลื่อนที่บ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุข  

วัดบ ารุงธรรม อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี 

42 4.50 

21 ๑๕  สิงหาคม 
๒๕๖๒  

ออกหน่วย
เคลื่อนที่บ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุข  

มัดสยิดส์ หมู่ ๓ ต.บึง
คอไห อ.ล าลูกกา       
จ.ปทุมธานี 

๓๐ 4.00 

    1,269 4.55 
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 การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์เกิดจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง       
ของมนุษย์ เน้นหลักธรรมมาภิบาล และงานสังคมสงเคราะห์เป็น Theme ระดับโลก ประกอบกับ
ประเทศไทยมี พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2556 บังคับใช้ ซึ่งการนิเทศงานนั้นเป็นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วย ปัจจุบัน กระทรวง พม . มีกรอบอัตราก าลัง 10,545 อัตรา          
สายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นสายงานหลักในการจัดบริการ (ข้อมูลจากเอกสารการประชุมการนิเทศ
งานสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562) วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
โค้ช (Coach) ในการท างานด้านสวัสดิการสังคม กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิ 
นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าที่ เครือข่ายภาคประชารัฐ โดยมีประเด็นการนิเทศงาน           
ตามแนวทางที่ พ.ร.บ.วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ 2556 ประกาศก าหนดหรือตามความต้องการของ
พ้ืนที่ เชิงประเด็น เชิงกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ กลไกการนิเทศงานด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการนิเทศ
งาน ทีม พมจ. วางระบบงาน ก าหนดแผนงาน รูปแบบ แนวทาง บรรยากาศความร่วมมือระหว่าง          
ผู้นิเทศงานกับผู้รับการนิเทศงาน ทีม สสว. ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มจังหวัดและกระทรวง พม . การขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิด
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องมี 1) จรรยาบรรณ  2) ความเป็น
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 3) องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4) การมีทักษะระหว่าง
บุคคลและทักษะการติดต่อสื่อสาร 5) การบันทึกข้อมูลข่าวสาร และการแบ่งปันข้อมูลข่างสาร และ          
6) การนิเทศงานเพ่ือวิชาชีพ 

ประเด็นการขับเคลื่อนการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์ตามบริบทพ้ืนที่ โดยด าเนินการ 
4 กระบวนการ คือ  

1. กำรประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจกำรนิเทศงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์  
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ด าเนินการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

เพ่ือทบทวน ขอบเขต บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศและก าหนดองค์ประกอบ รูปแบบ ประเด็นการนิเทศงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศงานสังคมสงเคราะห์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          
ตามค าสั่งที่ 896/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 23 คน จากการประชุมฯ ร่วมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์ใน 3 ประเด็น ดังนี้  

1) องค์ความรู้ “การนิเทศงาน”  

การนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
ของ พม. 
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2) รูปแบบการนิเทศงาน  5 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) การนิเทศเดี่ยวหรือการนิเทศ
รายบุคคลที่มีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมทักษะ ความรู้อย่างมีแผนการเฉพาะราย 2) การนิเทศกลุ่ม เพื่อสร้างทีม
และน าไปสู่การแลกเปลี่ยน 3) การนิเทศงานแบบผสมผสาน ทั้งรายบุคคล และกลุ่ม เพื่อท าให้แต่ละคน
ได้เรียนรู้จากกันและกัน ร่วมไปกับการเรียนรู้เฉพาะราย 4) การนิเทศผ่านรายงาน/การบันทึกข้อมูล 
ผ่านการบันทึกใน case profile หรือ การเขียน case reviews และ 5) การนิเทศผ่านการประชุม 
case conference และทีมสหวิชาชีพ  

3) ประเด็นการนิเทศงาน ด้วยการชี้แจงเป้าหมายหลักของการนิเทศว่า การนิเทศ 
“ไม่ใช”่ การประชุมเพื่อติดตามงาน ไม่ใช่การก ากับติดตามงานเพราะสิ่งนั้นจะท าให้เกิดการวางบทบาท
สัมพันธภาพของผู้ติดตามงานแบบหัวหน้า-ลูกน้อง ซึ่งอาจรวมถึงกระบวนการจับผิด การต าหนิ          
การลงโทษ การนิเทศงานต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ ในการให้ค าแนะน า ปรึกษา การให้ก าลังใจ การให้
ข้อมูล หรือแนวทางที่จะท าให้ผู้รับการนิเทศ ได้ตระหนักรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง เกิดความเข้าใจ
ที่จะรักษาความเข้มแข็งของตนเอง และลดจุดอ่อนของตนเอง 

     ท าไมต้องนิเทศงาน ? 1) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผู้รับการนิเทศงาน 2) เป็น
การควบคุมก ากับงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดร่วมกัน นั่นหมายถึง สิ่งดีดีที่เกิดจากการนิเทศงาน 
Good relationship ที่เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมนิเทศกับผู้ปฏิบัติงาน และเกิดพลัง 
Empowerment ด้วยการเติมพลังให้กับผู้ปฏิบัติงาน เกิดความใฝ่รู้ Continuous laming และเกิดการ
มีส่วนร่วม Participation 
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2. ก ำหนดประเด็นกำรนิเทศงำนและแผนกำรลงพื้นที่รำยจังหวัด  
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ด าเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนการนิเทศงาน

ด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 1 ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตตรวจ
ราชการที่ 1 และ 2 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี) จ านวน 20 คน โดยมี
วิทยากรด้านการนิเทศงานด้านสังคม
สงเคราะห์  คือ  นางมยุรี   ยกตรี  
กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
โดยให้ความรู้ใน 6 ประเด็น ดังนี้  

1) กระบวนการและ
ประโยชน์การเข้าสู่การมีใบประกอบ
วิชาชีพ : เสริมสร้างกิจกรรมทบทวน
องค์ความรู้และหลักการในการท างาน 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค 
พัฒนาตน เอง  พัฒนางาน  เข้ าสู่
มาตรฐานในการท างานเทียบเท่าสห
วิชาชีพอื่น การเปิดโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาสหวิชีพชีพ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ในรูปแบบที่หลากหลาก เช่น การจัดกลุ่มพูดคุยกันสุนทรียสนทนา การ
อบรมร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพ เป็นต้น 

2) ทบทวนหลักการกระบวนการท างานสังคมสงเคราะห์ : ทบทวนความรู้ตาม
กระบวนการสังคมสงเคราะห์ 6 ขั้นตอน (case management หรือ เทคนิคด้านสังคมสงเคราะห์) 
ประกอบด้วย 1) แรกรับปัญหา Intake case 2) การคัดกรอง ส่งต่อ Pre-screening 3) การประเมิน
ความต้องการ Assessment 4) การวางแผนให้บริการ Planning 5) ด าเนินการตามแผน 
Implementation 6) ก ากับติดตาม Follow up โดยขอเน้นย้ าการทบทวนความรู้เรื่องการประสานส่ง
ต่อ การให้ค าปรึกษา case เป็นรายกรณี เพื่อเป็นข้อมูลในกระบวนการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป 

3) การน าไปใช้ใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามหลักการกระบวนการท างาน
สังคมสงเคราะห์ : การน าองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
ถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางาน พัฒนาบทบาทในช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม 
ท าความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการได้อย่างเข้าถึงและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การท างาน
จ าเป็นต้องกระตุ่นเตือนว่าต้องท างานอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานได้ 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๘๑ 

4) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน : 1) บุคลากรในหน่วยงานมีข้อจ ากัดและ
หลากหลายภารกิจ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ได้ครบทุกกระบวนการ เช่น การติดตาม
ประเมินผลไม่สามารถติดตามผลการช่วยเหลือได้ไม่ครบทุก case 2) การประสานส่งต่อ และภารกิจ
งานที่มีความซ้ าซ้อน 3) ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4) ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานด้าน
สังคมสงเคราะห์5) ขาดความต่อเนื่อง (การเปลี่ยนผ่าน เช่น โยกย้าย) สานต่องานในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 6) ขาดแรงจูงในในการปฏิบัติงาน 7) ภารกิจงานล้นมือ บางครั้งท าให้
ท้อใจ 8) ปฏิบัติงานได้ไม่ครบกระบวนการ ท าให้ไม่มีมาตรฐานในการท างาน 9) ผู้ที่ยังไม่ได้ใบประกอบ
วิชาชีพ ยังไม่ให้ความส าคัญและไม่มี่ความพร้อมในกระบวนการดังกล่าว 10) การไม่ยอมรับในตัว          
ผู้นิเทศงาน เป็นต้น 

5) แนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ : 1) ลงพ้ืนที่นิเทศงาน 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ท าความเข้าใจให้ความรู้ สร้างจิตส านึกในหลักการและ
กระบวนการท างานของสหวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2) ส่งเสริมให้นักสังคมสงเคราะห์เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ประสานเครือข่าย ส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือมีนักสังคมสงเคราะห์เฉพาะด้าน 4) มีการเสริมพลังผู้ท างาน กระตุ้นให้อยากท างานแบบมี
มาตรฐานมากขึ้น 5) หากผลักดันค่าตอบแทนวิชาชีพ ก็จะเป็นแรงจูงใจให้มีการท าใบประกอบวิชาชีพ
และต่ออายุมากขึ้น 6) เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง          
7) การให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความส าคัญ สร้างความ
มั่นใจและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

6) ต้องการให้ผู้นิเทศหรือหน่วยงานใดสนับสนุนการท างาน 1) ส่วนกลางที่รับผิดชอบ
ดูแลงานด้านสังคมสงเคราะห์ ควรมีความต่อเนื่องในการให้การสนับสนุน รวมถึงผู้บริหารให้ความส าคัญ
กับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ความส าคัญการนิเทศงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ด้วย 2) สสว.
1  สนั บสนุ น งบประมาณและ
ข้อมูล/องค์ความรู้ในการนิเทศงาน      
3) มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพ่ี
เลี้ยงในการปฏิบัติงาน 4) ต้องการ
ให้ ผู้ นิ เทศสนับสนุนด้ านจิต ใจ       
ให้ ก า ลั ง ใ จ  เ ส ริ มพลั ง ใ นก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น  5 )  ผู้ นิ เ ท ศ ต้ อ ง 
coaching + เสริมพลัง                 
6) หน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกัน 
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กระทรวง พม. + สสว.1 + กระทรวงศึกษาธิการ + โรงพยาบาล เช่น วิทยากร (รพ.ด้านการแพทย์) 
สร้างงานให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

 

3. กำรลงพ้ืนที่กำรนิเทศงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์รำยจังหวัด : ส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 ได้รับความร่วมมือย่างดียิ่งจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ) ได้ร่วมก าหนดประเด็นการนิเทศงานเพ่ือลง
พ้ืนที่นิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์รายจังหวัด ดังนี้ 

(1) ประเด็นการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี : การให้ความรู้การขอใบ
ประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ และการเขียน case review / project review  

(2) ประเด็นการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์จังหวัดปทุมธานี : ทักษะและกระบวนการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

(3) ประเด็นการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การให้ความรู้
การขอใบประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ และการเขียน case review / project review  

(4) ประเด็นการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์จังหวัดสระบุรี : การให้ความรู้การขอใบ
ประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ และการเขียน case review / project review  

กำรลงพ้ืนที่นิเทศงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์รำยจังหวัด 
สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยธุยำ ปทุมธำนี 

14 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 4 กรกฎาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้สนับสนุน

งบประมาณและสนับสนุนวทิยาการให้ความรู้เรื่องการขอใบประกอบ
วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์และการเขียน case review/ project 
review ใน 3 ประเด็น  

1) ความเป็นมาและระบบการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์  
2) การเข้าระบบนักสังคมสงเคราะห์ที่รับอนุญาต  
3) การขับเคลื่อนระบบงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย นัก

สังคมสงเคราะห์/ผู้ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ อบต. เทศบาล 
โรงพยาบาล ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

ได้บรรยายให้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ใน  4 ประเด็น คอื  
1) ความส าคัญของทักษะ  
2) ทักษะการปฏิบัติงาน  
3) กระบวนการปฏิบัติงาน  
4) ความเชื่อมโยงทักษะกับ
กระบวนการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ 
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4. กำรถอดบทเรียนกำรนิเทศงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ : ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1 ด าเนินการจัดประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์ตาม
บริบทพื้นที่ เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1-12 (สสว.) และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จ านวน 45 คน โดย
มีวิทยากรด้านการขับเคลื่อนมาตรฐาน คือ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยากรด้านการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห ์
คือ 1) นางวรรภา ล าเจียกเทศ ผู้อ านวยการมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 
2) นางมยุรี  ยกตรี  คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มาบรรยายให้ความรู้และร่วมวิเคราะห์
ผลการถอดบทเรียนร่วมกัน โดยการระดมความคิดเห็นใน 4 ประเด็น ดังนี้  

1) บทบาทหน้าที่การนิเทศงาน  
บทบาทผู้นิเทศงานต้อง SMART รอบรู้ภารกิจหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย กฎหมาย 

เพ่ือการถ่ายทอดความรู้ และต้องมีทักษะคือ 1) การ share 2) การจัดการกระบวนการ 3) การเชื่อม
ประสาน 4) การให้ค าปรึกษา 5) การแก้ไขปัญหา 6) การคิดเป็นระบบ 7) การสร้างแรงจูงใจ ผู้นิเทศ
งานมีหน้าที่ช่วยแนะน าจัดหาช่องทางงบประมาณ จัดเวทีและจัดท าแผนงาน ส่งเสริมความรู้ สร้างการมี
ส่วนร่วม ก าหนดทิศทางและถอดบทเรียน กล่าวคือ การเลือกผู้ท าหน้าที่นิเทศงานอาจพิจารณาจาก
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือใช้ผู้นิเทศงานจากภายนอกหน่วยงาน ทั้งนี้ในหลายประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกาและออสเตรีย ได้มีการวางโครงสร้างการนิเทศงานให้สามารถพิจารณาเลือกผู้นิเทศงาน
จากภายนอกหน่วยงานได้ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บางหน่วยงานอาจไม่มีผู้ที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่นิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ได้ หรือมองว่าการให้หัวหน้าท าหน้าที่นิเทศงานด้วยอาจเกิดเป็น
บทบาท “ทับซ้อน”  

ระหว่างงานด้านบริหารกับงานด้านการพัฒนาเชิงวิชาชีพ ท้ายที่สุดบทบาทการนเิทศ
งานควรที่จะมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การให้ก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ
งานและการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  

2) ปัจจัยที่มีผลต่อการนิเทศงาน  
ด้วยผู้นิเทศงานมีภารกิจเยอะไม่มีเวลา ไม่มีความเชื่อมั่น กังวลว่ามีความรู้น้อย        

มีความล าบากใจในการนิเทศ คุณวุฒิและวัยวุฒิการนิเทศ มีประสบการณ์ที่จ ากัด ประกอบกับ
ผู้บังคับบัญชา (Boss) ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่สนับสนุน ไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่มั่นใจ
และมีน้อย ขาดความเชื่อมัน  และการไม่ได้น าไปใช้เครื่องมือที่มีพลัง 

ความเป็นทีมและการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ และการสื่อสารร่วมกัน ประการ
ส าคัญขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ ระยะเวลาที่จ ากัด การใช้ระบบด้วยเทคโนโลยีเพราะ
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ท้ายที่สุดก็จะยังคงเป็น “ค าถาม” ซึ่งไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ กล่าวคือ การนิเทศงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานในข้อท้ายการด าเนินงานในระบบวัฒนธรรมที่ให้
ความส าคัญกับระบบอาวุโส (ผู้นิเทศงาน) ที่ผู้น้อย (ผู้รับนิเทศงาน) อาจไม่กล้าซักถาม หรือมีความไม่
เข้าใจก็ไม่กล้าที่จะถาม และบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศงาน เช่น 
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะแตกต่างจากพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดอื่น ๆ มีความ
เปราะบางทางสังคม  

3) การสร้างมาตรฐานการนิเทศงาน  
เริ่มต้นด้วยผู้บริหารต้องเป็นผู้นิเทศงานโดยต าแหน่งและมีใบประกอบวิชาชีพ และ

กระบวนการก าหนดรูปแบบและแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนงานและต้องทบทวน ทวนซ้ า พร้อมน า
การปฏิบัติงานด้วย PDCA มาเป็นเครื่องมือในการเติมเต็มความรู้สู่การถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบ ที่
ต้องมีแบบรายงาน การจัดท าหลักสูตรนักนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์ และคู่มือนักนิเทศงานเพ่ือเป็น
แผนที่น าทางได้อย่างตรงจุดประการส าคัญคือคุณภาพของงานต้องมี คือ 1) ก าหนดตัวชี้วัด "วัดได้" 
ส าหรับผู้นิเทศงานโดยใช้คู่มือเป็นกลไกการขับเคลื่อนงาน 2) การประเมินความพึงพอใจ (Pretest และ 
Posttest) กล่าวคือ หากต้องการยกระดับมาตรฐานของการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ให้เน้นการเรียนรู้
ผ่านการวิเคราะห์และสะท้อนกลับ ต้องจ าเป็นให้ความส าคัญกับการนิเทศงาน ดังเช่น ประเทศ
นิวซีแลนด์ กฎหมายการขึ้นทะเบียนนักสังคมสงเคราะห์ได้ก าหนดให้การนิเทศงานเป็นหนึ่งในเกณฑ์
เพ่ือขอขึ้นทะเบียน รวมถึงการรักษาสถานภาพการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ขึ้นทะเบียน โดยได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความส าคัญของการนิเทศงาน ในขณะที่การรักษาสถานภาพการขึ้นทะเบียนจะต้องมีหลักฐาน
ยืนยันว่าได้รับการนิเทศเป็นรายเดือน มีแนวทางปฏิบัติทางวิชาชีพได้มีการก าหนดว่า “การนิเทศงาน
เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ดังนั้นนายจ้างทุกแห่งจะต้องจัดให้มีการ
นิเทศงานแม้จะต้องจัดหาผู้นิเทศงานจากภายนอกองค์กร” 

4) การพัฒนาแนวทางการนิเทศงาน  
บันไดขั้นที่  1) เตรียมคนและเอกสาร ด้วยการจัดตั้งคณะท างาน เช่น สสว . 

ขับเคลื่อนงานตามบริบทพ้ืนที่ และขอให้ปรับเครื่องมือ  
บันไดขั้นที่ 2) การจัดท าแผนปฏิบัติงานและจัดท าหลักสูตรนักนิเทศงานด้านสังคม

สงเคราะห์  
บันไดขั้นที่ 3) พัฒนาทักษะ/ความรู้ที่จ าเป็น (กระบวนการคิดวิเคราะห์)  
บันไดขั้นที่ 4) สร้างระบบกลไกและรูปแบบการนิเทศงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันและแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  
บันไดขั้นที่ ๕) การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  
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บันไดขั้นที่  6)  การติดตามประเมินผล จ าเป็นต้องมีอย่างยิ่ ง  เ พ่ือสะท้อน
กระบวนการการท างานต่อคุณภาพการนิเทศงานได้  

กล่าวคือ การนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นมีความส าคัญทั้งต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความเติบโตทางวิชาชีพ และสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ที่ต้อง
เผชิญ รวมถึงองค์กรสามารถได้ประโยชน์อย่างชัดเจนจากการจัดให้มีระบบการนิเทศงานที่ดีภายใน
หน่วยงานผ่านการลดภาระในการจัดหาผู้ปฏิบัติงานใหม่ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริ การ
ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ประจ า 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
4) ควรก าหนดระบุคุณสมบัติการนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานให้

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์นิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่บังคับใช้แต่ละรัฐซึ่งอาจมรีายละเอยีด
ที่แตกต่างกันออกไป   

5) สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมหลักสูตร การนิเทศงาน ผ่านทางการเรียนการสอน 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานได้อย่างมีคุณภาพ   

6) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เรียนรู้ผ่านช่องทาง Web conference เพ่ือเท่าทันยุค 
Digital หรือ การสร้างระบบ IT เพ่ือให้เข้าถึงเสริมสร้างศักยภาพให้เกิดการพัฒนาทั้งในทัศนคติ องค์
ความรู้ และทักษะในงานสังคมสงเคราะห์   

7) เนื่องจากประเทศไทยมีจ านวนงานวิจัยในส่วนของการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์
มีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งในส่วนของการนิเทศงานการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ และการ
นิเทศงานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน ควรผลักดันให้มีงานวิจัยมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดในอนาคต  

8) ควรพิจารณาปรับเครื่องมือการนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน 
เพื่อส่งเสริมการสร้างมาตรฐานในการนิเทศงานในลักษณะที่เป็นทางการ 

9) กระทรวง พม. ควรจัดอบรมหลักสูตร การนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน
หน่วยงานให้กับผู้นิเทศงานและผู้รับนิเทศงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการเป็นผู้ปฏิบัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ 
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การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัด
นนทบุรี และปทุมธานี) และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และสระบุรี )  
เป็นหนึ่งในภารกิจการด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพ้ืนที่รับผิดชอบ ส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 1 ด าเนินการจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด          
เพื่อการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์  และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
คาดการณ์ แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นข้อเสนอแนะ 
แนวทางการด าเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ หน่วยงานกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ต่อไป 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โครงสร้างประชากร เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเปลี่ยนแปลงไป และสร้างผลกระทบระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม         
โดยปริมาณและการคาดการณ์ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยี
ทางการแพทย์พัฒนาวิทยาการสูงขึ้น ส่งผลให้ประชากรทั่วโลกมีอายุขัยยืนยาวขึ้น  ในขณะที่สัดส่วน
ประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงานเป็นไปอย่างลดลง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรับมือผลกระทบการขาดแคลน
แรงงาน ลดการพ่ึงพิงภาครัฐและครอบครัวในวัยผู้สูงอายุ แม้รัฐจะมีมาตรการรับมือในด้านต่าง ๆ อาทิ 
การให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลดภาษีนิติบุคคลให้กับสถานประกอบการที่มีการจ้างผู้สูงอ ายุท างาน 
มาตรการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมมิติของผู้สูงอายุได้ทั้งหมด โดยเฉพาะปัญหาด้านตลาดขาดแคลน
แรงงาน ในระดับจุลภำค ควรปลูกสร้างทรรศนะที่ดีในการท างานของผู้สูงอายุ ด้วยบริบทสังคมไทย         
ในปัจจุบัน มักมองว่าวัยเกษียณเป็นวัยที่ต้องการการพักผ่อน ผู้สูงอายุที่ยังต้องท างานเป็นผู้ที่อยู่ใน
สถานะยากล าบาก  ในระดับมหำภำค รัฐควรออกแบบนโยบายด้านแรงงานที่เหมาะสมต่อการท างาน
ของผู้สูงอายุ ทั้งการเพ่ิมทักษะตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนและวัยแรงงาน   สร้างรูปแบบการ

การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม 
  ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2562  
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ท างานที่เอื้อและยืดหยุ่นให้กับการท างานของผู้สูงอายุ รูปแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ใน
สถานประกอบการ เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับการจ้างงานผู้สูงอายุในกลุ่มที่ยังต้องการท างาน ทั้งสถาน
ประกอบการและตัวผู้สูงอายุเอง ทั้งนี้ควรขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายต่าง ๆ แบบเชื่อมโยงและ
บูรณาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างการสอดรับทั้งระบบการศึกษา สาธารณสุข ทักษะแรงงาน ระบบการออมเงิน 
เป็นต้น 

โดยส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิขำกำร 1 ได้กำรด ำเนินงำนจัดท ารายงานสถานการณ์
ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด รายไตรมาส /กลุ่มจงัหวัด/ภาค ดังนี ้

1. รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี 
และปทุมธานี) และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และสระบุรี) เป็นหนึ่งใน
ภารกิจการด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 สามารถสรุปผลสถานการณ์ในกลุ่มจังหวัดได้ดังนี้  

1) สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้นิยามผู้สูงอายุไว้ 3 ระดับ ดังนี้  
 ระดับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้น

ไป มากกว่าร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ 
 ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปี

ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ 
 ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society) ประเทศที่มีประชากรอายุ 

65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ 
ส าหรับประเทศไทยได้นิยาม “ผู้สูงอาย”ุ ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว่า

หมายถึง “ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป” 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี) และกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คิด
เป็นร้อยละ จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 17.57 จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 13.46 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ร้อยละ 17.48 จังหวัดสระบุรี ร้อยละ 15.90 เมื่อพิจารณาจากค านิยามผู้สูงอายุขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) แล้วจึงเห็นได้ว่าทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอยู่ในระดับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) 
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แผนภำพที่ 15 จ ำนวนผู้สูงอำยุเปรียบเทียบกับจ ำนวนประชำกรทั้งจังหวัด       

  

2) สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในกลุ่มจังหวัดท่ีท ำงำน 

จากข้อมูลสถิติสถานการณ์ผู้สูงในอายุกลุ่มจังหวัด พบว่าในปี 2561 มีผู้สูงอายุที่มีงานท า 
162,379 คน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 23,254 คน ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดพบว่า ผู้สูงอายุที่มีงาน
ท าในปี 2561 คิดเป็น 26.25% ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด เมื่อพบว่าประชากรผู้สูงอายุในกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มสูงขึ้น แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุได้จากบุตรมากที่สุด ร้อยละ 37 จากการท างาน ร้อยละ 
34 จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ 15 และเงินบ าเหน็จบ านาญร้อยละ 5 อย่างไรก็ตามแหล่งรายได้หลัก
จากบุตรมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ปี2550 ร้อยละ 52 ปี2554 ร้อยละ 40 ขณะที่รายได้จากการ
ท างานแนวโน้มสูงขึ้น ปี 2550 ร้อยละ 29 ปี2554 ร้อยละ 35 เมื่อแยกย่อยตามช่วงอายุ                 
ในปี 2557 อายุ  60-64 ปี ยังท างานอยู่ร้อยละ 59 อายุ 65-69 ปี ร้อยละ 46  อายุ 70-74 ปี 
ร้อยละ 25 และมากกว่า 75 ปี ร้อยละ  

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็นนิด้าโพล ได้
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามแนวทางประชารัฐ” เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ.2560 เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการลงพื้นที่ภาคสนามจังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสระบุรี จ านวน 400 หน่วยตัวอย่าง โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และ
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error : S.E.) ไม่เกิน 2.50 โดยมีประเด็นที่เป็น
สาระส าคัญ ดังนี้ 

 ถ้ามีผู้จ้างงานเปิดโอกาสให้เข้าท างานเมื่ออยู่ในวัยผู้สูงอายุ 
กลุ่มตัวอย่าง 77.75% มีความประสงค์จะท างานเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หากมีผู้ว่า

จ้างงาน โดยให้ความเห็นว่า มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตมากที่สุดถึง 69.16% ส าหรับผู้ที่ไม่มีความ
ประสงค์จะท างานในวัยผู้สูงอายุ  22.25% ให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพมากถึง 65.17% 

นนทบุรี  
17.57% 

ปทุมธานี 13.46% อยุธยา  
17.48% 

สระบรุี  
15.90% 
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  รูปแบบการท างานในวัยผู้สูงอาย ุ
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าเมือ่เข้าสูว่ัยผู้สูงอายุแลว้ยังต้องการท างานแบบเต็ม

เวลา 19%  กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ตอ้งการท างานเป็นบางเวลามากถงึ 81% โดยต้องการท างานอยู่ที่
บ้าน 52% ในลักษณะงานในรูปแบบอาชีพอิสระ 29.50% 

 ลักษณะการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐให้ทุนแก่ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพมากถึง 

52% ต้องการให้รัฐจัดสรรต าแหน่งงานผู้สูงอายุ 32% รัฐติดต่อหน่วยงานธุรกิจให้ 7.75% ผู้สูงอายุ
จัดหาแหล่งงานและทุนเอง 5.25% และหน่วยงานเอกชนจัดหางานให้ 3% ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะของผลส ำรวจ 
กลุ่มตัวอย่างมากถึง 58.06% เสนอแนะว่า ควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบ

อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ควรจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 12.90% เพ่ิมสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ 9.68% จัดกลุ่ม
อาชีพตามความต้องการของผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพตามความเหมาะสม 8.06%  ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 1.62% ตามล าดับ 

3) ข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี) 

และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) ได้ก้าวเข้าสู่ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดี สามรถพ่ึงพาตนเองลด
การพ่ึงพิงภาครัฐและบุคคลภายในครอบครัวได้เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณ ทางผู้จัดท าจึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เช่นการออม
เงินก่อนวัยเกษียณ การดูแลสุขภาพตนเอง เป็นต้น เพ่ือที่จะสามารถมีเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ มี
สุขภาพแข็งแรงสามารถท างานในวัยเกษียณได้ 

2. ควรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจ้างงานกับผู้สูงอายุทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือผู้สูงอายุจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมถึงมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถน าไป
ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือการรวมกลุ่มประกอบอาชีพได้ 

3. ควรประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ             
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิสวัสดิการให้ผู้สูงอายุได้ทราบและเข้าถึงสิทธิได้โดยทั่วถึง 
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4. ควรส่งเสริมให้เกิดจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมขึ้นทุกๆปี เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ในการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ และรับมือกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางเพ่ือรองรับข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกหน่วยงานที่มี
ภารกิจปฏิบัติงานด้านสังคม เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสังคม (Open source) 

5. ด้วยคณะกรรมนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 เรื่องการก าหนดกลุ่มจังหวัด
ใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เดิมประกอบด้วย 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี เมื่อจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ จังหวัดนนทบุรี 
และปทุมธานี จัดอยู่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี 
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพ่ือให้การท างานเป็นไปโดยสะดวกในเรื่องของฐานข้อมูล
สถานการณ์ และการจัดท าค างบประมาณภาค สสว.ควรมีการปรับเปลี่ยนให้ไปตามประกาศคณะกรรม
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2. รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมระดับกลุ่มจังหวัดรำยไตรมำส  
    โดยวิเคราะห์ระดับประเทศ ภูมิภาค และกลุ่มจังหวัด โดยข้อมูลเชิงสถิติและพรรณนา          

มีแผนภูมิ และตารางประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จัดท ารายงาน
สถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดรายไตรมาสในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. ความรุนแรงในครอบครัวของสังคม 
2. สูงวัย ไฟยังแรง 
3. มิติที่อยู่อาศัย 
4. ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ 
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ข้อมูลทางสถานการณ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการวางแผนการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 1 -12 ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จึงร่วมกันด าเนินการจัดท าสถานการณ์ทางสังคม โดย ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2         
เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนสถานการณ์ทางสังคมในระดับพ้ืนที่ /กลุ่มจังหวัด และ
น าข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนด าเนินการแก้ไขแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่รวมทั้ง 
เผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจาก

ประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ สสว. 1 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพ้ืนที่
ภาคสนาม ก าหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0 โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนครั้งที่ 1 เรื่อง “ควำมรุนแรงในสังคมไทย 
ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ความเข้าใจ สาเหตุ ปัจจัย และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในสังคม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดท า
นโยบายการด าเนินงานต่อไป การส ารวจครั้งนี้ มีประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป ในเขตพ้ืนจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 1 ส ารวจระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยสรุปผลส ารวจ
พบว่า 

จากผลการส ารวจ เมื่อถามถึงความรุนแรงในสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่นึกถึง พบว่า 
ร้อยละ 50.75 นึกถึงการท าร้ายร่างกาย (เช่น ทะเลาะวิวาท การทุบ ตี ต่อย เตะ เป็นต้น) ร้อยละ 
23.75 นึกถึงการล่วงละเมิดทางเพศ (เช่น การทารุณกรรมทางเพศ การคุกคามทางเพศ การบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์ เป็นต้น) ร้อยละ 18.50 นึกถึงการท าร้ายจิตใจ (เช่น วาจา ด่าทอ ท่าทาง สายตา สีหน้า         
ท าให้เจ็บช้ าน้ าใจ อับอาย เป็นต้น) ร้อยละ 6.25 นึกถึงการท าร้ายทางเพศ (เช่น ถูกพูดจาลวนลาม การ
ถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าเพื่อถ่ายภาพ เป็นต้น) และร้อยละ 0.75 ระบุอื่น ๆ เช่น ทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น 
เป็นต้น 

 ในส่วนของสาเหตุหรือปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าท าให้เกิดปัญหาความรุนแรงใน
สังคมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สุรา/ยาเสพติด อันดับ 2 คือ การอบรมเลี้ยงดู อันดับ 3 คือ การคบ
เพ่ือน อันดับ 4 คือ ความเครียด อันดับ 5 คือ นิสัยส่วนตัว อันดับ 6 คือ ภาระหนี้สิน อันดับ 7 คือ 
การพนัน อันดับ 8 คือ รายได้ไม่เพียงพอ อันดับ 9 คือ การเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงบ่อยครั้ง อันดับ 10 
คือ อาการป่วยทางจิต และอันดับ 11 ระบุอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมชู้สาว ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมีผลให้เด็กมี
พฤติกรรมก้าวร้าวหรือเก็บกด มากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.25 ระบุว่าเห็น
ด้วยมาก ร้อยละ 34.50 ระบุว่าเห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 13.25 ระบุว่าเห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ 
1.50 ระบุว่าเห็นด้วยน้อยและไม่มีผลเลยในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.00 ระบุว่าเห็นด้วยน้อย
ที่สุด  

ส าหรับความคิดเห็นในเรื่องประเภทของสื่อที่ใช้ในการน าเสนอเรื่องความรุนแรงทาง
สังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบมากที่สุด พบว่า อันดับ 1 คือ สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ ยูทูบ 
อันดับ 2 คือ สื่อสังคมออนไลน์ คลิปวิดีโอ ไลฟ์สด อันดับ 3 คือ ข่าว อันดับ 4 คือ เกมที่ใช้ความรุนแรง 
ต่อสู้ ยิงปืน อันดับ 5 คือ ละคร อันดับ 6 คือ ภาพยนตร์ อันดับ 7 คือ หนังสือพิมพ์ อันดับ 8 คือ สื่อ
วิทยุ และอันดับ 9 คือ สื่อบุคคล และคนรอบข้าง เป็นต้น 

เมื่อถามต่อว่าการน าเสนอเรื่องการกระท าความรุนแรงในสังคมบ่อยครั้ง มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลียนแบบมากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.75 ระบุว่าเห็นด้วย
มาก ร้อยละ 23.75 ระบุว่าเห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 19.75 ระบุว่าเห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ 1.50 
ระบุว่าเห็นด้วยน้อย ร้อยละ 1.25 ระบุว่าเห็นด้วยน้อยที่สุด และร้อยละ 1.00 ระบุว่าการน าเสนอเรื่อง
การกระท าความรุนแรงในสังคมบ่อยครั้ง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ  

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะท า หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.00 ระบุว่า แจ้งเหตุ โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  ร้อยละ 39.92 
แจ้งผ่านสายด่วน 191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ร้อยละ 3.63 แจ้งต ารวจ ร้อยละ 3.23 โทรศัพท์แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.21 แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.40 แจ้งสายด่วน 1300           
ศูนย์ประชาบดี กระทรวง พม. แจ้งสื่อมวลชน  แจ้งสายด่วน 1193 ต ารวจทางหลวง และก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 52.02 ไม่ระบุช่องทางการแจ้งเหตุ 
รองลงมา ร้อยละ 16.25 ระบุว่า หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมจะเข้าไปช่วยเหลือ ร้อยละ 
10.00 ระบุว่า หลีกเลี่ยง (กลัวโดนลูกหลง) ร้อยละ 7.25 ระบุว่า ถ่ายรูป/คลิป/ไลฟ์สด และร้อยละ 
4.50 ระบุว่า เพิกเฉย/ไม่สนใจ   

ในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 49.50 ระบุว่า การบังคับใช้กฎหมาย (มีบทลงโทษที่เด็ดขาด) ร้อยละ 45.73 ระบุว่า การให้
ความรู้เรื่อง “การยุติ ความรุนแรง” ตั้งแต่เด็ก ร้อยละ 44.47 ระบุว่า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว/อบรมสั่งสอน ร้อยละ 31.41 ระบุว่า ทุกภาคส่วนควรน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
แนวทางการป้องกันความรุนแรง  ร้อยละ 30.15 ระบุว่า การรณรงค์ยุติปัญหาความรุนแรง (เช่น                
จัดกิจกรรม สร้าง/ปลูกฝังจิตส านึก) ร้อยละ 29.40 ระบุว่า  ลดการน าเสนอเกี่ยวกับการกระท าความ
รุนแรงทางสื่อทุกประเภท ร้อยละ 19.60 ระบุว่า การให้ความรู้เรื่อง “สิทธิความเท่าเทียมการยุติ 
ความรุนแรง” ร้อยละ 18.84 ระบุว่า การให้ความเท่าเทียมทางเพศ/การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ร้อยละ 16.33 ระบุว่า การน าเสนอบุคคลหรือส่งเสริมบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่กระท าความ
รุนแรงและไม่เพิกเฉย และร้อยละ 16.08 ระบุว่า การให้มีการบ าบัดผู้กระท าความรุนแรงและ
สภาพแวดล้อมสังคมในชุมชน/ครอบครัวที่เอื้อต่อการลดปัญหาความรุนแรง  
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 เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  
ร้อยละ 36.00 ระบุว่า ไม่เป็นผู้กระท าความรุนแรง ร้อยละ 23.00 ระบุว่า แจ้งเหตุเมื่อพบเห็น
เหตุการณ์ความรุนแรง ร้อยละ 22.00 ระบุว่า ไม่ใช้อารมณ์/ก าลังในการตัดสินปัญหา ร้อยละ 13.25 
ระบุว่า เคารพสิทธิ์และให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 4.50 ระบุว่า เข้าช่วยเหลือ และร้อยละ 1.25 ระบุอื่น ๆ 
เช่น ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือรณรงค์และช่วยเหลือการลดความลดแรงทางสังคม, ให้ความรู้
แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในเรื่องความรุนแรงในสังคม เป็นต้น 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการลดปัญหาความรุนแรงในสังคมควรเป็นหน้าที่ของใคร พบว่า ประชาชน    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.75 ระบุว่าเป็นหน้าที่ของตนเอง ร้อยละ 34.50 ระบุว่าเป็นหน้าที่ของครอบครัว 
ร้อยละ 17.75 ระบุว่าเป็นหน้าที่ของต ารวจ/พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 7.75 ระบุว่าเป็นหน้าที่ของ
ชุมชน ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.50 ระบุว่า
เป็นหน้าที่ของภาคเอกชน ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียน และร้อยละ 0.25 ระบุว่าเป็น
หน้าที่ขององค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGOs)  
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2. ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนครั้งที่ 2 เรื่อง “สร้ำงสุขผู้สูงวัย ใส่ใจไร้ควำมรุนแรง”  
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ความเข้าใจ สาเหตุ ปัจจัย และแนวทางการแก้ไขปัญหา
เกี ่ยวกับความรุนแรงในผู ้ส ูงอายุ เพื ่อน าข้อมูลที ่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดท านโยบายการ
ด าเนินงานต่อไป การส ารวจครั้งนี้ มีประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1 ส ารวจระหว่างวันที่ 12-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยสรุปผลส ารวจพบว่า 

จากผลการส ารวจ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ
จากคนในครอบครัวมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.75 ต้องการการแสดงออกทางค าพูด เช่น การบอก
รัก การทักทาย การถามสารทุกข์สุกดิบ ร้อยละ 36.25 ต้องการการแสดงออกด้วยการดูแล เช่น          
การดูแลค่าใช้จ่าย การให้เงิน พาไปพบแพทย์ พาไปท าธุระต่าง ๆ ร้อยละ 21.50 ต้องการการแสดงออก
ด้วยการสัมผัส เช่น การกอด หอม จูงมือ บีบนวดคลายความปวดเมื่อย ร้อยละ 0.75 ระบุอื่น ๆ เช่น           
การเอาใจใส่ ให้ความส าคัญ และร้อยละ 0.75 ไม่แสดงความคิดเห็น 

เมื่อถามความคิดเห็นว่าเรื่องใดเป็นความสุขของผู้สูงอายุมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 52.75  เป็นเรื่องทางจิตใจ อารมณ์ เช่น การได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน การท างาน
อดิเรก (ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ อ่านหนังสือ ฯลฯ) การไปวัดหรือโบสถ์เพ่ือฟังธรรม หรือสนทนาธรรม        
ร้อยละ 30.25 เป็นเรื่องทางร่างกาย เช่น การมีสุขภาพดี ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ ร้อยละ 
8.75 เป็นเรื่องทางสังคม เช่น การท าประโยชน์ให้กับสังคม จิตอาสา ท ากิจกรรมในชุมชน ร่วมกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุ การถ่ายทอดภูมิปัญญา การได้รับการยอมรับจากชุมชน/สังคม และร้อยละ 8.25 
เป็นเรื่องทางการเงิน เช่น การมีเงินหรือทรัพย์สมบัติส าหรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ส่วนระดับความสุขของผู้สูงอายุไทย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุไทย
มีความสุขอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.57 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ควำมคิดเห็นในประเด็นควำมรุนแรงในผู้สูงอำยุ 
เมื่อถามถึงความคิดเห็นว่าการกระท าใด คือ การกระท าความรุนแรงในผู้สูงอายุ           

มากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.25 คือการท าร้ายจิตใจ (เช่น วาจา ด่าทอ ท่าทาง สายตา สีหน้า 
ท าให้เจ็บช้ าน้ าใจ อับอาย เป็นต้น) ร้อยละ 31.00 คือการท าร้ายร่างกาย (เช่น ทะเลาะวิวาท การทุบ 
ตี ต่อย เตะ เป็นต้น) ร้อยละ 21.52 คือการถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ดูแล ร้อยละ 9.50 คือการท าร้ายทางเพศ          
(เช่น การทารุณทางเพศ การคุกคามทางเพศ การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การล่วงละเมิดทางเพศ) ร้อยละ 
3.75 คือการถูกล่อลวง และบังคับแสวงหาผลประโยชน์ และร้อยละ 1.25 ไม่แสดงความคิดเห็น 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นว่าใครเป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุมากที่สุด พบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.75 คิดว่าเป็นบุคคลอื่น หมายถึง คนแปลกหน้า  มิจฉาชีพ ร้อยละ 30.25 คิดว่า
เป็นบุคคลในครอบครัว  หมายถึง พ่อ แม่ พ่ีน้อง สามี ภรรยา ลูก หลาน ร้อยละ 25.50 คิดว่าเป็นบุคคล
ใกล้ชิด  หมายถึง ญาติ เพ่ือนบ้าน เพื่อนสนิท และร้อยละ 1.50 ไม่แสดงความคิดเห็น 

เมื่อถามความคิดเห็นถึง สาเหตุ หรือ ปัจจัยใด ที่ท าให้ผู้สูงอายุถูกกระท าความรุนแรง
มากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.50 เป็นเพราะผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง ร้อยละ 25.50 เป็นเพราะ
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ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เนื่องจากความเจ็บป่วยและความพิการ  ร้อยละ 15.00 เป็นเพราะ
ความเครียดจากผู้ดูแล ร้อยละ 11.75 เป็นเพราะผู้ดูแลรู้สึกว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ ร้อยละ 11.50           
เป็นเพราะต้องการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ร้อยละ 5.50 เป็นเพราะผู้ดูแลติดอบายมุข เช่น การพนัน 
สุรา ยาเสพติด ร้อยละ 2.75 เป็นเพราะผู้ดูแลมีภาระหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ และร้อยละ 0.50         
ไม่แสดงความคิดเห็น 

เมื่อถามว่าหากทราบ/พบเห็น เหตุการณ์ความรุนแรงกับผู้สูงอายุ จะท าอย่างไร 
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.25 ระบุว่า แจ้งเหตุ โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  ร้อยละ 47.03 แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น ร้อยละ 33.69 แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละ 9.47 แจ้งสาย
ด่วน 191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ร้อยละ 5.61 แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ร้อยละ 1.75 แจ้งสาย
ด่วน 1567 ศูนย์ด ารงธรรม ร้อยละ 1.05 แจ้งสายด่วน 1669 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน           
ศูนย์นเรนทร ร้อยละ 0.70 แจ้งมูลนิธิต่าง ๆ และร้อยละ 0.35 แจ้งศูนย์พ่ึงได้ กระทรวงสาธารณสุข 
และแจ้งญาติของผู้สูงอายุ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา ร้อยละ 23.75 ระบุว่า เข้าไปช่วยเหลือ ร้อยละ 
2.75 ระบุว่า เพิกเฉย/ไม่สนใจ ร้อยละ 1.50 ระบุว่า หลีกเลี่ยง (กลัวโดนลูกหลง) และร้อยละ 0.75  
ระบุว่า จะถ่ายรูป/คลิป/ไลฟ์สด   

 เมื่อถามในส่วนของความต้องการให้รัฐบาลก าหนดแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความรุนแรงในผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.75 ระบุว่า ควรส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษาปลูกฝังทัศนคติไม่ใช้ความรุนแรง ตั้งแต่เด็ก ร้อยละ 44.00 ระบุว่า ควรส่งเสริม         
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว/อบรมสั่งสอน ร้อยละ 42.50 ระบุว่า ควรส่งเสริมให้ครอบครัว
เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่ใช้ความรุนแรง ร้อยละ 39.25 ระบุว่า ควรส่งเสริมการสร้างทัศนคติให้เห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุ (เช่น ความกตัญญู เอื้ออาทรการช่วยเหลือเกื้อกูล ) ร้อยละ 19.75 ระบุว่า           
ควรบังคับใช้กฎหมาย (มีบทลงโทษที่เด็ดขาด) ร้อยละ 17.00 ระบุว่า ควรรณรงค์ยุติปัญหาความ
รุนแรง (เช่น การจัดกิจกรรม สร้าง/ปลูกฝังจิตส านึก) ร้อยละ 11.50 ระบุว่า ควรจัดให้มีระบบ/กลไก
การเฝ้าระวังในชุมชน (Early Detection/Early warning) และร้อยละ 0.25 ระบุอื่น ๆ เช่น มีสถานที่
ส าหรับผู้สูงอายุไปท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น สถานที่ออกก าลังกายหรือชมรมต่าง ๆ ที่ท าร่วมกันในแต่ละวัน  

ควำมคิดเห็นในประเด็นเทคโนโลยีกับผู้สูงอำยุ 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นว่าเทคโนโลยี (โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ) มีผลดีและ/
หรือผลเสียต่อผู้สูงอายุอย่างไร พบว่า ประชาชนเห็นว่ามีผลดีและผลเสีย  ร้อยละ 98.25 ในสัดส่วน       
ที่เท่ากัน โดยกลุ่มที่ตอบว่าเทคโนโลยีมีผลดีต่อผู้สูงอายุ ร้อยละ 64.89 ให้เหตุผลว่าช่วยให้ผู้สูงอายุ
ติดต่อกับลูกหลานได้ง่ายและสะดวกขึ้น ร้อยละ 13.23 เห็นว่าสามารถติดตามข่าวสารทั่วไปได้สะดวก
รวดเร็ว ร้อยละ 9.67 เห็นว่าท าให้เพลิดเพลิน/ไม่เหงา ร้อยละ 7.38 เห็นว่าช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น มีสังคม และร้อยละ 4.83 เห็นว่าท าให้เป็นคนทันสมัย ลดช่องว่างระหว่างวัย และเห็นว่ามีผลเสีย 
โดยร้อยละ 54.20 เห็นว่าอาจจะถูกหลอกลวงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ร้อยละ 19.34 เห็นว่าท าให้เสีย
สุขภาพ (เสียสายตา  นิ้วล็อค ปวดคอ บ่า ไหล่) ร้อยละ 9.16 เห็นว่าท าให้เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 8.14 
เห็นว่าท าให้เสียสุขภาพจิตเกิดความเครียด ร้อยละ 6.62 เห็นว่าท าให้เสียสัมพันธภาพในครอบครัว 
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ร้อยละ 1.53 เห็นว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และร้อยละ 1.02 เห็นว่าท าให้เสียเวลา เสียงาน และร้อยละ 
1.75 เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี ไม่เกิดผลใด ๆ กับผู้สูงอายุ  
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3. ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนครั้งที่ 3  เรื่อง เรื่อง “สังคมไทย ร่วมใจ สร้ำงจิต
สำธำรณะ”   วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ ความคิดเห็น และแนวทางในการส่งเสริมการสร้าง 
จิตสาธารณะ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดท านโยบายการด าเนินงานต่อไป  การส ารวจครั้งนี้ 
มีประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
นนทบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ส ารวจระหว่าง วันที่ 
14 - 24 พฤษภาคม 2562 โดยสรุปผลส ารวจพบว่า 

จากผลการส ารวจ เมื่อถามถึงจิตสาธารณะท่านนึกถึงสิ่งใด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 
ร้อยละ 61.00 ระบุว่า นึกถึงการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน รองลงมา ร้อยละ 22.25 ระบุว่า นึกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ร้อยละ 
16.00 ระบุว่า นึกถึงการรู้จักหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และร้อยละ 0.75 
ระบุว่า นึกถึงการยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น 

เมื่อถามถึงสิ่งที่เคยท าเพ่ือแสดงถึงการเป็นจิตสาธารณะ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ รอ้ยละ 
72.25 ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น ปลูกป่า เก็บขยะ ท าความสะอาด พัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆ) 
รองลงมา ร้อยละ 49.25 ระบุว่า เคยท าในชีวิตประจ าวัน (เช่น ลุกให้เด็กและคนชรานั่ง จูงคนชราข้าม
ถนน เข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ให้อาหารสุนัข/แมวจรจัด) และร้อยละ 18.00 ระบุว่า เคยเป็น
อาสาสมัคร (เช่น เป็นอาสากู้ภัย อาสาสมัครดูแลช่วยเหลือเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตี ยง) 
ตามล าดับ 

ส่วนประเด็นของความรู้สึกเมื่อได้ท าจิตสาธารณะแล้ว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 85.00 ระบุว่า รู้สึกมีความภาคภูมิใจ มีความสุข รู้สึกตัวเองมีคุณค่า รองลงมา ร้อยละ 42.50 ระบุว่า 
รู้สึกได้บุญ ร้อยละ 16.75 ระบุว่า รู้สึกต้องการท าซ้ าหรือท าบ่อย ๆ และรู้สึกต้องการชักชวนผู้อื่นมาท า
ด้วย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 8.50 ระบุว่า รู้สึกได้รับการยอมรับ ยกย่องจากสังคม ส่วนระดับ
ความส าคัญของการท าจิตสาธารณะ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมำก โดยคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.84 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

เมื่อถามว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
96.50 เคยเข้ำร่วม โดยให้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.81 ให้เหตุผลว่าเข้าร่วมเพราะเป็นกิจกรรมของหน่วยงาน/
ชุมชน รองลงมา ร้อยละ 51.30 ให้เหตุผลว่าเข้าร่วมโดยความสมัครใจ ร้อยละ 33.68 ให้เหตุผลว่าเข้าร่วม
เพราะต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และร้อยละ 8.29 ให้เหตุผลว่าเข้าร่วมเพราะครอบครัวให้การ
สนับสนุนหรือส่งเสริม ร้อยละ 3.50 ไม่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.29 ให้
เหตุผลว่าไม่มีเวลา รองลงมาร้อยละ 28.57 ให้เหตุผลว่าไม่มีเพ่ือนไป และร้อยละ 7.14 ให้เหตุผลว่า 
สุขภาพไม่แข็งแรง  

เมื่อถามถึงรูปแบบกิจกรรมจิตสาธารณะที่สนใจเข้าร่วม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 64.25 สนใจกิจกรรมลงแรงเพ่ือร่วมกิจกรรมสาธารณะ รองลงมา ร้อยละ 26.75 สนใจกิจกรรมบริจาค
เงินหรือสิ่งของ และร้อยละ 9.00 สนใจกิจกรรมถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญา 
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เมื่อถามถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการท ากิจกรรมจิตสาธารณะด้วย พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 41.00 อยากท ากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาชน รองลงมา ร้อยละ 34.50 
อยากท ากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ 12.00 อยากท ากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่
คนไร้ที่พ่ึง/เร่ร่อน/ขอทาน ร้อยละ 7.00 อยากท ากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการ และร้อยละ 
4.25 อยากท ากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรี  

เมื่อถามถึงแนวทางในการส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 62.75 ระบุว่า ควรประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจิตสาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ 
รองลงมา ร้อยละ 50.25 ระบุว่า ควรรณรงค์สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ร้อยละ 47.75 ระบุว่าควรปลูกฝังค่านิยม จิตส านึก ให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร้อยละ 
23.25 ระบุว่า ควรสร้างแรงจูงใจโดยการกล่าวชมเชย ยกย่อง หรือสรรเสริญ ร้อยละ 12.25 ระบุว่า 
ควรสร้างแรงจูงใจโดยการมอบสิทธิพิเศษหรือสวัสดิการพิเศษ ร้อยละ 11.00 ระบุว่า ควรสร้าง
แรงจูงใจโดยการมอบโล่ หรือใบประกาศเกียรติคุณ ร้อยละ 8.75 ระบุว่า ควรก าหนดเนื้อหาหลักสูตร
จิตสาธารณะ ในการเรียนการสอนภาคบังคับ และร้อยละ 6.00 ระบุว่า ควรก าหนดเป็นนโยบายหรือ
วาระแห่งชาติ 

เมื่อถามว่าหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันใดที่ควรเป็นหลักในการส่งเสริมเพ่ือปลุกส านึก
จิตสาธารณะ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.50 ระบุว่า ควรเป็นครอบครัว รองลงมา ร้อยละ 
44.00 ระบุว่า ควรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 42.75 ระบุว่า ควรเป็นสถานศึกษา ร้อย
ละ 30.50 ระบุว่า ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.25 ระบุว่า ควรเป็นสถาบันทาง
ศาสนา ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ควรเป็นหน่วยงานภาคเอกชน (เช่น บริษัท ห้างร้าน) ร้อยละ 15.00 
ระบุว่า ควรเป็นองค์กรสื่อมวลชน ร้อยละ 14.00 ระบุว่า ควรเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลก าไร 
(เช่น NGOs มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น) และร้อยละ 1.50 ระบุว่าทุกภาคส่วนควรช่วยกัน 
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4. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถอดบทเรียนกิจกรรมกำรวัดอุณหภูมิทำงสังคม 
(พม. POLL) ปีงบประมำณ 2561 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านสังคมในระดับพ้ืนที่ 
ระหว่ำงวันที่ 29-31 กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนจาก สสว.๑-๑๒ เพ่ือเป็นการถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  ของการด าเนินงานที่ผ่านมา เช่น การก าหนดประเด็นหัวข้อแบบสอบถาม การลงพ้ืนที่        
ในการจัดท าโพล การวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรม spss รวมทั้งการเขียน การใช้ถ้อยค า
บรรยายพรรณนาผลโพล  ให้เป็นที่ยอมรับและถูกต้อง รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ ไปยังสื่อต่างๆ          
โดย ได้รับความคิดถึงการชี้แจงแนวทางจากศูนย์ส ารวจความคิดเห็น”นิด้าโพล” วางแผนการด าเนินงาน
ปี 2563 ในเรื่อง จุดแข็ง จุดอ่อน ของทีมงาน พม. POLL ควรจัดให้มีการจัดอบรมการวิเคราะห์           
เชิงสถิติ SPSS รวมถึงการจัดท าคลิป VDO สั้น ๆ การเขียนวิเคราะห์บทบรรยายและช่องทางการแถลง
ผลโพล ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป โดยสรุปดังนี้ 

 ปัญหา/อุปสรรค การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  
ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การตัง้ค าถาม 
    ค าถามที่เป็นค าศัพท์วิชาการ ท าให้เข้าใจยาก 
บางขอ้ไม่ชดัเจน และยังไมต่รงประเดน็ และมี
จ านวนข้อค าถามมาก และยาวเกนิไป  
 

 
- ควรเลือกค าถามที่ตรงประเด็นที่สุด จ านวน 5-8 
ข้อ 
- แต่ละค าถามมี 4-5 ตัวเลือก  
- ตัวเลือก สั้น กระชับ ใช้ค าที่เข้าใจง่าย ไม่เป็น
วิชาการมากเกินไป 
- ผู้ปฏิบัติงานควรมีการศึกษาท าความเข้าใจหรือ                
หาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ท า เพื่อจะได้ตั้งค าถาม
ได้ครอบคลุม 

2. การก าหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
   - การก าหนดจ านวนกลุ่มเป้าหมายโดยการแบ่ง 
ช่วงอายุ ในการลงพื้นที่บางช่วงอายุหายาก        
   - ที่ผ่านมานิด้าโพล เป็นผู้ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
ให้ ท าให้ทีม พม.POLL ขาดความรู้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง  

 
 
จัดอบรมเพิ่มเติม เรื่องการสุ่มตัวอย่าง 

3. การลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูล 
- บุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจ ากัดเมื่อ
เทียบกับระยะเวลาที่ลง 
- วันที่ลงพ้ืนที่ไม่ตรงกับช่วงเวลาในการรวมกลุ่ม
ของชาวบ้าน จึงท าให้ต้องใช้เวลาค้นหาผู้ตอบ
แบบสอบถามนานมากขึ้น 

 
- การวางแผนการท างานก่อนล่วงหน้า เพ่ือลด
ปัญหาการเก็บแบบสอบถาม/ควรประสานกลุ่ม
ตัวอย่างล่วงหน้าก่อนเก็บข้อมูล / ประสานพ้ืนที่ให้
ชัดเจนเพ่ือรวบรวมกลุ่มตัวอย่างให้ตรงกับประเด็น 
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ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- พ้ืนที่ที่สุ่มในการเก็บแบบสอบถามอยู่ห่างกัน           
การเดินทางล าบาก ใช้เวลาในการเดินทางมาก  
- ช่วงเวลาในการลงพื้นที่มีจ ากัด และบางครั้งตรง
กับภารกิจอื่น 
- บางพ้ืนที่มีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัย เช่น 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ควรมีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอื่นมาช่วย
เก็บข้อมูล 
- หัวหน้าฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล เพ่ือ
เข้าใจขั้นตอนการเก็บข้อมูล  
 
 

4. การประมวลผล 
   - ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรม SPSS ท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
ประมวลผล และต้องแก้ไขซ้ าบ่อยๆ 
- การใช้โปรแกรมในการประมวลผลค่อนข้างยาก 
ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยเข้าใจค าสั่ งยัง
ต้องการความรู้เรื่องการประมวลผลมากขึ้น    

 
- จัดอบรมการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS 
- ผู้รบัผิดชอบเดิม ควรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การท าโพลให้กับผูร้ับผดิชอบใหม่ (กรณีมกีาร
เปลี่ยนผู้รบัผิดชอบ) 
 

5. การเขียนบรรยาย 
    ก า ร ใช้ ค า และหลั กภาษายั ง ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง 
สละสลวย 

 
- อบรมการเขียนบรรยาย 

6. การเผยแพร่ผลโพล 
   - ช่องทางการประชาสัมพันธ์มนี้อย ยังไม่
สามารถเขา้ถึงสือ่หลักได ้เชน่ โทรทัศน์ 
   - การน าผลโพลไปใช้ประโยชน์ ยังมีขีดจ ากัด  
 

 
- ควรจดัท าคลปิแนะน าบทบาทหน้าทีแ่ละภารกิจ
ของกระทรวง ก่อนการแถลงผลโพล 
- ควรเผยแพร่ผลโพลในรูปแบบคลิปวดีีโอ  
- ควรติดตามการน าผลโพลไปใช้ประโยชนแ์ละ
รายงานไปที ่สสว.เจ้าภาพทราบ 
- พม. โพลควรเตรียมค าเพ่ือการจัดท าโพลด้วย
ตนเอง 

7. งบประมาณ 
   - งบประมาณในการด าเนินงานค่อนข้างน้อย            
ไม่เพียงพอ 
 

 
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
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 มุมมองของท่ีปรึกษำโครงกำรจำก ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น นิด้ำโพล ที่มีต่อ 
สสว. ในด้ำนกำรจัดท ำโพล มีดงันี ้

1) ประเด็นในการท าโพล ตามนโยบายของกระทรวงฯ ซึ่งบางประเด็นอาจไม่เป็น           
ที่สนใจต่อสาธารณะ 

2) การประเมินผลไม่ควรมุ่งความส าคัญไปที่มูลค่าสื่อมากเกินไป แต่ควรดูที่ผล
การน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา  

3) ในอนาคต พม.Poll ควรเตรียมการในการจัดท าโพลด้วยตัวเอง โดยการท า
ให้สาธารณะมีความเชื่อถือในผลการส ารวจ 

 

 แผนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร พม. โพล  
กำรอบรมในประเด็น ระยะเวลำ 

1. การตัง้ประเด็นค าถามทีน่่าสนใจ 3 ชั่วโมง 
2. การวเิคราะหเ์ชิงสถิตดิ้วยโปรแกรม SPSS และการเขียนบรรยาย 4-5 วนั 
3. การจัดท าคลิปเผยแพร่ผลโพล 5 วนั 
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กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรโครงกำรด้ำนสังคมกลุ่มจังหวัด
ในลักษณะ One Home 4 จังหวัด / กำรบูรณำกำรแผน 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวั ด และระดับภาค   

เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดและระดับภาคในการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคมที่สอบคล้องกับพ้ืนที่และยุทธศาสตร์ภาคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระบวนกำรด ำเนินงำน 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ภาคและข้อมูลสถานการณ์ทางสงัคมในพื้นที ่
2. วเิคราะหข์้อมูลเขื่อมโยงประเดน็และกลุ่มเป้าหมายทางสังคมเพื่อก าหนดทิศทางการ

จัดท าแผนภาค 
3. แจง้หน่วยงาน พม. และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด้านสังคมเพ่ือรว่มพิจารณาและจัดท า

แผนงาน/โครงการ 
4. ประสานหน่วยงาน ส านกัยุทธศาสตร์ภาค / สภาพฒัน์ภาค เพ่ือให้ความรูแ้ละชี้แนะการ

จัดท าแผนงาน/โครงการ 
5. สสว. จัดประชุมท าแผนภาค รวบรวมและจดัส่งแผนงาน/โครงการ แก่กรมที่เกี่ยวข้อง  

ผลกำรด ำเนินงำน  
ส านักสง่เสริมและสนับสนนุวชิาการ 1 ไดด้ าเนนิการขบัเคลื่อนการบูรณาการโครงการดา้นสงัคม

กลุ่มจังหวดัและระดับภาค ดังนี้ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพ้ืนที่ประจ าปี 2562 ในพ้ืนที่

ภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี) และภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี) 
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์        
เพ่ือทบทวนแผนบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2563 และจัดท า(ร่าง)
โครงการด้านสังคมท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ภาคกลางปริมณฑล(จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี) และภาค
กลางตอนบน(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ) ในปี 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทน         
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพ้ืนที่พ้ืนที่ภาคกลาง
ปริมณฑล(จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี) และภาคกลางตอนบน(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี) วิทยากร 

และเจ้าหน้าที่ สสว.1 จ านวน 65 คน สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
 1.1 พิธีการ/สารัตถะ การอบรมในครั้งนี้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และ

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพ้ืนที่พ้ืนที่ภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี) และภาคกลาง
ตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี) วิทยากร และเจ้าหน้าที่ สสว.1 รวมทั้งสิ้น 55 คน 
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1.๒ การบรรยายให้ความรู้ “ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเชิงพ้ืนที่” และทบทวน
แผนบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2563 โดย นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  

1.3  การอภิปรายแนวทางการจัดท าโครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่         
ภาคกลางปริมณฑลจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และภาคกลางตอนบนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี           
โดยวิทยากร 

       1) นายนักปราชญ์  ไชยานนท์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนา 
ภาคกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

       2) นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1           
มีประเด็นที่น่าสนใจ ในประเด็นดังนี้ 

(1) ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร “พัฒนากรุงเทพฯ         
สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”   

 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภัยแล้ง   
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

(2) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ข้อ 4 พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องต่อความต้องการและเอ้ือต่อการใช้ชีวิต
รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุและออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่า
เทียมกับ (Universal Desing) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

(3)  ลักษณะโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
สำมำรถท ำได้ 
1) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (Agenda) นโยบายรัฐบาล   

ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (area) 
2) แผนงานโครงการ ต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง 
3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค 

งบประมาณ ระยะเวลา 
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4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ 

5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ระบุความพร้อมของพ้ืนที่ สามารถด าเนิน
โครงการได้ทันที 

6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ที่สามารถพิจารณาความเหมาะสม
ของค่าใช้จ่ายได ้

7) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดข้ึนในปีถัดไป 

8) กบจ./กบภ. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
มากกว่า 1 ปีได ้

9) โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจาก
เจ้าของพ้ืนที/่หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 

ไม่สำมำรถท ำได้ 
1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง 
2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วน

ราชการ 

3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่ของ
ส่วนราชการ 

4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
และกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง โดยขอบเขตของ
กิจกรรมต้องไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจปกติของส่วนราชการ 

5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกัน
และหรือบรูณาการกิจกรรมที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน  

6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันกัน
กลุ่มประชาคมอาเซียน+3 และต้องรายงานผลการด าเนินงานว่าตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด โดย
จัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง   

1.4 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท า (ร่าง) โครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่    
ภาคกลางปริมณฑลจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และภาคกลางตอนบนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี (แบ่ง 4 กลุ่ม) 
แผนโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมในพ้ืนที่เพ่ือเสนอของบประมาณในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2564 ดังนี้ 

1) จังหวัดปทุมธานี “โครงการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า”  
     งบประมาณ 3,200,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
2) จังหวัดนนทบุรี “โครงการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
     งบประมาณ 2,139,200 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “โครงการบริหารสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ” 
    งบประมาณ 4,677,800 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
4) จังหวัดสระบุรี “โครงการเปิดประตูหัวใจ...ถนอมสายใยครอบไทย 4.0” 
    งบประมาณ 1,000,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
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ผลที่ได้รับ :  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทบทวนแผนบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2563 และได้จัดท า (ร่าง) โครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ภาคกลาง
ปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี) และภาคกลางตอนบน(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี)ในปี 2564 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการโครงการด้านสังคมในพ้ืนที่ภาคกลาง (แผนภาคกลาง)” 
ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า (ร่าง) 
โครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ภาคกลาง ในปี 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในพ้ืนที่ภาคกลาง 17 จังหวัด วิทยากร เจ้าหน้าที่
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 2 4 และ 8 จ านวน  64 คน สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

๒.๑ พิธีการ/สารัตถะ วันแรกกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และเป็นประธาน        
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1 จากนั้นเป็นการอภิปรายแนวทางแนวทางการจัดท าโครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ภาค
กลาง (17 จังหวัด) โดยวิทยากร 1. ดร.ชิตพล  ชัยมะดัน อาจารย์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. นายสมหมาย ภักดีชาติ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 3. นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 และแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นจัดท า 
(ร่าง) โครงการด้านสังคมที่สอดคล้อง กับบริบทพ้ืนที่ภาคกลาง วันที่สอง น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ
จัดท า (ร่าง) โครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ภาคกลาง (17 จังหวัด)  
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2.2 รายละเอียดการประชุมสรุปดังนี้ 
      2.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในพ้ืนที่ภาคกลาง 17 จังหวัด วิทยากร เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑ 2 4 และ 8 จ านวน 64 คน 

๒.2.2 การอภิปรายแนวทางการจัดท าโครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่
ภาค มีประเด็นที่น่าสนใจ ในประเด็นดังนี้ 

     - แนวทางการจัดท าโครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ภาคกลาง  
แนวทางการพัฒนาภาคกลาง 
1) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ทันสมัย

และเป็นสากล 
3) ปรับปรุงฐานสินค้าและธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ

ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล 
4) เ พ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าแก้ไขปัญหาน้ าในภาค

ตะวันออก และภาคกลางตอนบน 
แนวทางการจัดท าโครงการ 
1) มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามทิศทางการพัฒนา

ภาค เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา พ้ืนที่เป้าหมายและห่วงโซ่คุณค่าตามแผนภาค 
2) มีความเหมาะสมเป็นไปได้ด าเนินการได้ทันที โดยต้องมีความเหมาะสม

และเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่
ด าเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ(ความสมเหตุสมผลของ
วงเงินกับประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ ) ด้านระยะเวลาที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบทางลบในการด าเนินโครงการ 

3) มีความชัดเจนของแผนปฏิบัติงาน แนวทางการด าเนินงาน รายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานโดยระบุกิจกรรม ขนาด ลักษณะงานที่ท าให้ชัดเจน หน่วยงานที่พร้อมจะรับผิชอบ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป วงเงินรวมทั้งสิ้นของโครงการ 

4) มีความคุ้มค่า ผลลัพธ์หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง อาทิ จ านวนประชากร จ านวน
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เกษตรกรพ้ืนที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่กระทบในส่วนของประชาชนใน
พ้ืนที่ มีผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง และเกิดผลกระทบในระดับภาค 

     - หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค  

ขอบเขตของ
แผนพัฒนา 

แผนพัฒนาจังหวัด มีความครอบคลุมทุกมิติ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ 
แผนพัฒนาภาค  - ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน

ระดับชาติ 
 - เครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ 

 

๒.2.3 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท า (ร่าง) โครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ภาคกลาง ได้จัดท าโครงการฯ ดังนี้  

ชื่อโครงการ เสริมพลังทางสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 
(Empowerment for Aging Society) 

โครงการย่อย : เสริมพลังทางสงัคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  
โครงการย่อย : การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในภาวะยากล าบากแบบมุ่งเป้าในพ้ืนที่ภาคกลาง  
โครงการย่อย : โครงการประชารัฐรว่มใจ ใส่ใจผูสู้งอายุ (All for Aging)  

ผลที่ได้รับ :  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าโครงการด้าน
สังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ภาคกลาง และได้จัดท า (ร่าง)โครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
ภาคกลาง ในปี 2564 เพ่ือเตรียมข้อมูลเสนอของบประมาณแผนพัฒนาภาคต่อไป 
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การสนับสนุนการตรวจราชการ  

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 สสว. ๑ ได้ด ำเนินกำรดังน้ี 
  ๑. ร่วมประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 (Agenda Review) ตามแผนการตรวจ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจแนวทาง แผนการตรวจติดตาม 
ประเด็นการตรวจ การรายงานผล และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือการ
บริหารจัดการ เมื่อวันจันทร์ท่ี 17 ธันวาคม 2561 โดยระบบ Web Cpmference  

 2. รับการตรวจเยี่ยมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง (นางสุจิตรา 
พิทยานรเศรษฐ์)  วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เพ่ือรับฟัง
ภารกิจ แนวทางการขับเคลื่อนและความคาดหวังในบทบาทภารกิจของ สสว .1 โดย ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและข้อสั่งการ ดังนี้  

 สิ่งแรกที่จะท าให้งานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี คือการมีขวัญและก าลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผต.พม.ขอเป็นผู้แทนผู้บริหารของกระทรวง เป็นก าลังใจให้ สสว.1 และขอบคุณในการขับเคลื่อน
ทุกภารกิจของกระทรวง 

 ขอให้ สสว.1 ร่วมกับ สสว.อื่นๆ ร่วมกันส่งเสริมบทบาทของ สสว.ให้ชัดเจน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สสว. อาจร่วมกันเสนอแนวคิดทางวิชาการเป็นรูปแบบที่ชัดเจนของ พม. 
ที่เป็นค าตอบของการเป็นผู้น าด้านสังคม เพ่ือการรับมือต่อสถานการณ์สังคมในเรื่องต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์ 

 ฝ า ก ภ า ร กิ จ    
ในการเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจดูแลหน่วยงาน 
ใน พ้ืนที่  หากมีประ เด็นหรือปัญหา
เร่งด่วนให้ร่วมกันแก้ไขและรายงานทันที 

 ห า ก  ส ส ว .       
พบข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ
ในการชี้แนะสังคม หรือมีผลงานทาง
วิชาการที่น่าสนใจ สามารถน าข้อมูล
เชื่อมต่อ Flagship พม. Connect ผ่าน
การแถลงข่ า วประจ า สั ปด าห์ ขอ ง
กระทรวง หรือสื่อสารผ่าน Flagship 
Conference เพ่ือการสร้างความเข้าใจ
ในสังคม       
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  2. ร่วมการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือตรวจติดตามประเมินผล
การด าเนินงานและติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  

      2.1 เขตตรวจราชการท่ี 1 จงัหวัดสระบรุี และพระนครศรีอยธุยา ของผูต้รวจ
ราชการกระทรวง (นางพรสม เปาปราโมทย์)  ระหว่างวนัที่ 5-8 มีนาคม 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 เขตตรวจราชการที่ 2  จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)  จังหวัดนนทบุรี วันที่ 11 มิถุนายน 2562  และจังหวัด
ปทุมธานี วันที่ 26 มีนาคม 2562 และวันที่ 29 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเด็นการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 (รอบ 2.5) ในพ้ืนที่ภาคกลาง 17 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและไม่
ส าเร็จของกระบวนการขับเคลื่อน / แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) / นวัตกรรม / ปัญหา อุปสรรค / 
ขอ้เสนอแนะระดับนโยบายและระดับปฏิบัติและการด าเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการ รวมทั้ง
จัดท า Model การพัฒนาในการด าเนินงาน จัดท าแนวทางการจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค ในการขอรับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที่      
เมื่อวันที่  ๑๕ – 1๖ สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอยุธยาริ เวอร์วิว (ริ เวอร์วิวเพลส) อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ตามประเด็นการตรวจ
ราชการและแนวทางการจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค สรปุไดด้งันี้ 
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4. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการ 
รอบที่ ๓ เพ่ือสรุปผลการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนา รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการตรวจราชการ การแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงาน ข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และเพ่ือหาแนว
ทางการจรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม
ปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดย นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 ได้น าเสนอผลการสรุปประเด็นการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 (รอบ 2.5) กลุ่มภาคกลาง : ประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ 1) ปัจจัยความส าเร็จ/
ปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาที่อยู่อาศัย 2) Best Practices การพัฒนาที่อยู่อาศัย : ปทุมธานีโมเดล 
แก้ปัญหาการรุกล้ าริมคลองสาธารณะ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ คืนคลองน้ าใสให้แผ่นดิน 3) Model              
การพัฒนาที่อยู่อาศัย 4) ข้อเสนอแนะและการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
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กิจกรรม สสว.1 
 กิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส.) เพ่ือท ำควำมสะอำดบริเวณส ำนักงำน บ้ำนพัก

ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงำม 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ประมาณ ๔๐ ไร่  ประกอบด้วย พ้ืนที่
ภายในอาคารหลากหลายประเภท ได้แก่ ส านักงาน โรงจอดรถ โรงซ่อมเครื่องจักรกล บ้านพัก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สระน้ า สนามหญ้า พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น และไม้ประดับ บริเวณพ้ืนที่ยังเป็น
ทางผ่านไปยังหน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดั
ปทุมธานี อีกด้วย  จึงจ าเป็นที่จะต้องให้มีสภาพล้อมที่ดีโดยรอบให้ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย        
ถูกสุขลักษณะและสวยงาม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแวดล้อมที่ดีในการพบเห็นของผู้มาติดต่อ
ราชการและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ 

   ดังนั้น จึงจ าเป็นที่อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมควรได้รับการดูแล ปรับแต่ง และ
พัฒนาให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
แวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ือเป็นที่ชื่นชมแก่บุคคลภายนอกที่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนและ
กลุ่มเป้าหมายที่มาติดต่อราชการ นอกจากจะเป็นผู้ใช้งานอาคารสถานที่แล้ว ยังเป็นเจ้าของสถานที่ด้วย 
ดังนั้นจึงควรจัดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่และบรรยากาศแวดล้อม
โดยรอบคณะร่วมกัน โดยสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน ดังนี้ 

1) กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ใน
การพัฒนาและดูแลอาคารบ้านพักให้สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม สร้างบุคลากรให้มีความ
รับผิดชอบและมีระเบียบวินัย และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามให้
สอดคล้องกับถนนหน้าบ้านหน้ามอง  

 2) กิจกรรม Big Cleaning Day และ ๕ ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ให้เกิดบรรยากาศที่น่าท างาน          
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ และแสดงถึงความ
ผูกพันที่มีต่อองค์กร โดยกิจกรรม Big Cleaning Day ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖1 
– ๓๑ กันยายน 2562 รวม 12 ครั้ง โดยจะท า Big Cleaning Day เดือนละครั้ง ได้แก่ ท าความ
สะอาดสะสางห้องท างาน เช่น จัดเก็บเอกสาร ท าความสะอาดสะสางเอกสารตามตู้ -โต๊ะท างานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตัดสนามหญ้าต้นไม้ที่ยาว แห้งเหี่ยวรกรุกรัง ตลอดจนจัดเก็บขยะ ให้เป็นระเบียบ
สวยงามโดยให้แต่ละเดือนจะผลัดเปลี่ยนงานในอาคารกับนอกอาคาร หมุนเวียนกันตามแผนที่วางไว้ 
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3) กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ประจ าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วม ความสามัคคี การท างานเป็นทีมของบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมมลภาวะที่ดี และ
สวยงามในสถานที่ราชการ 
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 กิจกรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร และกิจกรรมคารพธงชาติหน้าเสาธงทุกวันจันทร์  

1) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2) กิจกรรมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ ผอ.สสว.1 พร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสว.1 ร่วมกิจกรรมแต่งชุดข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ ณ 
บริเวณหน้าอาคารส านักงานฯ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพรักในชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสว.1 ที่ใส่ชุดกากีมีความภูมิใจที่เป็นข้าราชการของ
แผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยการตรงต่อ
เวลาการเตรียรมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

5 )  ร่ ว ม ล ง น า ม
ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๑๓๑ 

 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
เพ่ือความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยปี 2562 ได้จัดกิจกรรม ร่วมพิธี
สักการะศาลพระประชาบดี และศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที และร่วมกันจัดท าบุญเลี้ย งพระเพลสรงน้ า
พระพุทธรูป และรดน้ าขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย 

 
 
 
 
 
 

 วันส าคัญเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 
เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การมีส่วนร่วมภายในองค์กร 

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสงดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน โดยแสดงความจงรักภักดีดังนี้ 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๒ 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๑๓๒ 

1) นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ ผอ.สสว.1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสว.1 เข้าร่วม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าปี 2562 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

2) นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ ผอ.สสว.1 พรอ้มด้วยขา้ราชการและเจา้หน้าที่ สสว.1 เขา้รว่ม
พิธีท าบุญตักบาตรและเจรญิพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค ์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ประจ าปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวดัปทุมธานี 
หลังเกา่ ร.5 และร่วมพิธีถวายสัตย์ญาณ เพ่ือเปน็ขา้ราชการทีด่ี และพลังของแผ่นดิน และลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล โดยมนีายพินิจ บุญเลิศ ผูว้่าราชการจงัหวดัปทมุธานี เปน็ประธานในพิธี 

 

 

 

 

 

 

  

 



ส่วนที่ 3 บทสรุป และทิศทางการด าเนินงาน 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๑๓๓ 

 
 
 
 

3.1 บทสรุป 

      ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ (สสว.๑)  เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี มีพ้ืนที่รับผิดชอบตำมเขตตรวจรำชกำรที่ 1 รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี 
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี  หน่วยงำนสังกัดกระทรวง พม. ที่รับผิดชอบก ำกับดูแลเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และเชิงวิชำกำร ประกอบด้วย ส ำนักงำน ศูนย์ สถำน บ้ำน นิคม รวม 53 หน่วย 
ประชำกรในพ้ืนที่ 4 จังหวัด รวม 3,773,685 คน 

       เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น “ พม.ภาค มุ่งสู่สากลของ สสว.”ในกำรขับเคลื่อนร่วมกับภำคี
เครือข่ำยในพ้ืนที่” สสว. 1 ได้ด ำเนินกำรภำยใต้พันธกิจ กำรบูรณำกำรงำนพัฒนำสังคมเพ่ือจัดวำง
ยุทธศำสตร์เชิงพ้ืนที่ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำรพัฒนำสังคมให้กับทุกภำคส่วน ศึกษำวิจัยและพัฒนำ
วิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคม ติดตำมและประเมินผลเชิงนโยบำยและกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์  ในระดับ
พ้ืนที่ และพัฒนำหน่วยงำนเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

      ยุทธศาสตร์กำรขับเคลื่อนระบบงำนมี  4 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ขบัเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ พม. สู่กำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที ่

      ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้กำรพัฒนำสังคม 
      ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้และนวัตกรรมทำงสังคม 
      ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรนิเทศและติดตำมประเมินผลเชิงวิชำกำร 
       

      เป้าประสงค์การท างาน  
      1) หน่วยงำนในสังกัด พม. และองค์กรภำคีระดับพ้ืนที่สำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงกำร

ปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
      2) เป็นคลังควำมรู้และแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำสังคมในพ้ืนที่  
      3) ได้องค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงสังคมที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ ก่อให้เกิดกลไกกำร

ขับเคลื่อนของทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำสังคม  
      4) มีระบบกำรติดตำมประเมินผลเชิงวิชำกำรตำมนโยบำยและภำรกิจของกระทรวงที่มี

ประสิทธิภำพ   
      5) บุคลำกรมีขีดสมรรถนะตำมภำรกิจในควำมรับผิดชอบอย่ำงมืออำชีพ 
 

      ผลการปฏิบัติงาน 
      ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน และบริหำรจัดกำร

ระบบงำน ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รวม 13 โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ รวม 8,268,058.- บำท คิดเป็นร้อยละ 100% ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร           
กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 

บทสรุป และทศิทางการด าเนินงาน 



ส่วนที่ 3 บทสรุป และทิศทางการด าเนินงาน 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๑๓๔ 

1.  งานตามนโยบายกระทรวง พม. ปีงบประมาณ 256๒  
1.1 ด าเนินการวิจัย การติดตามประเมินผล จัดอบรมให้ความรู้ 

                  สสว. ๑ ได้ด ำเนินกำรวิจัย กำรติดตำมประเมินผล รวมทั้งขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) โครงกำรวิจัยรูปแบบกำรจัดสวัสดิกำรส ำหรบผู้สูงอำยุที่ไม่
มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยในชุมชนเมือง ๒) โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุในภำวะพฤฒพลังให้เกิด
ประโยชน์ด้ำนสังคม ๓) โครงกำรวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุไทย และ ๔) อบรมเพ่ิมศักยภำพ
ในกำรคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 

1.2  การบริหารและการพัฒนาองค์กร 
           กำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กร ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมประจ ำเดือน 6 ครั้ง 

เพ่ือก ำกับ ติดตำม ทบทวน ทวนซ้ ำ ทั้งมิติงำนตำมนโยบำย กำรวำงแผนงำน และกำรแก้โจทย์งำนร่วมกัน  
กำรขับเคลื่อนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน พม.   

1.3  การขบัเคลื่อนงานตามแผนงาน/โครงการในระดับพ้ืนที/่จังหวัด 
                   กำรขับเคลื่อนงำนตำมแผนงำน/โครงกำรในระดับพ้ืนที่/จังหวัด ได้ขับเคลื่อนงำน

ตำมแผนงำน/โครงกำร รวมทั้งสิ้น 5 โครงกำร/กิจกรรม อำทิ  
๑) โครงกำรศูนย์บริกำรวิชำกำรพัฒนำสังคมและจัดสวัสดิกำรสังคมในระดบัพ้ืน 
๒) กำรนิเทศงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ ของ พม. 
3) กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรด้ำนสังคมในระดับพ้ืนที่ โดยกำรจัดท ำรำยงำน

สถำนกำรณ์ทำงสังคมกลุ่มจังหวัด กำรวัดอุณหภูมิทำงสังคม (พม.โพล : ควำมรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้
ด้วย (ใคร) คุณ, สร้ำงสุขผู้สูงวัย ใส่ใจไร้ควำมรุนแรง, สังคมไทย ร่วมใจ สร้ำงจิตสำธำรณะ) และบูรณำกำร
โครงกำรด้ำนสังคมกลุ่มจังหวัด ในลักษณะ One Home 4 จังหวัด/กำรบูรณำกำรแผนภำค    

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

5) กิจกรรม สสว.1 : กิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส.) เพ่ือท ำควำมสะอำด
บริเวณส ำนักงำน บ้ำนพักข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงำม  กิจกรรมร่วมลงนำมถวำย
พระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  กิจกรรมคำรพธงชำติหน้ำเสำธงทุกวันจันทร์ 
กำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กิจกรรมวันส ำคัญเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษำพระบำทสมเด็จ          
พระเจ้ำอยู่หัว ปี 2562 

๓.๒ ทิศทางการด าเนินงาน 
           กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ (สสว. ๑)  

เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคนสู่สังคมคุณภำพในระดับพ้ืนที่ 
สสว.1 ควรจะมีกำรปรับบทบำทในกำรขับเคลื่อนประเด็นงำนท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในงำน 



ส่วนที่ 3 บทสรุป และทิศทางการด าเนินงาน 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๑๓๕ 

งำนตำมนโยบำยเร่งด่วน (Agenda Based) โดยส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ 
จะต้องเป็นศูนย์พยำกรณ์/ชี้และเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ทำงสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด /เป็นศูนย์ส่งเสริม
ประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยในระดับกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นศูนย์พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในระดับกลุ่มจังหวัด และภำค 

งำนตำมภำรกิจ (Function Based) โดยส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑
จะต้องวิเครำะห์/คำดกำรสถำนกำรณ์ทำงสังคม /น ำเสนอข้อมูลแผนที่ทำงสังคมในพ้ืนที่ (Social Map-SM) และ
พัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำสังคม (Geographic Information Systems : GIS) รวมทั้งมี
กำรบูรณำกำรแผนงำนในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภำค 

งำนระดับพื้นที่ (Area Based) โดยส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ จะต้อง
นิเทศ ติดตำม ประเมินผลโครงกำรด้ำนสังคมในระดับพ้ืนที่ ถอดบทเรียนกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรในระดับกลุ่ม
จังหวัด และระดับภำค  ยกระดับกำรตรวจรำชกำร รวมทั้งงำนวิจัยและพัฒนำ ( Research & Development -
R&D) เพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำสังคมในระดับพ้ืนที่  

ซึ่งกำรขับเคลื่อนประเด็นงำนตำมภำรกิจในพ้ืนที่ ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ 
ในประเด็นส ำคัญ ควรมีดังนี้ 

๑) กำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ พม. ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ โดยกำร 
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ระดับจังหวัดไปสู่กลุ่มจังหวัด และภำค /สนับสนุน
บูรณำกำรกลไกควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำย เพ่ือให้เกิด One Home One Plan 

๒) พัฒนำศักยภำพให้ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ 
ในกำรพัฒนำสังคม โดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรให้มีคุณภำพเท่ำทันสถำนกำรณ์
ทำงสังคม 

๓) เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้และนวัตกรรมทำงสังคม โดยกำรยกระดับข้อมูล 
สำรสนเทศในระดับกลุ่มจังหวัด เพ่ือน ำไปสู่กำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำสังคมได้เท่ำทันสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลง 

๔) พัฒนำระบบกำรนิเทศ และติดตำมประเมินผลเชิงวิชำกำร โดยกำรสนับสนุนกำร 
นิเทศงำนเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและน ำไปสู่มำตรฐำน 
 

สุดท้ำยทิศทำงกำรท ำงำนของส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ ในปีถัดไป        
ควรจะต้องปรับบทบำทและภำรกิจงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน (Agenda Based) งำนตำมภำรกิจ (Function 
Based) งำนในระดับพ้ืนที่ (Area Based) ในกำรพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ วิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม
ทำงสังคม บูรณำกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมในระดับพ้ืนที่ มีกำรเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์ทำงสังคมในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกำรนิเทศงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคมในพ้ืนที่เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภำพงำนบริกำรทำงด้ำนสังคมต่อไป 

 



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. นายเอกวรา   ธรรมกีรติวงศ์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
3. นายตุลพันธุ์   รัตน์ธรรมดิษฐ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
4. นางสาววนิดา  อินอ่อน  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
5. นางชุลีทิพย์   เรืองดี  นักสังคมสงเคราะห์ 
6. นางสุภาพร   สาริขิต  พนักงานบริการ 

 
ออกแบบและภาพประกอบ 

นางสุภาพร สาริขิต  พนักงานบริการ   
 

 

 




