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ความเปน็มา 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (สสว.1) จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก หน้า 186-189 ฉบับ ลงวันที่ 9 

ตุลาคม 2545  (เล่มที่ 1) ต่อมาได้โอนไปสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม           

และความมั่นคงของมนุษย์  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14)  

พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 153 ฉบบัลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 
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ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ส านักงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

และตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 488/2558 เรื่องจัดตั้ง

ส่วนราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 5 มีนาคม 

2558 ตามข้อ 18 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาทางวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับ

พ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศให้ค าปรึกษาแนะน าแก่

หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ให้บริการในความรับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน และประชาชน 

3) ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ทาง

สงัคมและผลกระทบ รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสงัคมและจัดท ายุทธศาสตร์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวดั 

4) เป็นศนูย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวดั 

5) เป็นศนูย์เรียนรูก้ารพัฒนาสงัคมและจัดสวสัดิการสังคมในระดบัพ้ืนที่กลุ่มจังหวดั 

6) สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจ

ของกระทรวงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวดั 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

โดยแบ่งโครงสร้างภายในส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ได้แบ่งออกเป็น 1 ฝุาย 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 

 ฝุายบริหารงานทั่วไป 

 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 

 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสงัคม 

 

 

 

 

 

บทบาทหนา้ที ่
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บทบาทหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 ตามค าสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 11/2557 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2557  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้ง

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน้าที่ดงันี้ 

1) ประสานและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

2) สนับสนุนการตรวจราชการในเขตพ้ืนที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ รวมท้ังการตรวจราชการในกรณีที่รบัมอบหมาย 

3) ประมวล วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

 และจากการประชุมการตรวจราชการกระทรวง ครั้งที่ 1/2553 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552           

ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพ่ิมเติม ดังนี ้

1) บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ เป็นศนูย์กลางการตรวจราชการประจ า 

กลุ่มจังหวัด ร่วมก าหนดแผนและยุทธศาสตร์การตรวจราชการ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

แผนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามแผนการตรวจราชการ ในกลุ่มจังหวัด ประมวล วิเคราะห์

และรายงานผลโครงการเชิงผลสมัฤทธ์ิในระดบักลุ่มจังหวดั 

2) บทบาทหน้าที่ในการอ านวยการตรวจราชการ (3 รอบการตรวจราชการ) โดยให้

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานในพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจราชการ 

  

  

 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี โดยมีกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการสวัสดิการสังคม          

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ          

เป็นผู้ก าหนด  รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

และองค์กรอื่นๆ  มีส่วนร่วมในการจัดสวสัดิการสังคม 

 

กลุ่มเปา้หมายและพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 
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“เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ” 

 

 

 

พันธกิจที่ 1 : เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์มาตรการด้านการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

       ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสงัคมโลก แก่รฐับาล ส่วน 

       ราชการในสงักัดองค์กร ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

พันธกิจที่ 2 : ให้ค าปรึกษาแนะน าบนฐานความรู้แก่ส่วนราชการในสงักัดองค์กร ภาครัฐ เอกชน และ          

                 ภาคประชาชน 

พันธกิจที่ 3 : คิดค้น พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมโดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล 

 

 

 

“สร้างสรรค์วิชาการคุณภาพสู่สงัคม” 

 

 

 

 

 

ยุทศาสตร์ที่ 1 :  การยกระดบัสมรรถนะบุคลากรและองค์กร สู่มาตรฐานสากล 

ยุทศาสตร์ที่ 2 :  การส่งเสริม การสร้างนวตักรรมทางสังคมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสงัคม 

ยุทศาสตร์ที่ 3 :  การเสริมพลังภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ในการปกปูองคุ้มครองและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ 

ยุทศาสตร์ที่ 4 :  การเพิม่ขีดความสามารถในการบริหารจัดการปูองกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 

 

 

 

 

เปูาประสงค์ที่ 1 : บคุลากรและองค์กรเป็นมืออาชีพในการพัฒนาสงัคม 

เปูาประสงค์ที่ 2 : ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนวัตกรรม 

    ด้านการคุ้มครองทางสังคม ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสงัคม 

เปูาประสงค์ที่ 3 : ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการปกปูองคุ้มครองและพัฒนาสงัคม 

เปูาประสงค์ที่ 4 : ประชาชนได้รบัหลักประกัน 

 

 

วิสยัทัศน ์

พันธกจิ 

คา่นยิมองคก์ร 

เปา้ประสงค ์

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
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โครงสรา้งกระทรวงกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์

ส านกังานปลดักระทรวง กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร 

กรมกิจการผูส้งูอายุ กรมกิจการเดก็และเยาวชน 

กรมสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิาร 

กรมกิจการสตรแีละ

สถาบนัครอบครวั 

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   9. ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กลุ่มตรวจสอบภายใน          และการสื่อสาร 

3. *ส านกับริหารกลาง   10. กองเผยแพร่และประชาสมัพันธ ์

4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  11. กองอาเซียน 

5. กองตรวจและประเมนิผล   12. ศนูย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

6. กองวิชาการ    13. ศนูย์ช่วยเหลือสงัคม 

7. กองกฎหมาย    14. ศนูย์ต่อต้านการคา้มนุษย์ 

8. สถาบนัพระประชาบด ี  15. กองแบบแผนและพัฒนาสิ่งอ านวย    

       ความสะดวก 

 

องคก์ารมหาชน 

- สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน 

รฐัวสิาหกจิ 

- การเคหะแห่งชาต ิ

- สถานธนานเุคราะห ์ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค 

- ส านักงานพัฒนาสงัคมและ  

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวดั 

76 จังหวดั 

หนว่ยงานราชการบรหิารสว่นกลางทีจ่ดัตัง้ 

ในภมูภิาค 

- ส านักงานสง่เสริมและสนับสนนุวิชาการ 1-12 *ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ 14) พ.ศ. 2558  

 

ส านกังานปลดักระทรวง 
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โครงสร้างส านกังานสง่เสริมและสนบัสนนุวิชาการ 1 

ผูอ้ านวยการส านกังานส่งเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1 

ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป กลุม่นโยบายและยทุธศาสตร ์ กลุม่วจิยัและการพฒันา กลุม่สง่เสรมิและสนบัสนนุวชิาการ

พฒันาสงัคม 

1) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ  

    งานช่วยอ านวยการ การบริหาร  

    งบประมาณ งานการเงินและ 

    บัญชี งานพัสดุ อาคารสถานที่ 

    และยานพาหนะ การบริหารงาน 

    บุคคล 

2) ด าเนินการด้านงานประชาสัมพันธ ์

3) ประสานงานการด าเนินงาน 

    ระหว่างราชการบริหารงานกลาง  

    ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 

4) ปฏิบัติของกลุ่มงานและ 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ 

    มองหมาย 

1) วิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

    การพัฒนาสงัคมให้สอดคล้องกบัพื้นที่ 

2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนยุทธศาสตร์  

    และบูรณาการ เพื่อการจัดท าแผน 

    ทางสังคมให้สอดคล้องกบัพื้นที่และ 

    กลุ่มเป้าหมายในระดบักลุ่มจังหวัด 

3) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ 

    ยุทธศาสตร์จากส่วนกลางไปสู่การ 

    ปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ และ 

    เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ 

    ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค 

4) สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตาม 

    ประเมินผลการด าเนินงานเชิง 

    วิชาการตามนโยบายและภารกิจของ 

    กระทรวง  ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อให้ได้องค์ 

    ความรู้นวัตกรรม รูปแบบแนวทาง 

    การด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การแก้ไข 

    ปญัหา  ที่เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ 

     หรือเป็นการเตรียมความพร้อม 

     เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกดิขึ้นใน 

     อนาคต 

2) เสริมสร้างให้เกิดนักวิจัย และ      

    เครือข่ายทางวิชาการด้านพัฒนา 

     สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน 

     มิติพื้นที่ 

3) จัดท าแผนแม่บทวิจัยการพัฒนา 

     สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน 

     มิติพื้นที่ 

1) เป็นศูนย์กลางการให้บริการและ 

     ถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาสงัคมและ 

     ความมั่นคงของมนุษย์แก่หน่วยงานใน 

     พื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร 

     เอกชนและประชาชน 

2) ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

    ด้านการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง   

    ของมนุษย์ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่  

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ 

    เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน ประชาชน และ 

     ภาคเครือข่ายในระดบัประเทศและ 

      ต่างประเทศ 

3) พัฒนาศกัยภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

    องค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคี 

    เครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลง 
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อตัราก าลงั 

ส านกังานส่งเสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 1 

 

 
 

อัตราก าลงัข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558   

มีจ านวนทั้งสิ้น 43 คน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

พนักงานจ้างเหมา 

30.23% 

25.58% 

ฝาุย/กลุม่ จ านวนอตัราก าลงั 

ข้าราชการ 13 

ลูกจ้างประจ า 11 

พนักงานบริการ 15 

พนักงานจ้างเหมา 4 

รวม 43 

34.88% 

9.30% 
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หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

จงัหวดัปทมุธาน ี จงัหวดันนทบรุ ี

1. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

2. ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวดัปทุมธานี 

3. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 

4. สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 

5. สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 

6. สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชายธญับรุี 

7. สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหญิงธัญบุรี 

8. สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี 

9.  สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านวิถีชาย 

10. สถาบนัพระประชาบด ี

11. ศนูย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวดัปทุมธานี 

12. ศนูย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สงูอายุ 

  จังหวดัปทุมธานี 

13.  บ้านพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัปทุมธานี 

14.  สถานคุ้มครองสวสัดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   

    จังหวดัปทุมธานี 

15. ส านักงานเคหะชุมชนรงัสิต 

 

1. ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   จังหวดันนทบุร ี

2. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

3. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 

4. สถานแรกรบัคนไร้ท่ีพ่ึงนนทบุรี 

5. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง)  

   ปากเกร็ด 

6. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) 

   ปากเกร็ด 

7. สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

8. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปญัญา 

   ปากเกร็ด (เฟื่องฟูา) 

9. ศูนย์สงเคราะห์และฝกึอาชีพสตรีภาคกลาง 

10. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ 

11. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด 

12. สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด 

13. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 

14. สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวดันนทบุรี 

15. บ้านพกัเด็กและครอบครัวจังหวดันนทบุรี 

16. ศนูย์บริการบุคคลออทิสติก 
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จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัสระบรุี 

1. ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

2. ศนูย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ 

3. บ้านพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

5. ส านักงานเคหะชุมชนพระนครศรีอยุธยา 

1. ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์   

   จังหวดัสระบรุ ี

2. นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท 

3. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวดัสระบรุี 

4. สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงทับกวาง 

5. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวดัสระบรุี   

6. บ้านพกัใจ 

7. บ้านพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสระบรุี 

8. ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทกัษะผู้รับบริการ 

9. ส านักงานเคหะชุมชนจังหวดัสระบรุี 
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1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2558 

2. โครงการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย 

3. โครงการติดตามและพัฒนาศกัยภาพระบบเครือข่ายระดบัอ าเภอ 

4. โครงการเสริมสร้างระบบเครือข่ายระดบัจงัหวัด 

5. โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนระดับชุมชน 

6. โครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม (TPSO POLL) 

7. โครงการวิจยัรปูแบบการบริการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

8. โครงการนกัวิจยัวัยทีน 

9. โครงการจัดท าแผนแม่บทวิจัยการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

10. โครงการวิจัยอนาคตการจดัสวัสดิการสังคมไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  

11. โครงการนกัวิจยัชุมชน 

12. โครงการวิจัยการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย 

13. โครงการวิจยัรปูแบบการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรบัครอบครัวในการแก้ไขปญัหาความรุนแรงใน

เด็กและสตรี 

14. โครงการวิจยัการจดัระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 

    ในครอบครัวและชุมชน 

16.  งานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงฯ 

17.  โครงการองคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) 

18.  งานสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่น 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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งบรายจ่าย งบประมาณที่ไดร้ับ เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

งบด าเนินงาน 5,189,158 5,189,158 47.20 

งบบุคลากร 1,884,352 1,884,352 17.14 

งบอุดหนุน 525,000 525,000 4.77 

งบรายจ่ายอื่น 2,577,520 2,577,520 23.44 

งบลงทุน 819,000 819,000 7.45 

รวม 10,995,030 10,995,030 100 

  

การเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าป ี2558 
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โครงการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะการ

จัดสวัสดิการที่มีอยู่ในชุมชน และศึกษาแนวทางจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพปัญหาของพ้ืนที่ ระดมความ

คิดเห็น และแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดสวัสดิการสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้ความรู้แก่เครือข่ายและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถก าหนดรูปแบบการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

 

 

 

 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการถ้วนหน้า การน างานวิจัยไปปรับใช้ในการส่งเสริมรูปแบบสวัสดิการสังคมและการบริหาร

จัดการกองทุนให้ประสบความส าเร็จ การจัดเก็บข้อมูลของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยใช้โปรแกรมบริหาร

กองทุนสวัสดิการกองทุน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัสวสัดิการ 

 

 

 

เกิดระบบเครือข่ายพัฒนาสังคม จ านวน 16 เครือข่าย เป็นเครือข่ายระดับต าบล (กองทุน ชมรม 

กลุ่ม) จ านวน 8 เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 8 เครือข่าย ในการขับเคล่ือนงาน

พัฒนาสงัคมและสวัสดิการ ในชิงประเด็น เชิงพ้ืนที่ และกลุ่มเปูาหมาย ท าให้เกิดการเชื่อมโยงและการบูรณาการ

ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ ดังนี ้

 

ที ่ จังหวดั อ าเภอ ต าบล ชือ่ กลุ่ม / องคก์ร 

1 ปทุมธานี คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 

2    กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลคูบางหลวง 

3  บึงช าอ้อ หนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ 

4    กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบึงช าอ้อ 

  

โครงการสง่เสริมรปูแบบการจดัสวสัดกิารสงัคมแกเ่ครือขา่ย 

การด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน 
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ที ่ จังหวดั อ าเภอ ต าบล ชือ่ กลุ่ม / องคก์ร 

5 นนทบุรี บางใหญ่ บ้านบางม่วง เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 

6   บางม่วง กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบางม่วง 

7  ไทรน้อย ไทรน้อย องค์การบริการส่วนต าบลไทรน้อย 

8    กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลไทรน้อย 

9 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ่ ท่าดินแดง องค์การบริการส่วนต าบลท่าดินแดง 

10    กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่าดินแดง 

11  บางปะหนั เสาธง องค์การบริการส่วนต าบลเสาธง 

12   ทางกลาง กลุ่มจักสานทางกลาง 

13 สระบุรี หนองแค หนองนาก องค์การบริการส่วนต าบลหนองนาก 

14    ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองนาก 

15  พระพุทธบาท พุค าจาน องค์การบริการส่วนต าบลพุค าจาน 

16    กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพุค าจาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลที่ ไ ด้รับคื อ  เครือข่ ายและองค์ กรปกครอง      

ส่วนท้องถ่ินมีรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่ เหมาะสม      

เกิดสงัคมที่เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือกัน โดยมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มองค์กรที่จัดสวัสดิการสังคม  

ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนา

สังคมให้สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกัน  มีการบริหาร

จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เนื่องจากมีระบบ      

การบริหารจัดการที่ดี โดยมีโปรแกรมบริหารจัดการกองทุน

สวัสดิการชุมชนในรูปแบบที่ได้มาตรฐาน สามารถน าไป      

ปรับใช้ได้ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการยอมรับของคนในชุมชน

และการบริหารกองทุนที่เข้มแข็งและเป็นระบบเพ่ิมมากขึ้น 
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โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบเครือข่าย         

ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกิดระบบเครือข่ายในการเชื่อมโยง          

การท างานด้ านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่าง เป็นระบบ โดยกระบวนการมี ส่ วนร่วม                     

กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย กลุ่มองค์กรเครือข่ายระดบัอ าเภอ ๔๑ อ าเภอ ในเขตพื้นที่ ๔ จังหวดั  ดังนี ้

 

 

จงัหวดัปทมุธาน ี จงัหวดันนทบรุ ี จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัสระบรุ ี

เมือง 

สามโคก 

ธญับรุี 

ลาดหลุมแก้ว 

ล าลกูกา 

คลองหลวง 

หนองเสือ 

นนทบุรี 

 

บางใหญ่ 

ปากเกร็ด 

บางบวัทอง 

บางกรวย 

เมือง 

ไทรน้อย 

วงัน้อย      

ผักไห ่

เสนา 

บางปะอิน 

พระนครศรีอยุธยา 

ลาดบวัหลวง 

ท่าเรือ 

นครหลวง 

 

บางไทร 

บางปะหนั 

บางบาล 

บางซ้าย 

อุทัย 

มหาราช 

ภาชี 

บ้านแพรก 

เมืองสระบรุี 

มวกเหล็ก 

หนองโดน 

วงัม่วง 

หนองแซง 

แก่งคอย 

หนองแค 

บ้านหมอ 

เฉลิมพระเกียรติ 

พระพุทธบาท 

ดอนพุด 

เสาไห้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการติดตามและพฒันาศกัยภาพระบบเครอืขา่ยระดับอ าเภอ 
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ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 24-25 

สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมบางกอก กอล์ป สปา รีสอร์ท จังหวดัปทุมธานี ดังนี ้

1. โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการท างานของเครือข่ายระดับอ าเภอและระดับจังหวัด          

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนขับเคล่ือนงานสวัสดิการ การก้าวสู่การรับรองเป็นองค์กร

สารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการ รวมทั้งการเขียนโครงการเพ่ือเข้าถึงแหล่งงบประมาณจากกองทุน

สวสัดิการสังคม 

2. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษา

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

3. แบ่งกลุ่มทบทวนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและ

สวสัดิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย คือ เครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์

ความรู้ในหลายๆ ด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีความเข้มแข็ง      

ในการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่  ซึ่งชุมชนท้องถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเองได้และ

ขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสงัคมและสวสัดิการอย่างมีส่วนร่วม เกิดการเชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นระบบ และ

มีการบูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ ให้สามารถขับเคล่ือนงานด้านพัฒนาสังคมและ

สวสัดิการอย่างมีส่วนร่วม  
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โครงการเสริมสรา้งระบบเครอืข่ายระดับจังหวัด 

โครงการเสริมสร้างระบบเครือข่ายระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เครือข่ายระดับต าบล อ าเภอ 

และจังหวัด เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และเกิดการบูรณาการการท างานด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อชุมชนท้องถ่ินให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งมี

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายระดับจังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ปทุมธานี 

นนทบุร ีพระนครศรีอยุธยา และสระบรุี  

 

ผลที่ได้รับ เกิดระบบเครือข่าย    

ที่มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงการท างาน

ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่าง

เป็นระบบ ตั้งแต่ระดบัต าบล อ าเภอ จังหวัด 

และกลุ่มจังหวัด ในการขับเคล่ือนงาน      

ไปด้ วยกั น  เกิ ดการรวมพ ลั ง ในการ

ขับเคล่ือนภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ ท าให้ชุมชนท้องถ่ินเกิดความ

เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือกันเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ผลการด าเนินงาน  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 1 ได้จัดเวทีทบทวนการด าเนินงานของเครือข่าย 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ป 

สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยร่วมกันวิ เคราะห์

สถานการณ์ทางสังคมในเชิงประเด็น เชิงกลุ่มเป้าหมาย 

และเชิงพ้ืนที่ บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานของเครือข่าย

ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อน

งานการจัดสวัสดิการสังคมร่วมกันและเหมาะสมตรงตาม          

ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและแต่ละพ้ืนที่ 



รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558  

ส านกังานสง่เสรมิและสนับสนนุวชิาการ 1 

17 

 

โครงการเสริมสรา้งระบบการจดัการผลกระทบจากการเขา้สูป่ระชาคม

อาเซยีนระดบัชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เ พ่ือสร้างความตระหนักรู้ ถึงแนวโน้มสถานการณ์             

การเปล่ียนแปลงทางสังคมในอนาคตให้กับชุมชนและค้นหา

แนวทางระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในระดับชุมชนตามกรอบความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ

พร้อมสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยวิธีการระดม

สมองจากกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชาชีพ     

ในชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนมากที่สุด โดยด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลปาก จ่ัน      

อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 80 คน 

เทศบาลเมืองแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน 80 คน 

และเทศบาลท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 

ชุมชนมีระบบการจัดการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตามวิถีแห่งบริบทของชุมชน โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากคนในชุมขนเอง 

นั้นคือเป้าหมายสูงสุดของการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนนิงาน 
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โครงการวัดอณุหภมูทิางสงัคม (TPSO POLL) 

 ข้อมูลทางสถานการณ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญย่ิงต่อการวางแผนการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากปัญหาทางสงัคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 -12 ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “ดิด้าโพล” สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงร่วมกันด าเนินการจัดท าสถานการณ์ทางสังคม โดย ส านักงานส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 10 เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนสถานการณ์ทางสังคมในระดับพ้ืนที่/

กลุ่มจังหวดั และน าข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนด าเนินการแก้ไขแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่

รวมท้ัง เผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

 

 การส ารวจ ครั้งที่ 1 ด าเนินการส ารวจในภาพรวมประเทศ รวม 12 สสว. ในประเด็น “มุมมองของ

ประชาชนที่มีต่อปัญหาเด็กขอทานในสังคมไทยปัจจุบัน”  โดยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1             

ได้ร่วมท าการส ารวจในพ้ืนที่รับผิดชอบคือ ต าบลบ้านปูอม และต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  โดยใช้แบบส ารวจในภาพรวมประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 2,449 หน่วยตวัอย่าง พบว่า 

 

แนวทางการชว่ยเหลือขอทานเดก็ ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปญัหา “ขอทานเดก็” 

ในสงัคมปัจจุบนั 

1. การประสารงานหรอืส่งตัวเด็ก 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้ส่งของหรืออาหาร 

3. ให้เงิน 

52.14% 

 

34.05% 

30.90% 

1. มีหน่วยงานรบัผิดชอบส่งประกาศ 

  เพ่ือรบัแจ้งเมื่อพลขอทานเด็ก 

2. รฐับาลควรเร่งแก้ไขปัญหาขอทาน 

   อย่างจริงจงั 

3. ครอบครัวควรสอดส่องดูแลบุตรหลาน 

   ของตนเองอย่างใกล้ชิด 

4. ครอบครัวควรสอดส่องดูแลบุตรหลาน 

   ของตนเองอย่างใกล้ชิด 

5. เร่งปราบปรามแก้งค์ลักพาเด็ก 

   ไปขอทานอย่างจริงจัง 

48.28% 

 

11.89% 

 

9.70% 

 

8.13% 

 

5.74% 

 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 
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 การส ารวจ ครั้งที่ 2 ด าเนินการส ารวจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ สสว.1 ในประเด็น “มุมมองของ

ประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว”  โดยใช้แบบส ารวจ จ านวน 200 หน่วยตัวอย่าง  

ผลการส ารวจพบว่า 

 

แนวทางการชว่ยเหลือขอทานเดก็ หนว่ยงาน/สถาบนั/บคุคลทีต่อ้งการใหช้่วยแกป้ญัหา 

ความรนุแรงในครอบครวั 

1. การดื่มสุรา 

2. การใช้สารเสพติด 

3. การทะเลาะวิวาท 

39.88% 

31.91% 

19.00% 

1. คนในครอบครัว 

2. ผู้น าชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

3. กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ 

   ความมั่นคงของมนุษย์ 

27.00% 

19.00% 

15.50% 

 

กจิกรรมเพือ่ลดระดับความรนุแรง 

ในครอบครวั 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการปอูงกนัปญัหาความรนุแรง

ในครอบครวั 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์ 

   ในครอบครัว 

2. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 

3. กิจกรรมสันทนาการ 

 

46.10% 

 

42.10% 

10.50๔ 

1. คนในครอบครัวมีความเข้าใจกัน  

   มีเวลาให้กัน 

2. งดดื่มสุรา/ยาเสพติด/การพนัน/ 

    อบายมุข 

3. เสริมสร้างกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์   

70.00% 

 

20.00% 

 

7.50% 
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 เพ่ือศึกษารูปแบบการบริการส าหรับผู้สูงอายุพิการที่มีในปัจจุบัน และศึกษาสถานภาพผู้สูงอายุ

พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุพิการถึงความต้องการในการได้รับบริการในด้านต่างๆ จากการจัดสวัสดิการด้าน

สุขภาพเพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดบริการที่เหมาะสม ได้มีการจัดเวทีประชุมเพ่ือถอดบทเรียนและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุพิการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) แกนน าชุมชน 

อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่สนทนากลุ่ม (Focus Group) ประกอบด้วยผู้สูงอายุพิการ 

จ านวน 60 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุพิการ จ านวน 60 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 120 คน จากพ้ืนที่เทศบาลต าบล  

ล าสามแก้ว อ าเภอล าลูกกา ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และต าบลหนองน้ าใส 

อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ศึกษาโดยใช้วิธี

วิทยาการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)  

 

 

 

1. รูปแบบการบริการส าหรบัผู้สงูอายุพิการที่มีในปัจจุบัน มี 5 รูปแบบหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 

_ รูปแบบการจัดบริการโดยภาครัฐ 

_ รูปแบบการให้บริการที่จัดโดยภาคเอกชนและองค์การสาธารณกุศล 

_ รูปแบบการให้บริการที่จัดโดยภาคธุรกิจเอกชน 

_ รูปแบบการให้บริการที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

_ รูปแบบการให้บริการแบบพหุภาคหรอืพหุลักษณ์ 

  2. สถานภาพผู้สูงอายพิุการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุพิการและความต้องการในการได้รับบริการในด้านต่างๆ              

จากการจัดสวสัดิการสังคมและการจัดบริการด้านสุขภาพ โดยแบ่งเป็นอันดับความต้องการรายด้าน ได้แก่ 

_ ด้านสุขภาพอนามัยและด้านบริการทางสงัคมทั่วไป 

_ ด้านกระบวนการยุติธรรม 

_ ด้านที่อยู่อาศัย 

_ ด้านการศึกษา 

_ ด้านนันทนาการ 

_ ด้านการท างานและการมีรายได้ 

 

 

 

 

โครงการวจิยัรปูแบบการบริการทีเ่หมาะสมส าหรับผู้สงูอายุ

พิการ

ผลการวจิยั 
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3.  สถานภาพและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุพิการ ข้อสะท้อนปัญหาจากการดูแลผู้สูงอายุ

พิการส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ/การประกอบอาชีพ ปัญหาด้านสุขภาพจิต/ความเครียด  ปัญหาด้าน

สุขภาพกาย/การพกัผ่อนไม่เพยีง โดยแบ่งเป็นอันดับความต้องการรายด้าน ได้แก่ 

_ ด้านสุขภาพอนามัย 

_ ด้านกานศึกษา 

_ ด้านกระบวนยุติธรรม 

_ ด้านบริการทางสงัคมทั่วไป 

_ ด้านนันทนาการ 

_ ด้านที่อยู่อาศัย 

4.  รูปแบบการบริการผู้สูงอายุพิการที่เหมาะสม ได้ข้อค้นพบ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

_ รูปแบบการบริการที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

_ รูปแบบการบริการโดยชุมชนแบบพหุภาคีหรือพหุลักษณ์ 

_ รูปแบบการบริการทางเ ลือก  เช่น รูปแบบการบริการโดยภาคธุรกิ จ เอกชน          

รูปแบบการบริการโดยองค์กรสาธารณกุศล รูปแบบการบริการโดยครอบครัว 

 

 

 1.  น าไปวางแผนการจัดสวสัดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายพิุการ อย่างเหมาะสม 

 2.  ครอบครัว ชุมชน สงัคม ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นผู้สูงอายุพิการ โดยให้การดูแลชีวิต

ความเป็นอยู่อย่างดีและเหมาะสม 

 3.  น าผลการศึกษาที่ได้ไปก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ

ผู้สูงอายพิุการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการวจิัย 
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 โครงการนักวิจัยวยัทีน เป็นโครงการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยฝึกปฏิบัติการท าวิจัยอย่างง่าย ลงมือปฏิบัติจริง

ตามขั้นตอนการท างานวิจัย โดยอาศัยข้อมูลในชุมชนของตนเอง เพ่ือร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในชุมชน เพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมและท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในการร่วมเป็นแกนน าในการ

พัฒนาชุมชนและสงัคมของตนเอง 

 

 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ด าเนินการให้ความรู้กลุ่มเปูาหมายเกี่ยวกับท าวิจัย

อย่างง่าย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการสอนแบบกลุ่ม (Student-centered Group Methods) 

เรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการน าความรู้จากประสบการณ์รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง (Peer teach teaching) โดยมี

กลุ่มเปูาหมาย ที่เข้าร่วมโครงการจากสภาเด็กและเยาวชน 

จ านวน 37 คน ในพ้ืนที่รบัผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่

ส านักงาน พมจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรคือ 

นางสาวขวญัเนตร สุขใจ และ ว่าที่ ร.ต.อนุรุทธ ผินสุวรรณ์ 

จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ์  

 ทั้งนี้ ได้ลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถามติดตามผลการด าเนินงานตามสถานการณ์จริงในพ้ืนที่ 4 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี โดยมีหัวข้องานวิจัยอย่างง่าย  

จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

 

จังหวดั เรือ่ง 

นนทบุรี การปลูกฝังเด็กและเยาวชนด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ปทุมธานี การมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ 

พระนครศรีอยุธยา พฤติกรรมและผลกระทบจากเยาวชนที่ติดอินเตอร์เน็ตจากโทรศพัท์มอืถือ 

สระบุรี ปัญหาการว่างงานของคนในต าบลท่ามะปราง 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการนกัวจัิยวัยทนี 2558 

การด าเนนิงาน 
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 เด็กและเยาวชนมีความรู้พ้ืนฐานในการท าโครงการวิจัยอย่างง่าย เกิดการต่อยอดทางความคิด

อย่างเป็นระบบ มีความตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน รวมท้ังเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและรู้สึกเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงาน 
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โครงการจดัท าแผนแมบ่ทวจิยัการพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 5 ป ี

(พ.ศ. 2560-2564) 

ของส านกังานส่งเสรมิและสนับสนนุวชิาการ 1-12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้มีการจัดท าแผนแม่บทวิจัยการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือจัดท าแผนแม่บทวิจัยการพัฒนาสงัคมและสวสัดิการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ของส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1-12 เชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ และเพ่ือจัดท าแบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2560            

จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

 

 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ในฐานะเจ้าภาพหลักท าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ          

ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยในระดับชาติ/ประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง           

ของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังสถานการณ์ทางสังคมในมิติเชิงประเด็น เชิงกลุ่มเปูาหมาย และ

เชิงพ้ืนที่ รวมท้ังการทบทวนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวิจัยจาก สสว.1-12 

และเจ้าหน้าที่ระดับกรมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รวมจ านวนทั้งสิ้น 45 คน สรปุผลการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดงันี้ 

การด าเนนิงาน 
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  ส่วนที่ 1  สรุปโครงการวิจัยของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 และหน่วยงาน สป. 

ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562  มีจ านวน 41 โครงการ แผนตามยทุธศาสตร์ ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 

การบริหารจัดการศนูย์การเรียนรู้การพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 

การสร้างนวตักรรมทางสังคม   18 

การเสริมพลังภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสงัคมและการจัดสวสัดิการ 10 

การพัฒนามาตรฐานและกลยุทธ์การพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์             10 

รวม 41 

 

  ส่วนที่ 2  สรุปโครงการวิจยัของส านกังานสง่เสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1 - 12 และหน่วยงาน  สป.            

ที่เสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2560 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มีจ านวน 19 โครงการ          

รวมงบประมาณ 61,852,130 บาท  รายละเอียดมีดงันี้ 

 

ล าดบั หัวขอ้วิจยั 

งบ 

ประมาณ 

หนว่ย 

งาน 

1 อนาคตภาพการจัดสวัสดิการส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่

อาศัยในชุมชนเมือง  

1,566,580 สสว.1 

2 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองทางสังคม          

ให้ เหมาะสมกับคนในทุกช่วงวยั 

3,758,540 สสว.2 

3 กลไกการให้บริการของธุรกิจเพ่ือสังคมส าหรับผู้พิการ  6,004,000 สสว.3 

4 การสร้างและพัฒนากระบวนการท างานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ที่เหย่ือเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย  

6,088,000 สสว.3 

5 นวัตกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน 

โดยใช้ชุมชนเป็นศนูย์กลาง  

998,470 สสว.4 

6 ชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบ

ทางสังคม  

3,542,340 สสว.4 

  



รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558  

ส านกังานสง่เสรมิและสนับสนนุวชิาการ 1 

26 

 
 

ล าดบั หัวขอ้วิจยั 

งบ 

ประมาณ 

หนว่ย 

งาน 

7 การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าแก่คนพิการในจังหวดันครราชสีมา 850,000 สสว.5 

8 แนวทางการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนในชุมชนโดยบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (อพม.)  

6,568,720 สสว.6 

9 การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 987,100 สสว.8 

10 รูปแบบการจัดสวสัดิการส าหรบัผู้สงูอายุท่ีมีภาระต้องเล้ียงดูบตุรหลาน 584,000 สสว.9 

11 การค้นหารวบรวมต้นแบบศนูย์เรียนรู้การพัฒนาสงัคมและสวสัดิการสงัคม  5,750,880 สสว.10 

12 แนวทางการเตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชนในการรับ 

ผู้ไร้ที่พ่ึงกลับสู่ชุมชน 

831,200 สสว.10 

13 การเปรียบเทียบการพัฒนาบนพื้นที่สูงในอดีตและปัจจุบัน  4,218,040 สสว.10 

14 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3,095,360 

 

สสว.10 

15 การมีงานท าของคนพิการ : กรณีศึกษา 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1,086,120 สสว.10 

16 นวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ้มครองทางสังคม        

ที่เหมาะสมเพ่ือผู้ด้อยโอกาส  

4,527,360 สสว.11 

17 กลยุทธ์ส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุไทย  4,247,020 สสว.12 

18 อนาคตภาพปัญหาสังคมไทยใน 10 ปีข้างหน้า และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอย่างยั่งยืน   

4,894,200 สสว.12 

19 การศึกษาความคิดเห็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กแว้น 2,254,200 กอง

วิชาการ 
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โครงการวิจัยเรื่อง : อนาคตการจัดสวัสดิการสังคมไทยเมื่อเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน ภายใต้ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะองค์กรหลักที่รับผิดชอบเสาที่ 3         

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนและผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติ           

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม            

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ  และการคุ้มครอง           

และส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถ่ินฐาน ประเด็นค าถามส าคัญคือ ประเทศไทย โดยกระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย์   มีการเตรียมความพร้อมของไทยในการพัฒนาสังคมสังคมและสวัสดิการ

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วหรือไม่ อย่างไร  

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 จึงได้ด าเนินการศึกษาร่วมกัน  โดยมีส านักงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการจัดสวัสดิการสังคม

ของประเทศไทยในปัจจุบัน ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ

เสนอแนวทางการจัดสวสัดิการสังคมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างเป็นทางการ 

 

 

โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ด าเนินการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ

ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ จ านวน 28 คน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 34 คน โดยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ร่วมสัมภาษณ์ 

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายนุสันต์  เทียนทอง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (นางเสาวนีย์ โขมพัตร) ผู้เชียวชาญด้านเด็กและเยาวชน (นางเทพวัลย์  ภรณวลัย)   ผู้เชียวชาญ

ด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์  

(นายเอกลักษณ์  หลุ่มชมแข) มูลนิธิกระจกเงา ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ผู้ปกครองสถาน

แรกรับเด็กหญิงธญัญพร และหวัหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 

 

 

 

 

การด าเนนิงาน 
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1) ระบบสวสัดิการของสังคมไทยในปัจจุบัน มีรูปแบบการจัดสวัสดิการเชิงสถาบันมีหน่วยงานภาครัฐ

เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 7 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ 

กลุ่มคนไร้ท่ีพ่ึง เร่ร่อน ขอทาน และกลุ่มผู้ประสบภัยพิบตัิ 

2) นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึง 

แนวโน้มระบบสวัสดิการที่เหมาะสมในอนาคต 10 ปี ถึง 20 ปีข้างหน้า และแนวทางการจัดสวัสดิการที่สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต่อ 7 กลุ่มเปูาหมายข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจยัภาพรวม 
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โครงการนักวิจัยชมุชน 

 โครงการนักวิจัยชุมชน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างนักวิจัยชุมชนด้านการพัฒนาและสวัสดิการ ส่งเสริม

องค์ความรู้และฝกึปฏิบัติการท าวิจัยอย่างง่าย และสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายระดับพ้ืนที่ในการพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ  โดยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เป็นเจ้าภาพหลักร่วมด าเนินการกับ

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2-12 กลุ่มเปูาหมายเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม           

และสวสัดิการระดบัพ้ืนที่ของแต่ละ สสว.ๆ ละ 2 พ้ืนที่ รวม 24 พ้ืนที่ 

 

 

• คัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

• คัดเลือกนักวิจัยชุมชน 

• จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ 

• วางแผนและจัดเก็บข้อมูล 

• ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

• จัดท าแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับปัญหาชุมชน 

• น าเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม 

• วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล 

• การประชุมถอดบทเรียน 

• จัดท ารายงานผลการศึกษาโครงการ 

 

 

1. ท าให้เกิดองค์ความรู้ ความตระหนักต่อปัญหาชุมชน สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

2. ท าให้นักวิจัยชุมชนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัย

เบื้องต้น 

3. กลุ่มเปูาหมายในชุมชนได้รบัความช่วยเหลือ เช่น ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการ และกลุ่มเปูาหมาย

อื่นๆ ได้รบัการพัฒนาศกัยภาพ เช่น การปรบัพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

4. ท าให้เกิดการรวมและขยายสมาชิกกลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่ม

ผู้สูงอาย ุ  

  5. สามารถสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคีกัน 

 6. สร้างรายได้ สามารถลดต้นทุนการผลิต 

 7. ท าให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น มีการปรับพฤติกรรมในทางบวก 

การด าเนนิงาน 

ผลทีไ่ดร้บัตอ่ชมุชน 
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 8. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพื้นที่ เช่น เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 9. คนในชุมชนสามารถแก้ไขและจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น ปัญหาการเกษตรกรรม มลพิษ ที่ดิน

ท ากินการต่อรองเพ่ือท าอาชีพ 

 10. ท าให้เกิดต้นแบบที่เป็นรูปธรรม เช่น ต้นแบบการดูแลรกัษาสุขภาพโดยใช้สมนุไพร 

 11. สามารถน าโครงการนักวิจัยชุมชนสู่แผนของท้องถิ่น และเกิดแผนแม่บทชุมชน 

 

 

1. มีกลุ่มองค์กรหรือแกนน าที่เข้มแข็ง ในชุมชน ได้แก่  

  - กองทุนสวัสดิการชุมชน  

  - สภาองค์กรชุมชน  

  - กลุ่มอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 

2. ผู้บริหารส่วนท้องถ่ินให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการ เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุม 

สนับสนุนในด้านอื่นๆ และมีอิทธิผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้นในชุมชน 

3. การให้ความร่วมมือของนักวิจัยชุมชน ความร่วมมือและความสนใจของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม

โครงการ 

4. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนและชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

5. การต่อสู้ท่ียึดชุมชนเป็นฐาน ต่อสู้เพื่อชาวบ้านที่เดือดร้อน 

6. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียน โรงพยาบาล ได้ เห็นถึง

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

7. มีแรงบันดาลใจจากวิทยากรท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 

8. ประชาชนในพ้ืนที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

 

 

 

1. กลุ่มเปูาหมาย เช่น ผู้ด้อยโอกาส ยังพ่ึงตนเองไม่ได้ในระยะยาว ต้องเป็นผู้รับความช่วยเหลือต่อไป 

2. การเกิดอคติต่องานวิจัย คิดว่ายาก น่าเบื่อ และใช้เวลานาน  

3. ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการน้อยเกินไป ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถประเมินผลได้มากนัก 

และไม่สอดคล้องกับการจัดท าแผนของงานอปท. 

4. งบประมาณในการด าเนินมีจ ากัด ท าให้ไม่เพียงพอ 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนไม่มคีวามพร้อม บางรายให้ความสนใจในการวิจัยน้อยเกินไป  

6. ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ (บางกลุ่ม) ไม่ให้ความร่วมมอืในการจัดเก็บแบบสอบถาม 

สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

ปญัหา อปุสรรค 
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7. บางโครงการเป็นโครงการที่ใหญ่ต้องใช้พลังจากหลายภาคส่วนในการท างานครั้งนี้ให้ส าเร็จ   

จึงเป็นช่วงของการประสาน หาทมีงาน และท าความเข้าใจกับชุมชน 

8. โครงการที่เสนอมีบางส่วนซ้ าซ้อนกับงานของ อสม. ที่ก าลังท าอยู่ จึงไม่สามารถของบประมาณ

จาก อบต. หรือ สปสช. ได ้

 

 

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่กระตุ้นความตระหนักของคนในครอบครัวในการดูแลกลุ่มเปูาหมาย

และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 

2. การแสวงหาแกนน าหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการท างานด้านชุมชน  

พร้อมท้ังกระตุ้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเป็นผู้ริเริ่ม ควบคุม และดูแล ตรวจสอบโครงการ 

3. ควรขยายระยะเวลาในการด าเนินโครงการ หรือโครงการมีความต่อเนื่อง 1-2 ปี และควรจัดท า

โครงการก่อนการท าแผนของอปท. 

4. หางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 5. ขยายผลคนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ให้ครบทุกหมู่บ้าน มี อสม./สภอ./โรงเรียน/อปพร.               

เข้ามาร่วมโครงการ 

6. คัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่มีความสนใจและให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยให้มากที่สุด 

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนักวิจัยชุมชน และให้ข้อมูลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

อย่างทั่วถึง 

8. ควรประสานความร่วมมือระหว่างท้องถ่ิน ท้องที่และชุมชน ท าความเข้าใจ และสร้างความ

ตระหนักร่วมกัน 

9. จดัท าฐานข้อมูลชุมชนให้มีความถกูต้อง ชัดเจน 

 10. จัดท าต้นแบบพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือขยายไปสู่พ้ืนที่อื่นที่มีปญัหา เช่น ปัญหาที่ดินท ากิน 

 

 

 

 

 

แนวทางแกไ้ขปญัหา/การพฒันาตอ่ยอด 
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โครงการวิจัยการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

สถานภาพการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยในปัจจุบัน ความต้องการการจัดสวัสดิการ

และก าหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย ด าเนินการร่วมกันระหว่าง 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12  โดยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12  เป็นเจ้าภาพหลัก  

 

 

เป็นการประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบถามความ

คิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุตามช่วงวัย (ผู้สูงอายุวัยต้น อายุ 60-69 ปี  ผู้สูงอายุวัยกลาง  

อายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุวัยปลาย อายุ 80ปีขึ้นไป) เจ้าหน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต าบล/อ าเภอ ผู้น าชุมชน 

ผู้สูงอายุ และบุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 156 ชุด รวม 3 พ้ืนที่ ได้แก่ 

ต าบลท่าทราย  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี และต าบล

หนองสรวง  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

 

 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ทั้ง 3 กลุ่มอายุ มีความกังวลใจในการใช้ชีวิตประจ าวันมากที่สุด ในเรื่องโรค

ประจ าตัวสุขภาพร่างกายและความเจ็บปุวย ซึ่งมีโรคประจ าตัวในลักษณะเดียวกันคือ โรคความดันโลหิต

มากที่สุด รองลงมาคือ ปวดข้อ ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม และโรคเบาหวาน นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังมีความกังวลใจ

เรื่องการท างาน/ไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว และเรื่องเงินออม/บ าเหน็จบ านาญ ไม่พอใช้  

ส่วนด้านความต้องการของผู้สงูอายุ ได้แก่ 

1) ผู้สูงอายุต้องการให้มีสุขภาพแข็งแรง และรู้วิธีรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสามารถท า

กิจวตัรประจ าวันต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง  

2) ต้องการให้ลูกหลานรัก เอาใจใส่ให้ความใกล้ชิด ยกย่องนับถือและยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ครอบครัว  

3) ต้องการใช้เงินและสามารถพ่ึงตนเองได้ด้วยมีบ าเหน็จ/บ านาญ หรือเงินใช้จากรายได้อื่น            

ให้เหมาะสมกับอัตภาพ  

โครงการวจิยัการจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมส าหรบัผูสู้งอายแุต่ละชว่งวยั 

การด าเนนิงาน 

ผลการศกึษา 
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4) ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสม ต้องการพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ 

ในวยัเดียวกัน  

5) ต้องการได้รับความรักความเอาใจใส่ดูแลจากบคุคลทั้งในครอบครัวและสงัคม  

ส าหรับแนวทางการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยมีการเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการ

ทั้งหมด 7 ด้าน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ ผู้สูงอายุวัยต้นยังสามารถท างานและช่วยเหลือตนเองได้อยู่ 

ดังนั้นควรเน้นไปที่การจัดสวัสดิการด้านรายได้และการออม วัยกลางเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลงมาก

ขึ้น และเริ่มตระหนักในการใช้ชีวิตบั้นปลาย ดังนั้นควรเน้นไปที่การจัดกิจกรรมทางสังคมและการดูแล

ปูองกันสุขภาพ และผู้สูงอายวุยัปลายซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ควรเน้นไปที่การดูแลสุขภาพ 

 

 
 

1. ความต้องการของผู้สูงอายุในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการ

ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ แต่ความเห็นบางส่วนมองว่าเป็นการจ่ายแบบปูพรม ผู้สูงอายุที่ไม่จ าเป็นก็ได้รับใน

อัตราเท่ากัน  จึงควรมกีารศึกษาวิจัยถึงรูปแบบความเหมาะสมในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 

  2. ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีความกังวลใจในเรื่องของการท างานหารายได้ และต้องการสวัสดิการใน

รูปแบบของการเสริมสร้างศักยภาพในการท างาน ดังนั้น ควรมกีารวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจัย 
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โครงการวจิยัรปูแบบการสรา้งภมูคิุม้กนัส าหรับครอบครวัในการแกไ้ขปญัหา

ความรนุแรงในเดก็และสตร ี

 

 

 

 

โครงการวิจัยรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีของประเทศไทย  ศึกษาลักษณะการสร้าง

ภูมิคุ้มกันส าหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี  และหารูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกัน

ส าหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรนุแรงในเด็กและสตรี  โดยศึกษาในพ้ืนที่ที่ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) ระดับดีเด่น หรือระดับดีประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝุาย ได้แก่ ตัวแทนครอบครัว 

จ านวน 15 ครัวเรือน ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระมูลนิธิต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลบางกระบือ  

อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี

ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 จากศูนย์พ่ึงได้ บ้านพัก

เด็กและครอบครัวจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือปูองกัน

การกระท าความรุนแรงในครอบครัว มีจ านวนทั้งสิ้น 

15,078 ราย แยกเป็น สตรีที่ ถูกกระท าความรุนแรง 

จ านวน 8,687 ราย หรือร้อยละ 57.6 และเป็นเด็ก จ านวน 

6,391 ราย หรือร้อยละ 42.4  โดยจัดเป็นประเภทความ

รุนแรงทางร่างกายมากที่สุด จ านวน 162 ราย รองลงมา             

เป็นความรุนแรงทางจิตใจ จ านวน 157 ราย และ        

ค้ามนุษย์ จ านวน 56 ราย  ทั้งนี้ผู้ถูกกระท าส่วนใหญ่          

เป็นภรรยา รองลงมาเป็นลูกและผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นสามี 

รองลงมาเป็นบิดา    

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

ในฐานะเจ้าภาพหลัก จึงได้ศึกษาวิจัยรูปแบบการ

สร้ า งภู มิ คุ้ มกั นส าหรั บครอบครั ว  ร่ ว มกั บ          

11 สสว. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์

ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีของประเทศ

ไทย และศึกษารูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับ

ครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก         

และสตรี  



รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558  

ส านกังานสง่เสรมิและสนับสนนุวชิาการ 1 

35 

 

 

 

  

โดยศึกษาในพ้ืนที่ที่ได้ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุม (ศพค.) ดีเด่นหรือดี           

ในปี 2557  ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับครอบครัวและชุมชน          

ซึ่งส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ด าเนินการศึกษาในพ้ืนที่ ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและ

สตรีระดับครอบครัวประกอบด้วย 4 กระบวนการ และรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับแก้ไขปัญหา          

ความรุนแรงในเด็กและสตรีระดับครอบครัวประกอบด้วย 3 กระบวนการ ดังนี ้

 

ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน 

1) กระบวนการส่งเสริมปูองกัน ได้แก่ การให้

ความรู้เรื่องสิทธิ กฎหมาย การใช้หลักศาสนาการ

ส่งเสริมรายได้ และการจัดท าคู่มือการครองเรือน 

เป็นต้น 

2) กระบวนการด าเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 

การใช้เครือข่ายในชุมชน เช่น เครือข่ายสหวิชาชีพ 

ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ภาครัฐ อปท. 

NGO โดยด าเนินการตามขั้นตอนการแจ้งเจ้าหน้าที่ 

ตาม พ.ร.บ. ความรุนแรงฯ แก้ไขปัญหาร่วมกันครั้งที่ 

1 และครั้งที่ 2 ถ้าไม่ส าเร็จประสานส่งต่อภาครัฐ 

และติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหา  (ราย

ครอบครัว) 

3) กระบวนการจัดการ ได้แก่ การบ าบัด และ

การจัดกิจกรรมฟื้นฟู สานสายสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

4) กระบวนการติดตาม ได้แก่ จัดท าแบบ

ส ารวจ/ติดตาม  การวิเคราะห์ รายงานผลการ

ติดตามหรือเสริมแรง ให้รางวัล ซึ่งในกระบวนการ

ทั้งหมดหากไม่ส าเร็จควรเริ่มกลับไปที่กระบวนการ

แรก ทั้งนี ้เพ่ือปูองกันการกระท าซ้ า 

1) การให้ความรู้ เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายที่

ศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการ

แก้ไขปัญหาความรนุแรง แม้จะว่าเป็นพ้ืนที่ศนูย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จึงควรให้ความรู้

ในเรื่อง พ.ร.บ.ความรนุแรง สิทธิการคุ้มครองที่จะ

ได้รบั บทบาทชุมชน เป็นต้น 

2) จัดพ้ืนกลางในการสื่อสาร รบัฟงัความ

คิดเห็นของครอบครัวในชุมชน ผ่านปราชญ์ชุมชน 

ผู้น า เครือญาติ เป็นต้น 

3) บูรณาการจัดกิจกรรมทั้งแนวดิ่งและ

แนวราบ เช่น ภาครัฐ ท้องถ่ิน ครอบครัว บ้าน วดั 

โรงเรียน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 
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1) การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ควรค านึงถึงปัจจัยปัญหาอื่นๆ ที่เป็นตัวแปรส าคัญ 

เช่น การติดสารเสพติดหรือเหล้า ปัญหาสุขภาพจิต การใช้จ่ายในครัวเรือน ควรศึกษาเป็นโครงการย่อย  

ในการแก้ไขปัญหาต้นเหตุดังกล่าว 

2) ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสวัสดิการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชนที่เป็นรูปธรรม 

มีคณะท างานที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนถูกต้อง สามารถจัดท าโครงการและขอ

งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีได้ โดยไม่ต้องรอ

งบประมาณส่งมาให้อย่างเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา  
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โครงการวิจัย “การจัดระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแล

ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการวิจัยการจัดระบบการดูแลทางสังคมและ

ระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้อายุในครอบครัวและชุมน           

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการการดูแลทางสังคมและ

การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ วิธีการ และระบบการดูแลทาง

สงัคมและระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายใุนครอบครัว

ระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ และแนวทางการ

จัดระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน โดยส านักงานส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 6 เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน  

การด าเนินงาน  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ซึ่งศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง จ านวน 249 คน 

และผู้สูงอายทุี่พ่ึงพิงตนเองได้ จ านวน 1,184 คน  

การเก็บข้อมูลด้ วยวิธีการสนทนากลุ่มใน พ้ืนที่      

จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

และในชุมชน จ านวน 392 คน ในพ้ืนที่ต าบลล าสามแก้ว 

อ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทุมธานี 

 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ

การดูแล 2 ด้านหลักๆ  ได้แก่ (1) ความต้องการ

การดูแลบริการสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุที่อ ยู่      

ในภาวะพ่ึงพิงมีความต้องการบริการสถาน

บริบาลคนชรามากกว่ าต้ องการอ ยู่บ้ าน      

หรืออยู่กับครอบครัวครอบครัวของผู้สูงอายุ  และ 

(2)  มีค่าใช้ จ่ายไม่เพียงพอต่อการดูแล  ความต้องการ       

การบริการทางสังคม พบว่า ผู้สงูอายุต้องการ 
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ให้มีการจัดผู้จัดการดูแลที่ท าหน้าที่วางแผนและประสานการดูแล เมื่อผู้สูงอายุอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง  

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบ  วิธีการ ของระบบการดูแลทางสังคมและการดูแลระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุในครอบครัวระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยยังมีระบบการดูแลระยะยาว

อย่างไม่เป็นรูปธรรม เน้นการดูแลจากครอบครัวและการสงเคราะห์เป็นครั้งคราว ส าหรับต่างประเทศ          

เน้นการดูแลจากครอบครัวเช่นกัน และมีการจ่ายเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพและระบบการดูแล

ระยะยาวตั้งแต่วยัท างาน 

ส าหรับแนวทางการจัดระบบการดูแลทางสังคมและ

ระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและ

ชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการดูแลผู้สูงอายุ 

ได้แก่ ผู้สูงอายุ ครอบครัวชุมชน และกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สนับสนุน การดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ส าหรับแนวทาง

ในการดูแล 

2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้แก่ การท าแผนและ

เตรียมงบประมาณรองรับ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

กลุ่มและคนในชุมชน เช่น การดูแลคนในครอบครัว การดูแล

ในชุมชน การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องการใช้เครือข่าย

ภายนอกชุมชนร่วมดแูล 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ   จากการศึกษาวิจัย พบว่า  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ควรส่งเสริม

หน่วยงานในพ้ืนที่น าข้อมูลด้านผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์เพ่ือจัดบริการด้านระบบการดูแลทางสังคมแก่

ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ ควรเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอาย ุ(อผส.) โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ การท าฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การตรวจเย่ียม

บ้านการบริการทางสังคมให้กับผู้สูงอายใุนชุมชน 
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งานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงฯ  บทบาทในการเป็นผูช้ว่ยผูต้รวจราชการกระทรวง 

  

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากกระทรวง          

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงในเขตพ้ืนที่

ความรับผิดชอบ ในเขตตรวจราชการที่ 1 จ านวน 4 จังหวัด คือปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และ

สระบรุี ซึ่งมีหน่วยงานในสงักัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 45 หน่วยงาน 

 

 

1. การประชุมกลุ่มจังหวัดครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุม สสว.1-12  ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม  2557 

ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เพ่ือปรับแบบการติดตามการขับเคล่ือนแผนงานโครงการตาม

กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 7 กลุ่มเปูาหมาย 

 

 

 

 

 

2. ติดตามความก้าวหน้าโครงการในพ้ืนที่ ได้ติดตามร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จ านวน  4 

จังหวัด ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนาคม 2558 เพ่ือติดตามความก้าวหน้า การนิเทศงาน และ            

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการปี 2558 

 

 

 

 

 

 

3. ประชุมจังหวัดครั้งที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ รอบ 3 และสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) ในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน  2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสรุปผล

และท าข้อเสนอในการขับเคล่ือนประเด็นนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามแผนการตรวจราชการ จ านวน 13 ประเด็น ได้แก่ 

1) ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

2) ด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ผลการด าเนนิงาน 
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3) ด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สงูอายุอย่างมีคุณภาพ 

4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

5) ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มชาติพนัธ์ 

6) การพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อย 

7) ด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8) ด้านสตร ี

9) ด้านครอบครัว 

10)  ด้านเด็กและเยาวชน 

11)  ด้านการพัฒนาองค์กร ชุมชนและเครือข่าย 

12)  การพัฒนาบคุลากร 

13)  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ส่วนส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 รบัผิดชอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อย  

 

 

 

 เมื่อประมวลผลสถิติตามแบบตรวจราชการฯ และน าเสนอผลการประมวลแล้ว จึงน าผลนั้นมาเป็น

ประเด็นสนทนาโดยสมาชิกกลุ่มมาจากตัวแทน พมจ. 76 จังหวัด การเคหะแห่งชาติ พอช. และผู้ตรวจ

ราชการภาคประชาชน เพ่ือค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่ปัจจัย       

แห่งความส าเร็จ โดยมีคณะท างานส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เป็นวิทยากรกระบวนการ 

ผลสรุปการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงาน ดังนี้ 

ปญัหาและอุปสรรค แนวทางการขบัเคลื่อนแกไ้ขปญัหา 

1. ขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

2. ไม่มขี้อมูลการจัดสรรท่ีดินเพ่ือรองรับ     

   การแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

3. ราคาที่ดิน ณ ปัจจุบัน สูงเกินกว่าที่รฐับาล 

   จะจัดสรรได้ 

4. ขาดข้อมูลผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 

5. ขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 

   ระหว่างหน่วยงานฯ กับผู้ประสบปัญหา 

   ความเดือดร้อน 

 

1. ก าหนดนโยบายรองรับ/แก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย 

   ให้หน่วยงาน กระทรวง กรม เข้ามาร่วมบูรณาการ 

   รบัผิดชอบ เช่น กระทรวง พม. มท. ศธ. และที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการปัญหา 

   ได้ด้วยตนเอง 

3. จดัตั้งคณะท างานระดบัพ้ืนที่ อาทิ อปท. ผู้น าชุมชน  

   ผู้แทนพอช. ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานฯ  

   ระดบัพ้ืนที่ กลุ่มองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ เพ่ือท าหน้าที่ 

    - ส ารวจและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 

       ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดระดับกลุ่มเปูาหมายตามความยากจน 

ผลการระดมความคิดเหน็ (Focus Group) 
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ปญัหาและอุปสรรค แนวทางการขบัเคลื่อนแกไ้ขปญัหา 

6. ขาดตลาดรองรบัผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก 

   การรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือการสร้างรายได้ 

   ให้ชุมชนอย่างแท้จริง 

7. กลุ่มเปูาหมายประเภทครัวเรือน ยังไม่มี 

   ที่รองรับและหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ 

8. การแทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น  

   กรณีฐานเสียงหายไปเมื่อย้ายถ่ินฐาน 

    - ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการจัดสรรท่ีดินเพ่ือรองรับ 

      การแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

4. จัดตั้งคณะท างานระดบัจังหวดั อาทิ CEO ผู้ว่าราชการ 

    จังหวดั หวัหน้าส่วนราชการจังหวดัที่เกี่ยวข้อง อปท. 

    - ก าหนดบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิแก้ไข 

      ปัญหาในพ้ืนที่ 

    - บรูณาการหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ 

5. พิจารราหาพ้ืนที่เพื่อด าเนินการรองรบัการด าเนินงาน เช่น  

   ที่ดินสงวน ที่ดินราชพสัดุ หรอืที่ดินบงัคับคดี (ม.44)ฯลฯ 

6. เชื่อมโยงหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (CSR) 

7. กลไกขับเคลื่อนเข้าสู่ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

8. บรรจุประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

   ของชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่ยุทธศาสตร์จงัหวัด/ 

   เทศบญัญัติ อปท. 

9. สรรหาที่ดินเพ่ือรองรบัการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน 

   แออัดและผู้มีรายได้น้อย อาทิ ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินสงวน 

   การรถไฟแห่งชาติ นิคนสร้างตนเอง ฯลฯ 

10. รฐับาลและอปท. สนับสนุนเงินอุดหนุนร่วมกับชุมชน เพ่ือ 

    จัดซื้อที่ดิน 

11. อปท. ท าการพิจารณา จัดสรรท่ีอยู่เพื่อรองรับ 

    กลุ่มเปูาหมายประเภทครัวเรือน โดยของบประมาณ 

    สนับสนุนจากรัฐบาล 

12. พอช. สร้างจิตส านึก ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม 

    โครงการ อาทิ การวางผังชุมชน การเลือกรูปแบบ- 

    โครงการ การออม และการก่อสร้าง 

13. พอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ 

    โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งข้อมูลให้ประชาสัมพันธ์ 

    จังหวดั ท าการเผยแพร่ และช่องทางประชาสัมพันธ์ 

    ด้านอื่นๆ สื่อ วิทยุ โทรทศัน์ ท้องถ่ิน อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
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โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

 โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์          

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความมีน้ าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้น เป็นการกระตุ้น

ความเอื้ออาทรต่อกันอันจะน ามาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของหน่วยงานที่จะสร้างพลังอันย่ิงใหญ่ต่อการ

พัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นบุคลากรส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จ านวน 43 คน 

 

 

 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ด าเนินงานจัดกิจกรรม Happy Workplace 5 ด้าน คือ 

 

กจิกรรม (Happy Workplace) การด าเนนิงาน 

สุขภาพดี (Happy Body) การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ครบทั้ง 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ           

มีกิจกรรมออกก าลังกายตามสมควร จัดให้มีลานออกก าลังกาย รวมถึง

การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 ทางสงบ (Happy Soul) กิจกรรมทางศาสนา ให้บุคลากรเกิดศรัทธามีศิลธรรมน าทาง ในการ

ด าเนินชีวิต โดยจัดกิจกรรม คือ 

-ท าบุญตักบาตรอาทิตย์ละวนั  

-ท าบุญตามประเพณ ี 

-ส่งเสริมการสวดมนต์ท าสมาธิ  

-ท าบุญไหว้พระนอกสถานที ่

ผ่อนคลาย (Happy Relax) จัดกิจกรรมนันทนาการคลายเครียด ให้มีการรับประทานอาหารว่าง

ร่วมกันอย่างน้อยอาทิตย์ละวนั และกิจกรรมบนัเทิงในห้องศนูย์การเรียนรู้ 

หาความรู้ (Happy Brain) ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ การเข้าร่วมหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกจัด

ขึ้น แข่งขันการจัดบอร์ดนิทรรศการ 

ออมดี หนี้ลด ออมอุตลุด หนี้

พ้นตัว (Happy Money) 

สนับสนุนให้บุคลากรรู้จักเก็บบริหารการใช้จ่ายเงินอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

 

 

 

 

การด าเนนิงาน 
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1. บคุลากรมีน้ าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเอื้ออาทรต่อกัน 

2. เกิดความรัก ความสามคัคีแก่บคุลากรในองค์กร 

3. บคุลากรตระหนักรู้ถึงการให้และการเพิ่มคุณค่าแก่ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท์ีไ่ด้รบัจากการด าเนนิกจิกรรม 
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งานสนับสนนุการปฏบิัตงิานของหนว่ยงานอืน่ 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 กระทรวงกลาโหม  ได้จัดท าโครงการจัด          

การประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเองของกองอ านวยการรักษาความั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกัน

ตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา  การปกครอง และการรักษาความปลอดภัยให้เป็นหมู่บ้าน

ตัวอย่างในการจัดระเบียบชายแดน   พัฒนาระบบงานคือ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการพัฒนา          

และบริการ และระบบการบริหารงานหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง  การสร้างขวัญและก าลังใจให้ชุดครูฝึก         

ในการพัฒนาการฝึกให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป และสร้างความร่วมมือร่วมใจ

ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านกับส่วนราชการในท้องถ่ินให้มี          

ความตั้งใจ และทุ่มเทในการฝึกและ การพัฒนาอย่างจริงจัง โดยมี 

พลตรีกันตภณ อัครานุรักษ์ เลขาธิการกองอ านวยการรักษา        

ความมั่นคงภายในภาค 1  เป็นประธานกรรมการ และได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการให้คะแนนการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ

ปูองกันตนเองระดับภาคประจ าปี 2558 จ านวน 17 คน จากผู้แทน

กระทรวงต่างๆ  11 กระทรวง ประกอบด้วย 

- กระทรวงกลาโหม  

- กระทรวงมหาดไทย 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

- กระทรวงสาธารณสุข 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

- กระทรวงพาณิชย์ 

- กระทรวงแรงงาน 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 1 เข้าร่วมเป็นกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง (อพป.)            

ระดบัภาค ประจ าปี 2558 ในหมดพัฒนาและบริการ ร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 

ระหว่างวันที่ 2-15 พฤษภาคม  2558 ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา 

นครนายก กาญจนบรุี สมุทรสงคราม และระยอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคือ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ          

ความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างกระทรวงและกองทับ นอกจากนี้เป็นการบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ         

ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลหมู่บ้านซึ่งยึดหลักการประเมินเพ่ือพัฒนา เนื่องจาก

กรรมการทุกท่านให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สะท้อนให้เห็นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านตามบทบาท 

ภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวงให้คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนทราบ และแต่ละกระทรวง        

มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท์ีไ่ด้รบั 

การด าเนนิงาน 
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คณะผูจ้ดัท า 

 

ที่ปรึกษา 

1. น.ส.จีรนันทน์  จันทร์พาณิชย์ นักพฒันาสงัคมช านาญการพิเศษ รกัษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

แหล่งข้อมูล 

1. ฝุายบริหารงานทั่วไป 

2. กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสงัคม 

3. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

4. กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

 

รวบรวมและเรียบเรียง 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

1. นางสาวภิญญาพัชญ์ สนัติจิราวัชร์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

2. นางอุไรวรรณ แจง้เวชฉาย เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 

3. นายเอกวรา  ธรรมกีรติวงศ ์ นักพฒันาสงัคมปฏิบตัิการ 

4. นางสุภาพร  สาริขิต  พนักงานบริการ 

5. นางวรางคณา บญุยงค์  พนักงานบริการ 

 

ออกแบบและภาพประกอบ 

นางสุภาพร สาริขิต  พนักงานบริการ   


