
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สวนที ่1 
โครงสราง บทบาทภารกจิของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 

และสาํนกังานสงเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1 
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   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ วันท่ี 2 ตุลาคม 2545 มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสราง
ความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และ
ชุมชน และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือ
สวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

    
 
  
 

   ภาระของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย แบงออกเปน 5 กลุม คือ  กลุมอํานวยการ  
กลุมนโยบายการพัฒนาสังคมฯ กลุมสงเสริมการพัฒนาสังคม กลุมวิจัยและพัฒนาสังคม และกลุมบริการเฉพาะ ดังนี้ 
  1. กลุมอํานวยการ ประกอบดวยการเสนอแนะนโยบายและแผนของกระทรวง การพัฒนาดานกฎหมาย 
ประสานความรวมมือระหวางประเทศ ติดตามประเมินผล  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 

อํานาจหนาที่ของกระทรวง 

  ภารกิจของกระทรวง 
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 2. กลุมนโยบายการพัฒนาสังคมฯ ประกอบดวย การพัฒนามาตรฐานทางสังคม พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม พัฒนา
คานิยมและจิตสํานึกท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย สรางโครงขายความคุมครองทางสังคม และการบริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศและใหบริการขอมูล เพ่ือการพัฒนาสังคมฯ  
 3. กลุมสงเสริมการพัฒนาสังคมฯ ประกอบดวย การสงเสริมเครือขายการพัฒนาสังคม และ สวัสดิการสังคม 
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย สงเสริมศักยภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการ สงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และประชาสังคม กําหนดมาตรการเพ่ือสงเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางสังคม สงเสริมกระบวนการเรียนรูของ
ประชาสังคม สงเสริมกลไกทางสังคมและการมีสวนรวมของพลเมืองในการพิทักษสิทธิและหนาท่ีของประชาชน และบริหาร
กองทุนและสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินการ 
 4. กลุมวิจัยและพัฒนาสังคมฯ ประกอบดวย การศึกษาและวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมฯ การศึกษาเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาสังคมฯ และการศึกษาเพ่ือสรางระบบเตือนภัยทางสังคมฯ 
 5. กลุมบริการเฉพาะ ประกอบดวย งานสนับสนุนวิชาการภูมิภาค งานพัฒนาคุมครองชวยเหลือ ผูประสบปญหา
ดานท่ีอยูอาศัย งานสถานสงเคราะห และงานโครงการพิเศษ 

 

 
 
 
 

“มุงสังคมคุณภาพ บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบรวมกัน” 
 
 
 

 
 
พันธกิจที่ 1 : สรางระบบสวัสดิการใหประชาชนมีหลักประกันและมีความม่ันคงในชีวิต 
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง 
พันธกิจที่ 3 : เสริมสรางทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาองคความรู ขีดความสามารถและระบบบริหารจัดการดานการพัฒนาสังคม 
 
 
 

 
“รวมมือ รวมใจ รวมพลัง สรางสรรคสังคมคุณภาพ” 

 

 
 
 

 
 

ยุทศาสตรที่ 1 : การผลักดันใหเกิดสังคมสวัสดิการ 
ยุทศาสตรที่ 2 : การพัฒนาสังคมเขมแข็งพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
ยุทศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางพลังทางสังคม 
ยุทศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบการยกระดับความสามารถการบริหารจัดการดานการพัฒนาสังคมและธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ 

คานยิมองคกร 

ประเดน็ยทุธศาสตร 

วสิยัทัศน 
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โครงสรางกระทรวงกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 

สาํนกังานปลดักระทรวง กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรมกิจการผูสงูอาย ุกรมกิจการเดก็และเยาวชน 

กรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพกิาร 

กรมกิจการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั 

1. กลุมพัฒนาระบบบริหาร   9. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. กลุมตรวจสอบภายใน   และการสื่อสาร 
3. *สํานักบริหารกลาง    10. กองเผยแพรและประชาสมัพันธ 
4. กองยุทธศาสตรและแผนงาน   11. กองอาเซยีน 
5. กองตรวจและประเมินผล   12. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
6. กองวิชาการ    13. ศูนยชวยเหลือสังคม 
7. กองกฎหมาย    14. ศูนยตอตานการคามนุษย 
8. สถาบันพระประชาบดี  15. กองแบบแผนและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

องคการมหาชน 
-สถาบันพัฒนาองคกรชมุชน 

รฐัวสิาหกจิ 
-การเคหะแหงชาต ิ
-สถานธนานุเคราะห 

ราชการบรหิารสวนภมูภิาค 
-สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด 76 จังหวัด 

หนวยงานราชการบรหิารสวนกลางทีจ่ดัตัง้ในภมูภิาค 
-สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 

*ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ 14) พ.ศ. 2558 
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สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (สสว.1) จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนท่ี 103 
ก หนา 186-189 ฉบับ ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2545(เลมท่ี 1) มีฐานะเทียบเทากองหรือสํานัก ตอมา ป 2558 มีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2558 ใหสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ไปสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนท่ี 153 ฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558 

 

  
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2558 กําหนดใหสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 1 สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท่ี 488/2558 เรื่องจัดตั้งสวนราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ตามขอ 18 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1) วิเคราะห วิจัย พัฒนาทางวิชาการการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 
2) สงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการ องคความรู ขอมูลสารสนเทศใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานบริการทุก

กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีใหบริการในความรับผิดชอบของกระทรวง รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ องคกร
ภาคเอกชน และประชาชน 

3) ศึกษา วิเคราะห สถานการณและสภาพแวดลอม เพ่ือคาดการณแนวโนมของสถานการณทางสังคมและผลกระทบ 
รวมท้ังใหขอเสนอแนะการพัฒนาสังคมและจัดทํายุทธศาสตรในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 

บทบาทหนาที ่

สาํนกังานสงเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1 

ความเปนมา 
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4) เปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
5) เปนศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
6) สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวง          

ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

โดยแบงโครงสรางภายในสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ไดแบงออกเปน 1 ฝาย 3 กลุม ไดแก 
� ฝายบริหารงานท่ัวไป 
� กลุมงานวิจัยและพัฒนา 
� กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
� กลุมสงเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม 

 

บทบาทหนาที่ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 ตามคําสั่ งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท่ี 034/2555 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2555         
เรื่องแตงตั้งผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1-12 ปฏิบัติงานเปนผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

1) ประสานและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง         
ของมนุษย 

1.1  ขอความรวมมือหรือขอความเห็นชอบจากผูมีสวนเกี่ยวของในการตรวจราชการ เชน อปท. 
ประชาชน และหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี 

1.2 ประสานหนวยรับตรวจเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีตรวจติดตามโครงการ 
1.3  เตรียมการประชุม เชน การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม/การเชิญประชุม/       การ

จัดเตรียมหองประชุม ฯลฯ 
2) สนับสนุนการตรวจราชการในเขตพ้ืนท่ีรวมกับผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย รวมท้ังการตรวจราชการในกรณีท่ีรับมอบหมาย 
2.1  การชี้แจง แนะนํา และปรึกษาแกหนวยรับตรวจในการดําเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการ

และนโยบายตางๆ 
2.2  ติดตามผลการดํา เนินงานตามขอสั ง เกต/ขอเสนอแนะของ ผต. พรอมท้ังรายงานผล          

การติดตามให ผต. ทราบ  
2.3  รวมปรึกษาหารือกับหนวยรับตรวจในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เชน การอบรม/สัมมนา/เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูในเขตตรวจราชการ 
3) สนับสนุนการตรวจราชการในเขตพ้ืนท่ีการตรวจราชการท่ีรับผิดชอบ 

3.1  ใหการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนตอการตรวจราชการ เชน บุคลากร/วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ/
เครื่องใช/ยานพาหนะ และงบประมาณ ฯลฯ 

3.2  รวมตรวจราชการกับ ผต. โดยทําหนาท่ีวิเคราะหกิจกรรมท่ีหนวยงานรับตรวจนําเสนอวา        
มีความเหมาะสมและถูกตองและเปนผลดีตอการบริหารงาน รวมท้ังใหขอเสนอแนะตอ ผต. 

4) รวบรวม ประมวล วิเคราะห และรายงานสถานการณทางสังคมและการดําเนินงานโครงการตามแผน        
การตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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� ประเมินสถานการณระดับจังหวัดในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการเพ่ือนําเสนอ ผต. เพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณากระบวนการบริหารโครงการของหนวยรับตรวจ 
  

 
  
 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี โดยมีกลุมเปาหมายผูรับบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 ไดแก เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมท่ี
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติเปนผูกําหนดรวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืนๆ มีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 

“เปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาสังคม สูการปฏิบัติอยางมีผลสัมฤทธ์ิ” 
 
 

 
 
พันธกิจที่ 1 : บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพ่ือจัดวางยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที ่
พันธกิจที่ 2 : ใหคําปรึกษาแนะนําบนฐานความรูแกสวนราชการในสังกัดองคกร ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
พันธกิจที่ 3 : ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการดานการพัฒนาสังคม 
พันธกิจที่ 4 : ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตรในระดับพ้ืนที่ 
พันธกิจที่ 5 : พัฒนาหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
 
 

 
“มุงบริการ รวมพลัง สรางสรรค พัฒนา” 

 

 
 
 

 
 

ยุทศาสตรที่ 1 : การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร พม. สูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
ยุทศาสตรที่ 2 : พัฒนาศูนยการเรียนรูการพัฒนาสังคม 
ยุทศาสตรที่ 3 : เสริมสรางและพัฒนาความรูและนวัตกรรมทางสังคม 
ยุทศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบการนิเทศและการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการ 
ยุทศาสตรที่ 5 : พัฒนา สสว. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
 
 
 

กลุมเปาหมายและพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

วสิยัทัศน 

พันธกิจ 

คานยิมองคกร 

ประเดน็ยทุธศาสตร 
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เปาประสงคที่ 1 : หนวยงานในสังกัด พม. และองคกรภาคีระดับพ้ืนที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน 
  ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เปาประสงคที่ 2 : เปนคลังความรูและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่ 
เปาประสงคที่ 3 : ไดองคความรูและนวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ กอใหเกิดกลไกการขับเคล่ือน 
 ของทุกภาคสวนในการพัฒนาสังคม 
เปาประสงคที่ 4 : มีระบบการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคที่ 5 : บุคลากรมีขีดสมรรถนะ ตามภารกิจในความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ 

เปาประสงค 
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โครงสรางสํานกังานสงเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1 

ผูอํานวยการสํานกังานสงเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1 

ฝายบรหิารงานทัว่ไป กลุมนโยบายและยทุธศาสตร กลุมวจิยัและการพฒันา กลุมสงเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 
พฒันาสงัคม 

1) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ  
งานชวยอํานวยการ การบริหา 
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
การบริหารงานบุคคล 
2) ดําเนินการดานงานประชาสัมพันธ 
3) ประสานงานการดําเนินงานระหวาง
ราชการบริหารงานกลางสวนภูมิภาค และ
ทองถิ่น 
4) ปฏิบัติของกลุมงานและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของหรือไดรับมองหมาย 

1) วิเคราะหและจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาสังคมใหสอดคลองกับพื้นที่ 
2) ศึกษา วิเคราะห วางแผนยุทธศาสตร  
และบูรณาการ เพื่อการจัดทําแผนทางสังคม         
ใหสอดคลองกับพื้นที่และกลุมเปาหมายในระดับ
กลุมจังหวัด 
3) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร
จากสวนกลางไปสูการปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ 
และเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรระหวาง
สวนกลางและภูมิภาค 
4) สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและ
ภารกิจของกระทรวง  ในพื้นที่กลุมจังหวัด 
 

1) ศึกษา คนควา วิจัยเพื่อใหไดองค 
ความรูนวัตกรรม รูปแบบแนวทาง 
การดําเนินงานเพื่อนําไปสูการแกไขปญหา   
ที่เปนปจจุบันเฉพาะหนาที่หรือเปนการเตรียม
ความพรอมเพื่อใหทันตอสถานการณที่เกิดขึ้น
ในอนาคต 
2) เสริมสรางใหเกิดนักวิจัย และเครือขาย 
ทางวิชาการดานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยในมิติพื้นที่ 
3) จัดทําแผนแมบทวิจัยการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยในมิติพื้นที่ 
 

1) เปนศูนยกลางการใหบริการและถายทอดความรู
ดานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแก
หนวยงานในพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกร 
เอกชนและประชาชน 
2) ผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการดานการ
พัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย ใหแก
หนวยงานในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรเอกชน ประชาชน และ 
ภาคเครือขายในระดับประเทศและตางประเทศ 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานองคกร
ปกครองทองถิ่นและภาคีเครือขายในพื้นที่ เพื่อใหทัน         
ตอการเปลี่ยนแปลง 
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อตัรากาํลงั 
สาํนักงานสงเสรมิและสนบัสนนุวิชาการ 1 

 
 

 
 

 
 

          อัตรากําลังขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ประจําปงบประมาณ 2559 
มีจํานวนท้ังสิ้น 42 คน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 

ฝาย/กลุม จํานวนอตัรากาํลงั 

ขาราชการ 12 

ลูกจางประจํา 11 

พนักงานบริการ 14 

พนักงานจางเหมา 5 

รวม 42 

33.33% 

11.90% 
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หนวยงานทีต่ัง้อยูในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบ 4 จงัหวดั 
 

จังหวดัปทมุธาน ี จังหวดันนทบรุ ี

1.  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
2.  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 จังหวัดปทุมธานี 

3.  สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต 
4.  สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช 
5.  สถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร 
6.  สถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงชายธัญบุรี 
7.  สถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงหญิงธัญบุรี 
8.  สถานสงเคราะหคนไขโรคจิตทุเลาหญิงบานกึ่งวิถี 
9. สถานสงเคราะหคนไขโรคจิตทุเลาบานวิถีชาย 
10. สถาบันพระประชาบดี 
11. ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดปทุมธานี 
12. ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
  จังหวัดปทุมธานี 

13.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
14.  สถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย   
   จังหวัดปทุมธานี 
15. สํานักงานเคหะชุมชนรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
  จังหวัดนนทบุรี 
2. สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท 
3. ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ 
4. สถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงนนทบุรี 
5. สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (หญิง)  
  ปากเกร็ด 
6. สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา(ชาย) 
  ปากเกร็ด 
7. สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
8. สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา 
  ปากเกร็ด (เฟองฟา) 
9. ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง 
10. สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ 
11. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด 
12. สถานสงเคราะหเด็กชายปากเกร็ด 
13. สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด 
14. สถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดนนทบุรี 
15. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
16. ศูนยบริการบุคคลออทิสติก 
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จังหวดัพระนครศรอียธุยา จังหวดัสระบรุ ี
1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุวาสนะเวศม 
3. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. สํานักงานเคหะชุมชนพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
  จังหวัดสระบุรี 
2. นิคมสรางตนเองพระพุทธบาท 
3. สถานสงเคราะหเด็กหญิงจังหวัดสระบุร ี
4.สถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงทับกวาง 
5. ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดสระบุร ี
6. บานพักใจ 
7. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุร ี
8. ศูนยเรียนรูและพัฒนาทักษะผูรับบริการ 
9. สํานักงานเคหะชุมชนจังหวัดสระบุรี 
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1. โครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม (TPSO POLL) 
2. โครงการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมในระดับกลุมจังหวัด 
3. โครงการศึกษาวิจัยกลยุทธสงเสริมการออมใหแกวัยผูใหญเพ่ือเตรียมความพรอมการเขาสูวัยผูสูงอาย ุ
4. โครงการจัดทํายุทธศาสตร 
5. โครงการนักวิจัยชุมชน 
6. โครงการนักวิจัยวัยทีน 
7. โครงการศึกษาวิจัยกลไกการคุมครองทางสังคมสําหรบัเด็กในชุมชนเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
8. โครงการศึกษาวิจัยกลยุทธการสรางความเขมแข็งของเครอืขายผูสูงอายุ 
9. โครงการวิจัยทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาํหรับคนเรรอน 
10. โครงการศูนยการเรียนรูการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนที่กลุมจังหวัด 
11. งานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงฯ 
12. ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2559 

สวนที ่2  
ผลการดาํเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ขอมูลทางสถานการณทางสังคมเปนสิ่งท่ีจําเปนและสําคัญยิ่งตอการวางแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากปญหา        
ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมีความหลากหลายและซับซอนมากข้ึน 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 -12 รวมกับศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร จึงรวมกันดําเนินการจัดทําสถานการณทางสังคม โดย สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10       
เปนเจาภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนสถานการณทางสังคมในระดับพ้ืนท่ี/กลุมจังหวัด และนําขอมูลท่ีไดรับ        
มาวางแผนดําเนินการแกไขแตละสถานการณใหเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ีรวมท้ัง เผยแพรขอมูลไปยังหนวยงานอ่ืนๆ          
เพ่ือพิจารณาใชประโยชนตอไป 

 
 

 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไป ในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของ สสว. 1 ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีลงพื้นท่ีภาคสนามโดยสรุปไดดังนี้ 

1. สํารวจครั้งท่ี 1 เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอผลกระทบจาก ”สังคมกมหนา” ระหวางวันท่ี 8-12 กุมภาพันธ 2559 
จํานวน 200 ตัวอยางในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี และจังหวัดอยุธยาพบวา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผลกระทบจากสังคมกมหนา ขอเสนอแนะ/วิธแีกปญหา 
เสียงตอการเกิดอุบัติเหตุ
เพราะมัวสนใจอยูกับสิ่ง
ตรงหนา 

43.20 ทํากิจกรรมภายใน
ครอบครัวและคนรอบขาง 
ใหมากข้ึน 

35.74 

แลกเปล่ียนความรูในสิ่งใจ
รวมกัน 

32.70 สงเสริมใหทํากิจกรรมอ่ืนๆ 
เชน อานหนังสือ ออกกําลังกาย 

21.42 

สามารถอัพเดทขอมูลขาวสาร
ไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ 

31.70 รณรงคในการเลนมือถือให
เหมาะสมกับเวลาแลสถานท่ี 

14.28 

สรปุผลการดาํเนนิงาน 

 

วดัอณุหภูมทิางสังคม  
TPSO POLL 
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2. สํารวจครั้งท่ี 2 เรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการแกปญหา “เด็กแวน” ระหวางวันท่ี 16-27 พฤษภาคม 2559 

จํานวน 300 ตัวอยางในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอยุธยาพบวา 
 

การปองกนัปญหา“เดก็แวน” ขอเสนอแนะ/วิธแีกปญหา 
หามม่ัวสุม รวมกลุมแขงรถ 60.40 ควรมีกฎหมายบังคับใชอยางเครงครัด 85.28 
จับแลวไมใหมีการประกันตัวทันที 52.01 แกไขจากปญหาครอบครัวและอบรมให

ความรูดานกฎหมาย 
18.52 

เพ่ิมโทษผูผลิตครอบครองจําหนาย 
ดัดแปลงสภาพรถ 

47.99 แกปญหาอยางจริงจัง มีองคกรเฉพาะทาง
และจัดสนามแขง 

11.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความรุนแรงของปญหา 
คอนขางรุนแรง 
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3. สํารวจครั้งท่ี 3 เรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการแกปญหา ”การคามนุษย” ระหวางวันท่ี 11-15 กรกฎาคม 2559 

จํานวน 300 ตัวอยางในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี และจังหวัดอยุธยาพบวา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

การปองกนัและแกไขปญหาการคามนษุย ขอเสนอแนะ 
การปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองแกบุญหลาน เชน 
ความพอเพียง ประหยัด  

78.33 เพ่ิมความเขมงวด เชน กฎหมาย 
เจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงาน 

83.67 

ชวยกันเฝาระวังใหคําแนะนําใหคําปรึกษา
สมาชิกในชุมชน 

68.67 ทุกสวนควรมีจิตสํานึกในการรวมมือปองกัน
แกไขปญหาอยางจริงจัง/บูรณาการ 

65.00 

ใหความรวมมือเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงคและ
สงเสริมการปองกันการคามนุษย 

67.33 ใหกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรงกวานี้ 65.00 

แจงเบาะแสการคามนุษย 67.00 ใหเฝาระวังและแจงเบาะแส 61.00 
 
 

 
 
 
 

 
 

ระดบัความรนุแรงของปญหา 
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รายงานสถานการณทางสังคมระดับกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 เปนหนึ่งในภารกิจการดําเนินการพัฒนาและแกไข
ปญหาดานสังคมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 ดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณ       

ทางสังคมในระดับกลุมจังหวัด เพ่ือการศึกษา วิเคราะหสถานการณ และสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพ่ือใชเปนขอมูล 
ในการคาดการณ แนวโนมของสถานการณทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังเปนขอเสนอแนะ แนวทางการ
ดําเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ แกกลุมเปาหมาย อาทิ หนวยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง         
ของมนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคประชาชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภาคีเครือขาย และประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ตอไป 

 

 

  
 

1. รวมประชุมชี้แจงการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมระดับกลุมจังหวัด จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป และ
แนวทางการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมระดับกลุมจังหวัด 

2. รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดอาทิขอมูลแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจําป พ.ศ. 
2557– 2560 ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานของครัวเรือน (จปฐ.) ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) รายงานสถานการณ        
ทางสังคมของทองถ่ิน (อปท.1) และขอมูลทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในเขตพ้ืนท่ี  

3. บันทึกขอมูลทุติยภูมิประมวลผลขอมูลโดยใชวิธีการและเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห อาทิการแจกแจง
ความถ่ี ผลรวม (Sum) คาเฉล่ีย (Mean) คาสูงสุด (Max) คาต่ําสุด (Min) และคารอยละ (Percentage) 

4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลสถานการณทางสังคมระดับกลุมจังหวัด 
5. จัดทํารายงานสถานการณทางสังคมระดับกลุมจังหวัด  
6. เผยแพร และประชาสัมพันธเพ่ือการนํารายงานสถานการณทางสังคมระดับกลุมจังหวัดไปใชประโยชน 
7. ถอดบทเรียนและสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

 
  
 
 

 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบภาคกลางตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สระบุรี 

 

 
 
 

1. ขอมูลแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจําป พ.ศ. 2557 – 2560 โดยสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กระทรวงมหาดไทย 

ขอบเขตดาํเนินการ 

ขอมลูทตุยิภมูทิีใ่ช 
 

วิธกีารดาํเนนิงาน 

โครงการจดัทาํรายงาน สถานการณทางสังคม 
ในระดบักลุมจงัหวดัภาคกลางตอนบน 1 
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2. ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) พ.ศ. 2558 โดยศูนยขอมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

3. ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) พ.ศ. 2558 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
4. รายงานสถานการณทางสังคมของทองถ่ิน ป 2558 (อปท.1) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
5. แหลงขอมูลอ่ืน ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขอมลูความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) ป 2558 
 

ขอมลูความจาํเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
การปลูกฝงคานิยมไทย

การมีบานพักอาศัย

สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพ
และอนามัยดี
รายไดกาวหนา

 
 
 

 
 
 
 

2. ขอมลูพืน้ฐานระดบัหมูบาน (กชช.2ค) ป 2558 
 

ขอมลูความจาํเปนพื้นฐาน (กชช.2ค)
การมีสวนรวมและความ
เขมแข็งของชุมชน
โครงการสรางพ้ืนฐาน

การประกอบอาชีพและมีงาน
ทํา
ความรูและการศกึษา

 
 

3. ขอมูลรายงานสถานการณทางสงัคมของทองถิ่น (อปท.1) ป 2558 

 

สรปุผลรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถานการณทางสงัคมในพืน้ทีก่ลุมจงัหวดัภาคกลางตอนบน 1 

41.19% 

34.83% 27.33% 

20.93% 

18.41% 

22.49% 

20.99% 

12.11% 

7.30% 
4.33% 
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ก.สถานการณเชิงประเดน็สังคม 
 

สถานการณเชงิประเด็นสงัคม
ปญหาดานท่ีอยูอาศัยและ
ส่ิงแวดลอม
ปญหาดานการมีงานทําและ
รายได
ปญหาดานความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพสิน
ปญหาดานการศึกษา

 
 
 
ข.สถานการณสังคมเชงิกลุมเปาหมายทีต่องไดรบัการพฒันา 
 

สถานการณเชงิกลุมเปาหมาย
ที่ตองไดรบัการพฒันา

ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)

เด็ก (อายุต่าํกวา 18 ป
บริบูรณ
แรงงาน

สตรี (อายุ 25 ปขึ้นไป-60 
ป)
คนพิการ

 
 
 
 
 
 
ค.เปรยีบเทยีบสถานการณเชงิประเดน็สังคมระหวางป 2557 กบั ป 2558 

 

34.44% 

24.97% 

15.13% 

3.28% 

0.82% 

34.44% 

24.97% 

15.13% 

3.28% 

0.82% 
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54,255

20,692

4,557

25,688 25,780

1,187

51,610

31,989

4,919

37,408

22,678

1,235
0

10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000

ประเดน็ปญหา

เปรยีบเทียบสถานการณเชงิประเดน็สังคม

ป 57

ป 58

 
 
ง. เปรียบเทียบสถานการณสังคมเชิงกลุมเปาหมายที่ตองไดรับการพัฒนาป 2557 กับ ป 2558 
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เด็ก เยาวชน ครอบครัว สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ แรงงาน
ประเดน็ปญหา

จาํนวน (คน) เปรยีบเทียบสถานการณสงัคมเชงิกลุมเปาหมาย

ป 57

ป 58
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อนิโพกราฟฟครายงานสถานการณทางสงัคมระดบักลุมจงัหวัด 
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1. ควรสงเสริมใหเกิดการนํารายงานสถานการณทางสังคมระดับกลุมจังหวัดไปใช เพ่ือประโยชนในการ
กําหนดทิศทาง กิจกรรม นโยบาย หรือยุทธศาสตรใด ๆ ท่ีจะกอเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

2. ควรสงเสริมใหเกิดการสรางคูมือมาตรฐาน เครื่องมือการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหขอมูลเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

3. ควรสงเสริมใหเกิดจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมข้ึนทุก ๆ ป เพ่ือเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน
เชิงพ้ืนท่ี และรับมือกับประเด็นปญหาทางสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

 
 

1. ควรประสานความรวมมือหนวยงานกรมทุกกรม ภายใตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย 
จัดเก็บขอมูลสถานการณ ประเด็นปญหา กลุมเปาหมาย ฯลฯ เปนประจํา และเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหเปนท่ีรับรู 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูนําไปใชขอมูล 

2. ควรสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลกลางเพ่ือรองรับขอมูลสถานการณทางสังคมทุกกลุมเปาหมาย 
และทุกหนวยงานท่ีมีภารกิจปฏิบัติงานดานสังคม เพ่ือเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนขอมูลทางสังคม (Open source) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 

เชิงปฏิบัติการ 

เชิงนโยบาย 
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โครงการศึกษาวจิยักลยทุธสงเสรมิการออม 
ใหแกวัยผูใหญเพือ่เตรียมความพรอม 

การเขาสูวัยผูสูงอาย ุ
 

ความม่ันคงทางการเงินมีอิทธิพลตอการมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีของบุคคลรวมท้ังการทําใหชีวิตมีความสุขในบั้นปลาย
หลังเกษียณ หรือยุติจากงานไดการเก็บออมตั ้งแต
หนุ มสาว หรือตั ้งแตวัยผู ใหญจะเปนการชวยสราง
คุณภาพชีวิตและมีความม่ันคงในยามชราทุกฝายจึงตอง
ใหความสําคัญกับการออมของประเทศอยางจริงจัง  
โดยเฉพาะวัยผูใหญ ท่ีจะตองมีการออมเพ่ือนําไปใช 
ในอนาคตเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ โดยการปรับเปล่ียน
ทัศนคติ  สรางคานิยม และสรางจิตสํานึกในการออม 
จะเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดผลสําเร็จได ดวยเหตุนี้  
ขอมูลเกี่ยวกับการออมจึงเปนเรื่องจําเปนและสําคัญ     
ท่ีจะตองศึกษา   

ซึ่งการวิจัยเรื่อง “กลยุทธสงเสริมการออมใหแกวัยผูใหญเพ่ือ
เตรียมการเข าสู วัยผู สู งอายุ ” จึ งได ถูกจัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณการออม ลักษณะการออม  
ทัศนคติ  ปจจัยท่ีมีผลตอการออม ความตองการการสนับสนุน
ดานการออม และกลยุทธในการสงเสริมการออมใหแกวัยผูใหญ 
          ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี การเก็บ
ข อ มู ล เ ชิ ง ป ริ ม าณใ ช วิ ธี ก า รคั ด เ ลื อกก ลุ มตั ว อย า ง 
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) กับวัยผูใหญ
ตอนตน หรือวัยฉกรรจ (Early Adulthood) อายุ
20–39 ป และวัยผู ใหญตอนกลาง หรือวัยกลางคน  
(Middle Adulthood) อายุ 40- 59ป ในพื้นที่เขต
ความร ับผ ิดชอบของสําน ักงานสง เสร ิมและสน ับสน ุน
วิชาการ 1 (สสว.1) จํานวน 3 ตําบลเปนจํานวน 56 คน
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสนทนากลุมกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 3 ตําบล  คือ ตําบลพิมลราช อําเภอ
บางบัวทอง ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ  จังหวัด
นนทบุรี และตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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ผลการศึกษาโดยสรุปพบวากลุมตัวอยางรอยละ  
61.5 เปนเพศหญิงรอยละ 56.3 มีสถานภาพสมรส รอยละ 52.1          
อยูในชวงวัยผูใหญตอนตนรอยละ 85.6 จบการศึกษารอยละ 33.6   
วุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 19.7 ประกอบอาชีพ
รับราชการ รอยละ 35.5 มีรายไดระหวาง 100,001–200,000 บาทตอป
รอยละ 68.5 มีหนี้สินซึ่งเปนหนี้สินท่ีเพ่ิมมูลคา เม่ือวัดความรูเกี่ยวกับ
การออมจากกลุมตัวอยางรอยละ 65.3 มีความรู อยูในระดับมาก 
สําหรับภาพรวมเกี่ยวกับทัศนคติตอการออม กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ทัศนคติท่ีมีประโยชนตอบุคคลมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.07   
ซึ่งเปนทัศนคติในดานประโยชน ท่ีมีตอการสรางพฤตินิสัยการออม 
ประโยชนท่ีมีตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และประโยชนท่ีมีตอการเปน
ผูสูงอายุ พฤติกรรมการออมของกลุมตัวอยางรอยละ 88.6 มีการออม  
ในรูปแบบฝากธนาคารมากท่ีสุดถึงรอยละ 24.2 เม่ือพิจารณาการ
ตั้งเปาหมายจํานวนท่ีจะเก็บออมกลุมตัวอยางรอยละ75มีการตั้งเปาหมาย 
ท่ีจะนําเงินท่ีเก็บสะสมไปใชอยางชัดเจน ภาพรวมพฤติกรรมการออม 
กลุมตัวอยางรอยละ 81.3 มีพฤติกรรมประหยัด ประกอบดวย การเก็บ
หอมรอมริบ หยอดกระปุก วางแผนการใชจายอยางคุมคา และลด
คาใชจายท่ีไมจําเปนเก็บเงินเหลือจาย สิ่ง ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม        
การออม ไดแก ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัย ดานเศรษฐกิจ และปจจัย
ดานสังคม เม่ือพิจารณาแตละปจจัยพบวา ปจจัยดานจิตวิทยากลุม
ตัวอยางรอยละ 68.7 จะมีการรับรูความสามารถของตน ประกอบดวย 
สามารถจัดสรรรายไดเพียงพอตอการใชจาย สามารถแบงรายไดสวนหนึ่ง
ไปเก็บออมไดอยางสมํ่าเสมอ และกําหนดเปาหมายท่ีจะนําเงินท่ีเก็บสะสม
ไปใชอยางชัดเจน สําหรับปจจัยดานเศรษฐกิจ ประเด็นความพอเพียงของ
รายไดในปจจุบันนั้นกลุมตัวอยางรอยละ52.1มีรายไดเพียงพอตอรายจา 
ประเด็นบุคคลท่ีตองดูแลและรับผิดชอบคาใชจาย กลุมตัวอยางรอยละ 66 
มีผูท่ีตองดูแลและรับผิดชอบคาใชจาย สวนปจจัยดานสังคม กลุมตัวอยาง
รอยละ 66.1 ไดรับการถายทอดทางสังคม  ประกอบดวย เคยเห็น หรือ
ไดทํา หรือไดรับทราบเกี่ยวกับวิธีการออมจากพอแม ญาติพ่ีนอง และ
เคย เ ห็น หรื อ ได ทํ าหรื อ ได รั บทราบ เกี่ ย วกั บ วิ ธีก ารออมจาก
สถาบันการศึกษา 
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 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับพฤติกรรมการออม มีการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการออม โดยใช  
Stepwise Multiple Regression กับตัวแปรอิสระท้ังหมด ไดแก ความรูเกี่ยวกับการออม ทัศนคติเกี่ยวกับการออม  
ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางสังคม สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม (การออม)  
รวมกันไดถึงรอยละ 51.96 โดยตัวแปรทุกดานมีผลในเชิงบวกตอการออม  ปจจัยทางจิตวิทยาอธิบายตัวแปรการออมไดมากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแก ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางเศรษฐกิจ ความรูเกี่ยวกับการออม และทัศนคติเกี่ยวกับการออม อธิบาย        
ตัวแปรการออมรวมกันตามลําดับ 

ความตองการการสนับสนุนดานการออมจากภาครัฐ กลุมตัวอยางรอยละ 88.3 ตองการใหภาครัฐมีการสงเสริม
ความรูเกี่ยวกับการออมใหมากข้ึน นอกจากนี้กลุมตัวอยางตองการใหสถาบันการศึกษามีการเพ่ิมเนื้อหาการเรียน การสอน 
หรือกิจกรรมการออมใหกับเด็กนักเรียนนักศึกษา และเสริมสรางวินัยการออม ประเด็นการกําหนดนโยบาย  กลุมตัวอยาง
รอยละ 53.5 ไดแสดงความคิดเห็นใหมีแนวทางใหมีการออมภาคบังคับสําหรับประชาชน และการสรางความเชื่อม่ันในสถาบัน
การเงิน และกลุมตัวอยางรอยละ 99.0 ใหขอคิดเห็นวารัฐควรเพ่ิมแนวทางควบคุมการดําเนินงาน  ของกลุมสหกรณการออม 
กองทุนในชุมชนใหประชาชนม่ันใจวาเงินออมจะไดรับการคุมครองผลการวิจัยไดเสนอกลยุทธการออมในวัยผูใหญ ดังนี้ 

 
 
 

 
 

กลยทุธสงเสรมิการออมใหแกวยัผูใหญ 

 

กลยทุธที่ 1 

 

กลยทุธที่ 2 

 

กลยทุธที่ 3 
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1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ควรมีแนวทางการสงเสริมการออมในระดับชุมชน 
โดยใชกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนรูปแบบการออมเบื้องตนใหแกชุมชน และมีการกําหนดเงินออมข้ันต่ําตอเดือน         
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการออมใหแกประชาชน และเปนแรงจูงใจในการออมแบบประจํา 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ควรกําหนดนโยบายในการขับเคล่ือนใหกองทุน
สวัสดิการชุมชนมีการใหผลตอบแทนแกสมาชิกเปนบํานาญรายเดือนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสวัสดิการ เกิด แก เจ็บ ตาย 

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยควรขับเคล่ือนใหกองทุนผูสูงอายุ กองทุนผูพิการ 
และกองทุนเด็กและเยาวชน มีการสงเสริมการประกอบอาชีพท่ีเปนท่ีตองการของตลาด โดยเริ่มตั้งแตการวิเคราะหตลาด  
การจัดหาวัตถุดิบ การคํานวณตนทุนการผลิตและการจัดหาชองทางการตลาด เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดแกประชาชน         
ซึ่งนอกเหนือจากการใหการกูยืมเงิน 

 
 

1. หนวยงานภาครัฐหนวยงานภาคเอกชน และภาคประชาชนควรรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชน
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการออม 

2. หนวยงานภาครัฐควรสรางความตระหนักใหแกประชาชนไดเล็งเห็นความสําคัญของกองทุนการออมแหงชาติ 
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ควรสงเสริมใหศูนยพัฒนาครอบครัว ศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุมีการใหความรูในการประกอบอาชีพเสริมใหแกประชาชนทุกชวงวัย รวมท้ังการให
ความรูเกี่ยวกับการออม การสรางวินัยการออมใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และภาคประชาชนควรสงเสริมใหประชาชนทุกชวงวัยใชจายอยาง
สมเหตุสมผลโดยการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

5. หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรดําเนินการสงเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายอยาง
จริงจัง รวมท้ังการสงเสริมดานการตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 

 
 

1. ควรมีการศึกษาวิจัย “กลยุทธสงเสริมการทํางานใหแกวัยผูใหญและวัยสูงอายุไทย” เพ่ือเปนการสงเสริม
ใหแกวัยผูใหญ และผูท่ีเกษียณอายุการทํางานไดมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากรายไดหลัก และมีรายไดในการเล้ียงดูตนเอง เปนการ
สรางคุณคาใหแกผูสูงอายุ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัย “การเสริมสรางวินัยการออม” โดยเปนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือเปนการคนหารูปแบบ
การเสริมสรางวินัยการออมท่ีเหมาะสมสําหรับวัยผูใหญ 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

ขอเสนอแนะเชงิปฏบิตั ิ

ขอเสนอแนะในการศกึษาวิจยัครัง้ตอไป 
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 แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ (Mission) ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน 
(Vision) และเปาประสงคขององคกร (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตรท่ีดีนั้นตองกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศน      
ขององคกร อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของสมาชิกในองคกรท่ีไดทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพอง
ตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางท่ีองคกรประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้ มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค 
(Objective) ท่ีเปนรูปธรรมและสามารถวัดได รวมท้ังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการประเมินผลงานประจําป
งบประมาณ และเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560-2564 และ
ศึกษาแนวทางการจัดยุทธศาสตรระดับกลุมจังหวัดท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
 
จังหวัดและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยรวมประชุมกัน
ระหวาง สสว.1-12 เพ่ือรวบรวม สรุป วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560-2564 และแนวทางการจัดทํา

ยุทธศาสตรระดับกลุมจังหวัดใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย โดยสรุปดังนี้ 
 
 
 

 “เปนสถาบันวิชาการพัฒนาสังคมในการขับเคล่ือนรวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี 

โครงการจดัทาํยทุธศาสตร 

สาํนักงานสงเสรมิและสนบัสนนุวิชาการป พ.ศ. 2560-2564 และแนวทางการจดัทาํยทุธศาสตรระดบักลุมจงัหวดั 

วตัถุประสงค 

ผลการดําเนนิงาน 

วสิยัทัศน (Vision) 
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 1. บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพ่ือจัดวางยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี 
 2. สงเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมใหกับทุกภาคสวน 
 3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการดานการพัฒนาสังคม 
 4. ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตรในระดับพ้ืนท่ี 
 5. พัฒนาหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
 
 “รวมพลัง สรางสรรคความรู สูการพัฒนาสังคม” 
 
 

แบงเปน 5 ประเด็น 11 เปาประสงค ประกอบดวย 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร เปาประสงค 
1. การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร พม. สูการปฏิบตั ิ
2. สงเสริมและถายทอดความรูดานการพัฒนาสังคม 
3. เสริมสรางและพัฒนาความรูและนวัตกรรมทางสังคม 
4. พัฒนาระบบการนิเทศและการติดตามประเมินผล     

เชิงวิชาการ 
5. พัฒนา สสว. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

1. หนวยงาน พม. และภาคีเครือขายบูรณาการขับเคล่ือนงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. เปนสถาบันการเรียนรูดานการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี 
3. หนวยงานภาคีเครือขายนํานวัตกรรมองคความรูไปใช 
4. กลุมเปาหมายและภาคีเครือขายเขาถึงงานดานวิชาการพัฒนา 
สังคมและความม่ันคงของมนุษยไดงายข้ึน 
5. บุคลากรของกระทรวงฯ และ อปท. ในพ้ืนท่ีไดรับ 
การพัฒนาและถายทอดความรู 
7. มีขอเสนอเชิงวิชาการเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย         
ตามภารกิจของกระทรวงฯ 

8. มีระบบการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการตามนโยบายและ
ภารกิจของกระทรวงท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. สสว. เปนองคกรตนแบบดานการสงเสริมการเรียนรู      
ในองคกรของกระทรวงฯ 

10. สสว. มีการบริหารองคกรเชิงกลยุทธ 
11. สสว. เปนองคกรใสสะอาดท่ีไดรับการยอมรับ 

  

 
 
 
 
 

พันธกิจ (Mission) 

คานยิมองคกร   

ยทุธศาสตร 
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สําหรับแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยระดับกลุมจังหวัด ดังนี้ 
 

กรอบแนวทาง 
การดําเนนิงานและขัน้ตอนหลกั 

ผลผลติและผลลพัธ ตวัชีว้ดั 

1. กําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินงาน/
รวบรวมขอมูลเบื้องตน 

2. ประสานการดําเนินงานกับสํานัก
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

3. ประชุมจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 
4. ประชุมรับฟงความคิดเห็น

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมฯ 
ระดับภาค 

5. สรุปยุทธศาสตรเสนอกระทรวง 
6. สงเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร      

ในพ้ืนท่ี 
7. ติดตามประเมินผล สรุป และ

รายงานผลการดําเนินงาน 

ผลผลิต 
- มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยทุกกลุม
จังหวัด 

ผลลัพธ 
- จังหวัดมีโครงการ/กิจกรรมดานการ
พัฒนาสังคม สวัสดิการสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยเพ่ิมข้ึน 

 
- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยในระดับกลุมจังหวัด 

- รอยละของจังหวัดท่ีมีแผนงาน 
โครงการดานพัฒนาสังคม สวัสดิการ
สังคม และความม่ันคงของมนุษยเพ่ิมข้ึน 
 

สวนแนวทางการจัดทําจังหวัดแบบบูรณาการการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  แบงเปนมิติพ้ืนท่ี มิติกลุมเปาหมาย 
และมิติประเด็น ดังนี้ 
 

กรอบแนวทาง 
การดําเนนิงานและขัน้ตอนหลกั 

ผลผลติและผลลพัธ ตวัชีว้ดั 

1. กําหนดกรอบแนวคิดโครงการและ
รวบรวมขอมูลเบื้องตน 

2. วิเคราะหสถานการณทางสังคมกลุมจังหวัด 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงาน       

ในกลุมจังหวัด 
4. ตั้งคณะทํางานบูรณาการ 
5. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือจัดทํา

โครงการบูรณาการมิติพ้ืนท่ี/
กลุมเปาหมาย/ประเด็น 

6. สงเสริมการดําเนินงานโครงการบูรณาการ 
7. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือติดตามและ

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการบูรณาการ 

ผลผลิต 
- มีโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการมิติ
พ้ืนท่ี/กลุมเปาหมาย/ประเด็น 

ผลลัพธ 
- หนวยงานสังกัดกรม กระทรวงใน
พ้ืนท่ีมีการ บูรณาการจัดบริการทาง
สังคมแกกลุมเปาหมาย 

 
- จํานวนจังหวัดท่ีเกิดโครงการบูรณา
การมิติพ้ืนท่ี/กลุมเปาหมาย/ประเด็น 

- รอยละความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของไดรับ
บริการทางสังคม อันเปนผลจากการบูร
ณาการ 
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 แผนยุทธศาสตรมีความสําคัญในการกําหนดรูปแบบการปฏิบัติท่ีชวยใหองคกรสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไป  สงเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) เพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท้ังระบบใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสงเสริมการยกระดับการจัดทํางบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน (Performance-based Budgeting) รวมท้ังเสริมสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการในการเสนอ
ทางเลือกในการบริหารจัดการแบบใหมแทนการปฏิบัติราชการท่ีลาสมัยและไมเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน และ
สนับสนุนหลักการประชาธิปไตยในแงการมีสวนรวม (Participation) และการกระจายอํานาจ (Decentralization) อีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2559 | สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (สสว.1) เปนเจาภาพในการจัดทําโครงการนักวิจัยชุมชนในพ้ืนท่ี     
ของ สสว.1-12 จํานวนประมาณ 300 คน 17 พ้ืน ท่ี แยกเปนภาคกลาง 8 พ้ืน ท่ี ภาคเหนือ 2 พ้ืน ท่ี                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พ้ืนท่ี ภาคใต 3 พ้ืนท่ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางนักวิจัยชุมนดานพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ใหเปนกลไกการขับเคล่ือนงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนการสงเสริมการเรียนรูอยาง
เปนเหตุเปนผล โดยฝกปฏิบัติการทําวิจัยอยางงาย ลงมือปฏิบัติจริงตามข้ันตอนการทํางานวิจัยในชุมชนโดยอาศัยขอมูลจาก
ชุมชนตนเองอีกท้ังยังเปนการสรางเครือขายเพ่ือรวมกันพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และเปนกรอบการเสนอ
นโยบายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง 

สําหรับสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ไดดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ คือ ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุมเปาหมาย นักวิจัยชุมชน จํานวน 60 คนประกอบดวย ดังนี้ 

1) เปนเครือขายดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการระดับพ้ืนท่ี และมีผูประสานงานกับสสว.   
2) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการบูรณาการรวมกันกับสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เชน ชมรมผูสูงอายุ 

สภาเด็กและเยาวชน และสมาคมตางๆ เปนตน  
3) ผูนําชุมชน หรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) ใหการสนับสนุน พรอมทํางานรวมกัน 
4) เครือขายหรือภาคประชาชนในพ้ืนท่ีใหการสนับสนุน พรอมทํางานรวมกัน 

  

 

 

 

 

โครงการนกัวจิยัชุมชน 

กระบวนการดาํเนนิการ 

ผลการจดัทําโครงการ 
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ปญหาในการดําเนนิงาน 

การจดัทําองคความรู (KM) โครงการนกัวิจยัชมุชนสูการใชประโยชน แบงออกเปน 3 สวน 
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1. คณะวิจัยชุมชนยังขาดความรูในการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ เชน การเขียนวิเคราะหสังเคราะห
ปญหาสังคมในพ้ืนท่ี 

2. การดึงการมีสวนรวมของคนในชุมชนท่ีเขา
รวมโครงการยังกระจุกตัว 

3. บทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนงานชุมชนยัง
เปนหนาท่ีของทองถ่ินเปนหลัก ซึ่งอาจเกิดความจํากัด 
ในการแสดงความคิดเห็น และอาจไมยั่งยืนได 
 4. ผูเขารวมการอบรมยังขาดทักษะในเรื่องการ
ใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอร การคียขอมูล ฯลฯ ดังนั้น
การลงขอมูลจึงทําดวยมือ แตมีผลทางบวก คือ ทําใหมี
สมาธิตองานมากข้ึนและชวยกันดีมาก  
 5. ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการนอย
เกินไป เพราะการดําเนินกิจกรรมการแกไขในพ้ืนท่ี
ข้ึนอยูกับความรุนแรงของปญหาอาจไมสามารถแกปญหา
ไดภายใน 1 ป 

6. กอนการดําเนินการนักวิจัยชุมชนยังไม
เขาใจกระบวนการทํางานจึงใหความสนใจนอย และเกิด
ความกังวลในตัวนักวิจัยชุมชนวาจะทําไมได 
 7. กระบวนการทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมในเวลาราชการ เนื่องจากประชาชนชวง
กลางวันประกอบอาชีพ 
 
 

8. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) บางแหง 
มีงบประมาณท่ีไดรับมีจํานวนจํากัด อาจจะไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือจากแผนงาน ตองมีการหาแหลง
ทุนเพ่ิมเติมจากภายนอก 
 9. คนในชุมชนบางสวนยังไมเห็นความสําคัญ
ของการทําวิจัยชุมชนเทาท่ีควรและการมีสวนรวมของคน 
ในชุมชนยังมีนอย ผูนําชุมชน อาสาสมัคร มีงานมากมาย
ทําใหมีความใสใจตองานวิจัยชุมชนลดลง 
 10. งบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เนื่องจากเปนโครงการใหมท่ีเสนอโดยนักวิจัยชุมชน จึงทํา
ใหไมสามารถดําเนินการในการแกไขปญหาไดในทันที 
 11. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูความสําเร็จและ
การบริหารจัดการระหวางกองทุนระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมซ้ําซอนกับกิจกรรมสําคัญของตําบล จําเปนตอง
ปรับเล่ือนวัน เวลาจัดกิจกรรม 
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1. ควรสงเสริมดานวิชาการใหกับนักวิจัยชุมชนอยางตอเนื่อง และคอยๆ เริ่มจากงายไปจนถึงเชิงลึก เชน เริ่มจาก
การฝกเขียนโครงการ บทความสั้น เปนตน 
 2. ควรจัดทําแผนการดําเนินโครงการนักวิจัยชุมชนเปนระยะ 3 ป หรือ 5 ป เพ่ือกอใหเกิดผลเชิงคุณภาพมากข้ึน 
และมีงบประมาณจัดสรรใหอยางตอเนื่อง 
 3. ทองถ่ินและสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ควรกระตุนการมีสวนรวม หรือเสาะแสวงหาแกนนํา 
ปราชญชาวบาน หรือเด็กและเยาวชนคนรุนใหมท่ีเปนแกนนําขับเคล่ือนงานชุมชน ทองถ่ินและภาครัฐ เปนเพียงท่ีปรึกษา
คอยสนับสนุนเทานั้น 

4. ควรมีการขยายผลจากการศึกษานี้ ไปสูการวิเคราะหสภาพปญหารวมกับกลุมเด็กและเยาวชน ผูท่ีเกี่ยวของ 
ควรมีการนําคนรุนใหมเขามารวมโครงการ เพ่ือเปนการวางแผนในการแกไขปญหารวมกัน โดยการมารวมพูดคุยกันในผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของ 

5. กระตุนใหความคุนเคยระหวางทีมงานและนักวิจัยชุมชนใหเกิดความไววางใจกัน 
6. ติดตามการดําเนินกิจกรรมอยูตอเนื่องจนกวาชุมชนจะสามารถดําเนินกิจกรรมตอเนื่องดวยตนเองและเปนท่ี

ปรึกษาและใหกําลังใจในการดําเนินการ 
7. ทองถ่ินควรสนับสนุนใหคนในชุมชนนําความรูดานการวิจัยมาใชประกอบการเขียนโครงการ เพ่ือของบประมาณ

ทําโครงการพัฒนาชุมชน 
8. ควรบูรณาการรวมกันกับสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือคนหาจิตอาสา รุนจ๋ิว โดยมีจิตอาสา อพม. เปนพ่ีเล้ียง 

พรอมท้ังนําขอเสนอของนักวิจัยเขาสูแผนกิจกรรม/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แนวทางการพฒันาโครงการ 
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9. ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลของผูปวยใหครอบคลุมท้ังตําบล และการจัดทําแผนการชวยเหลือท่ีมีสวนรวม     
จากทุกภาคสวน 

10. ผลักดันอยางตอเนื่องให อปท. นําเอากระบวนการในการทําวิจัยไปพัฒนาตอยอด โดยการนําไปปรับใช   
ในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 

11. สงเสริมใหชุมชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชน 
12. ควรมีการศึกษาการทํางานจากพ้ืนท่ีท่ีประสบความสําเร็จ best practice 
13. จัดอบรมอาสาสมัคร และนักวิจัยชุมชนเพ่ือเพ่ิมเติมเต็มความรูท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน ประสานหนวยงาน         

ท่ีเกี่ยวของมาใหความรูตอยอดนักวิจัยชุมชนและดานการดูแลสุขภาพ 
14. ควรจัดการประชุมเพ่ือกําหนดแผนและความตองการกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ เสนอนายก

องคการบริหารสวนตําบลบานนา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ  
15. ควรมีการประยุกตใชเครื่องมือวิจัยในการกําหนดแผน โครงการอ่ืนๆ เชน แผนสุขภาพรวมท้ังการเลือกใช

เครื่องมือวิจัยอ่ืนๆในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายข้ึน การใชผังเครือญาติเพ่ือแกปญหาการทะเลาะวิวาท การสราง
ความสัมพันธท่ีดีในชุมชน เปนตน 
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โครงการนักวิจัยวัยทีนเปนโครงการท่ีสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูในการทําวิจัยอยางเปนระบบ          
โดยการฝกปฏิบัติการทําวิจัยเบื้องตนและลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการและข้ันตอนของการทําวิจัย ท้ังนี้ โดยอาศัยขอมูล 
ในชุมชนของตนเอง รวมท้ังยังเปนการสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และเปน
การใชเวลาวางของเด็กและเยาวชนใหเกิดประโยชนและเกิดความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมแกไขและพัฒนาชุมชน สังคมของตนเอง 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนางานวิชาการควบคูกับการพัฒนา
สังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงไดดําเนินการจัดโครงการนักวิจัยวัยทีนโดยสรรหาและรับสมัครเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือฝกฝนใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู และทักษะในการทําวิจัยเบื้องตน เพ่ือสรางเครือขาย
เด็กและเยาวชนในการพัฒนางานดานวิชาการพัฒนาสังคม และเพ่ือใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ สภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 27 คน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

กลุมเปาหมายมีความรูพ้ืนฐานในดานการทําโครงการวิจัยอยางงายและเกิดการตอยอดทางความคิดอยางเปนระบบ 
โดยผลการวัดคะแนนหลังการอบรมโครงการนักวิจัยวัยทีนของกลุมเปาหมายผานเกณฑการประเมิน คิดเปนรอยละ 60 และ
มากกวาผลการวัดคะแนนกอนการอบรม (รอยละ 51.11) 

ผลงานการฝกเขียนวิจัยเบื้องตนของนักวิจัยวัยทีนในพ้ืนท่ีเทศบาลนครรังสิต ทําใหมีรางโครงการวิจัย 4 โครงการ 
ไดแก 

1. การแกไขปญหาเด็กโดดเรียนในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดแสงสรรค ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
2. การปองกันและใหความรูการตั้งครรภไมพรอมในโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
3. สาเหตุการสูบบุรี่ของนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
4. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี 

สําหรับการศึกษาเชิงลึก 1 โครงการท่ีกลุมเปาหมายเลือก คือ เรื่อง “สาเหตุการสูบบุรี่ของนักเรียนในโรงเรียน          
วัดแสงสรรค ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาสาเหตุการสูบของนักเรียน 
โรงเรียนวัดแสงสรรค กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือนักเรียนในโรงเรียนวัดแสงสรรค ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 

โครงการนกัวจิยัวยัทนี 

ผลการดําเนนิงานโครงการนกัวิจยัวยัทีน 

ขัน้ตอนการดาํเนนิการ 
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จังหวัดปทุมธานี จํานวน 100  คน จากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดแสงสรรค สรุปสาเหตุสําคัญท่ีทําให
สูบบุรี่คือความอยากรูอยากลอง ระดับมากท่ีสุดรอยละ 87 เพ่ือนชวนใหลองมากท่ีสุดรอยละ 80 และรุนพ่ีชวนใหลองระดับ
มากท่ีสุดรอยละ 75 
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โครงการวิจัยกลไกการคุมครองทางสังคมสําหรับเด็กในชุมชนเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน          
ไดจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาแนวทางการคุมครองเด็กในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน เปนกลไก
การคุมครองทางสังคมสําหรับเด็กในชุมชนเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน และเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนากลไกการคุมครองทางสังคมสําหรับเด็กเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน       

 โดยสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ไดดําเนินการโครงการวิจัยกลไกการคุมครองทางสังคมสําหรับเด็ก 
ในชุมชนเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในพ้ืนท่ีกลุมตัวอยาง 4 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
สระบุรี โดยการคัดตําบลท่ีมีขอมูลสถานการณปญหาเด็กและเยาวชนมากท่ีสุดในแตละจังหวัด (ขอมูล อปท.1 ป 2556) 
กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก เด็กในชุมชน กลุมผูปกครอง ครู และกลุมเด็กตางชาติ กลุมตัวแทนชุมชน กลุมเชี่ยวชาญ
ดานเด็กระดับจังหวัด และกลุมผูเชี่ยวชาญดานเด็กและอาเซียนระดับประเทศ  

 
 

วิธีการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เปนการสะทอนใหเห็นถึงแนวทางการคุมครองเด็กในประเทศไทยและ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน และกลไกการคุมครองเด็กท่ีมีอยูในชุมชน มีข้ันตอน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

โครงการวจิยักลไกการคุมครองทางสงัคม 
สาํหรบัเดก็ในชมุชนเมือ่เขาสูประชาคมอาเซยีน 
 

วิธกีารศกึษา 
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กลไกการคุมครองทางสังคมสําหรับเด็กในชุมชนเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ในการศึกษาครั้งนี้ มีมิติ 4 ดาน คือ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําเปนตองสรางผูเชี่ยวชาญหรือนักสังคมสงเคราะห สหวิชาชีพเพ่ือใหคําปรึกษา
แกเด็กและครอบครัวคณะกรรมการคุมครองเด็กควรใหความสําคัญกับฐานขอมูล พัฒนาการสํารวจสถานการณเด็กในพ้ืนท่ี 
กําหนดยุทธศาสตรในเชิงพ้ืนท่ีใกลแนวตะเข็บชายแดนตองเปนพ้ืนท่ีตองมีเด็กเยาวชนมาแลกเปล่ียนกันมารวมตัวกัน    
สรางมิตรภาพมาแลกเปล่ียนพูดคุยโดยผูใหญตองเปนฝายจัดพ้ืนท่ีเหลานี้ข้ึนมาในประเทศ และควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การบริการสังคม โดยการศึกษาวิจัยทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับเด็ก เชน การบําบัดฟนฟูท่ีกระทําความผิดโดยทํางานรวมกับ
ชุมชนและครอบครัว การสรางความรวมมือกับสถาบันในลักษณะ Social Lab 

 

ผลการศกึษา 

ขอเสนอแนะจากการวจิยั 
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• เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และระบบการบริหารจัดการของเครือขายดานผูสูงอายุ 
• เพ่ือจัดทํากลยุทธการสรางความเขมแข็งของเครือขายผูสูงอายขุองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 

 
 ไดมีการคํานวณสัดสวนการเก็บขอมูลในแตละพ้ืนท่ีของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 มีจํานวน 
รวมท้ังสิ้น 35 องคกร สวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางเชิงปริมาณไดคัดเลือกพ้ืนท่ีจากการสุมตัวอยางแบบ Simple 
Random จากพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 จํานวนท้ังสิ้น 3,840 ตัวอยาง 
 สําหรับการศึกษาในพ้ืนท่ีของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ดําเนินการใน 2 องคกร ในจังหวัดปทุมธานี 
ไดแก ภาครัฐ 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี และภาคประชาชน 1 แหง คือ  
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (บานฟารังสิต) 

 
 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยประยุกต (Applied Research) ศึกษาโดยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methodology) การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยในพ้ืนท่ีสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1-12 การคัดเลือกกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ (การลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานการบริหารจัดการองคกรเครือขาย
ดานผูสูงอายุ และการสนทนากลุม) ในท่ีนี้ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคของการศึกษาและจํานวนองคกรท่ีไดมีการศึกษาดูงานและการสนทนากลุม วิธีการดําเนินงานไดแก  

 
 
 
 

 
 

 

โครงการวิจยักลยทุธการสรางความเขมแขง็ 
ของเครอืขายผูสูงอายขุองกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 

พื้นทีแ่ละกลุมเปาหมาย 

วิธกีารศกึษา 

วตัถุประสงค 

วิธกีารดาํเนนิการ 
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การศึกษารูปแบบ วิธีการ และระบบการบริหารจัดการขององคกรเครือขายดานผูสูงอายุตอการใหบริการแกกลุม

ผูสูงอายุเพ่ือการจัดทํากลยุทธหรือแนวทางในการเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งของเครือขายผูสูงอายุสามารถแบงผลการศึกษา
ไดเปน 3 ประเด็น คือ  

 
 
 
 
 
 

 ระบบการบริหารจัดการของเครือขายดานผูสูงอายุ พบองคกรภาคประชาชนสวนมากเปนองคกรประเภทชมรม
ผูสูงอายุ ซึ่งแบงออกได 2 แบบ คือ 

1) เปนชมรมท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของผูสูงอายุเพ่ือการทํากิจกรรมรวมกันของผูสูงอายุในแตละพ้ืนท่ี 
2) เปนชมรมท่ีเกิดจากหนวยงานภาครัฐเปนตัวสงเสริมและผลักดันใหเกิดชมรมผูสูงอายุข้ึนมา 
 
 

 
 
 

แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายผูสูงอายุการวิเคราะหเพ่ือคนหาแนวทางในการเสริมสราง         
ความเขมแข็งของเครือขายผูสูงอายุ คือ  

� การบริหารเชิงแนวดิ่ง กลาวคือ มีโครงสรางท่ีแบงตามประเภทหรือหนาท่ีการงาน เพ่ือแสดงใหเห็นวา    
แตละกลุมงานหรือฝายมีหนาท่ีตองทําอะไร เชื่อมโยงเครือขายโดยการประสานขอมูล โครงการและกิจกรรม โดยเนนองคการ
บริหารสวนตําบลท่ีทําหนาท่ีหลัก ท้ังนี้การทํางานจะทํารวมกับทุกภาคสวน เรียกวาพหุภาคีโดยใชท้ังกลุม องคกรท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

� รูปแบบกลไกบริหารเครือขายแบบแนวราบ เปนการนํารูปแบบการทํางานแบบ District Health 
System มาใชโดยเชื่อมประสานระหวางโรงพยาบาลซึ่งเปนหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit- PCU) และ
ชุมชน โดยจะเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และทําการขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันท้ังเครือขาย เนนการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 
และท่ีชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ที ่1 

ประเดน็ที ่2 
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กลยุทธการสรางความเขมแข็งของเครือขายผูสูงอายุ สรุปได 3 กลยุทธ ไดแก  
กลยุทธท่ี 1 : การบริหารจัดการเครือขายดานผูสูงอายุ  
กลยุทธท่ี 2 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ตองใหการสงเสริมและพัฒนาผูนํา

องคกรเครือขายดานผูสูงอายุใหมีศักยภาพในการทํางานและมีพลังในการดึงภาคีเครือขายเขามาทํางานรวมกัน โดยการมีสวน
รวมจากผูสูงอายุ  

กลยุทธท่ี 3 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ตองมีการจัดทํายุทธศาสตรการ
สรางความรวมมือกับเครือขายดานผูสูงอาย ุ

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ที3่ 
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ขอบเขตดานพ้ืนท่ีเปนสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง 11 แหง ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง 99 แหง ซึ่งจําแนกเปนศูนย
คุมครองคนไรท่ีพ่ึง 36 แหงศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 3 แหง  ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน
และไรท่ีพ่ึง 1 แหง นิคมสรางตนเอง 43 แหง และศูนยพัฒนา (และสงเคราะห) ชาวเขา 16 แหงและศึกษาเชิงรายกรณี
หรือการวิจัยกรณีศึกษา (Case Study Research)  

 
 
 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยประยุกต (Applied Research) ศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method) ประยุกตใชท้ังวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และ
การใชเทคนิคการวิจัยกรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สถานการณและปญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนไรท่ีพ่ึงท่ีพบจากการศึกษาท่ีสําคัญ ไดแก 
� สัดสวนระหวางเจาหนาท่ีผูดูแลกับผูใชบริการไมสอดคลองกัน  
� ทําใหการดูแลไมมีคุณภาพเพียงพอ  
� คนไรท่ีพ่ึงมีปญหาและความตองการท่ีหลากหลาย  
� การทับซอนของกลุมเปาหมายท่ีมาใชบริการหนวยงาน 

 

โครงการศกึษาวจิยั 
ทศิทางการจดัสวสัดกิารสงัคมทีเ่หมาะสม 

แกคนเรรอน 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ ปญหา และความตองการของคนเรรอนใน
ปจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษาโอกาสและปญหาการเขาสวัสดิการสังคมของภาครัฐ 
 

3. เพ่ือนําเสนอทิศทางการจัดสวัสดิการตอหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
 

วตัถปุระสงค 

พื้นที่และกลุมเปาหมาย 
 

วิธีการศึกษา 
 

ผลการจัดทําโครงการ 
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2. โอกาสและปญหาการเขาถึงสวัสดิการสังคมของภาครัฐไดแก ผูใชบริการในสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงสวนใหญเปน
ผูสูงอายุท่ีประสบปญหาเกี่ยวกับความพิการ มีอาการเจ็บปวยเรื้อรัง อีกท้ังมีภาวะอาการทางจิตหรือเปนผูปวยโรคจิตเภท 

3. เปาหมายสําคัญในการทํางานดานการคุมครองคนไรท่ีพ่ึงคือการสงเสริมคนไรท่ีพ่ึงใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

4. หัวใจสําคัญของการทํางานอยูท่ีเจาหนาท่ีท่ีตองสงเสริมการเขาถึงสิทธิท่ีเหมาะสมของคนไรท่ีพ่ึง เง่ือนไขท่ีสําคัญ
คือจําเปนท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตองมีความรูเรื่องสิทธิและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการทํางานกับคนไรท่ีพ่ึงการทํางานดานการ
คุมครองคนไรท่ีพ่ึงมีความเชื่อมโยงตั้งแตระดับครอบครัวและญาติท่ีตองมีความรู ความเขาใจ  

5. ยอมรับคนไรท่ีพ่ึง ระดับชุมชนคือ ชุมชนจําเปนตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลและคุมครองคนไรท่ีพ่ึง
คนไรท่ีพ่ึงการปองกันและเฝาระวังกลุมเสี่ยงตอการเปนคนไรท่ีพ่ึง 

 
 
 

1. ขอเสนอแนะดานการปองกันกลุมเสี่ยงไดแก เสริมสรางความเขาใจครอบครัว ชุมชน ในการมีสวนรวมดูแลคน
ไรท่ีพ่ึง และสนับสนุนบทบาท อปท. ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนไรท่ีพ่ึง  

2. ขอเสนอแนะดานการสงขับเคล่ือนนโยบายไดแก การมีสวนรวมของเครือขายและชุมชน (เครือขาย         
รวมใหบริการ) และความพรอมและศักยภาพของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอเสนอแนะ 
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  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอม ดานระบบการบริหารจัดการ
ขอมูล ทรัพยากร บุคลากร และองคกร เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู เสริมสรางนวัตกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และเปน
ศูนยใหคําปรึกษาทางวิชาการท่ีครบวงจร เปนหนวยเชิงรุกในการสงเสริมสนับสนุนวิชาการ กับหนวยงานสังกัดกระทรวง 
พม. ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคีเครือขาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยตนแบบ ศูนยสาธิต และศูนย
ถายทอดความรูงานทางวิชาการดานพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี รวมท้ังเปนหนวยเคล่ือนท่ี
ใหบริการทางวิชาการ บริการแกหนวยงานบริการกลุมเปาหมาย และภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ 
  โครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด มีกิจกรรมหลัก ภายใต
โครงการศูนยเรียนรูฯ จําแนกออกเปน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

1. หนวยเคลือ่นที่ทางวชิาการ  

๒. คลินกิใหคาํปรกึษา  

โครงการศูนยการเรียนรู 
การพฒันาสงัคมและจดัสวสัดกิารสงัคมในระดบัพืน้ทีก่ลุมจงัหวดั 
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 ภูมิปญญาทองถ่ิน สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ จัดทําเปนชุดความรู วัตถุประสงค เพ่ือมีสวนรวม             
การสืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และถายทอดความรูอันทรงคุณคาจากบรรพบุรุษรุนสูรุน ท่ีมี
ความสําคัญตออนุชนรุนหลัง ไดเรียนรู และสืบสานใหคงอยูคูชุมชนตอไป อันจะเกิดประโยชนตอชุมชน ท้ังดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม และดานวัฒนธรรม โดยวิธีดําเนินงานดวยการสืบสานและการถายทอดภูมิปญญาชุดความรู เปนความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวมขอมูล จากเจาของภูมิปญญา สมาชิก 
และชุมชน   ซึ่งผลท่ีไดรับ คือ 

 
 

 

 

 

 

3. ชดุความรู  
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1. ชุดความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน การทําผาสไบมอญ ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีมาแตโบราญสั่งสมจากบรรพบุรุษ 
ถายทอดรุนสูรุน เปนภูมิปญญาอันทรงคุณคากับอนุชนรุนหลัง สมควรแกการอนุรักษและสืบทอดใหคงอยูคูกับชุมชน ท้ังยัง
เปนการกอใหสิ่งดี ๆ ตอตัวผูทํา ชุมชน และสังคม ในดานตาง ๆ อาทิ ความอดทน การมีสมาธิ จิตใจท่ีมุงม่ัน          
เกิดทักษะ ปลูกฝงจิตสํานึกทีดี เปนตน 

2. ชุดความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ขนมทองมวนสมุนไพร เริ่มตนข้ึนเม่ือประมาณป พ.ศ. 2525 คนในชุมชนเกิด
ภาวะวางงานไมมีอาชีพท่ีสามารถชวยเหลือครอบครัวได ท้ังยังชอบจับกลุมนินทากัน ผูใหญบานวันเพ็ญ ตองการใหชุมชน   
มีงานทํา จึงไดปรึกษากับเคหะกิจอําเภอ กระท่ังไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ จนเกิดการรวมกันตั้งเปนกลุมแมบาน            
เพ่ือประกอบอาชีพหารายไดเล้ียงปากทองคนในครอบครัว 

3. ชุดความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน เครื่องปนดินเผา เปนผลจากการดําเนินงานของกลุมอาชีพหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผา OTOP หมูท่ี 1 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการเอ้ืออํานวยสถานท่ีประกอบการ
จากรองประธาน กาญจนา เคี่ยมสมุทร ท่ัวไปจะใชดินเหนียวทองนาหรือดินเหนียวท่ีมีอยูท่ัวไปบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํา ตําบล
เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนวัตถุดิบชั้นดีท่ีสามารถหาไดงายในทองถ่ิน  

4. ชุดความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ดอกไมเขาพรรษา  เปนดอกไมท่ีชาวอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี             
ใชนํามาตักบาตร เรียกขานกันวา “ดอกเขาพรรษา” หรือ “ดอกหงสเหิน” เพราะลักษณะของดอกและเกสรประดุจดังตัวหงส  
ท่ีกําลังเหินบินดวยทวงทาลีลาอันสงางาม เปนการกอเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับความรูในแนวทฤษฏีใหม คนใน
ชุมชนเม่ือรวมตัวกันเปนกลุมก็สามารถมีอํานาจตอรองกับการทุมตลาดและผูกขาดในดานราคาของกลุมทุนได ท้ังนี้ยังถือเปน
ทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของชุมชนอีกดวย 

5. ศูนยเรียนรู “ศูนยการศึกษาโรคเอดสสระบุรี” ดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเกา 
และใหม สงเสริมความรูแกเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง เด็กในสถานพินิจ สถานประกอบการ ฯลฯ พรอมยังเพ่ิมคุณคาใหเกิด
สิ่งดี ๆ กับตนเอง ชุมชน และสังคม อาทิ ความเปนผูนําในการพัฒนาศักยภาพในการถายทอดองคความรู จิตอาสา    
มุงบริการทําหนาท่ีอุทิศตนบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม ความเอ้ืออาทรท่ีมีตอชุมชน ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธที่ไดรับ : 5 ชุดความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
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 ถอดบทเรียนความสําเร็จ “องคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน”ท่ีมีการจัดสวัสดิการครอบคลุมตามกลุมเปาหมาย  
รวม ๒ องคกร ดังนี้ 
   
 
 
 การพัฒนาชุมชนมุงเนนใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ผานเวทีประชาคมของหมูบานเพ่ือเขามามีสวนรวมคิด วิเคราะห 
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน รวมวางแผน รวมแกไขปญหา และรวม
จัดทําแผนการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ปจจัยความสําเร็จการ
ดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมขององคกร ประกอบดวย ๑๒ ประเด็น คือ 
 ๑.1 กรอบแนวทางการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ  

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑  
2) ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององค กร

ปกครอง สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
4) ยุทธศาสตร การพัฒนาของเทศบาลตําบลตลาดเกรียบ  

1.๒ วิสัยทัศนผูบริหาร :  หลักการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน ตองใชคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยเริ่มจากพัฒนา
เด็กและเยาวชน ดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ควบคูความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
และลดปญหาทางสังคมในอนาคต ปจจัยสําคัญการทํางานอยูท่ีเจาหนาท่ี และสมาชิกเทศบาลฯ ตองเรียนรูสิ่งท่ีเปนนวัตกรรม 
พัฒนาตนเองอยูเสมอ พรอมใสใจความเปนอยู รูปญหา รูความตองการ รูแนวทางการพัฒนา ตอบสนองประชาชน 
เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ มีขอจํากัดดานงบประมาณการจัดสวัสดิการ การแกไขปญหาดวย คือ 

1) การจัดตั้งกองทุนผูสูงอายุข้ึน เพ่ือจัดสวัสดิการแกสมาชิก  
2) การตั้งศูนย EMS บริการประชาชน ท่ีประสบความเจ็บปวย เดือดรอน ดวยจัดซื้อรถยนตไวบริการ 

โดยใชเงินสวนตัวนายกเทศมนตรี 
3) หลักการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของเทศบาลตองมีการจัดเก็บขอมูลชัดเจน มีผลงานเปนรูปธรรม

สมบูรณครบถวน จะเปนการสรางชื่อเสียงใหกับเทศบาลฯกอน  
4) ประสาน บูรณาการหนวยงาน ภาคี เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และรายงานใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ ผลงานเทศบาลฯดําเนินการไดรับทราบ แลวหนวยงานภาคี
จะเขามาใหการสนับสนุน 

5) ประเด็นสําคัญ ตองใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวม งานจะประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
1.3 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลตลาดเกรียบ เปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยใช อํานาจหนาท่ีของ

เทศบาลตําบล การใชเทคนิค SWOT เขามาชวยวิเคราะห เขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีไดตรงกับความ
ตองการของประชาชน และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา

4. โครงการถอดบทเรยีน 

1. ปจจยัความสาํเรจ็การดาํเนนิงานจดัสวสัดกิารของเทศบาลตาํบลตลาดเกรยีบ (เทศบาลตาํบลขนาดเลก็) จงัหวดักรงุศรอียธุยา          
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จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน มียุทธศาสตร การพัฒนาของเทศบาลตําบล
ตลาดเกรียบ แบงเปน ๘ ยุทธศาสตร ดังนี้  

1) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
2) การสงเสริมคุณภาพชีวิต  
3) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม   
4) การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  
5) ดานความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตรกรรม  
7) การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  
8) การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

1.๔ การใชคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
     การพัฒนาเทศบาลตําบลตลาดเกรียบจะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนท่ี และคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาในทุกชวงทุกวัยของประชากร โดยเริ่มจากเด็กกอนวัยเรียน เยาวชน ใหพรอมท่ีจะเปนบุคคลากรท่ีมี
คุณภาพ สําหรับดานพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังนี้ 

1) สรางการมีสวนรวมและเชื่อมโยงทํางานแบบบูรณาการ: ประสานเชื่อมโยงการทํางานรวมกับภาครัฐ,
ภาคเอกชน,แกนนํา / ชุมชน,กลุม องคกร 

2) การสรางและเชื่อมโยงเครือขาย : สงเสริมการสรางเครือขายรวมพัฒนา และเปนแกนนําแกนพัฒนา
เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณการสรางกระบวนการเรียนรู สรางความเขมแข็งของเครือขาย โดยทํางาน
รวมกับอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.),ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตลาดเกรียบ,ศูนย อปพร.,ศูนยผูประสานงานพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด หมู ๑-๘,ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตําบล,กลุมสตรี,ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับหมูบาน 
๑-๘,ภาคี ภาครัฐ,เอกชน 
 1.๕ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การสงเสริมความรูแกเจาหนาท่ี สมาชิกเทศบาล ไดเรียนรูกระบวนการ
ทํางาน เปนหัวใจสําคัญของการขับเคล่ือนภารกิจของเทศบาลฯ โดยมีการพัฒนาศักยภาพบุคคลการ ไดแก 

1) การอบรมและศึกษาดูงาน เชน กระบวนการสงเสริมการออม การจัดสวัสดิการชุมชน สิ่งแวดลอม  
2) การอบรม ระบบ ECT จัดโดยสํานักงาน

คลังจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3) กระบวนการพัฒนาชุมชน จัดโดยสํานักงาน

พัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 เปาหมายการพัฒนา 

1) มีศักยภาพองคความรูดานตางๆ  
2) มีความรูสามารถเขียนโครงการขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนได  
3) มีความเขมแข็งเปนตนแบบ และมีผลงานเปนท่ียอมรับ 

 1.๖ จัดทําแผนพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม : เสริมสรางความเขมแข็งครอบครัว ชุมชน บรรจุกิจกรรม/
โครงการ ลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ทุกปงบประมาณ ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.๗ จัดตั้งศูนยบริการ : สงเสริมความรู ความเขาใจ ใหคําปรึกษากลุมเปาหมาย และเปนสถานท่ีทํากิจกรรมของ
ประชาชน 
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1) ศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชนตําบลตลาดเกรียบ 
2) ศูนยประสานงานสวัสดิการชมรมผูสูงอายุตําบลตลาดเกรียบ 
3) ศูนยชวยเหลือสังคม ๑๓๐๐ (OSCC) 
4) ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลตลาดเกรียบ  
5) สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
6) ศูนยประสานงาน ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตลาดเกรียบ 
7) จัดตั้งศูนยบริการรถฉุกเฉิน (EMS) : เทศบาล

ตําบลตลาดเกรียบ โดยนายกเทศมนตรี สนับสนุนยานพาหนะสวนตัว 
ไวบริการประชาชนท่ีประสบความเดือดรอน  

8) จัดตั้งศูนยใหบริการประชาชน : ดวยการจัดตั้งศูนยใหบริการ รับบริการสงจดหมายทางไปรษณีย คาน้ํา 
ไฟฟา เปดรับบริการ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)  
 1.๘ จัดตั้งกองทุนเทศบาล : เปนโครงการสงเสริมการออม และจัดสวัสดิการใหเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลตลาดเกรียบ 
ไดมีความพรอม กําลังใจ เสียสละ อุทิศตนมุงม่ันการทํางานใหบริการ รูปแบบวิธีการดําเนินงาน 

1) สงเสริมใหเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลตลาดเกรียบมีหุนในกองทุน หุนละ 
๑.๐๐ บาท สมาชิกจะมีกี่หุนก็ได 

2) ถาสมาชิก สะสมหุนในเดือนแรก ๑๐๐.บาท เดือนถัดไปตองสะสมหุน
เดือนละ ๑๐๐.บาททุกเดือน 

3) จัดทําสมุดเงินฝากหุนใหกับสมาชิกเก็บเปนหลักฐาน 
4) นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลตลาดเกรียบ เปนประธานกองทุน 
5) ปลัดเทศบาลตําบลตลาดเกรียบ เปนเหรัญญิกกองทุน 

 1.๙ ทําบันทึกขอตกลงเครือขายรวมขับเคลื่อนการทํางาน (MOU) : ผลลัพธ
ความสําเร็จและประสิทธิภาพจากทําบันทึกขอตกลง ไดแก สนับสนุนเงินงบประมาณ สนับสนุนบุคลากร สนับสนุนองค
ความรู 
 1.๑๐ จัดตั้งกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการผูสูงอายุ : โดยขอรับสนับสนุนเงินเขากองทุนจากบุตร หลาน ขอรับบริจาค 
เรี่ยไร ทอดผาปา สมทบเขากองทุน เพ่ือการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุประชาชนกลุมเปาหมาย เชน การชวยเหลือกรณี
เจ็บปวย การเสียชีวิต เปนตน  
 1.๑๑ งบประมาณ : งบประมาณไมไดเปนปจจัยหลักของการจัดสวัสดิการ แตมีความสําคัญตอการจัดสวัสดิการท่ี
ตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีประสบความเดือดรอนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ถึงแมเทศบาลฯมีขอจํากัดดานงบประมาณ 
แกไขปญหาดวยการประสานภาคีเครือขายขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ สิ่งของ ไดแก  

1) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) บานพักเด็กและครอบครัว 
3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
4) ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5) บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ขอรับสนับสนุนหมวกนิรภัย จัดทําโครงการเด็กไทย

สํานึกดี ขับข่ีปลอดภัย 
6) บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด ขอรับสนับสนุนทีมวิทยากร ใหความรูตามโครงการฯ  
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7) ศูนยวิจัยเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 1.๑๒ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ : สํารวจขอมูลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอ
การใหบริการของเทศบาลฯ ป ๒๕๕๘ กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจ ไดแกประชาชนผูรับบริการโดยตรง เจาหนาท่ีของรัฐ 
เอกชน ท่ีมารับบริการ รวม ๔๐๐ คน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ อยูในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๘๗.๘๐  
 
 
 

 

 เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ เปนเทศบาลขนาดเล็ก ประชากร ประมาณ ๓,๐๐๐ คน สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รายไดจากการจัดเก็บภาษี ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.บาท / ป จึงมีขอจํากัดการจัดสวัสดิการท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง 
งบประมาณไมใชเปนองคประกอบหลัก แตเปนปจจัยสําคัญตอการจัดสวัสดิการ หนวยงานทุกภาคสวนควรบูรณาการรวมกัน 
จัดเก็บขอมูล ความตองการ คนหาแนวทางการพัฒนาสังคมและสวัสดิการรวมกัน ประชาชนมีความสุขท่ียั่งยืน 

 

 

 การพัฒนาชุมชนมุงเนนใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนผานเวทีประชาคมของ ชุมชน ได เกิดความ
ตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจังของเทศบาลนครนนทบุรีเพ่ือเขามามีสวน
รวมคิดวิเคราะหแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันรวมวางแผนรวมแกไขปญหาในการพัฒนาทองถ่ินทุกๆดาน ท้ังนี้สามารถขับเคล่ือน
ภารกิจให ตรงกับสภาพปญหา ซึ่งปจจัยความสําเร็จการดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมขององคกร ประกอบ ดวย ๑๓ ประเด็น 
คือ  

ผูบริหารทองถิ่น กับหลักคิด “การจัดสวัสดิการ”  

๒. ปจจัยความสําเร็จการดําเนินงานจัดสวัสดิการของเทศบาลนครนนทบุรี (เทศบาลตําบลขนาดใหญ) จังหวัดนนทบรุ ี
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 2.1 กรอบแนวทางการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ 
     หลักการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ กรอบการดําเนินงาน  

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑  
2) นโยบายรัฐบาล  
3) ยุทธศาสตรเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ ๓ ยุทธศาสตร คือ  

* ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานท่ีเหมาะกับ ผูสูงอายุ  
* ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต  
* ยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางการมีสวนรวมความเขมแข็งทางสังคมของ ผูสูงอาย ุ

 2.2 วิสัยทัศนผูบริหาร   
     หลักการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการ สังคมแกประชาชนกลุมเปาหมายท่ียั่งยืน เทศบาลนครนนทบุรี ใช
หลักแนวทางการพัฒนา และใหการสนับสนุน ไดแก 

1) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  
2) ประชาชนมีความสุข มีความพอใจ  
3) เจาหนาท่ี / บุคลากร ของเทศบาลนคร นนทบุรี ตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ ความเสียสละ อุทิศ

ตนเอง พรอมใสใจ ความเปนอยู รูปญหา รูความตองการ รูแนวทางการพัฒนา เพ่ือตอบสนอง ประชาชน 
4) เทศบาลสนับสนุนเงินงบประมาณ องค วามรู เจาหนาท่ี / บุคลากร รวมขับ เคล่ือนการ

ปฏิบัติงานแกภาคประชาชน  
5) จัดหาสถานท่ีสําหรับการทํากิจกรรม ของประชาชน   
6) ปจจัยสําคัญ ตองสงเสริม สนับสนุนให ประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวม งาน จะประสบ

ผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ 

 2.3 สรางเครือขาย / ภาคี มีสวนรวมและเชื่อมโยงทำงานแบบบูรณาการ  
     การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลนครนนทบุรี เปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดย ใชกระบวนการมี

สวนรวมและเชื่อมโยงทํางานแบบบูรณาการกับองคกรภาคประชาชน ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน เชน ศูนยพัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) อสม. อผส. อพก. อพม. ชมรม ตํารวจบาน สภาเด็กเยาวชน เขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขต
พ้ืนท่ีไดตรงกับความตองการของประชาชนโดยปลูกจิตสํานึกใหชุมชนมีความรูสึกวาการพัฒนาชุมชนทองถ่ินเปนเรื่องของภาค
ประชาชนท่ีตองเขามารวมบริหารจัดการและมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผูบริหารฯทองถ่ินผลท่ีไดเกิดจากความรวมมือ คือ  

1) แผนพัฒนาชุมชน สังคม บรรจุ ในเทศบัญญัติของเทศบาลนคร นนทบุรี งบประมาณรายจาย ประจําป  
2) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางความ เขมแข็งของครอบครัว ชุมชน  
3) การแกไขปญหาตรงกับความ ตองการของประชาชน 

 2.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงาน  
     การสงเสริมความรูแกคณะทํางาน เจาหนาท่ี สมาชิกเทศบาล ผูนําชุมชน กลุม องคกร ได เรียนรู
กระบวนการทํางาน  แนวทางการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม เปนหัวใจสําคัญของ การขับเคล่ือนภารกิจของเทศบาลฯ 
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2.5 ตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  
     เทศบาลนครนนทบุรีดําเนินการจัดเวทีประชาคมแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางจัดตั้งกองทุน สวัสดิการชุมชน 

ดวยการเชิญประชาชน ๕ ตําบล ๙๓ ชุมชน รวมหารือแนวทางวิธีการดําเนิน งานของทุนสวัสดิการชุมชน ดวยการสมทบ
ของสมาชิกเขากองทุน วันละ ๑ บาท และเปนการ สงเสริมการจัดสวัสดิการแกสมาชิก ปจจุบันมีสมาชิก ๔ พันกวาคน 
และเทศบาลฯรวมสมทบ เขากองทุน มีเงินกองทุนประมาณ ๔ ลานกวาบาท กอใหเกิด คือ  

1) การจัดสวัสดิการแกสมาชิก เชน ชวยเหลือการคลอดบุตร เจ็บปวย การเสียชีวิต ทุนการศึกษา  
2) การสงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางราย ไดแกครอบครัว  
3) การชวยเหลือผูดอยโอกาสทาง สังคม 

 2.6 สำนักเทศบาลเปนศูนยกลางบริการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ชุมชน  
     เทศบาลนครนนทบุรีเปนเทศบาลขนาดใหญมีประชากรจํานวนมากและเปนองคการท่ีดูแลการจัดสวัสดิการ

สังคมในทองถ่ินไดจัดตั้งศูนยบริการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยใชสํางานเทศบาลฯเปน ศูนยกลางการ
ใหบริการ กอใหเกิด  

1) อํานวยความสะดวกดานบริการแก ประชาชน ท้ัง ๕ ตําบล รวม ๙๓ ชุมชน  
2) จัดสวัสดิการแกสมาชิก ครอบคลุม ท่ัว ถึงทุกพ้ืนท่ี ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  

 2.7 จัดระบบมอบหมายการดูแลกลุมเปาหมาย  
     เทศบาลนครนนทบุรี เปนเทศบาลขนาดใหญ คลอบคลุมพ้ืนท่ีปกครอง ๕ ตําบล รวม ๙๓ ชุมชน           

มีประชากรประมาณ ๒๕๖,๔๐๔ คน (สถิติขอมูลป๒๕๕๘) เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ และประชากร จํานวนมาก 
จึงมอบหมายภารกิจใหสํานัก กองตางๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ กํากับดูแล ใหบริการแก ประชาชน ผลลัพธ
กอใหเกิด คือ  

1) กระจายหนาท่ีความรับผิดชอบ การดําเนินงานจัดสวัสดิการ ไม กระจุกอยูท่ีสํานัก หรือกองใด กอง
หนึ่ง  

2)  ผูรับบริการไดรับการบริการ จากเทศบาลนครนนทบุรี อยางรวดเร็ว 

 2.8 จัดตั้งคลังสมองจังหวัดนนทบุรี   
     เกิดจากการรวมตัวของอดีตขาราชการท่ีเกษียณ อายุราชการ ผูท่ีมีความรูในสาขาตางๆ มารวมสงเสริม 

ความรูแกชุมชนดวยจิตอาสาไมหวังคาตอบแทน เชน ความรูเกี่ยวกับดานพัฒนาอาชีพ ดานสุขภาพ การออก กําลังกาย 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล การศึกษา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เทศบาลนครนนทบุรีจัดพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติใหบุคคลท่ี
เปนคลังสมองจังหวัดนนทบุรี ทุก วันท่ี ๒๔ เมษายน ของทุกป กอใหเกิดดานสวัสดิการ คือ  

1) สวัสดิการดานการศึกษา  
2) สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย  
3) สวัสดิการดานอาชีพ และ รายได  
4) เกิดแผนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ชุมชน ทองถ่ิน ในเขต เทศบาลฯ 

2.9 สรางแรงจูงใจ   
    เปนการตอบแทนและสรางขวัญกําลังใจใหเกียรติชุมชนภาคประชาชนบุคลากร สํานักงานเทศบาลฯท่ีเขามามี

สวนรวมบําเพ็ญประโยชนรวมทํางานพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการกับเทศบาลฯจนประสบความสําเร็จเพ่ือเปนการตอบแทนใน
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ความเสียสละเวลา อุทิศตนเพ่ือประโยชนสวนรวมเทศ บาลฯจัดพิธี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติทุกวัน ท่ี ๒๔ เมษายน และวัน
แมแหงชาติของทุก ป กอใหเกิด 

1) มีความภูมิใจ พรอมอุทิศ กําลังกาย ใจ ทรัพยากร รวมทํางานพัฒนาชุมชน สังคม 
2) มีสวนรวมการคิด วิเคราะห วางแผน แกไข ปญหา ของชุมชน รวมกับเทศบาลฯ 
3) เกิดแผนพัฒนา ชุมชน สังคม ของเทศบาลฯ 

2.10 ปฏิบัติงานเชิงรุก 
     เทศบาลนครนนทบุรีเสริมสรางการมสวนรวมทํางานกับภาคประชาชนเชนอาสาสมัครสารณสุขประจําหมูบาน

(อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.) อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) อาสาสมัครดูแลผู
พิการ (อพก.) ศูนยพัฒนาครอบครัว (ศพค.) และเครือขายจิตอาสาดําเนินการจัดเก็บขอมูลความตองการของประชาชนท่ี
ประสบความเดือดรอนผลลัพธจากการปฏิบัติงานเชิงรุก คือ 

1) รับทราบปญหา อุปสรรค ของประชาชน 
2) มีฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจการใหความชวยเหลือ เยียวยา ไดอยารวดเร็ว 
3) เปนฐานขอมูลจัดทําแผนการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครนนทบุร ี 

 2.11 งบประมาณ  

     เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการจัดสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีดําเนินการตามระเบียบระทรวง
การคลังดวยการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป คือ 

1) สมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือ จัดสวัสดิการเยาวชน ผูสูงอายุ พิการ และผูดอย โอกาส
ทางสังคม 

2) จัดสรรงบประมาณ ตามยุทธศาสตรเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ ๓ ยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานใหได มาตรฐานท่ีเหมาะกับผูสูงอายุ การพัฒนา และสงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ สรางรายได 
การเสริมสรางการมีสวนรวมความเขมแข็งทางสังคมของผูสูงอายุ  

3) สนับสนุนงบประมาณ จัดโครงการ กิจกรรม พัฒนาอาชีพสรางรายไดแกครอบครัว สง เสริม
ชุมชนเขมแข็ง 

2.12 กองทุนหมูบาน 
       กองทุนหมูบานในเขตอําเภอเมืองเรียก วา “กองทุนชุมชนเมือง” มีจํานวน ท้ังสิ้น ๑๒๕ กองทุนจําแนก

ออกเปน ๒ ประเภท คือ  
1) กองทุน ท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง นอกพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีจํานวน ๔๙ กองทุน

ประธานการ บริหารกองทุน มาจากการคัดเลือก ประธานเครือขายกองทุนระดับ ตําบล  
2) กองทุน ท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลนคร นนทบุรี จํานวน ๗๖ กองทุนบริหาร จัดการดวยระบบ

เครือขายโดยมี การคัดเลือกประธานกองทุนระดับ ตําบล ท่ีมาจากผลการคัดเลือก ประธานกองทุนระดับหมูบาน  
     ผลลัพธ จากการจัดตั้งกองทุนหมูบานดวย การนําผลกําไร จากการดําเนินงาน คือ  

• การพัฒนาดานอาชีพของสมาชิกกองทุน   
• มีรานคาจําหนายผลิตภัณฑของสมาชิกกองทุน ๑ รานคา โดยไมคิดคายใชจาย จากสมาชิก  
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• การจัดทําตลาดน้ําประชารัฐ แหงเดียว ของจังหวัดเพ่ือเปนการยกระดับพ้ืนท่ีการทองเท่ียวของ
จังหวัดนนทบุรี 

• มีเงินทุนหมุนเวียนในพ้ืนท่ี  
• จัดสวัสดิการแกสมาชิกกองทุน และผู ดอยโอกาสทางสังคม  

 2.13 บันทึกขอตกลงรวมขับเคลื่อนการทำงาน (MOU) 

      เทศบาลนครนนทบุรีเปนสวนหนึ่งของการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะท่ีมุงหวังตอบสนองความตองการ          
ในดานสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลฯ 

ผลลัพธ จากการทําบันทึกขอตกลงรวมขับเคล่ือนการทํางาน คือ  
1. ทําบันทึกขอตกลงการดําเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือ

พ้ืนท่ี ภายใตชื่อ“กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรี” เม่ือปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รวมกับกรมอนามัย  
ผลลัพธ ประชาชนไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยท่ีดี 

2. ทําบันทึกขอตกลงเชาสถานท่ีจากมูลนิธิ ปอเตกตึ๊ง ผลลัพธ จากการทําขอ ตกลง ไดแก 
เทศบาลฯ จัดสรางศาลา เอนกประสงค ท่ีทําการชุมชน และสราง สนามเด็กเลน ทําใหประชาชนมีสถานท่ี จัดกิจรรม
รวมกัน 
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สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย ใหปฏิบัติงานเปนผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ในเขตตรวจราชการท่ี 1 
จํานวน 4 จังหวัด คือปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ซึ่งมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย จํานวน 45 หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เขารวมประชุมการชี้แจงประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ ตามนโยบาย 8-5-11 เกี่ยวกับการนําโครงการ
ไปปฏิบัติ เทคนิคและเครื่องมือการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ไปใชในการขับเคล่ือนงานและแนวทางการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจ ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพมหานคร 

2. หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นางเสาวนีย  โขมพัตร) และคณะ เดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตาม
ความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานโดยการออกตรวจติดตามเปนรายจังหวัดในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ดังนี้ 

- วันท่ี 31 มีนาคม  2559  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- วันท่ี 4 เมษายน  2559 ณ จังหวัดสระบุรี 
- วันท่ี 5 เมษายน  2559 ณ จังหวัดนนทบุรี 
- วันท่ี 21 เมษายน 2559 ณ จังหวัดปทุมธานี 

ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
2.1 การปรึกษาหารือขอราชการดานสังคมกับผูวาราชการจังหวัด 
2.2 รับฟงรายงานผลการปฏิบัติงานจากหัวหนาหนวยงานและเจาหนาท่ีในจังหวัด 
2.3 รับฟง ทุกข สุข ความคิดเห็นและความตองการของเจาหนาท่ีและประชาชน 

 
 
 

 
 

 หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นางเสาวนีย โขมพัตร) ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) การขับเคล่ือนตามนโยบายของทาน รมว.พม. ตามนโยบาย 8 เรงดวน 5 ปฏิบัติและพัฒนา 11 พันธกิจ 

ขอใหหนวยงานเรงดําเนินงานตามภารกิจ และใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนภารกิจดานสังคมและสถานการณของปญหาพ้ืนท่ี
จังหวัด 

2) การเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามมติ ครม. ในแตละไตรมาส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน 
และการรายงานผลใหเปนปจจุบัน 

ผลการดําเนนิงาน 

งานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงฯ   

บทบาทในการเปนผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง 
 

ขอเสนอแนะ 
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3) ขอมูลหรือฐานขอมูลดานสังคม ตองปรับปรุงใหเปนปจจุบันและใชประโยชนในการวางแผน และเชื่อมโยง
กับภารกิจของจังหวัดเพ่ือดูแลกลุมเปาหมายใหเขาถึงสิทธ์ิไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม โดยมีการบูรณารวมกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

4) การทํางานโดยใหความสําคัญกับเครือขายแบบสหวิชาชีพ มีการบูรณาการแบบประชารัฐ โดยการมีสวน
รวมของประชาชนอยางมีคุณภาพและพัฒนายิ่งข้ึน 

5) การประชาสัมพันธระเบียบ กฎหมาย แนวทางท่ีอยูในความรับผิดชอบของ พม. ท่ีไดมีการปรับปรุง 
แกไข เพ่ิมเติมใหม เชน ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวของกับ พรบ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พรบ.ขอทาน โดยใช
เวทีในการประชุมคณะอนุกรรมการ กรรมการ ท่ีประชุมจังหวัด เพ่ือสรางการรับรูแกภาคีเครือขายและประชาชน          
โดยนําเสนอโดยรูปแบบ infographic 

6) การตรวจสอบ ติดตามการประพฤติมิชอบ การปราบปรามผูมีอิทธิพล ขอใหหัวหนาหนวยงานกํากับ 
ดูแล สอดสองผูใตบังคับบัญชาใหเรียบรอย 

7) ขอใหคํานึงถึงการทํางานเปนทีม มีเอกภาพในทุกหนวยงานของ พม. เพ่ือเปนพลังในการใหบริการ          
แกประชาชน โดยเฉพาะผูประสบปญหาทางสังคมอยางไมเลือกปฏิบัติ 

8) ขอใหทุกหนวยงานติดตาม รับฟงการประชุม ศปก.พม. ทุกวัน เพ่ือติดตามขาวสาร รับทราบ
สถานการณ ขอสั่งการ เนนย้ํา ของผูบริหารจากสวนกลาง 

9) ขอใหหนวยงานมีการสื่อสารภายในองคกร ใหความสําคัญกับการพัฒนาและสรางขวัญกําลังใจใหกับ
บุคลากร ขอใหปฏิบัติงานดวยความสามัคคีและบูรณาการเปนทีม พม. 

10) การดําเนินงานเรื่องกองทุนตางๆ ควรคํานึงถึงความจําเปน เรงดวน และประโยชนของกลุมเปาหมาย 
ระยะเวลาในการอนุมัติควรมีการติดตาม ประสานสวนกลาง และควรมีการติดตามหลังจากไดรับเงินกูอยางสมํ่าเสมอ 

11) เรื่องการขับเคล่ือนงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุควรมีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

12) การขับเคล่ือนงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งเปนกลไกในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว เปนประเด็นท่ีควรเสนอในระดับนโยบาย ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย 

3. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 รวมกับกองตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือประเมินผลการตรวจตามแผนตรวจราชการประจําป
งบประมาณ 2559 ระหวางวันท่ี 25-27 สิงหาคม  2559 ณ โรงแรมดุสิต  ไอสแลนด รีสอรท จังหวัดเชียงราย เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจราชการ ประจําป 2559 แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการดําเนินงาน 
ขอจํากัด ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน และเพ่ือรวมหาแนวทางการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560        
มีผูเขารวมประกอบดวย พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด และหนาหนากลุมนโยบายและยุทธศาสตร หัวหนา
หนวยงานและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยการแบงกลุมยอย (Focus 
Group) 11 กลุม เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย 8-5-11 ดังนี้      

1) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงบริการสังคมของคนพิการ 
2) การพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยคนพิการและผูสูงอายุ 
3) การแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
4) การเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
5) ศูนยชวยเหลือสังคมสายดวน 1300 (Social Assistance Center) 
6) เปาหมาย “การขับเคล่ือนประชารัฐเพ่ือสังคม ลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาคุณภาพชีวิต  
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ศนูยบรกิารคนพกิาร (Hot Issue) 

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการ 

จัดหาอาชีพและการจางงานใหคนพิการ 

การสงเสริมวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ 

จัดทําโครงการนักรอง 
นักดนตรีตาบอด 

7) การเขาสูประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
9) การปองกันและแกไขปญหาคนไรท่ีพ่ึงและคนขอทาน 
10)  แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายดานการปฏิรูปและพัฒนา 
11)  การปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
ในสวนของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 รับผิดชอบในการจัดทํา (Focus Group)      

ในประเด็นเรงดวนการเขาถึงบริการสังคมของคนพิการดังนี้ 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ขอเสนอแนะ 
กลไกทีค่วรเพิม่เตมิ 

 
 

� เสริมสรางการดําเนินงานเชิงบูรณาการ
เครือขายทางสังคมและหนวยงานภาคี 
� พัฒนาการเชื่อมโยงฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศคนพิการกับระบบฐานขอมูล
ทางสังคมอ่ืนๆ 
� การสรางชองทางการรับรูและเขาถึง
ขอมูลขาวสารแกคนพิการและผูเกี่ยวของ 
� เพ่ิมชองทางในการรับรองความพิการ
ในการขอบัตร 

ประเดน็ สาํคญัเรงดวน (Hot Issue)  
ป พ.ศ. 2560 ในการขบัเคลือ่นนโยบาย  

จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการใหท่ัวถึง 

สรางความตะหนัก ความเชื่อมัน ทัศนคติเชิงบวกใหคนพิการ
เห็นคุณคาและพัฒนาศักยภาพตัวเอง 

ใหมีการเชื่อมโยงตนทุนท่ีมีอยูแลวในพ้ืนท่ี 

ใหมีการถอดบทเรียนเพ่ือนํามาปรับปรุงงาน 

กลไกเดมิทีม่ีอยู 
� มีหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ี 

โดยตรงดานการบริการคนพิการ 
� มีการเชื่อมโยงการดําเนินงานกบั

เครือขายทางสังคมและหนวยงานในพ้ืนท่ี 
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งบรายจาย งบประมาณทีไ่ดรบั เบกิจาย คดิเปนรอยละ 
งบดาํเนนิงาน 4,420,808 4,420,807.21 42.70 
งบบคุลากร 1,956,360 1,935,782 18.70 
งบรายจายอืน่ 1,285,200 1,285,200 12.41 
งบเบกิแทนกนั 851,476 851,476 8.22 
งบลงทนุ 1,859,800 1,859,800 18 

รวม 10,353,066 10,353,022.21 100 

การเบกิจายงบประมาณ ประจาํป 2559 
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 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เปนหนวยงานราชการสวนกลาง ท่ีตั้งอยูในภูมิภาค โดยจัดตั้ง        
ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย          
พ.ศ. 2545 มีฐานะเทียบเทากองหรือสํานัก ป 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 14)  
ให สสว. ไปสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีอํานาจหนาที่  วิเคราะห วิจัย  
ดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย สงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการ 
องคความรู ขอมูลสารสนเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานบริการทุกกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีใหบริการความรับผิด            
ของกระทรวง รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ องคกรภาคเอกชนและประชาชน ศึกษา วิเคราะห 
สถานการณและสภาพแวดลอม เพ่ือคาดการณแนวโนมของสถานการณทางสังคมและผลกระทบ รวมท้ังใหขอเสนอแนะ          
การพัฒนาสังคมและจัดทํายุทธศาสตรในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด เปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษยในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด เปนศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย โดย สสว.1 มีพื้นที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ซึ่งแบงโครงสราง 
สสว.1 ออกเปน 1 ฝาย 3 กลุม ไดแก ฝายบริหารงานท่ัวไป กลุมงานวิจัยและพัฒนา กลุมนโยบายและยุทธศาสตร และ
กลุมสงเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม โดยมีกลุมเปาหมายผูรับบริการสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ไดแก เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส        
ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมท่ีคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติเปนผูกําหนดรวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืนๆ มีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม  

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เปนองคกรทางวิชาการแหงการเรียนรู เพ่ือใหกลุมเปาหมายของ สสว. 
คือประชาชนและผูขาดโอกาสทางสังคมไดรับบริการทางสังคมจากหนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยกําหนดวิสัยทัศน “เปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาสังคม             
สูการปฏิบัติอยางมีผลสัมฤทธ์ิ” ภายใตพันธกิจ 5 พันธกิจ คือ 1) บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพ่ือจัดวางยุทธศาสตรเชิง
พ้ืนท่ี 2) สงเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมใหกับทุกภาคสวน 3) ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการดานการพัฒนา
สังคม 4) ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตรในระดับพ้ืนท่ี และ5) พัฒนาหนวยงาน          
เปนองคกรแหงการเรียนรู และเพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนท่ีเปนสถาบันทางวิชาการพัฒนาสังคมในการขับเคล่ือนรวมกับภาคี
เครือขายในพ้ืนท่ี จึงไดรวมกันกําหนดจุดมุงเนนทางยุทธศาสตรท่ีประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 5 เปาประสงค ดังนี้          
5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร พม. สูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

บทสรปุ และทศิทางการดําเนนิงาน 

3.1 บทบาทภารกจิสํานกังานสงเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1 
 

สวนที ่3  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศูนยการเรียนรูการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและพัฒนาความรูและนวัตกรรม
ทางสังคม ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบการนิเทศและการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการ และยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนา 
สสว. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สําหรับ 5 เปาประสงค ไดแก 1) หนวยงานในสังกัด พม. และองคกรภาคีระดับ
พ้ืนที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 2) เปนคลังความรูและแหลงเรียนรู          
ดานการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่ 3) ไดองคความรูและนวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ กอใหเกิดกลไก
การขับเคล่ือนของทุกภาคสวนในการพัฒนาสังคม 4) มีระบบการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการตามนโยบายและ
ภารกิจของกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ และ5) บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามภารกิจในความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ 

 

 
 

3.2.1 ปญหาจากการดําเนินงาน 

  ดานการวิจัย 
1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานวิจัยมีจํานวนจํากัด จึงทําใหตองรับผิดชอบงานวิจัยคนละ 3-4 เรื่อง ทําให

คุณภาพงานวิจัยอาจลดนอยลงไป 
2. ระยะเวลาในการดําเนินงานมีจํากัด คือ 1 เรื่องตอ 1 ปงบประมาณ ทําใหตองรีบดําเนินการ โดย

ความละเอียดข้ันตอนบางอยางของงานวิจัยไมครบถวนตามกระบวนการ 
3. เจาหนาท่ีไมมีความรูเชิงลึกในปญหาสังคมท่ีศึกษาวิจัยเรื่องน้ันๆ ทําใหไมสามารถวิเคราะหงานวิจัย

ไดอยางมีคุณภาพ 

ดานการฝกอบรม 
1. คณะวิจัยยังขาดความรูในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ เชน การเขียนวิเคราะหสังเคราะหปญหา

สังคมในพ้ืนท่ี 
2. ผูเขารวมการอบรมขาดทักษะในการใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและ การคียขอมูล เปนตน 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการนอยเกินไป เพราะการดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาในพ้ืนท่ี

ข้ึนอยูกับความรุนแรงของปญหาอาจไมสามารถแกปญหาไดภายใน 1 ป 
4. นักวิจัยยังไมเขาใจกระบวนการวิจัยจึงใหความสนใจนอย และเกิดความกังวลในในการปฏิบัติงาน 
5. กระบวนการกิจกรรมในพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินการในเวลาราชการ เนื่องจากประชาชน           

ตองไมประกอบอาชีพในเวลากลางวัน และนักเรียนตองเรียนหนังสือ 

ดานการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 
1. กลุมตัวอยางสวนใหญในเขตชุมชนเมือง ใหความรวมมือในการตอบแบบคําถามเพ่ือสํารวจ        

ความคิดเห็นนอย 
2. การใชประโยชนของผลการสํารวจความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
3. ชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธไมหลากหลาย 
4. งบประมาณมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
5. สถานท่ีไมเอ้ือตอการแสดง และเผยแพรสื่อทางวิชาการตามกลุมเปาหมาย 

3.2 ทิศทางการดําเนินงาน 
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6. ขาดการเชื่อมโยงกับภาคีเครือขาย และองคกรทางสังคมท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพ
กลุมเปาหมาย 
 

3.2.2 ขอเสนอการพัฒนางาน 
 

  การพัฒนางานวิจัย 
1. ผลักดันใหเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมพัฒนาทักษะดานการวิจัยอยางตอเนื่องและสรางนักวิจัยรุนใหม 
2. สนับสนุนใหเจาหนาท่ีพัฒนาองคความรูดานสังคมอยางสมํ่าเสมอและทันตอสถานการณ 
3. วางแผนการดําเนินการวิจัยใหเปนระบบ และดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ ตามแผนงานท่ีวางไว 

การพัฒนาดานการฝกอบรม 
1. ควรสงเสริมดานวิชาการใหกับนักวิจัยอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากงายไปถึงเชิงลึก 
2. ควรดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องให อปท. นําเอากระบวนการวิจัยไปพัฒนาตอยอด โดยการนําไป

ปรับใชในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
3. ควรมีการขยายผลจากการศึกษาวิจัย ไปสูการวิเคราะหสภาพปญหารวมกับกลุมเด็กเยาวชน และผู           

ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังควรมีการนําคนรุนใหมเขารวมโครงการดวย 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ควรกระตุนการมี

สวนรวม หรือเสาะแสวงหาแกนนําปราชญชาวบาน หรือเด็กและเยาวชนคนรุนใหมท่ีเปนแกนนําขับเคล่ือนงานชุมชน โดยมี
หนวยงานภาครัฐเปนเพียงท่ีปรึกษา 

5. ควรติดตามผลการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเพ่ือใหชุมชนจะสามารถดําเนินกิจกรรมดวยตนเองได 
6. จัดอบรมอาสาสมัคร นักวิจัยวัยทีน และนักวิจัยชุมชนเพ่ือเติมเต็มความรูท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน 

รวมท้ังประสานหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
การพัฒนาดานดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 
1. สรางแรงจูงใจในการมีสวนรวมในการตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 
2. ควรสํารวจความคิดเห็นของผูใชประโยชนกอนออกแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็น 
3. ใหผูบริหารเปนผูเผยแพรขอมูลการสํารวจในระดับประเทศ เพ่ือสรางการรับรูและกําหนดนโยบาย  

ในการบริหารประเทศใหแกผูบริหารและสื่อมวลชน 
4. ควรสงเสริมใหเกิดการนํารายงานสถานการณทางสังคมระดับกลุมจังหวัดไปใช เพ่ือประโยชนในการ

กําหนดทิศทาง/กิจกรรม/นโยบาย/หรือยุทธศาสตร ท่ีกอให เกิดการดําเนินงานสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี         
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

5. ควรสงเสริมใหเกิดการสรางคูมือมาตรฐาน เครื่องมือการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลในทิศทางเดียวกัน 
6. ควรสงเสริมใหเกิดการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมข้ึนทุกๆ ป เพ่ือเปนฐานขอมูลในการ

ปฏิบัติงานเชิงพ้ืนท่ี สามารถแกไขประเด็นปญหาสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
7. ควรประสานความรวมมือหนวยงานทุกกรม ภายใตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยในการจัดเก็บขอมูลสถานการณ ประเด็นปญหา และกลุมเปาหมาย เปนตน 
8. ควรสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลกลางเพ่ือรองรับขอมูลสถานการณทางสังคมทุก

กลุมเปาหมาย และทุกหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานสังคม เพ่ือเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนขอมูลทางสังคม (Open 
source) 

9. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขายนําผลงานทางวิชาการไปใชพัฒนาตอยอด 
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ขอเสนอแนะจากการตรวจราชการ  
1. การขับเคล่ือนนโยบายของทาน รมว.พม. ตามนโยบาย 8 เรงดวน 5 ปฏิบัติและพัฒนา 11 พันธกิจ 

ขอใหหนวยงานเรงดําเนินงานตามภารกิจ และใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนภารกิจดานสังคมและสถานการณของพ้ืนท่ีจังหวัด 
2. การเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามมติ ครม. โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน และการ

รายงานผลใหเปนปจจุบัน 
3. ฐานขอมูลดานสังคม ตองปรับปรุงใหเปนปจจุบันและใชประโยชนในการวางแผน และเชื่อมโยงกับ

ภารกิจของจังหวัดเพ่ือดูแลกลุมเปาหมายใหเขาถึงสิทธ์ิท่ัวถึงและเปนธรรม โดยมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
4. ปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับเครือขายแบบสหวิชาชีพ และบูรณาการแบบประชารัฐ  
5.   การประชาสัมพันธระเบียบ/กฎหมาย ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ พม. ท่ีไดมีการปรับปรุง/

แกไข เพ่ิมเติม เชน พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 
และ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยใชเวทีในการประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการจังหวัด และท่ีประชุม
จังหวัด เปนตน เพ่ือสรางการรับรูแกภาคีเครือขายและประชาชน โดยนําเสนอโดยรูปแบบ infographic 

6. การตรวจสอบ ติดตามการประพฤติมิชอบ และการปราบปรามผูมีอิทธิพล ขอใหหัวหนาหนวยงาน
กํากับ ดูแล สอดสองผูใตบังคับบัญชาใหอยางสมํ่าเสมอ 

7.  ขอใหมีการทํางานเปนทีม มีเอกภาพในทุกหนวยงานของ พม. เพ่ือเปนพลังในการใหบริการ          
แกประชาชน ผูประสบปญหาทางสังคมอยางไมเลือกปฏิบัติ 

8.  ขอใหทุกหนวยงานติดตามรับฟงการประชุม ศปก.พม. ทุกวัน เพ่ือติดตามขาวสาร รับทราบ
สถานการณ ขอสั่งการ/เนนย้ํา ของผูบริหารจากสวนกลาง 

9.  ขอใหหนวยงานมีการสื่อสารภายในองคกร โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาและสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับบุคลากร ในการปฏิบัติงานดวยความสามัคคีและบูรณาการเปนทีม พม. 

10. การดําเนินงานกองทุนตางๆ ควรคํานึงถึงความจําเปน เรงดวน และประโยชนของกลุมเปาหมาย 
ระยะเวลาในการอนุมัติรวมท้ังควรมีการติดตาม ประสานสวนกลาง และการติดตามผลหลังจากไดรับเงินกูอยางสมํ่าเสมอ 

11. การขับเคล่ือนงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุควรมีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

12. การขับเคล่ือนงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งเปนกลไกในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัว เปนประเด็นท่ีควรเสนอในระดับนโยบาย เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยอยางตอเนื่อง 
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