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

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ.2560 ได้จัดท ำขึ้นเพื่อแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้รับมอบหมำย และผลงำน ทำง
วิชำกำรด้ำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย 
ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และ
ผลงำนริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งบทสรุปและทิศทำงกำรด ำเนินงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ขอขอบคุณ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชนและ
เครือข่ำยทุกภำคส่วน ที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนงำนในพ้ืนที่ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงตำม
นโยบำยในระดับที่น่ำพอใจ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนเล่มนี้ นี้จะเป็นประโยชน์บ้ำง
ตำมสมควรต่อกำรท ำงำนพัฒนำสังคมที่มุ่งสู่ควำมมั่นคงของมนุษย์ 
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   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2545 มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   
 
  
   ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  
กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มนโยบายการพัฒนาสังคมฯ กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสังคม กลุ่มวิจัยและพัฒนา
สังคม และกลุ่มบริการเฉพาะ ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ ประกอบด้วยการเสนอแนะนโยบายและแผนของกระทรวง           
การพัฒนาด้านกฎหมาย ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดตามประเมินผล  
    2. กลุ่มนโยบายการพัฒนาสังคมฯ ประกอบด้วย การพัฒนามาตรฐานทางสังคม พัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคม พัฒนาค่านิยมและจิตส านึกที่เหมาะสมกับสังคมไทย สร้างโครงข่ายความคุ้มครอง        
ทางสังคม และการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการข้อมูล เพ่ือการพัฒนา         
สังคมฯ  
 3. กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสังคมฯ ประกอบด้วย การส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาสังคม 
และ สวัสดิการสังคม ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ส่งเสริมศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคน
พิการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และประชาสังคม ก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมความ
เสมอภาคในโอกาสทางสังคม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาสังคม ส่งเสริมกลไกทางสังคมและ

อ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง (Authority) 

 

  ภำรกิจของกระทรวง (Incumbency) 
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การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการพิทักษ์สิทธิและหน้าที่ของประชาชน และบริหารกองทุนและสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินการ 
 4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสังคมฯ ประกอบด้วย การศึกษาและวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมฯ 
การศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมฯ และการศึกษาเพื่อสร้างระบบเตือนภัยทางสังคมฯ 
 5. กลุ่มบริการเฉพาะ ประกอบด้วย งานสนับสนุนวิชาการภูมิภาค งานพัฒนาคุ้มครอง
ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย งานสถานสงเคราะห์ และงานโครงการพิเศษ 

 
 
 
“เป็นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือควำมอยู่ดีมีสุขอย่ำงยั่งยืน” 

 
 
พันธกิจที่ 1 : สร้างภูมคิุ้มกนัและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 
พันธกิจที่ 2 : เสริมประสทิธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย 
พันธกิจที่ 3 : ผนึกก าลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
พันธกิจที่ 4 : จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 
 
 

“อุทิศตน อำสำงำน เอื้ออำทร อ ำนวยประโยชน์สุข” 

 
 
 
ยุทศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการ 

   เปลี่ยนแปลง 
ยุทศำสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
ยุทศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนา 

  สังคม 
ยุทศำสตร์ที่ 4 : จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมี 

   หลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต 

พันธกิจ (Missions) 

ค่ำนิยมองค์กร (Values) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กรมพัฒนำสังคมและ

สวัสดิกำร 

กรมกิจกำรผู้สูงอำย ุกรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

กรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร 

กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว 

1. กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร   9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. กลุ่มตรวจสอบภายในและการสื่อสาร 
3. *ส านกับริหารกลาง   10. กองเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ ์
4. กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  11. กองอาเซียน 
5. กองตรวจและประเมินผล   12. ศูนย์ปฏิบตักิารต่อต้านการจรติ 
6. กองวชิาการ    13. ศูนย์ชว่ยเหลอืสังคม 
7. กองกฎหมาย    14. ศูนย์ตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์
8. สถาบนัพระประชาบด ี  15. กองแบบแผนและพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวก 
 

องค์กำรมหำชน 
- สถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน 

รัฐวสิำหกิจ 
-การเคหะแหง่ชาต ิ
-สถานธนานเุคราะห ์

รำชกำรบริหำรสว่นภูมิภำค 
- ส านักงานพัฒนาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์จังหวดั 
76 จังหวดั 

หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำงที่จัดต้ังในภูมิภำค 
- ส านักงานสง่เสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1-12 

*ตำม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ 14) พ.ศ. 2558 
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A1 : นโยบำยเร่งด่วน  (9 ข้อ) 

• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
• การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
• การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้อายุ 
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
• การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและ

ครอบครัว 
• การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม 
• การพัฒนาบทบาทประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 
• การส่งเสริมพลังประชารัฐ 

A2 : นโยบำยบริหำรกำรพัฒนำ(5 ข้อ) 

• การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
• การพัฒนาองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและมุ่งสู่

มาตรฐานในระดับอาเซียน 
• การพัฒนาระบบ/กระบวนการท างานให้เกิด

ประสิทธิผล (ศูนย์ปฏิบัติการเชิงประเด็น/OSCC 
• การพัฒนากฎหมายด้านสังคม 
• การจัดสวัสดิการบุคลากร 

A3 : นโยบำยกำรขับเคลื่อน          
ระดับพื้นที/่จังหวัด (5 ข้อ) 

• การบูรณาการการขับเคลื่อนเป็นที พม.
จังหวัด (ภายใต้แนวคิด "หลังคาเดียวกัน" 
One Home) 

• การพัมนาระบบศูนย์ข้อมูลด้านสังคม 
• การพัฒนาศักยภาพการประสานงานภาคี 

(ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม) 
• การสนับสนุนให้อ าเภอและอปท.มีส่วนร่วม

ในการเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสังคม 
• การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม 

นโยบำยกระทรวง พม. ปี 2560  9 5 5 
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กำรเคหะแห่งชำติ  A1.2 
1.บ้านเคหะประชารฐั 22,884 ครัวเรือน 
2. โครงการบ้านพกัสวัสดิการข้าราชการ (บ้านหลวง) 
ปี 59 จ านวน 5,099 หน่วย ปี 60 10,000 หน่วย 
3. ก่อสร้างโครงการฟื้นฟชูุมชนเมอืงดนิแดงแปลง G 
334 หน่วย 
4. พัฒนาสภาพแวดลอ้มชุมชน 89 แห่ง 
5. เสนอโครงการฟื้นฟูชมุชนเมอืงดินแดงระยะ 2,3 
และ 4 ครม. อนมุัติโครงการ 
6. บูรณาการกับ พอช. เพื่อรองรับผู้อยู่อาศยัจาก
โครงการบ้านมั่นคง 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ 
1.กำรค้ำมนุษย์   A1.1 
- ขับเคลื่อนการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการค้า
มนุษย์โดยมุ่งสู่การจัดระดับให้ดีขึน้หรอืคงระดับ 
Tier 2 Watch List 
- พัฒนาระบบการคุ้มครองและช่วยเหลอืผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ 2,500 คน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 60,650 คน 
- ติดตามการด าเนนิคดกีับผู้กระท าความผิดด้านค้า
มนุษย์ 570 คดี 
- พัฒนาความรว่มมอืกับองค์กรภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านสงัคม  A1.2 

นโยบำยเร่งด่วน 9 ข้อ 

กรมส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร A1.3 
1. ขยายพื้นที่ชุมชนตน้แบบทีเ่อือ้ต่อการด ารงชีวิตของทุกคน 
(อารยสถาปัตย์) 25 จังหวัดและสวนลมุพิน ี
2. จ้างงานคนพิการในภาครัฐ 9,000 คน ในสถานประกอบการ 
40,000 คน อาชีพอสิระในชุมชน 150 กลุ่ม 
3. เพิ่มศกัยภาพนักร้องนกัดนตรีคนพกิาร 1,000 คน 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบรกิารกู้เงนิกองทุน 13,000 ราย 
800 โครงการ 
5. พัฒนาคุณภาพชวีิตในพืน้ที่คลองลาดพรา้ว เปรมประชากร และ
ดินแดง 

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว    A1.6 
1. เตรียมความพรอ้มหญิงไทยก่อนเดินทางไป ตปท. 300 คน 
และส่งเสริมอาสาสมัครในการให้ค าปรกึษาแก่คนไทยในต่างแดน 
70 คน 
2. สร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวและลดความรนุแรงใน 10 
จังหวัดทีม่ีความรุนแรง 
3. พัฒนาสตรีให้มีอาชีพ มีงานท าและรายได้ที่สูงขึน้ (ศูนย์เรียนรู้ 
8 แห่ง 11,800 คน รมิคลองลาดพร้าวเปรมประชากร 200 คน 
4. พัฒนาหลกัสูตรครอบครวัศึกษาและทดลองหลักสูตรเพือ่
เตรียมในการสร้างโรงเรียนครอบครัว 
5. การประชุมระดับรฐัมนตรีเอเซียตะวันออกด้านครอบครัวและ
ความเสมอภาคระหว่างประเทศ 
 สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน  A1.2 

1. พัฒนาที่อยู่อาศัยคลองลาดพร้าว เปรม
ประชากร 4,696 ครัวเรอืน 
2. โครงการบ้านมั่นคง 5,000 ครัวเรือน 
(รวมชุมชนรมิแมน่้ าเจ้าพระยา 245 ครัวเรอืน 
และปทุมธานโีมเดล 906 ครัวเรอืน) 
3. พัฒนาคุณภาพชวีิตกลุ่มคนไร้บ้าน กทม. 
เชียงใหม่ ขอนแก่น รวม 547 ครัวเรอืน 
4. บ้านพอเพียงชนบท 9,000 ครวัเรือน 
5. ยกระดับพ้ืนที่ตน้แบบ สัมมาชีพชุมชนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน 500 ชมุชน 

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน   A1.5 
1. เงินอุดหนนุโครงการเดก็แรกเกิด 200,000 คน  
2. เพชรน้ าหนึ่ง+ ประชารัฐ 30 แห่ง 6,045 คน 
3. ส่งเสริมศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ให้มีมาตรฐาน 1,588  แห่ง 
4. ส่งเสรมิกจิกรรมเดก็และเยาวชนริมคลองลาดพร้าว/เปรม
ประชากร 
5. ชายแดนใต้ แผ่นดนิเดียวกนั (แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 5 จังหวดั
ชายแดนใต ้
6. ส่งเสรมิความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเป็นนกัสังคม
สงเคราะหน์้อย 15,000 คน 
7. ร่วมขับเคลื่อนการป้องกนัแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
8. รณรงค์ไม่ให้ทิ้งเดก็และเพิ่มช่องทางการให้ค าปรึกษาและ
กระบวนการชว่ยเหลือ 
 

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร   A1.7 
1. พัฒนาระบบสวัสดิการเพือ่ลดความเหลือ่มล้ าทางสังคมอย่างมีเงือ่นไข 
100,000 คน เป็นอย่างนอ้ย 
2. ปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดนิรฐัใหม ่ลดผลกระทบและความขัดแย้ง (one map) 42 
แห่ง 
3. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง และศูนย์เรียนรูเ้พื่อการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชนบนพืน้ที่สูง 78 แห่ง 
4. การแก้ไขปญัหาการขอทาน 850 คน 
5. พัฒนาศกัยภาพ อพม. 139,350 คน 
6. เพิ่มชอ่งทางรับจ าน าภาครฐั 3 สาขา (ล าพูน สุราษฎร์ธานี อุดรธานี) 
7. พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ยากไร ้ชุมชนริมคลองลาพร้าว เปรมประชากร ดินแดง 

8. ส่งเสรมิและพฒันาภาคีเครอืข่ายทางสังคม ภาคประชาสังคม   A1.9 

9. เร่งรัดการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนกองทุน    A1.9 

กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ   A1.3 
1. โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยพัฒนาจาก ศอพส. 
878 แห่งให้ครบ 
       - คลองลาดพร้าว 1 แห่ง 1 ร.ร. 
       - แฟลตดินแดง 1 แห่ง 
2. การพฒันาที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
ผู้สูงอายุ จ.ชลบุรีและนครราชสีมา แห่งละ 
300 หน่วย 
3. ส่งเสรมิการจ้างงานผู้สูงอายุ 

A1  
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1. ยกระดับ พม. ให้เป็นองค์กรมาตรฐานในระดับอาเซียน       
2. ให้บริการเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงโดยพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกให้ได้
มาตรฐาน (Government Easy Contact Center : GECC) 
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ 
4. พัฒนาระบบอาคารสถานที่ และภาพลักษณ์องค์กร 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านสารสนเทศด้านสังคมและแผนที่ทางสังคม 
6. ให้มีการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ ใน พม. 

พัฒนำองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและมุ่งสู่มำตรฐำนระดับอำเซียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นโยบำยกำรบริหำรกำรพัฒนำ 5 ข้อ 

1. พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า (career path) 
2. พัฒนาขีดสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามต าแหน่งงานใน
แต่ละสายงาน 
3.พัฒนาบุคลากรและบุคคลภายนอกตามหลักสูตรที่ก าหนดเพื่อแต่งตั้งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย (ภาษาอังกฤษ IT การ
น าเสนอ การเจรจา) 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ พม. ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 
6. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สสว. เป็นพี่เลี้ยงเชิงวิชาการเชืย่มโยงระหว่าง
ส่วนกลางและภูมิภาค 

กำรพัฒนำบุคลำกรมอือำชีพ A2.1 

1. จัดท าอนุบัติญัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ที่ส าคัญ เช่น 
พ.ร.บ. คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 พ.ร.บ.หอพัก 2558 พ.ร.บ.ควบคุมการ
ขอทาน 2559 
2. ผลักดันร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และกฎหมายที่เสนอเพ่ิมเติม          
(ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
3. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.
ผู้สูงอายุ 2556 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎหมายในภารกิจกระทรวง 
5. ตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

พัฒนำกฎหมำยด้ำนสังคม A2.4 

กำรจัดสวัสดิกำรบุคลำกร A2.5 พัฒนำระบบและกระบวนกำร
งำนให้เกิดประสิทธิผล A2.3 

1. ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
เชิงประเด็น (ศปก) 
2. การรับเรื่องร้องเรียน 1300 

1.จัดสวัสดิการส าหรับบุคลากรเพ่ือ
การปฏิบัติราชการ 

2. สร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น 

A2.2 

A2  
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 นโยบำยกำรขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด 5 ข้อ A3  
กำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเป็นทีม พม.จังหวัด 
(One Home)   A3.1 

1. ให้ พมจ. เป็นหัวหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ 
2. พัฒนา ปรับปรุงหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 353 แห่ง 
3. สร้างหน่วยงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรมของประชาชน 
    และเครือข่ายในพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสร้างค่านิยม 
5. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสร้างสัญลักษณ์ของส านักงาน (Brand) 
6. น้อมน าหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 
    ปฏิบัติงาน 

กำรพัฒนำศักยภำพกำรประสำนงำนภำคี           
(ภำครัฐ เอกชน ประชำสังคม)    A3.3 

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นฐานในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม การประสาน 
    ส่งต่อ 
2. จัดช่องทางการประสานงานหน่วยงานในระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้าน 
    สังคม 

1. พัฒนาศักภาพ อพม. 
2. การวางระบบอาสาสมัครให้เป็นเอกภาพ 
3. สร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจระดับจังหวัด 

สนับสนุน อ./อปท. ในกำรพัฒนำสังคม A3.4 

1. ยกระดับ พมจ. เป็นผู้น าและผู้เชี่ยวชาญงานด้านสังคมระดับจังหวัด 
2. การท างานผ่านการบูรณาการ และเชื่อมโยงคณะกรรมการตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใน 
    ระดับจังหวัด 
3. พม. สัญจรในพื้นที่มากกว่า 6 ครั้ง โดยสนับสนุนส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพ 

กำรยกระดับกำรเป็นเจำ้ภำพด้ำนสังคม A3.5 
ให้ พมจ. เป็นศูนย์กลางข้อมูลของการบริหารยุทธศาสตร์สังคมจังหวัด ทั้ง
ข้อมูลเชิงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลเชิงประเด็น ข้อมูลเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

กำรพัฒนำระบบศูนย์ข้อมูลด้ำนสังคม A3.2 
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โครงสร้างบุคลากร  

ส านกังานสง่เสริมและสนับสนนุวิชาการ ๑ 

นำงวรรภำ  ล ำเจียกเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสรมิและสนับสนุนวิชำกำร 1 
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ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

นำยอ ำนำจ  หอสกุลไท 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

นำยสุวัฒน์  วังวนสินธุ์ 
เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคมช ำนำญงำน 

นำยธเนศวร์  กรุณำนนท ์
นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร 

น.ส.วนิดำ  อินอ่อน 
นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร 

นำยประเสริฐ  มีโพธิ์งำม 
ช่ำงฝีมือโรงงำนชั้น 4 / หัวหน้ำ 

นำยจรัญ  สำริขิต 
ช่ำงฝีมือโรงงำนชั้น 4 

นำยธีระพงษ์  ไกรสุนทรเลิศภพ 
ช่ำงฝีมือโรงงำนชั้น 4 

นำยวิวัฒน์  สำริขิต 
ช่ำงฝีมือโรงงำนชั้น 4 

นำยสมปอง  นำคะปักษิณ 
พนักงำนขับรถยนต์ ส 2 

นำยบุญธรรม  แจ้งหิรัญ 
พนักงำนขับรถยนต์ ส 2 
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นำยวิจำรณ์  โกศล 
ช่ำงเครื่องยนต์ ช.3 

นำยสกล  สอนลอย 
พนักงำนขับรถงำนเกษตร 

และก่อสร้ำง ช 2 

นำยธำตรี  สันทบ 
พนักงำนขับรถยนต์ ส 2 

นำยวัลลภ  สุภำพค ำ 
พี่เลี้ยง ส 2 

นำยเมธี  ดีอก 
นักพัฒนำสังคม 

นำยวิชัย  ผลดี 
เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคม 

น.ส.รุ่งรวี  ฉ่ ำบุญรอด 
เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคม 

น.ส.พรพิมล  เกินกลำง 
พนักงำนบริกำร 

น.ส.เฉลียว  ใจปทุม 
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 

นำยวีระวัฒน์  ปะละโท 
จ้ำงเหมำดูแลสวน 

นำยธนวรรณ  ตุลำ 
จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 

นำยบุญฤทธิ์  ตุลำ 
จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 
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น.ส.พิมพ์ธิดำ  แสงจันทร์ 
หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์

นำงสุภำพร  สำริขิต 
พนักงำนบริกำร 

นำงอุไรวรรณ  แจ้งเวชฉำย 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

นำยเอกวรำ  ธรรมกีรติวงศ์ 
นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร 

นำยสันติภำพ  ทองบุญมำ 
นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร 

น.ส.ภิญญำพัชญ์  สันติจิรำวัชร์ 
นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร 

นำยพนำกร  มีมนต์ 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เรียนรู้ 

น.ส.อิสรีย์  พรหมหำลำ 
นักสังคมสงเครำะห์ 
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นำยสนองวิชญ์  ภูวันทมำตย์ 
หัวหน้ำกลุ่มกำรวิจัยและกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย 

กลุ่มงานวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย 

น.ส.ขนิษฐำ  กิจเจำ 
นักพัฒนำสังคม 

นำงชุลีทิพย์  เรืองดี 
นักสังคมสงเครำะห์ 

นำยณรำวุฒิ  วัฒนะไพบูลย์ 
พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 

น.ส.พรนิภำ  อ่อนเกิด 
นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร 

นำยทวี  ล้อศรีพงษ์ 
นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร 

นำงสุวรรณำ  นำคะปักษิณ 
พนักงำนบริกำร 
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ควำมเป็นมำ : 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หรือ “สสว.๑” เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่

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

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

อ ำนำจหน้ำที ่: 
(๑) พัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับ

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

แก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ให้บริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน 

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

(๔) สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและ
ภารกิจของกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 

บทบำทในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร : 

ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงในการสนับสนุนการตรวจราชการ          
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและภารกิจกระทรวงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวง   
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นสถาบันวิชาการพัฒนาสังคม
ในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคี

เครือข่ายในพ้ืนที่” 
 

พันธกิจ (Mission) 

1) บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพื่อจัดวางยุทธศาสตร์ 
    เชิงพ้ืนที่ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมให้กับ 
    ทุกภาคส่วน 
3) ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม 
4) ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการบริการ 
    เชิงยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ 
5) พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

ค่านิยมองคก์ร (Values) 

“มุ่งบริการ รวมพลัง สรา้งสรรค์ 
พัฒนา” 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

1) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ์พม.  สู่การปฏิบัติ  
   ในระดับพื้นที ่
2) พัฒนาศูนย์การเรียนรูก้ารพัฒนาสงัคม 
3) เสริมสร้างและพัฒนาความรูแ้ละนวตักรรมทางสังคม 
4) พัฒนาระบบการนิเทศและการตดิตามประเมนิผลเชงิ 
    วิชาการ 
5) พัฒนา สสว. ให้เปน็องคก์รแห่งการเรียนรู ้

เป้าประสงค์ (Objective) 

1) หนว่ยงานในสังกัด พม. และองค์กรภาคีระดบัพื้นที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบตัิงาน 
    ให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
2) เป็นคลังความรู้และแหลง่เรียนรู้ดา้นการพัฒนาสังคมในพื้นที ่
3) ได้องค์ความรู้และนวตักรรมทางสงัคมท่ีเหมาะสมกับบริบทพื้นที ่ก่อให้เกดิกลไกการขบัเคลื่อน 
    ของทุกภาคสว่นในการพฒันาสงัคม 
4) มีระบบการติดตามประเมินผลเชงิวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ 
5) บุคลากรมขีีดสมรรถนะ ตามภารกิจในความรับผดิชอบอย่างมอือาชีพ 

อัตลักษณ์ (Identities) 

“แสงสว่างเสมอดว้ยปัญญาไม่มี” 
นตถฺิ ปญฺญา สมา อาภา 

Lighting is always wise 
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โครงสร้าง สสว.๑ ปี ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ. สสว.๑ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มการวิจัยและการพัฒนา
ระบบเครือข่าย 

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

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

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

ประเภทต ำแหน่ง 
จ ำนวน (รำย) 

รวม (รำย) 
ชำย หญิง 

ข้ำรำชกำร 7 6 13 
ลูกจ้ำประจ ำ 11 - 11 
พนักงำนรำชกำร 2 5 7 
จ้ำงเหมำ 4 1 5 
รวม  24 12 36 
(คิดเป็นร้อยละ) 66.67 33.33 100.00 
 

อัตรำก ำลังแยกประเภทต ำแหน่งและเพศ 

 

อำคำร สถำนท่ี 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑ ไร ่มีอาคารที่ท าการส านักงาน มี

ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเชื่อมต่อจากอาคารสองชั้น  มีพ้ืนที่ใช้สอย
ประกอบด้วย 

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

- ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ขนาดพ้ืนที่ ๔๐ ตารางเมตร
จ านวน ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ส านักงานฯ ขนาดพ้ืนที่ ๕๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง พ้ืนที่นั่ง
รอรับบริการ พ้ืนที่บริการทั่วไป/ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๖ ตารางเมตร 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
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งบประมาณ ป ี2560 

งบบุคลากร 

งบด าเนินงาน 

งบรายจ่ายอื่น 

งบเบิกแทนกัน 

งบลงทุน 

งบด าเนินงาน ปี 2559 เหลือ
จ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมป ี 

- อาคารส่วนเชื่อมต่อแบบชั้นเดียว ประกอบด้วย กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย 
ขนาดพ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง ห้องประชุม ขนาดพ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ ห้อง 
ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 

- พ้ืนที่จอดรถยนต์ ๘๐๐ ตารางเมตร  

กลุ่มเป้ำหมำยและพื้นที่ให้บริกำร 

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

สรุปงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สสว.1 (จ ำแนกตำมงบประมำณรำยจ่ำย) 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น 11,022,251.66 บำท 

งบบุคลำกร 1,534,447.66 บำท (13.92 %) 

ด ำเนินงำน 6,632,054  บำท (60.17 %) 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 1,253,750 บำท (11.37 %) 

งบเบิกแทนกัน 125,000 บำท (1.13 %) 

งบลงทุน 758,000 บำท (6.88 %) 

งบด ำเนินงำน ปี 2559 เหลือจ่ำยกันไว้เบิก
เหลื่อมปี 719,000 บำท (6.52 %) 

สรุปงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560                 
สสว. 1 (จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย) 
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หน่วยงำนที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด รวม ๕2 หน่วยงำน 
 

จังหวัดปทุมธำนี 
๑. ส านักงานสง่เสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
๒. ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

จังหวดัปทมุธาน ี
๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวัดปทุมธานี 
๔. บ้านพักเด็กและครอบครวัจงัหวดัปทมุธานี 
๕. ส านักงานเคหะชุมชนปทมุธานี การเคหะ

แห่งชาต ิ
๖. ส านักงานเคหะชุมชนรงัสิต การเคหะแห่งชาติ 
๗. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
๘. สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จงัหวัด

ปทุมธาน ี
๙. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบรุ ี
๑๐. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญงิธัญบุร ี
๑๑. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้นกึง่วถิี

(ชาย) จังหวดัปทมุธาน ี
๑๒. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้นกึง่วถิี

(หญิง) จังหวดัปทมุธาน ี
๑๓. สถานแรกรับเด็กหญงิบ้านธัญญพร 
๑๔. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดกิารสังคมผู้สูงอายุ

จังหวดัปทมุธาน ี
๑๕. สถานคุ้มครองสวัสดกิารภาพผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
๑๖. สถานธนานุเคราะห์ 5 
๑๗. สถาบนัพระประชาบด ี

จังหวัดนนทบุรี 
๑. ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์จังหวดันนทบุร ี
๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวัดนนทบุรี 
๓. บ้านพักเด็กและครอบครวัจงัหวดันนทบรุี 
๔. ส านักงานเคหะชุมชนนนทบรุี 1 
๕. ส านักงานเคหะชุมชนนนทบรุี 2 
๖. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคลออทิสติก จังหวดั

นนทบรุ ี
๗. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล) 
๘. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้นนนท

ภูมิ จังหวดันนทบุร ี
๙. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้น

เฟื่องฟ้า จังหวดันนทบรุ ี
๑๐. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้น

ราชาวดี(ชาย) จังหวดันนทบุร ี
๑๑. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้น

ราชาวดี(หญงิ) จังหวดันนทบุร ี
๑๒. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงนนทบุร ี
๑๓. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) 
๑๔. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรด็ 
๑๕. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
๑๖. สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นปากเกรด็ 
๑๗. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการคา้

มนุษย์จังหวดันนทบุร ี
๑๘. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรแีละครอบครวัภาค

กลาง จงัหวัดนนทบุร ี
๑๙. ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห2์3 
๒๐. ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห3์4 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
๑. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดั

พระนครศรอียุธยา 
๒. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดกิารผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 
๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

บ้านพักเด็กและครอบครวัจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 

๔. ส านักงานเคหะชุมชนพระนครศรอียุธยา 
 

จังหวัดสระบุร ี
๑. ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์จังหวดัสระบุร ี
๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวัดสระบรุี 
๓. บ้านพักเด็กและครอบครวัจงัหวดัสระบรุี 
๔. นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุร ี
๕. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติมวกเหล็ก

จังหวดัสระบรุ ี
๖. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติหนองแค

จังหวดัสระบรุ ี
๗. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทับกวาง 
๘. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจงัหวดัสระบุรี 
๙. ส านักงานเคหะชุมชนจังหวัดสระบุรี 
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โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
: งานตามนโยบายกระทรวง พม. ปีงบประมาณ 2560 ( 9-5-5 ) 

        ๑.  นโยบายเร่งด่วน (A1 - Agenda Based) 
 โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนากระบวนการท างานเครือขา่ยแกไ้ขปัญหาการค้า

มนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย (วิจัยร่วม) 
 โครงการวิจัยอนาคตภาพการจัดสวัสดิการส าหรบัครวัเรอืนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่

อาศัยในชุมชนเมือง (วิจัยในพ้ืนที่) 
 โครงการตดิตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนนุเพ่ือการเลี้ยงด ูเด็กแรกเกิด ปี 2560 

 โครงการตดิตามประเมินสภาเด็กและเยาวชน ปี 2560 
 โครงการวิจัยชุมชนอาเซียนในประเทศไทย :  มาตรการกลไกเพื่อการคุม้กนัผลกระทบ

ทางสังคม 
 โครงการวิจัยนวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุม้ครองผลกระทบทาง

สังคมที่เหมาะสมเพ่ือผูด้้อยโอกาส 
 โครงการประชารฐัรว่มใจตา้นภัยค้ามนุษย์ 
 การขบัเคลือ่นการบริหารจดัการเพ่ือรองรบัการลงทะเบียนสวัสดกิารแหง่รฐั ปี 2560 

         ๒.  นโยบายการบรหิารการพัฒนา (A2 - Administration Based)  
 การประชมุ ศปก. สสว.1 
 การประชมุประจ าเดือน 
 โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงานเพ่ือเขา้สู่ระบบมาตรฐานปฏิบตัิงานด้านการจดั

สวัสดกิารสังคมขององค์การสวัสดกิารสังคม 
 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) 
 การจดัท าข้อบังคับจรรยาขา้ราชการ สป.พม. 

         ๓.  นโยบายการขบัเคลื่อนระดับพ้ืนที่/จังหวัด (A3 - Area Based) 
 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจดัสวัสดกิารในระดับพ้ืนทีก่ลุ่มจงัหวดั 
 การขบัเคลื่อนการบรูณาการโครงการดา้นสังคมในระดบัพื้นที่ 

      กิจกรรมที ่1 : การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุม่จังหวดั  
                        และ Social Map ภาพรวมประเทศ และเขตตรวจราชการ 

     กิจกรรมที่ ๒ : การวดัอณุหภูมิทางสงัคม (TPSO Poll : สื่อสังคมออนไลน์กับอนาคต 
                        เด็กและเยาวชนไทย และการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ) 
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     กิจกรรมที่ 3 : การบูรณาการโครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัดในลักษณะ One Home  
                       4 จังหวดั/การบูรณาการแผนภาค 19 จงัหวัด       

 การเสรมิสรา้งศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.) 
 โครงการเวทวีิชาการ ปี 2560 ภายใตห้ัวข้อ “ลดความเหลื่อมล้ า สรา้งความเป็น

ธรรมพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” 
 งานสนับสนนุการตรวจราชการกระทรวงฯ 
 กิจกรรม Big Cleaning Day (5ส.)เพื่อท าความสะอาดบริเวณส านกังานและปรับภมูิ

ทัศน์ให้สวยงาม 
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โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างและพัฒนากระบวนการท างานเครือข่ายแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพ่ือศึกษารูปแบบ
กระบวนการท างานเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และ  (๒) เพ่ือ
ศึกษาเครือข่ายการประสานการด าเนินงาน ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในการป้องกัน ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและสตรีในประเทศไทย  

โดยใช้วิธีการศึกษา ครั้งนี้ เป็นการด าเนินการร่วมกัน ทั้ง 12 เขตส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ และการศึกษา         
เชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถาม การจัดเวทีสนทนากลุ่ม 
(focus group)  และการถอดบทเรียนจากหน่วยงาน/องค์กรที่ท างานเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์          
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ศึกษา
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  จ านวน ๑,๔๔๐ ราย 
ส่วนการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ท าการศึกษารูปแบบกระบวนการท างานเครือข่าย และการประสาน
การด าเนินงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็ก
และสตรีในประเทศไทยในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด   

ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑,๔๔๐ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศสตรี  
ร้อยละ ๖๑.๑ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๔.๙ มีอายุระหว่าง ๒๑-๔๐ ปี ร้อยละ ๔๘.๐  ด้านการศึกษา 
จบระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๔๙.๔  

ด้านอาชีพ ประกอบอาชีพในภาคราชการ ร้อยละ ๕๗.๐ ด้านประเภทขององค์กร
เครือข่าย ร้อยละ ๕๖.๕ อยู่ในภาค ส าหรับการด ารงต าแหน่งในองค์กรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๒.๑              
เป็นผู้ปฏิบัติงาน การรับรู้ปัญหาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการค้ามนุษย์ของเครือข่าย ผู้ที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งการเป็นเครือข่าย หรือผู้ปฏิบัติงานป้องกันแก้ไ ขปัญหา
การค้ามนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ ๙๐.๘ รับรู้ว่าการค้าประเวณีเป็น
รูปแบบการค้ามนุษย์มากที่สุด  

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการค้ามนุษย์เป็นอย่างดี โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๙๓.๘ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

 “โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนากระบวนการท างาน

เครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษยท์ี่เหยื่อเป็นเด็กและ

สตรีในประเทศไทย” 
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เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มี ๕ ด้าน คือ นโยบาย ป้องกัน คุ้มครอง
ช่วยเหลือ ด าเนินคดี และความร่วมมือ มากที่สุด เมื่อน าค่าคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์มาจัดอันดับเป็น ๓ อันดับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ ๖๗.๒๒ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการท างานเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ 
อยู่ในระดับมาก ด้านการด าเนินคดี  

        การอภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาวิจัย สามารถน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การศึกษา ได้ดังนี้  

  วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือศึกษารูปแบบกระบวนการท างานเครือข่ายในการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 
กระบวนการท างานของเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ในพ้ืนที่เกิดจากคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ๗๖ 
จังหวัด ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนอ านวยการ สั่งการและ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายในจังหวัด โดยขับเคลื่อนการ
ด าเนินการผ่าน มาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามหลักสากล ๕P คือ  

ด้านนโยบาย  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีการก าหนด
นโยบายในด้านการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง และควรเพ่ิมนโยบายเร่งความ
ตระหนักในสังคมไทยให้ถือว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัว ส่วนการก าหนดแนวทางและการก ากับดูแล
การด าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานกับ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลอาจจะต้องมีการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง และก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือที่จะ
สามารถพัฒนาระบบเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านการป้องกัน หน่วยงานในระดับจังหวัดสามารถป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ได้ใน
ระดับมาก มีกลไกการท างานในระดับจังหวัดมีการเชื่อมโยงการท างานก าหนดมาตรการป้องกันมี
ประสิทธิภาพและส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และหน่วยงานในระดับจังหวัดควรสง่เสรมิ
ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่มีระดับมากที่สุด  

ด้านการด าเนินคดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด             
มีการด าเนินคดี การมีนโยบายในเรื่องกฎหมายใหม่ๆ ใช้รูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองมีการประสานงานกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควรปราบปรามการกระท าผิดและขบวนการค้ามนุษย์อย่าง
จริงจัง โดยความร่วมมือระหว่างประเทศและผลักดันให้นานาประเทศเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และควรผลักดันว่าด้วยเรื่องกฎหมายอาชญากรรมข้าม
ชาติ  ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่มีการตีความที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์และ
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ความผิดฐานอื่น มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีการจับกุมการสอบสวนด้วยความเป็นธรรม 
รวดเร็วและขยายผลไปถึงผู้สมคบ ปฏิบัติงานเชิงรุกโดยการจัดชุดเฉพาะกิจออกจับกุมขบวนการค้า
มนุษย์ในพ้ืนที่  

ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ การคุ้มครองแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเรื่องการดูแล
ความปลอดภัย อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟูจิตใจ การฝึกอาชีพ กิจกรรมสันทนาการ 
บริการด้านจิตสังคม การให้การศึกษาฝึกอบรม และการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การส่งกลับไป
ประเทศเดิม หรือภูมิล าเนาของผู้นั้น มีหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดบริการช่วยเหลือ
ผู้เสียหายนอกเหนือจากภาครัฐ แต่ควรมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การบริการด้านการรักษาพยาบาล การ
ดูแลในเรื่องอาหารและที่พัก การให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายและการจัดล่ามแปลภาษา  

ด้านความร่วมมือ เป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความร่วมมือในการท างานเครือข่ายใน
การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดจะมีการถอดบทเรียนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมสหวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นการต่อยอดของการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง รวมถึงมีการถอดบทเรียนในการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะท าให้ทีมสหวิชาชีพได้
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณว่า  มีการวางมาตรการและการ
ด าเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง สืบเสาะ และติดตามช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ และกลไกการเชื่อมโยงมาตรการในด้านการค้ามนุษย์สู่พ้ืนที่อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านมี
การเชื่อมโยงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  

 
วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพ่ือศึกษาเครือข่ายการประสานการด าเนินงาน ทั้งระดับนโยบาย 

ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและสตรีใน
ประเทศไทย 

 
 

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ในประเด็นนี้ เป็นการน าเสนอถึงรูปแบบกระบวนการ
ท างานเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  โดยผลการศึกษาในพ้ืนที่ 
สะท้อนให้เห็นว่า มีรูปแบบกระบวนการท างานเครือข่ายครอบคลุม ทั้ง ๕ ด้านตามหลักมาตรฐานการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สากล คือ ด้านนโยบาย ด้านการป้องกัน ด้านการด าเนินคดี ด้าน
การคุ้มครองช่วยเหลือ และด้านความร่วมมือ อยู่ใน ๓ ระดับ คือ ระดับนานาชาติ/ระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดน หรือการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
การค้าแรงงาน ระดับชาติ รวมถึงระดับจังหวัด จากกระบวนการ/กลไกขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ ค้ามนุษย์ในระดับต่างๆ ที่ค้นพบจากการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทย มิได้นิ่งดูดาย
กับปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม กลับมีความพยายามในการสร้างกลไกขับเคลื่อนการ
ท างานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยปัญหาการค้ามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นพลวัตร 
ฉะนั้นกระบวนการ/กลไกดังกล่าวอาจจะยังไม่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงไปของปัญหา 
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ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการท างาน/กลไก
ต่างๆให้สอดคล้อง เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป  

 
การพัฒนากระบวนการท างานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
 

กระบวนการท างานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรี                        
ที่มีประสิทธิภาพนั้น สิ่งส าคัญคือควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ 
และประชาชน ที่ต้องร่วมมือกันท างานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเน้นการ
ท างานให้เกิดขึ้นในเชิงรูปธรรมที่ต้องมีการวางแผนเชิงเฝ้าระวัง การป้องกัน การช่วยเหลือ และการ
คุ้มครอง ตั้งแต่ในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไปจนถึงในระดับประเทศ แสดงให้เห็นถึงการ
ประสานการด าเนินงานอย่างเป็นทางการโดยมีการออกค าสั่ง ระเบียบ วาระการด าเนินงานของเครือข่าย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ โดยมีภาคี
เครือข่ายที่ร่วมกันท างาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคประชาสังคม ซึ่งนอกจากนี้ในการประสานการท างานในพ้ืนที่ยังต้องอาศัยความสัมพันธ์และการ
ประสานงานที่ไม่เป็นทางการในการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มักต้องอาศัยความ
เร่งด่วนในการเข้าถึง เพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับประเทศต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 
 
 

๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ควรพัฒนาอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือเป็นแกนน าชุมชนในการให้ความรู้ ช่วยเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ และ
ช่วยประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรจัดตั้งศูนย์บูรณาการตามชายแดน
ที่มีปัญหาการค้ามนุษย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาการ ค้ามนุษย์ เช่น 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ประจ าศูนย์ และในพื้นที่ที่
มีศูนย์ตั้งอยู่แล้วก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เป็นเจ้าหน้าที่หลักประจ าศูนย์ 

๓) กระทรวงศึกษาธิการ ควรเพ่ิมหลักสูตรให้นักเรียนรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ 
ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพในเวลาว่าง และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ในการป้องกันตนเองจาก
การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เช่น การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ 
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานให้แก่นักเรียนและนักศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้นักเรียน  

๔) หน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ ควรสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน สวัสดิการพิเศษ เงินรางวัลพิเศษ 
เป็นต้น 
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๕) ควรมีการพัฒนาแผนระดับประเทศ เพื่อป้องกันปราบปรามกระบวนการการค้ามนุษย์ 
๖) ควรมีการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันปราบปรามกระบวนการการ                

ค้ามนุษย ์

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 

๑) หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนักให้แก่ครอบครัว ชุมชน ให้เล็งเห็นความส าคัญของ
การค้ามนุษย์ 

๒) สถานศึกษาควรเพ่ิมกิจกรรมในการป้องกันตนเองจาการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ เช่น การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการค้ ามนุษย์ 
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานโดยต้องให้ความส าคัญกับทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ และ
สร้างทัศนคติที่ดีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและผู้กระท าผิดในกระบวนการค้ามนุษย์ เช่น ดูแลแรงงานข้ามชาติใน
ฐานะที่เป็นเพ่ือนมนุษย์ การเคารพผู้สตรีในฐานะมนุษย์มิใช่การมองในฐานะวัตถุทางเพศที่มีไว้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ชายเพียงเท่านั้น การดูแลปกป้อง คุ้มครองเด็กตามกฎหมายเกี่ยวกับเด็กต่างๆ เป็น
ต้น และควรมีการติดตามการท างาน พร้อมนิเทศงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน
ให้ทราบข้อมูล เพื่อน าไปปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้การ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีการจัดมุมให้ความรู้ ห้องสมุดประชาชน  

๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ ควรมีความเข้มงวดในการด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้
การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๕) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรผลักดันให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น
ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อบูรณาการการท างานป้องกันปัญหาค้ามนุษย์  

๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวในชุมชน 
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์พร้อมทั้งมีการป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์   

๗) ควรสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดจากการริเริ่มของชุมชนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เช่น การจัดตั้งศูนย์การให้ข้อมูลในระดับต าบล โดยมีผู้น าชุมชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรม
พร้อมทั้งร่วมวางแผนพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชนไม่ให้เกิดการย้ายถิ่น 

๘) ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ได้แก่ ข้อมูลผู้ค้ามนุษย์ และผู้ที่
เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยสามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

๙) ควรมีการออกบัตรรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้
มนุษย์ ให้แก่ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  
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๑๐) ควรส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและอบอุ่น และเสริมสร้างพลังให้ชุมชนเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวัง 

๑๑) ควรส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์เพื่อขยายและสร้างเครือข่ายใหม่ในการท างาน 

๑๒) ควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการค้ามนุษย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
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 “โครงการวิจยัอนาคตภาพการจัดสวัสดิการส าหรบั
ครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิใ์นที่อยูอ่าศัยในชมุชนเมือง” 

 
 

 
 
การศึกษาอนาคตภาพการจัดสวัสดิการส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใน

ชุมชนเมือง อันได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษา
สถานการณ์การครอบครองหรือการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตปริมณฑลและการจัด
สวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในปัจจุบัน และศึกษาความต้องการของครัวเรือนที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รวมทั้งเพ่ือเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการ และน าไปสู่การก าหนดนโยบายการจัดสวัสดิการที่
อยู่อาศัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต 
  ขอบเขตที่ศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ๒ ฝ่าย ได้แก่  
  ๑. ครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองในจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจ านวน ๓๘๙ ครัวเรือน ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี 
อ าเภอบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ต าบล
บ้านป้อม และจังหวัดปทุมธานี อ าเภอล าลูกกา ต าบลล าลูกกา          
  ๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย จ านวน ๗ คน ที่มีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งการท างาน/
ระดับการบริหารงาน และประสบการณ์ ๓ กลุ่ม ได้แก่ ด้านการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย             
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และด้านนโยบาย/ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ศึกษาโดยใช้วิธีวิทยาการวิจัย
แบบเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ
ครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยต่อการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง และการวิจัยแบบเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีการวิจัยจากเอกสารและเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ทั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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๑.  สถานการณ์การครอบครองหรือการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตปริมณฑลและ   
     การจัดสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 
  ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  ส่วนใหญ่           
มีช่วงอายุ ๔๐ - ๔๙ ป ีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีจ านวน ๔ – ๕ คน และ
ระยะเวลาความต้องการผ่อนที่อยู่อาศัยภายใน ๒๕ ปี ส าหรับสถานการณ์การครอบครองหรือการมี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตปริมณฑล พบว่าในพ้ืนที่ที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น ๑๔,๑๘๑ 
ครัวเรือน แยกเป็นจ านวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด จ านวน 
๕,๘๙๘ ครัวเรือน รองลงมาเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๔,๗๑๔ ครัวเรือน และจังหวัด
นนทบุรี จ านวน ๓,๕๖๙ ครัวเรือน ในส่วนการจัดสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทย แบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย ๕ แผน ได้แก่ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มี
รายได้น้อยทั่วไป แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท แผนการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ แผนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการ และแผนการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยส าหรับคนไร้ที่พ่ึง ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
ผู้เปราะบาง กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง และกลุ่มผู้มีรายได้สูง ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
ภาคเอกชน 
 
๒. ความต้องการของครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยต่อการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย            
    ในชุมชนเมือง 
 

  ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย มีระดับความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบที่อยู่อาศัย           
ในรูปแบบบ้านเดี่ยวมากที่สุด ส่วนวัตถุประสงค์ความต้องการที่อยู่อาศัยครัวเรือนฯ ส่วนใหญ่เน้นเพ่ือการ
อยู่อาศัย ราคาที่ตอบสนองระดับความต้องการที่อยู่อาศัยและกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของครัวเรือนฯ         
อยู่ที่ ๐.๕ – ๑ ล้านบาท ขนาดเนื้อที่ใช้สอยที่ตอบสนองระดับความต้องการที่อยู่อาศัยและกรรมสิทธิ์           
ในที่อยู่อาศัยของครัวเรือนฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ที่ขนาดพ้ืนที่ ๒๕ – ๖๖ ตร.ม. ขึ้นไป 
ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีต้องการให้รัฐบาลช่วยสมทบมากที่สุด ต้องการฟรี ค่าส ารวจและ
ประเมินราคาหลักประกัน และต้องการฟรีอัตราดอกเบี้ยผิดช าระหนี้ ส าหรับความต้องการกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ต้องการทั้งกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในภาพรวม
กลุ่มเป้าหมายมีระดับความต้องการสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายนอกรอบที่อยู่อาศัย  ได้แก่ (๑) ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๒) การเดินทางสะดวก (๓) ใกล้สถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล 
สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ในส่วนความต้องการด้านสวัสดิการทั้งสวัสดิการความรู้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2017) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑  หน้า ๓๐ 

 
 

และความต้องการสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐที่ต้องจัดสวัสดิการในกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชน            
โดยความรู้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ประกอบไปด้วย (๑) หน่วยงานรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
แก่ประชาชน (๒) หน่วยงานรัฐจัดการกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม (๓) หน่วยงานรัฐปกป้อง
สิทธิ์พื้นฐานในการอยู่อาศัยให้ประชาชนตามล าดับ อีกทั้งความต้องการด้านสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐ  
ที่ต้องจัดสวัสดิการในกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชน พบว่า ครัวเรือนฯ ต้องการให้หน่วยงานภาครั ฐ
ต่อไปนี้จัดสวัสดิการในกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชนเรียงตามล าดับ ได้แก่ (๑) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่/อบต./เทศบาล (๒) การเคหะแห่งชาติ (๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
 

๓. แนวทางการจัดสวัสดิการส าหรับครวัเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอ่าศยัในชุมชนเมืองที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และน าไปสูก่ารก าหนดนโยบายการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
    
 
  จากภาพดังกล่าวสรุปได้ว่า  ข้อเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการส าหรับครัวเรือนที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการ และน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ
จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคตที่มีความ
สอดคล้องกันระหว่างผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดสวัสดิการส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและความต้องการของครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย         
มีดังนี้ 

รูปแบบที่อยู่อาศัย  
(บ้านเดี่ยว) 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(พักช าระหนี้ 1 ป)ี 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
 (ดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันได) 

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
(เฉพาะที่อยู่อาศัย) 

กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและ
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย  

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ฟรีค่าส ารวจและประเมินราคาหลักประกัน) 

0.751 

0.753 

0.796 

0.702 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2017) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑  หน้า ๓๑ 

 
 

  ด้านรูปแบบที่อยู่อาศัยนั้น รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องก าหนดขนาดที่อยู่อาศัย
ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยควรที่จะเป็นไปตามมาตรฐานที่อยู่อาศัยผ่านการวิเคราะห์
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวซึ่งเป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
ส่วนวัตถุประสงค์การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก 
อีกทั้งขนาดเนื้อที่ใช้สอยของที่อยู่อาศัยควรมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ ๒๕ – ๖๖ ตร.ม. ขึ้นไป 
  ด้านราคาที่ อยู่ อาศัยจักต้องก าหนดราคาที่อยู่ อาศัยจะต้องมีความสัมพันธ์               
กับจ านวนสมาชิกในครัวเรือน และด้าน พ้ืนที่ของที่อยู่อาศัยรัฐต้องก าหนดการวางต าแหน่งใกล้           
กับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้สะดวก สถานที่ สิ่งแวดล้อมภายนอกรอบที่อยู่
อาศัยควรเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเดินทางสะดวก และใกล้สถานที่ส าคัญ เช่น 
โรงพยาบาล สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า 
  ด้านกฎหมายที่อยู่อาศัยต้องด าเนินการส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องการท าธุรกรรม
การโอนกรรมสิทธิ์  ซึ่ งควรเป็นไปตามข้อตกลงที่ด าเนินการกับธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐ                 
การด าเนินการซื้อขายต่อผู้รับช่วงกรรมสิทธิ์ควรเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกับธนาคารหรือหน่วยงาน ของ
รัฐ อีกทั้งประเด็นการให้ความรู้ ได้แก่ หน่วยงานรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยแก่
ประชาชน หน่วยงานรัฐจัดการกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม หน่วยงานรัฐปกป้องสิทธิ์พ้ืนฐาน
ในการอยู่อาศัยให้ประชาชน ส าหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไปนี้จัดสวัสดิการในกรรมสิทธิ์ที่ดิ นให้กับ
ประชาชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่/อบต./เทศบาลควรเป็นหลักในการบริหารจัดการที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชน 
  ข้อเสนอที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องการจัดสวัสดิการส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิใ์น
ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองมี ๒ แนวทาง ดังนี้ 

๑. การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการรูปแบบบ้านโดยเฉพาะบ้าน
เดี่ยว หรืออื่นๆ รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบพักช าระหนี้ ๑ ปี  
ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายต้องการเฉพาะกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย (เฉพาะที่อยู่อาศัย) 

๒. หากกลุ่มเป้าหมายต้องการกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย รัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันได และฟรี
ค่าส ารวจและประเมินราคาหลักประกัน 
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๑) รูปแบบท่ีอยู่อาศัย 
- บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส ์
- ราคา ๐.๕ – ๑ ล้านบาท สอดคล้องกับจ านวนสมาชิกครัวเรือน 
- ระยะเวลาผ่อน ๒๕ ปี ≤ 
- เนื้อที่ ๒๕ – ๖๖ ตร.ม. ขึน้ไป 
- ผ่าน EIA , ระบบขนสง่สะดวก 

๒) กรรมสิทธ์กับสินเชื่อทีอ่ยู่อาศัย 
 -  แนวทาง ๑ กรรมสทิธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัย  
    ช่วยพักช าระหนี ้๑ ป ี
-   แนวทาง ๒ กรรมสทิธิ์ในโฉนดทีด่ิน/ที่อยู ่ 
    อาศัย จัดดอกเบี้ยคงท่ีระยะสั้นแบบ  
    ขัน้บันได ฟรีค่าส ารวจและประเมนิราคา   
    หลักประกัน 

๑) การส่งเสริมความรู้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในทีด่ิน สินเชื่อ กฎหมายที่อยู่
อาศัย ช่องทางการชว่ยเหลอื 

๒) ผลักดันให้ อปท. เป็นหนว่ยงานหลักในการจดัสวัสดิการที่อยู่อาศัยชุมชน 
พม. เปน็ที่ปรกึษา ตรวจสอบมาตรฐาน 

๓) สนับสนนุวนิัยการออมเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง 

 

กรอบระยะเวลาการจดัสวัสดิการส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการ 
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๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน และองค์กร สถาบันในชุมชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน ควรส่งเสริมให้ครัวเรือน
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนมีวินัยการออมเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยแบบระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่วัย
แรงงานตอนต้น จัดท ามาตรการจูงใจ สร้างความตระหนักในการวางแผนการเงินเพ่ือความมั่นคงด้านที่
อยู่อาศัย 

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมที่ดิน ควรให้ความรู้        
เรื่องการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในที่ดิน สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยส าหรับคนหลากหลายกลุ่ม 
ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ช่องทางการช่วยเหลือ การแนะน าส าหรับครัวเรือนที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และควรเป็นการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และลงลึกในระดับชุมชน 

๓. กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ การรถไฟ หรือหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้บุกรุกที่ดินควรจัดท า
มาตรการเชิงป้องกันผู้บุกรุกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในระยะยาว ทั้งมาตรการขอความร่วมมือและมาตรการ
เชิงบังคับ เช่น สร้างถนนหรือก าแพงบริเวณรอบเขื่อน พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ควรเน้นหลักการใช้ชุมชน
สัมพันธ์ ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การช่วยเหลือครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์และบุกรุกที่
สาธารณะเป็นอันดับแรก เพื่อลดการ ใช้มาตรการเชิงบังคับ และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายใน
ระยะยาว 

๕. กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรร่วมมือกัน
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกันทั้งพ้ืนที่สร้างที่อยู่อาศัยที่อยู่
ห่างจากเมืองซึ่งมีราคาที่ดินไม่สูงมากไม่แออัดกับระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงการ
เดินทางที่สะดวกสบาย  

๖. ภาครัฐควรมีมาตรการจูงใจนักลงทุนภาคเอกชนในการจัดท าอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้มีรายได้น้อย ครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เช่น มาตรการลดภาษี รัฐบาลช่วยสมทบ 
เป็นต้น 

๗. กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรเน้นการพัฒนาคน การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการศึกษา เพ่ือการมีงานท า สามารถพ่ึงตนเองได้ และมีความตระหนักรู้ในการใช้พ้ืนที่
สาธารณะ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการ 
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“โครงการติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้น
จากโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิดต่อเด็ก  มีพัฒนาการ
สมวัยตามเกณฑ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 
 ๒ . เ พ่ื อประ เมิ นผลความ
สอดคล้องของการตรวจสอบความ

ถูกต้องของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนกับคุณสมบัติที่ก าหนด 
 ๓. เพ่ือประเมินผลกระทบจากการจ่ายเงินผ่านระบบ e – payment และหรือระบบ Prompt 
Pay ของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเด็กมีพัฒนาการสมวัยอย่างต่อเนื่อง 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอย่างน้อย ๙ เดือนขึ้นไปจ านวน ๒๑,๕๓๒ คน เก็บข้อมูลได้
จ านวน ๑๙,๐๐๒ คน (ร้อยละ ๘๘.๒๕)  การวิจัยเชิงคุณภาพ การสนทนากลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ๕ กลุ่มได้แก่ ๑. กลุ่มตัวแทนมารดา บิดา หรือคนในครัวเรือนของเด็กที่เป็นกลุ่มเป้ าหมาย          
๒. อาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน (อพม.) สภาเด็กและเยาวชน  ๓. กลุ่มตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐระดับพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) ๔. กลุ่มตัวแทนหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ๕. กลุ่มตัวแทนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง สถาบันการเงิน เป็นต้น จ านวน ๓๖๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙,๓๖๒  คน 

ผลการศึกษา 
๑. ผลการประเมินวัตถุประสงค์ข้อ 

๑ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าวัตถุประสงค์โครงการ
เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวยากจน (ร้อยละ 
๘๒.๓) และสร้างสวัสดิการพ้ืนฐานเด็ก(ร้อย
ละ ๖๐.๔)  โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเด็ก
แรกเกิดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.6 แยกเป็น
อายุ ๙ เดือนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 98.0  อายุ 
๑๘ เดือนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95.2  โดยพบ
ในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  
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ภาคใต้ และภาคกลาง (ร้อยละ ๙๗.๓, ๙๖.๔, 
97.8 และ 95.5 ตามล าดับ)  

๒.  ผลการประ เมินข้ อ  ๒ ความ
สอดคล้องของการตรวจสอบความถูกต้องร้อย
ละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุน
กับคุณสมบัติที่ก าหนด  ผู้ผ่านเกณฑ์การวัด
ความยากจนทางอ้อมได้ร้อยละ ๗๓.๓ และผู้ไม่
ผ่านร้อยละ ๒๖.๗  

๓. ผลการประเมินข้อ ๓  ประเมินผล
กระทบจากการจ่ายเงินผ่านระบบ e – 
payment กลุ่ มตั วอย่ า ง เห็นว่ า ระบบ e-
payment มีความเหมาะสม สะดวก (ร้อยละ 
๘๘.๓)  ปัจจุบันมีการจ่ายเงินสดเพียงร้อยละ 
๐.๖๑  มารดาเข้าระบบ Prompt pay ร้อยละ 
๔๗.๙  โดยเฉพาะระบบ prompt pay ท าให้
ได้รับเงินเร็วขึ้น ๑ วัน เงินเข้าบัญชีมารดา
โดยตรง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมารดาและเด็ก
คือ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัว น าเงิน
ไปซื้ออุปโภค  บริโภค เช่น นมผง ผ้าอ้อม
ส าเร็จรูป  ส่งเสริมมารดามีความรู้เลี้ยงลูก  และ
ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า  ( ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๘ . ๖ , 
๗๘.๓,๔๒.๔.๓๔.๔ ตามล าดับ) นอกจากนี้ผล
การศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า โครงการนี้ส่งเสริม
ให้มารดาที่ยากจนมีก าลังใจที่จะเลี้ยงดูลูก  
เปลี่ยนใจไม่ทอดทิ้งลูก  และไม่ส่งลูกเข้าสถาน
สงเคราะห์ จุดเน้น รพ.สต.มีการติดตามเยี่ยม
มารดาให้ความรู้การดูแลเด็ก 

๔. ข้อเสนอแนะ  
 ๔.๑  ทางเลือกที่ ๑ เงินอุดหนุน

เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า (For 
All) ๖๐๐ บาทต่อเดือน (เด็กแรกเกิด-๓ ปี 
จ า น ว น ๒ . ๗  ล้ า น ค น  ข้ อ มู ล  ธ . ค . ๕ ๙ )  

ครอบคลุมเด็กทุกคนร้อยละ ๑๐ (๖๐,๐๐๐ คน
จากเด็กแรกเกิด ๖๐๐,๐๐๐ คน) เหตุผล
สนับสนุน เพ่ือเป็นการพัฒนาเด็ก ลดความ
เหลื่อมล้ ากลุ่มที่เข้าไม่ถึงโครงการ โครงสร้าง
ประชากรเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นภาระ
การเงินการคลังในระยะยาวกับภาครัฐ    

 ๔.๒ ทางเลือกที่ ๒ เงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเฉพาะมารดาที่ยากจน 
๖๐๐ บาทต่อเดือน ควรทบทวน/ปรับปรุง
คุณสมบัติ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
/ ท้องถิ่น / กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้ใช้การบริหาร
จัดการอย่ างมีประสิทธิภาพ  ควรพัฒนา
โปรแกรมระบบการดูแล มารดา-ลูก เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เพ่ิมมาตรการการ
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ยืนยันสิทธิของมารดาแต่ละปี   ถ้าไม่มาแสดง
ตัวตนตัดสิทธิถือว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริง  
ควรเพ่ิมช่องทางให้สภาองค์กรชุมชน หรือเวที
ประชาคมตรวจสอบรายชื่อก่อนส่งให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) เหตุผล
สนับสนุน ไม่เป็นภาระการเงินการคลัง แต่ต้อง
ท า ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายมี คุณสมบั ติ ต ร งกั บ
ครอบครัวยากจน เพ่ิมให้มีการจัดการรายกรณี 

วางแผนการดูแลมารดาลูกอย่างต่อเนื่อง จะ
ป้องกันปัญหาการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่เหมาะสมได้ใน
ระยะยาว  

 ๔.3 ทางเลือกที่ ๓ เงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้ังแต่มารดาต้ังครรภ์ 
ควรด าเนินการในระยะที่รัฐมีความพร้อมด้าน
การเงินการคลังเพ่ิมขึ้น   
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โครงการวิจัยชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ 

กลไก เพื่อการคุ้มกัน ผลกระทบทางสังคม 

โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพ่ือการคุ้มกัน 
ผลกระทบทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น ในพ้ืนที่ที่มี
ชุมชนอาเซียนอาศัยอยู่ และเพ่ือสร้างมาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการอยู่
ร่วมกันของชาวอาเซียนในประเทศไทย โดยการศึกษาที่เน้นเฉพาะผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเด็นความมั่นคงของมนุษย์  ๑๒ มิติ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนไทยและชาวอาเซียนที่ท างานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนไทยเป็นส าคัญ  

คณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทั้งคนในชุมชนและชาว
อาเซียน กระบวนการในการวิจัยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรม เพ่ือ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการ
ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12จ านวน 
๑,๖๐๐ คน โดยใช้แบบ สอบถามเพ่ือให้เข้าใจทัศนคติของคนไทยในชุมชนที่มีชาวอาเซียนที่อาศัยหรือ
ท างานอยู่ในพื้นที่ชุมชน ในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การจัด
เวทีการสนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีประชากร กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๒๕๘ คน แยกเป็น  
คนไทย ๑๗๙ คน   คนต่างชาติ ๗๙ คน จากชุมชนที่จ าแนกตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละ สสว.  

๑. สถานการณ์และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาเซียนอาศัยอยู่ 
 

๑.๑ สถานการณ์พื้นฐาน 

 ๑)  มี ชาวอา เซี ยน พักอาศั ยอยู่ ใ น
ประเทศไทย จ านวน ๓.๕ - ๔ ล้านคน โดยมี
แรงงาน ๒.๗ ล้านคน มาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
๓ ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว 
ซึ่งในจ านวนดังกล่าวเป็นผู้จดทะเบียนแรงงาน
และผู้ติดตามอย่างถูกกฎหมายเป็นจ านวน
ประมาณ ๑.๕ ล้านคน และเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนกับภาครัฐ จ านวนมากกว่า ๑ ล้านคน 
(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  

๒) ชาวอาเซียนส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน 
อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงแยก 
เป็นชาวอาเซียนต่างๆ คือ พม่า กัมพูชา ลาว 

ฟิลิปปินส์ ชนกลุ่มน้อย/ชนเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ กระ
เหรี่ยง   ปะโอ ตองสู้/ยะไข่ กะฉิ่น มอญ และ
ไทยใหญ่ ประเภทการท างาน ได้แก่ รับจ้าง
ทั่วไป คัดแยกขยะ ลูกจ้างแพปลา แม่บ้าน/
ท า ง านบ้ า น  คนสวน  พนั ก ง าน โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรม พนักงานเสิร์ฟอาหาร กรรมกร/
ก่อสร้าง และค้าขาย 

๓) กลุ่มเป้าหมายชุมชนส่วนใหญ่มีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
ประชาคมอาเซียน เช่น การเตรียมการด้าน
ข้อมูลประชากร การเตรียมพร้อมด้านภาษา
และสาธารณสุข เป็นต้น  
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๔) การเป็นประชาคมอาเซียนไม่ส่งผล
โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงและการด าเนินชีวิต
ของคนไทยในชุมชน รวมถึงไม่ส่งผลโดยตรงต่อ
การเพ่ิมจ านวนชาวอาเซียน และ ระยะเวลาที่
ชาวอาเซียน เข้ ามาท างานหรือพักอาศัย 
เนื่องจากชาวอาเซียนเข้ามาก่อนที่จะมีการเปิด
ประชาคมอาเซียน  

๕) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลใน
เชิงความรู้สึกว่าเมื่อเป็นประชาคมแล้วก็จะ
สามารถไปมาหาสู่ กั น ได้ สะดวกมากขึ้ น 
เศรษฐกิจการค้าจะเติบโตขึ้นและจะมีการจ้าง
แรงงานมากขึ้น และอาจจะมีชาวอาเซียนมาก
ขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศต่อกัน  

 

๖ )  ปั จ จั ย ส า คั ญที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลง มีชาวอาเซียนเพ่ิมขึ้นคือการเปิด
จดทะเบียนแรงงานชาวอาเซียนเมื่อต้นปี 
๒๕๕๙ ซึ่ งอาจจะกล่าวได้ว่า  การเปิ ดจด
ทะเบียนแรงงานชาวอาเซียน คือกลไกหนึ่งที่
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความร่วมมือต่อ
การเป็นประชาคมอาเซียน 

๗) ชาวอาเซียนมีความรู้สึกพอใจที่ได้
เข้ามาท างานในประเทศไทยและเข้ามาพัก
อาศัยในชุมชน เพราะงานส่วนใหญ่ที่ชาว
อาเซียนท าเป็นงานของผู้ใช้แรงงาน และเป็น
งานที่คนไทยไม่ค่อยชอบท ากันแล้ว  

๘) ชุมชนของคนไทยที่มีชาวอาเซียน
ท างานหรืออาศัยอยู่ในชุมชน พบว่าไม่ค่อยมี
การเปลี่ยนแปลงและไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อ
คนในชุมชน เพราะส่วนใหญ่ชาวอาเซียนจะอยู่
กันเป็นกลุ่ม  

(๙) ปัญหาบางประการที่เกิดจากชาว
อาเซียนเข้ามาพักอาศัยในชุมชน คือ การลัก
ขโมยผลไม้จากต้นไม้ของชาวบ้านในชุมชน 
ความสกปรกของชุมชนที่มีมากขึ้น  

 ๑.๒ ความครอบคลุมทางสังคม 

      ๑) คนไทยในชุมชนเป้าหมายส่วน
ใหญ่ ยอมรับว่ากลุ่มชาวอาเซียนที่ท างานหรือ
พักอาศัยในชุมชนเป็นสมาชิกของชุมชน จาก
เหตุผล ๕ ประการคือ ต้องใช้แรงงานจากชาว
อาเซียน เพ่ือความเป็นมนุษยธรรม เป็นวิถีชีวิต
ในกิจวัตรประจ าวันที่ต้องท ากิจกรรมร่วมกัน 
อาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานจนเกิดความ
กลมกลืน และ ชาวอาเซียนส่วนใหญ่ไม่ได้สร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญใจให้คนในชุมชน 

     ๒) บาง พ้ืน เช่น พ้ืนที่  สสว .  ๙ 
ถึงแม้ว่าคนในชุมชนจะยอมรับว่าชาวอาเซียนที่
อยู่อาศัยในชุมชนเป็นสมาชิกของชุมชน แต่ก็มี
คนไทยบางส่วนไม่ สามารถยอมรับได้ ใน
พฤติกรรมของชาวอาเซียน และมองกลุ่มคนชาว
อาเซียนเหล่านี้ว่าเป็นภาระของชุมชนด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาการทะเลาะวิวาท และ การ
ก่ออาชญากรรม 

     ๓) ลักษณะความครอบคลุมทาง
สังคมในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่ยังมี
ความไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากยังขาดประเด็น
การมีส่วนร่วมสาธารณะของชาวอาเซียนใน
ชุมชน 
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๑.๓ ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

          ก า ร วิ จั ย ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
องค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ ๑๒ มิติ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) (๒๕๕๖: ๔) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ส านักงาน
มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, ๒๕๕๖: ๓) อย่างไรก็ตาม จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในองค์ประกอบ ๑๒ มิติ
ด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีประเด็นผลกระทบ
ทางสังคมที่มีนัยส าคัญ ๕ มิติ ดังนี้ 

๑) มิติที่อยู่อาศัย พบว่า ทุกชุมชน
เป้าหมายก าลังเผชิญกับปัญหาสุขอนามัย
บริเวณที่พักอาศัยของชาวอาเซียน ที่ไม่มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึง
การบุกรุกพ้ืนที่รกร้างของเอกชนและพ้ืนที่
สาธารณะ 

 ๒) มิติด้านสุขภาพ พบว่า ชาวอาเซียน
มีปัญหาด้านสุขอนามัย เช่น เรื่องโรคติดต่อที่
เกิดจากการขาดการดูแลสุขอนามัยที่ดี ไม่สนใจ
ในการป้องกันโรค 

 ๓) มิติด้านการมีงานท าและรายได้ 
พบว่า การที่ชาวอาเซียนเข้ามาท างานหรือพัก
อาศัยในชุมชน ท าให้เศรษฐกิจของชุมชนส่วน
ใหญ่ดีขึ้น 

 ๔) มิติด้ านศาสนาและวัฒนธรรม 
พบว่า ความแตกต่างด้านภาษาเป็นอุปสรรค
ส าคัญในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวอาเซียน
กับคนไทยในชุมชน  

 ๕) มิติด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มอง
ว่าการเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนของชาวอาเซียน
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านจ านวนอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมที่
รุนแรงหรือเล็กน้อย รวมถึ งเรื่ องความไม่
ปลอดภัยบนท้องถนน 

 
๒. มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียนในประเทศ

ไทย 

         ๒.๑ เสริมสร้างกลไกเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างกันในชุมชน ภาครัฐควรส่งเสริมการ
อบรมภาษาไทยให้กับชาวอาเซียนหรืออาจ
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาตท างาน 
ในขณะเดียวกัน คนไทยในชุมชนที่มีชาว
อาเซียนอาศัยอยู่ก็ควรได้รับการฝึกอบรมภาษา
อาเซียนเพ่ือให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้
และเกิดความเข้าใจระหว่างกัน 

 ๒.๒ พัฒนาระบบสุขอนามัยให้ชาว
อาเซียน อาทิ การป้องกันโรค การรักษาโรค 
การดูแลสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูก
สุขลักษณะ 

 ๒.๓ พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย
และกฎหมายที่ส าคัญ ชาวอาเซียนควรได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย มารยาทไทย 
และการประพฤติปฏิบั ติ ตนที่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับสังคมไทย รวมถึงสิ่งที่ท าได้และ
ห้ามท าในสังคมไทย และภาครัฐควรส่งเสริม
การพัฒนาทักษะความรู้ด้านกฎหมายที่จ าเป็น
แก่ชาวอาเซียน เช่น กฎหมายจราจร เป็นต้น 

 ๒.๔ จัดท าฐานข้อมูลชาวอาเซียนใน
ชุมชน เพ่ือควบคุม ดูแลความปลอดภัยใน
ชุมชนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสวัสดิการชาวอาเซียน 
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 ๒.๕ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างคนไทยและชาวอาเซียนในชุมชน เพ่ือ
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เช่น การจัด
เวทีการประชุมเสวนาเพ่ือแสดงความคิดเห็น
ร่ ว ม กั น  กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น ด้ า น กี ฬ า 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นต้น 

 ๒.๖ สนับสนุนการจัดระเบยีบด้านที่
อยู่อาศัยในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศยัอยู ่

เพื่อความเปน็ระเบียบเรียบร้อยในชุมชนและ
สุขอนามัยที่ถูกต้องในที่อยู่อาศัยของชาว
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๓.๑  กระทรวง พม .  ควรด า เ นินการ เชิ งบู รณาการ  ร่ วมกับกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดท าฐานข้อมูลชาวอาเซียนและผู้ติดตามที่ท างาน
หรืออาศัยอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ เพ่ือประโยชน์ด้านการควบคุม ติดตามและช่วยเหลือในด้าน ต่าง ๆ 
แก่ชาวอาเซียน  
 ๓.๒  ควรมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด พัฒนาเครือข่ายร่วมกับชาวอาเซียนในพ้ืนที่ เพ่ือ
ประโยชน์ในการดูแล ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชาวอาเซียน   
 ๓.๓  ควรมีนโยบายให้การเคหะแห่งชาติ จัดระเบียบและพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉพาะเพ่ือให้ชาว
อาเซียนได้เช่าอาศัยอยู่  
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 ๓.๔  ควรด าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน  กระทรวงยุติธรรม  หรือสภา
ทนายความ  ในการส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและกฎหมายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในประเทศ
ไทยให้แก่ชาวอาเซียน  
          ๓.๕  ควรมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการรณรงค์ด้านการส่งเสริมสุขลักษณะที่ถูกต้องในชุมชน
ที่อยู่อาศัยของชาวอาเซียน  

๓.๖  ควรมีนโยบายให้มีการรณรงค์เสริมสร้างเจตคติที่ดีและความเข้าใจระหว่างกันของคน
ไทยและชาวอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีชุมชนเข้มแข็งในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยหรือ
ท างานอยู่ 
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“โครงการวิจัยนวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง

สู่การคุ้มครอง ทางสังคมทีเ่หมาะสมเพื่อผู้ดอ้ยโอกาส” 

โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ้มครองทางสังคมที่
เหมาะสมเพื่อผู้ด้อยโอกาส ด าเนินการศึกษาร่วมกันของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่การคุ้มครองทางสังคม  และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ที่มีในปัจจุบัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหามาตรการการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมกับ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  

  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส 
๒. เพื่อศึกษาประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของ

ผู้ด้อยโอกาส 
๓. เพ่ือเสนอนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับความต้องการการคุ้มครองทาง

สังคมเพ่ือผู้ด้อยโอกาส 
 

    ขอบเขตการศึกษา  การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการในพื้นที่ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑-๑๒  ดังนี้   

   -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ กรณีศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ชีวิตหนองแค อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (บ้านสอนบิน) 

   -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านท่าเต้น ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

   -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓ กรณีศึกษา เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า อ าเภอ
เมือง  จังหวัดตราด 
   -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔ กรณีศึกษา ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
   -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ กรณีศึกษา  ชุมชนบ้านเตย อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
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    -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๖ กรณีศึกษา  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ วัดป่านาค า ต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
     -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ กรณีศึกษาศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ  
ศูนย์เรียนรู้ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
     -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก ต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
   -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโคกกระทือ ต าบลวังใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
     - ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
      -  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ 
นายวิฑูร หนูเสน ๒๐๙ หมู่ ๙ ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
          - ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอ
ดีเซล ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   

     ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

๑.๑  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรก าหนดเป็นนโยบายให้
หน่วยงานในสังกัด น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง   
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่หน่วยงานดูแล ดังนี้ 
   ๑.๑.๑  กลุ่มเป้าหมายในสถาบัน หน่วยงานน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยน ารูปแบบแนวทางการด าเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ดูแลด าเนินกิจกรรมปลูกผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ดูแลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เมื่อออกสู่สังคมภายนอกจะได้มีอาชีพในการหาเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว และระหว่างที่อยู่ในสถาบันจะท าให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เป็นของตนเอง เมื่อออกจาก
สถาบันจะได้มีเงินทุนในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ และสถาบันสามารถน าผลผลิตที่ได้มาผลิต
เป็นอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ เหลือแล้วน าจ าหน่ายเพ่ือน ารายได้มาให้กับกลุ่มเป้าหมาย และ
ประการส าคัญเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกความรับผิดชอบ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประเภทจิตเวช 
   ๑.๑.๒ กลุ่มเป้าหมายนอกสถาบัน หน่วยงาน ควรส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย         
โดยเฉพาะที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถพ่ึงตนเอง และ
ช่วยเหลือสังคมได้ ยึดหลักส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เป็นรายวัน สามารถที่จะประกอบอาชีพได้
ด้วยตนเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไว้บริโภคเพ่ือลดรายจ่าย เหลือจากการ
บริโภคก็น าจ าหน่าย ท าให้มีรายได้ในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการด าเนินงานต้องด าเนินงานอย่างค่อย
เป็นค่อยไปและต่อเนื่อง  
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   ๑.๒  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒ ควรกระจายรูปแบบและ
แนวทางการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการด าเนินชีวิต และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง สามารถพ่ึงตนเอง 
และช่วยเหลือสังคมได้ 

          ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 

 ๒.๑  นิคมสร้างตนเอง น ารูปแบบแนวทางการประกอบอาชีพด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และเกษตรผสมผสานถ่ายทอดและสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มี
อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง และยกระดับการด าเนินงานเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบในการด าเนินงานที่สามารถพึ่งตนเองได้ 
  ๒.๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนวทางการด าเนินงานไปด าเนินงานการ
ส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ ทั้งในลักษณะของบุคคล และส่งเสริมเป็นกลุ่มองค์กร เพ่ือให้เกิด
การพ่ึงตนเอง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ท าให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน เช่น การส่งเสริมใน
ลักษณะกลุ่ม โดยการส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีอาชีพที่แตกต่างกัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการซื้ อ-ขายกัน
ภายในชุมชน ท าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง และมีอาชีพที่ยั่งยืน ลดการพ่ึงพาจากงานภายนอก เป็นต้น 
การส่งเสริมเป็นรายบุคคล ให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ การท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือให้รู้สถานะ
ทางการเงินของตนเอง อันจะส่งผลให้สามารถจัดการด้านการเงินของตนเองได้ลดรายจ่ายโดยการปลูก
ผัก เลี้ยงสัตว์ รับประทานเอง เหลือแล้วจ าหน่าย และส่งเสริมให้มีรายได้เป็นรายวันโดยเลือกปลูกพืชที่ให้
รายได้เป็นรายวัน เช่น มะลิ มะเขือ ชะอม เป็นต้น 
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 “โครงการติดตามประเมินสภาเด็กและเยาวชน” 

  โครงการติดตามประเมินผลสภาเด็กและเยาวชน เป็นการประเมินตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมี
แนวทางการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. ประกอบด้วย  ๑) ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
วิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา ๒) ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถและจริยธรรม  ๓) ก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ทุกระดับ  โดยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒ ได้ด าเนินศึกษาวิจัยร่วมกัน จ านวน 280 
ต าบล ใน 76 จังหวัด 
  
  ผลที่ได้จากการประเมิน  
     

  ๑. ผลการถอดกระบวนการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๐ 
        จากการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามกับสภาเด็กและเยาวชนทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ สภา
เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ และสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล 
รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพ่ีเลี้ยง/เจ้าหน้าที่ พมจ. ที่รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชน และการ
สังเคราะห์จากคณะท างานประเมินสภาเด็กและเยาวชน สามารถสรุปผลการถอดกระบวนการจัดตั้งตาม
แผนภาพ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๒. ผลการประเมินเชิงปริมาณ 
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        ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ และสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล  รวมจ านวน ๖๓๘ ชุด โดยข้อมูลที่ได้ใช้ค่าสถิติเป็นร้อยละ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตาราง พบว่า การด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานแต่
ละด้าน ซึ่งมีผลการด าเนินงานมากกว่า ๕๐% ในทุกตัวชี้วัด แต่จากการประเมินผลการด าเนินงานพบ
ข้อสังเกต  ดังนี้ 
    ๑) ด้านที่มาและการจัดต้ัง 
       ๑.๑) มีความหลากหลายของวิธีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เช่น การจัดตั้ง
โดยสภานักเรียน 
       ๑.๒) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง การรับทราบข้อมูลจะเป็นการทราบเฉพาะกลุ่ม 
       ๑.๓) ข้อมูลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ยังไม่เป็นปัจจุบัน  
   ๒) ด้านการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ 
       ๒.๑) มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี
ด้าน 1 ทีม่าและการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน 84.43    15.57    78.13     21.87     75.87     24.13     

1.1 ทีม่าของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 90.81    9.19     86.32     13.68     83.07     16.93     
1.2 สถานทีต้ั่ง 91.57    8.43     78.83     21.17     86.34     13.66     
1.3 ฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 69.88    30.12    61.56     38.44     58.85     41.15     

ด้าน 2 ด้านการจัดองค์กรและบริหารจัดการ 87.46    12.54    74.59     25.41     73.07     26.93     
2.1 การก าหนดโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชน 87.95    12.05    84.04     15.96     84.16     15.84     
2.2 การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 96.79    3.21     85.02     14.98     83.02     16.98     
2.3 การประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 92.77    7.23     75.90     24.10     73.40     26.60     
2.4 ระเบียบ/ข้อบังคับ 90.36    9.64     73.94     26.06     74.38     25.62     
2.5 กองทนุ/ระบบการเงิน/บัญชี 79.22    20.78    69.63     30.37     64.67     55.33     
2.6 ระบบสารบรรณ 78.31    21.69    53.42     46.58     56.52     43.48     

ด้าน 3 คุณภาพการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 89.92    10.08    80.46     19.58     76.28     23.72     
3.1 แผนการด าเนินงานประจ าปีของสภาเด็กและเยาวชน 86.14    13.86    75.49     24.51     86.34     13.66     
3.2 การก าหนดงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ประจ าปีทีก่ าหนด 94.38    5.62     87.84     12.16     71.89     28.11     
3.3 รายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 90.36    9.64     79.89     20.11     76.28     23.72     

ด้าน 4 การมีสว่นร่วม 86.10    13.90    77.31     22.69     75.03     24.97     
4.1 การประสานเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 92.77    7.23     84.80     15.20     80.64     19.36     
4.2 การระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 66.27    33.13    52.93     47.07     55.59     44.41     
4.3 การมีบทบาทในชุมชน 89.50    10.50    80.83     19.17     79.41     20.59     
4.4 การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 84.74    15.26    77.85     22.15     72.15     27.85     

ด้าน 5 การติดตามประเมินผล 85.57    14.16    73.37     26.63     70.65     29.35     

อ าเภอ ต าบล
เกณฑ์การประเมิน

ภาพรวมการประเมนิตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน 5 ด้าน

ล าดับที่ ประเด็นการด าเนินงาน จังหวัด



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๔๘ 

       ๒.๒) มีการก าหนดโครงสร้างของคณะบริหารที่ชัดเจน แต่การขับเคลื่อนงาน     
มีคณะบริหารเพียงบางส่วนที่ด าเนินงาน 
       ๒.๓) กลไกการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชน ขึ้นอยู่กับพ่ีเลี้ยง/ผู้รับผิดชอบ
หลัก 
       ๒.๔) ระบบงานเอกสารขึ้นอยู่กับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด  ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
   ๓) ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
       ๓.๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน 
       ๓.๒) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนงานของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ที่ก าหนดมา แต่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 

๔) ด้านการมีส่วนร่วม 
       - พบว่าสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ ประสบกับปัญหาการขาดการหนุน
เสริม ทั้งพ่ีเลี้ยง สถานที่ และงบประมาณไม่เพียงพอ การมีส่วนร่วมที่ชัดเจนที่สุดคือสภาเด็กและเยาวชน
ระดับต าบล ซึ่งภาคีในพื้นที่ได้แก่ อปท. หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน   
       - การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ยังไม่ชัดเจนในกระบวนการคิด แต่จะ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
       - ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจ แต่ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
   ๕) ด้านการติดตามประเมินผล 
       มีการรายงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้จัดท ารายงาน 
    ๓. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
     การประเมินเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานสภาเด็กและเยาวชน นั่นคือ เจ้าหน้าที่ พมจ. โดยมีเนื้อหา  ประกอบด้วย 
    ๑) ที่มาของสภาเดก็ฯ และสถานการณป์ัญหาที่เกดิขึน้ 
    ๒) รปูแบบ/วธิีการในการจดัตัง้สภาเดก็และเยาวชน 
    ๓) กิจกรรม/โครงการ และการสนบัสนนุดา้นต่างๆ 
    ๔) กระบวนการ/ขั้นตอนของการจดัตัง้สภาเด็กและเยาวชน 
    ๕) กาส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 
    ๖) การประสานความร่วมมอื 
    ๗) การตดิตามประเมินผล 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 
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    ๘) ปญัหาอุปสรรค 
    ๙) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระดบัปฏิบตัิและระดบันโยบาย 

  โดยสามารถสรุปเป็นภาพเชื่อมโยงการกระบวนการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในแต่
ละระดับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามภารกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

แผนผังการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๕๐ 

4. ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 
      ๑) ระดับสภาเด็กและเยาวชน 
   ๑.๑) การพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ในด้าน 
    - การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
    -  การบริหารจัดการ (การเงิน บัญชี ระเบียบ กติกา พัฒนาฐานข้อมูล) 
   ๑.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของเด็ก 
    - ก าหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
    -  การติดตาม/ประเมินผลต่อเนื่อง 
    ๑.๓) มีการเสริมสร้างแรงจูงใจ/สร้างความภาคภูมิใจ เช่น ประกวด ให้รางวัล
กับสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น 
    ๑.๔) การจัดระบบสวัสดิการดูแลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ 
    -  ค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรม 
    -  ประกันอุบัติเหตุ 
        ๒) หน่วยงาน/ภาค ี
     ๒.๑) การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล 
     ๒.๒) การสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ได้แก่ ภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือการ
จัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
     ๒.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในทุกระดับ 
     

      ๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    ๓.๑) การจัดระบบกลไกสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ได้แก่ 
งบประมาณ พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา 
    ๓.๒) การปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
สนับสนุนงบประมาณการท ากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
    ๓.๓) พัฒนาระบบการนิเทศติดตามประเมินผล 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       ๑) การจัดท า Road Map การจัดตั้ง การส่งเสริมและการพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
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      ๒) การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับนโยบาย ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน 
      ๓) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสภาเด็กละเยาวชน ทั้งคณะท างานระดับชาติ 
คณะท างานระดับจังหวัด คณะท างานระดับอ าเภอ และคณะท างานระดับต าบล 
      ๔) การจัดท าคู่มือการท างานที่มีหลากหลายรูปแบบส าหรับ อปท./เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน/คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
      ๕) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้สภาเด็กและเยาวชน โดยการรวบรวมองค์ความรู้  เพื่อการ
พัฒนาการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชน  
      ๖) เปิดพ้ืนที่สาธารณะให้สภาเด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกันทั้งระดับพ้ืนที่ 
ระดับชาติ เช่น มหกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้แสดงตัวตนของเด็ก (การเผยแพร่/การรณรงค์) และ
สถานที่นัดชุมนุมท ากิจกรรมร่วมกัน 
  6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการด าเนินงาน 
      ๑) การพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
      ๒) สนับสนุนการด าเนินงานในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
      ๓) การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีความ
ต่อเนื่อง 
      ๔) จัดตั้งให้มีศูนย์กลางการท ากิจกรรมในพื้นที่ 
   ๔.๑) ตามความต้องการ 
           ๔.๒) มีความหลากหลาย 
   ๔.๓) บริหารจัดการโดยท้องถิ่น (สร้างการมีส่วนร่วม) ความเป็นเจ้าของ 
      ๕) จัดท าหลักสูตรการอบรมของท้องถิ่น/ผู้น าสภาเด็กและเยาวชน สร้างเครือข่าย
เด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้น 
      ๖) จัดท าแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบแยกส่วน ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชน
เดิม ที่มีความเข้มแข็งหรือมีอยู่แล้ว (พ.ร.บ. เดิม) กับสภาเด็กและเยาวชนที่จัดตั้งใหม่ (พ.ร.บ. ใหม่) 
      ๗) จัดท า Road Map การพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนแต่ละระดับให้ชัดเจนตาม 
พ.ร.บ. ฉบับใหม่  มาตรา ๓๓ ก าหนดให้ เมื่อคณะบริหารด ารงต าแหน่งครบ ๑ ปี ให้คณะบริหารยกเว้น
ประธานสภาเด็กและเยาวชน จับสลากออกกึ่งหนึ่ง และคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง ส่งผลต่อเนื่องของ
การท างาน แก้ไขในแนวทางปฏิบัติ โดยตั้งเป็นที่ปรึกษา 
      ๘) ระบบสนับสนุนควรเปิดอิสระให้เด็กและเยาวชน คิด และ ท าด้วยตนเอง 
      ๙) การตั้งกองทุนสภาเด็กและเยาวชนที่ไม่ยึดติดกับระบบงบประมาณ 
      ๑๐) ควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
     ๑๑) มีมาตรการสร้างขวัญก าลังใจ และความภาคภูมิใจของสภาเด็กและเยาวชน 
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     ๑๒) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บูรณาการงานด้านเด็กในพื้นที่ 
     ๑๓) เพิ่มอัตราก าลังบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชน สร้างความมั่นคง
ในการท างาน หรือจัดโครงสร้างบุคลากร หรือหน่วยงานที่ชัดเจนรับผิดชอบต่อเนื่อง โดยเฉพาะสภาเด็ก
และเยาวชนระดับอ าเภอ 
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“โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์” 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม. 

จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้
เกิดประชารัฐร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์  จ านวน ๒ ครั้ง  โดย ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑  

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ/ผู้แทนสถานประกอบการ เครือข่ายเฝ้า
ระวัง ประธานสภาเด็กและเยาวชน ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม . ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
สระบุรี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น ๑๐๗ คน 

รูปแบบ/วิธีการ เป็นการบรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากส านักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย นายสาโรช นักเบศร์ อัยการพิเศษ ส านักงานคดีเยาวชนและ
ครอบครัว ส านักงานอัยการสูงสุด นางธีราพร สุริสีหเสถียร อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีนายชวลิต 
เอื้อราษฎร์ อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคดีเยาวชนและครอบครัว นายวุฒิชัย พุ่ม
สงวน อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ส านักงานอัยการสูงสุด 
นางวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ศูนย์พ่ึงได้ OSCC โรงพยาบาล
ปทุมธานี และนางวรรภา ล าเจียกเทศ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 

เน้ือหาและกิจกรรม ประกอบด้วย  
๑) กิจกรรม “คิดเป็น เห็นต่าง” แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานช่วยเหลือและ

คุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ในรูปแบบการท างานสหวิชาชีพ 
๒) การเสวนามาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 
       (๑) ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของความผิดฐานค้ามนุษย์  

                    (๒) การคัดแยกผู้เสียหายจากการกระท าผิดฐานค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
                    (๓) การบังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและแท้จริง 

๓) การแบ่งกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติ Case Conference ผ่านกรณีศึกษาโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ใน
รูปแบบการแก้ปัญหาแบบสหวิชาชีพ 

๔) การเวียนฐานการเรียนรู้จากกิจการกลุ่มเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมองค์ความรู้ 
๕) สร้างเครือข่ายการท างานระหว่างทีมสหวิชาชีพจากจังหวัดปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี 

และพระนครศรีอยุธยา มีกลุ่มไลน์ สสว. ต่อต้านค้ามนุษย์เพ่ือประสานการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด 

ผลการประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์ เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ มีการ
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง แจ้งข่าว เตือนภัย การณรงค์ และการสร้างเครือข่ายผ่านกลุ่มไลน์ สสว. ต่อต้าน
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ค้ามนุษย์เพื่อประสานการท างานร่วมกันในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งความร่วมมือของภาคีเครือข่ายใน
การด าเนินงาน ป้องกันและตระหนักรู้ในการด าเนินงานด้านการค้ามนุษย์ 

จากการทดสอบความรู้ผู้ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่  ๑ ก่อน          
การประชุม คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๗ หลังการประชุมคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ครั้งที่ ๒ 
ก่อนการประชุม คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๗ และหลังการประชุมคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
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การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการลงทะเบียน

สวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ 

 
ตามที่รัฐบาลได้เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้กลุ่มผู้

มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ ต้องการความ
ช่วยเหลือจากรัฐ โดยในปี ๒๕๕๙ ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐจ านวน  ๗,๕๒๕,๓๖๓  คน 
และปี ๒๕๖๐ ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐจ านวน ๑๑,๔๓๑,๖๘๑ คน โดยแนวโน้มผู้
ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกปี 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีค าสั่งที่ ๕๓๓/๒๕๖๐ และค าสั่งที่ ๕๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการระบบงานรองรับการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐           
มีอ านาจหน้าที่ ๑) วิเคราะห์ วางแผน และจัดท าข้อเสนอรองรับผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ตาม
บทบาท ภารกิจของกระทรวง พม. ๒) ก ากับติดตามการบริหารจัดการระบบงาน รวมทั้งรับผิดชอบ 
ขับเคลื่อน หรือติดตามความคืบหน้าแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ๓) ติดตามประเมินผลความส าเร็จ 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ เสนอผู้บริหารกระทรวง พม. ๔) ปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีที่ปรึกษาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธาน ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ เป็นคณะท างานและเลขานุการ  

สรุปผลการประชุมคณะท างานบริหารจัดการระบบงานรองรับการลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ ภาพรวมดังนี้ 

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะท างาน ฯ ได้จัดประชุมไปแล้วรวม ๖ ครั้ง สรุป
สาระส าคัญของการประชุม ดังนี้ 

     ๑.๑) รายละเอียดสวัสดิการตามแนวทางการด าเนินงานของ พม. เพ่ือรองรับการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เสนอโครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ า ของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ในภาพรวมของกระทรวง พม. งบประมาณด าเนินการประมาณ ๖,๕๔๐ ล้านบาท 
แบ่งเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานช่วยเหลือโดยการจัดการรายกรณีและการให้อย่างมีเ งื่อนไข            
โดยใช้ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายไดน้อ้ยและผูไ้รท้ีพ่ึ่ง 
พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี) จ านวน ๕,๙๔๐ ล้านบาท และงบบริหารจัดการ 
จ านวน ๖๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

๑.๒) การเคลื่อนงานผ่านกลไก One Home โดย พมจ. เป็นศูนย์ประสานใช้เลข ๑๓ หลัก 
ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนในจังหวัด คัดแยก จัดบริการเน้นกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ + ไม่มีรายได้
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และน าทุนสวัสดิการของ พม. ลงช่วยเหลือดูแลในรูปแบบ In Cash In Kind In Service ผ่านกลไก
เครือข่าย เพื่อตอบโจทย์    No One Left Behind 

๑.๓) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมรายจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเสริมพลัง 
Hardware Software และ Know How ให้ สสว. เพ่ือชี้เป้า เฝ้าระวัง + ติดตามประเมินผลได้  

๑.๔) บูรณาการทุนทางสังคม ข้อมูล สิทธิประโยชน์ กลไก 
        ๒. โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ มีผู้มาลงทะเบียนจ านวน 11.4 

ล้านคน  โดยให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเรื่องของ
การเดินทาง  ส่วนที่ 2 เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๕๗ 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๕๘ 

 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๕๙ 

war room tpso1 
       “การประชุม ศปก.สสว.1” 

  การประชุม ศปก.สสว.๑ เป็นเวทีในการทบทวน ทวนซ้ า ขับเคลื่อนงาน พัฒนางาน และ
ขยายผลให้กับหนว่ยงานในพ้ืนที่และเติมเตม็ความรูค้วามเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
รัฐมนตรี (9-5-5) รวมทั้งสิน้ 29 ครั้ง ประเด็นการประชุม ดังนี้ 
 
ล าดับ เรื่อง วัน เดือน ป ี

1 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ทวนซ้ า และเติมเต็ม
ความรู้ความเข้าใจในการขบัเคลื่อนงานตามนโยบาย
รัฐมนตรี (9-5-5) 

5 มกราคม 2560 

2 เพื่อเน้นย้ านโยบายทิศทางการด าเนนิงาน การขับเคลือ่น
งานและติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามนโยบาย
รัฐมนตรี (9-5-5) 

18 มกราคม 2560 

3 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน และขบัเคลือ่นตาม
นโยบายรัฐมนตรี (9-5-5) 

19 มกราคม 2560 

4 เพื่อการซักซ้อมแนวทางแสดงผลงานทางวิชาการ นโยบาย 
และนวตักรรมของกระทรวง พม. ณ ม.ธรรมศาสตร์ท่า
พระจันทร ์กทม. ในวันที ่25 มกราคม 2560 

20 มกราคม 2560 

5 เพื่อถอดบทเรียน (A.A.R) การจัดบูธนิทรรศการเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งาน พม. นวตักรรมของกระทรวง พม.        
ณ ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กทม. ในวันที ่25 มกราคม 
2560 

26 มกราคม 2560 

6 มาตรฐานองค์กรสวัสดิการสงัคม (มสก.) เพ่ือขับเคลื่อนงาน
อย่างเป็นระบบและติดตามกระบวนการความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตร ี(9-5-5) 

3 กุมภาพนัธ ์2560 

7 มาตรฐานองค์กรสวัสดิการสงัคม (มสก.) เพ่ือขับเคลื่อนงาน
อย่างเป็นระบบและติดตามกระบวนการความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตร ี(9-5-5) 

8 กุมภาพนัธ ์2560 

8 มาตรฐานองค์กรสวัสดิการสงัคม (มสก.) เพ่ือขับเคลื่อนงาน
อย่างเป็นระบบและติดตามกระบวนการความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตร ี(9-5-5) 

15 กมุภาพันธ์ 2560 

 

 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 
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ล าดับ เรื่อง วัน เดือน ป ี
9 มาตรฐานองค์กรสวัสดิการสงัคม (มสก.) เพ่ือขับเคลื่อนงาน

อย่างเป็นระบบและติดตามกระบวนการความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตร ี(9-5-5) 

22 กมุภาพันธ์ 2560 

10 มาตรฐานองค์กรสวัสดิการสงัคม (มสก.) เพ่ือขับเคลื่อนงาน
อย่างเป็นระบบและติดตามกระบวนการความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตร ี(9-5-5) 

1 มนีาคม 2560 

11 สร้างความรู้ความเข้าใจตามนโยบายบริหารการพัฒนา 
(A๒) เกี่ยวกับปรัชญาการขับเคลื่อน “หลักสูตรการ
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรู ปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.) เพ่ือการพัฒนาสร้างผู้น าให้ประเทศ แก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ 

3 มนีาคม 2560 

12 - ทบทวนนโยบายกระทรวง พม. มาปฏิบตัิดว้ยความรู ้
ความเข้าใจและเป็นไปอย่างได้ผล 
- พระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที ่9) พ.ศ.2560 

8 มนีาคม 2560 

13 ติดตาม มสก.สสว.1 ครั้งที่ 10 15 มีนาคม 2560 

14 - การประชุมเชิงปฏบิัตกิารโครงการขบัเคลือ่นการ
ด าเนินงานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานงานตามนโยบาย 9-5-5 

20 มีนาคม 2560 

15 - การสุนทรียสนทนา หัวข้อระเบียบ มท. วา่ดว้ยเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผูป้่วยที่ยากไร้ อบจ. พ.ศ. 
2560 

20 มีนาคม 2560 

16 - ถอดบทเรียนหลักการทรงงาน 
- ตวัชีว้ัดการด าเนินงานโครงการจดัท าข้อมูลและองค์
ความรู้ งบประมาณ พ.ศ.2560 

9 พฤษภาคม 2560 

17 พรบ.การจดัซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 
2560 

17 พฤษภาคม 2560 

18 การพัฒนาสังคมในระดับพืน้ที่/ตลาดนดัความด้านพัฒนา
สังคม 

24 พฤษภาคม 2560 

19 การบริหารจัดการทีด่ี (หลักธรรมมาภิบาล good 
governance) 

31 พฤษภาคม 2560 
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ล าดับ เรื่อง วัน เดือน ป ี
20 ให้ความรู้ระบบบรกิารหนว่ยงานภาครัฐของส านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนกิส ์
14 มิถุนายน 2560 

21 ติดตามความก้าวหน้าตามนโยบาย 9-5-5 และข้อสัง่การ
ต่างๆ ของผู้บริหารกระทรวง พม.  

7 กรกฎาคม 2560 

22 ติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมงานเวทวีิชาการ 
ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่างๆ และข้อสั่ง
การต่างๆของผู้บรหิาร พม. 

14 กรกฎาคม 2560 

23 ติดตามความก้าวหน้าตามนโยบาย 9-5-5 และข้อสัง่การ
ต่างๆ ของผู้บริหารกระทรวง พม. 

18 กรกฎาคม 2560 

24 ติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมงานเวทวีิชาการ 
ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่างๆ และข้อสั่ง
การต่างๆของผู้บรหิาร พม. 

2 สิงหาคม 2560 

25 เพื่อขับเคลือ่นงานและติดตามความกา้วหน้าการ
ด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานดา้นการจดัสวัสดกิารสงัคมของ 
สสว.1 

4 กนัยายน 2560 

26 เพื่อขับเคลือ่นงานและติดตามความกา้วหน้าการ
ด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานดา้นการจดัสวัสดกิารสงัคมของ 
สสว.1 

6 กนัยายน 2560 

27 
 

เพื่อขับเคลือ่นงานและติดตามความกา้วหน้าการ
ด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานดา้นการจดัสวัสดกิารสงัคมของ 
สสว.1 

13 กนัยายน 2560 

28 เพื่อขับเคลือ่นงานและติดตามความกา้วหน้าการ
ด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานดา้นการจดัสวัสดกิารสงัคมของ 
สสว.1 

20 กนัยายน 2560 

29 เพื่อขับเคลือ่นงานและติดตามความกา้วหน้าการ
ด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานดา้นการจดัสวัสดกิารสงัคมของ 
สสว.1 

25 กนัยายน 2560 
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สสว.๑ มีการประชุม ศปก.สสว. ๑  รวมทั้งสิ้น ๒๙ ครั้ง โดย นางวรรภา  ล าเจียกเทศ
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  เป็นประธาน  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวม ๓๘ คน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานของ
ผู้บริหารกระทรวง พม. สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ และติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งการเชิญบุคคลภายนอกมา
เติมเต็มความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ประเทศและโลก ได้แก่ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เป็นต้น 

 
 

 
 
  

 
 

war room tpso1 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 
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การประชมุประจ าเดือน  
 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ มีการประชุมประจ าเดือน จ านวน  ๑0 ครั้ง 
เพ่ือถ่ายทอดนโยบายกระทรวงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานของกลุ่ม/ฝ่ายรวมทั้งงานบูรณาการในพ้ืนที่ ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชี้แจง และสร้าง
ความเข้าใจรว่มกัน 

ให้ผู้เข้าประชมุได้มโีอกาสพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง

กันและกนัรว่มกนั 

รับฟังความคิดเห็นที่
หลากหลาย 

 

ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติรว่มกัน 

 

 

ตรวจสอบ และตดิตามผล 
 

ประสานการท างานระหว่างกัน 
สร้างความสามัคค ี

 

ร่วมกันตัดสนิใจ 
รับผิดชอบรว่มกัน 

หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั 
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: ประเด็นการประชุม ดังน้ี 
 

ประจ าเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

ธันวาคม 
2559 

- อบรมเรื่อง infographic ใหก้ับเจ้าหน้าที ่สสว.1 
- การจดัประชุม ศปก.สสว.1  
- ปรับปรุงข้อมูลในระบบเว็บไซด ์
- การปรับปรุงห้องประชมุของหนว่ยงาน 
- การจดัท ามาตรฐาน มสก. 
- การมอบหมายข้าราชการไปร่วมประชุม 
- การน าเสนอภารกิจงานในทีป่ระชมุ 
- การแบ่งโครงสร้างภายในส่วนราชการใหม่ 
- การเตรียมข้อมูลภารกิจงานของ สสว.1 ไป

ประชาสัมพันธ์เนือ่งในวันสถาปณคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- กิจกรรมการออกก าลังกายตามนโยบาย
นายกรฐัมนตร ี

- การฝึกฝนภาษาอังกฤษใหก้บับุคลากรของ
หนว่ยงาน 

- การจดักิจกรรม 5 ส. 
- การประเมินผลการปฏบิัตริาชการตามค ารบัรอง

ปฏิบัติราชการ 
- เรื่องงบเงนิอดุหนุนเด็กแรกเกิด 
- การรายงานผลการด าเนนิงานของกลุ่ม/ฝ่าย 

6 ธนัวาคม 2559 

มกราคม 
2560 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่3/2559 เมื่อ
วันที ่6 ธันวาคม 2559  

- การลากจิ ลาป่วย ลาพักผ่อน 
- การมอบหมายข้าราชการไปประชมุประเดือนของ

จังหวดั 
- การจดัท าค าสัง่มอบหมายขา้ราชการปฏิบตัหิน้าที่ 
- การพัฒนาพ้ืนที่ภายในส านกังานฯ 
- การทาสรีั้วส านักงานฯ, การจัดกิจกรรม Big 

Cleaning Day 
- กิจกรรมออกก าลังกายตามนโยบายของ

นายกรฐัมนตร ี
- การจดัโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- การวเิคราะห์สถานการณ์พื้นที่ 4 จังหวดั 

31 มกราคม 2560 

 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๖๕ 

ประจ าเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

 - การจดัท ามาตรฐานการปฏบิัติงานด้านการจดั
สวัสดกิารสังคมขององค์การสวัสดกิารสังคม       
(ม.ส.ก.) 

- แผนพัฒนานารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 

- การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 
- การตรวจราชการรอบที ่1 
- การเขียนแผนการปฏบิัติงานรายสัปดาห์ 
- โครงการประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงการเงินอุดหนนุ

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 
- ปรับปรุงข้อมูลในระบบเว็บไซด ์
- การประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของ สสว.1 
- การจดัท า Action Plan 
- เรื่องการทุจริตคอรัปชัน 
- การส ารวจผู้อาศัยบ้านพักเจา้หน้าที่ในหน่วยงาน 
- ประเดน็ข้อสั่งการตามระบบงาน 
- การอบรมธรรมะ 
- บุคลากรดีเดน่ประจ าเดือนมกราคม 2560 คือ 

น.ส.รุ่งรว ี ฉ่ าบญุรอด และน.ส.พรนิภา อ่อนเกดิ 
- การรายงานผลการด าเนนิงานของกลุ่ม/ฝ่าย 

 

กุมภาพันธ ์
2560 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่1/2560 เมื่อ
วันที ่31 มกราคม 2560  

- รูปแบบการรายงานความกา้วหน้าผลการ
ด าเนินงาน 

- ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ.
2560 

- การด าเนนิการตามนโยบายก ากับดูแลองคก์ารทีด่ี 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

- การตรวจราชการรอบที ่2 
- การออกหน่วยเคลื่อนทีข่องพ้ืนที่ในความ

รับผิดชอบ 4 จงัหวัด 
- มาตรฐานการปฏิบตัิงานดา้นการจดัสวัสดกิาร

สังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (ม.ส.ก.) 
- จรรยาบรรณข้าราชการ 
- แผนปฏบิัตงิานรายสัปดาห์ 

3 มนีาคม 2560 

 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๖๖ 

ประจ าเดือน เรื่อง วัน เดือน ปี 

 - ค่านิยม 12 ประการ 
- การบริการราชการแผ่นดนิตามกรอบปฏิรปู

ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาตแิละการสร้างความ
สามัคคปีรองดอง (ป.ย.ป.) 

- การจดัท าโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
- การแบ่งโซนพื้นที่รบัผิดชอบงานอาคารสถานที่ 
- การรายงานของเวรยามเมื่อมีเหตุการณ์ไมป่กต ิ
- บุคลากรดีเดน่ประเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คือ 

น.ส.รุ่งรว ี ฉ่ าบญุรอด และน.ส.พรนิภา อ่อนเกดิ 
- รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ กลุม่/

ฝ่าย 

 

มีนาคม 
2560 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่2/2560 เมื่อ
วันที ่3 มีนาคม 2560  

- ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีทุ่กท่าน ดกูาร
ถ่ายทอดสด ศปก.กระทรวง พม. 

- ค่านิยม 12 ประการ และเพลงมาร์ช สสว. 
- การจดัแผนยุทธศาสตร์ของ สสว. และกลุม่จังหวดั 
- การจดัท า Social Map 
- มาตรฐานการปฏิบตัิงานดา้นการจดัสวัสดกิาร

สังคมขององค์การสวัสดิการ (ม.ส.ก.) ของพื้นที่ 4 
จังหวดั + สสว.1 

- จัดท า Action Plan งบเงนิอุดหนุนเด็กแรกเกดิ  
- แผนการพัฒนาตนเอง (IDP), แผนปฏิบตัิงานราย

สัปดาห ์
- การปรับปรุงศนูย์การเรียนรู ้
- การเปิด War Room เทคนคิการเขียนข่าว 
- บุคลากรดีเดน่ประเดือนมีนาคม 2560 คือ นาง

เฉลียว ใจปทุม และนายอ านาจ หอสกุลไท 
- รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ กลุม่/

ฝ่าย 

5 เมษายน 2560 

เมษายน 
2560 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่3/2560 เมื่อ
วันที ่5 เมษายน 2560  

- รายงานความก้าวหนา้ผลการด าเนนิงานของ กลุ่ม/ฝา่ย 

28 เมษายน 2560 

 

 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๖๗ 

ประจ าเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

 - มาตรการหล่อหลอมสง่เสรมิพัฒนาทีมงาน สสว.1 
- การปรับปรุงเพลงมาร์ฃ สสว. ให้เข้ากบัสถานการ

ปัจจุบัน 
- การฝึกฝนทักษะภาษาสากล ตามนโยบาย A2 
- จัดเตรียมความพร้อมงานเวทีวิชาการ 
- การติดตามการประชุม ศปก. พม. 
- การรายงานในรูปแบบ infographic 
- วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค าพร ค าพระ 
- การประเมินพนกังานดเีดน่ประจ าเดือน 
- การประเมินผลการปฏบิัตริาชการของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
- การดูแลภูมิทศันแ์ละสภาพแวดล้อมของหนว่ยงาน 
- การใช้กลไก ศปก.สสว.1 บริหารจัดการรายงาน

ตามนโยบาย (A2) 
- การจดัท าแผนปฏิบตัิงานในไตรมาส 3-4 
- บุคลากรดีเดน่ประเดือนเมษายน 2560 คือ  

นายกตัญญ ู ล้อมลาย และน.ส.อิสรีย์ พรมหาลา 

 

พฤษภาคม 
2560 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่4/2560 เมื่อ
วันที ่28 เมษายน 2560  

- รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ กลุม่/
ฝ่าย 

- การละเลยไมม่าปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
- มาตรการหล่อหลอมสง่เสรมิพัฒนาทีมงาน สสว.1 
- กรอบอตัราก าลงัของ สสว.1 
- การฝึกฝนทักษะภาษาสากล ตามนโยบาย A2  
- จัดเตรียมความพร้อมงานเวทีวิชาการ 
- การรายงานการประชุมของเขตตรวจราชการที่

รับผิดชอบ 
- วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค าพร ค าพระ 
- การจดัท ากิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning Day 
- การปลกูดอกไมส้ีเหลืองในชว่งพระราชการพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
- การใช้กลไก ศปก.สสว.1 บริหารจัดการรายงาน

ตามนโยบาย A2 

31 พฤษภาคม 2560 

  



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๖๘ 

ประจ าเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี
 - การจดัท าแผนปฏิบตัิงานในไตรมาส 3-4 

- การด าเนนิการตามระเบียบการลาของทางราชการ 
- บุคลากรดีเดน่ประเดือนพฤษภาคม 2560 คือ  

น.ส.วนิดา  อนิอ่อน และ ส.อ.เมธ ีดอีก 

 

มิถุนายน 
2560 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่5/2560 เมื่อ
วันที ่31 พฤษภาคม 2560  

- รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ กลุม่/
ฝ่าย 

- ข้าราชการมารายงานตวัปฏบิัติหน้าที ่ที่ สสว.1 
และขา้ราชการไปปฏิบัตหินา้ที่ราชการหนว่ยงาน
อื่น 

- มาตรการหล่อหลอมสง่เสรมิพัฒนาทีมงาน สสว.1 
- การเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณ ปี 2560 
- จัดเตรียมความพร้อมงานเวทีวิชาการ 
- การจดัท าแผนการตรวจราชการที่รบัผิดชอบ 
- การจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน ปี 2560 
- การส ารวจพ้ืนทีว่่างของหนว่ยงานฯ ในสังกดั 
- การปลกูดอกไมส้ีเหลืองในชว่งพระราชการพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
- การใช้กลไก ศปก.สสว.1 บริหารจัดการรายงาน

ตามนโยบาย A2 
- กิจกรรมหน้าบา้นน่ามอง ของ สสว.1 
- การปรับปรุงอาคารรวมใจ และโกดงัเพื่อใช้

ประโยชน ์
- การจ าหนว่ยครุภัณฑ์ประจ าปี 
- การจดัท าแผนการรบัผิดชอบงานอาคารสถานที่ 
- การจดัโครงการพัฒนาบคุลากร ปี 2560 

30 มิถุนายน 2560 

กรกฎาคม 
2560 

- ข้อสั่งการของกระทรวงฯ ให้ทุกหน่วยงานในสังกดั 
ที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสงัคมตามบทบาทภารกิจ 

- ก าชับให้ข้าราชการประพฤตตินตามหลกัธรรมมาภิบาล 
- การจดักิจกรรม/โครงการ ขอให้ทุกหน่วยงาน

พิจารณาสถานที่ให้มคีวามเหมาะสม 
- ข้อสั่งการผู้วา่ราชการจงัหวดัปทุมธานี ให้

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน  

3 สิงหาคม 2560 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๖๙ 

 

 

 

ประจ าเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

 - และภาคประชาชนในพื้นที่รว่มปลกูดอกดาวเรือง
หรือดอกไม้สีเหลือง 

- ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทั้งที่อยู่สว่นกลางและสว่นภมูิภาค จดั
โต๊ะประดบัพระฉายาลักษณส์มเด็จ
พระบรมราชนิีนาถ ในรัชการที่ 9  

- ให้ทุกหน่วยงานเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่6/2560 เมื่อ
วันที ่30 พฤษภาคม 2560  

- รายงานความก้าวหนา้ผลการด าเนินงานของ กลุ่ม/ฝ่าย 
- การปลกูดอกไมส้ีเหลืองในชว่งพระราชพิธถีวาย 
- จัดเตรียมความพร้อมงานเวทีวิชาการ 
- การเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณในไตรมาส ที่ 4 

ปี 2560 
- การจดัท าแผนการตรวจราชการที่รบัผิดชอบ 
- การจดัท ามาตรฐาน มสก. 
- การใช้กลไก ศปก.สสว.1 บริหารจัดการรายงาน

ตามนโยบาย (A2) 
- การจดัส่งรายงานแผนการปฏิบัติงานรายสปัดาห์ 
- กิจกรรมหน้าบา้นน่ามอง ของ สสว. 1 
- การจดัท ากิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning Day 
- การปรับปรุงอาคารรวมใจ และโกดงัเพื่อใช้

ประโยชน ์
- การส ารวจครุภัณฑ์ช ารดุ และการจ าหน่วยครุภัณฑ์

ประจ าป ี
- การควบคมุการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- การใช้รถยนต์ของราชการ 
- แตง่ตั้งเจ้าหน้าที ่ปฏิบตัิหนา้ที่จัดรถยนต์ของ

ส านักงานฯ 
- การจดัโครงการพัฒนาบคุลากร ปี 2560 

 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๗๐ 

 

ประจ าเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

สิงหาคม
2560 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่7/2560 เมื่อ
วันที ่3 สงิหาคม 2560  

- รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ กลุม่/
ฝ่าย 

- การด าเนนิงานเวทีวชิาการ 
- การเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณในไตรมาสที ่4 

ปี 2560 
- การเตรียมความพร้อมจดัท ามาตรฐาน มสก.ของ

สสว.1 
- การจดัท า Social Map 
- การจดัส่งรายงานแผนการปฏิบัติงานรายสปัดาห์ 
- กิจกรรมหน้าบา้นหน้ามอง ของสสว.1 
- การปลกูตน้ทองอไุร และดอกดาวเรือง 
- การจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี

2560 
- การรายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา 
- การปรับปรุงโกดงั เพื่อท าเปน็ตลาดนดัชมุชน 
- การจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานพ้ืนที่สงักดั 

สป.พม. 
- การปรับปรุง ทาสีป้ายนอกทาง ภายใน สสว. 
- การประหยัดพลังงานภายในส านกังานฯ 
- แตง่ตั้งเจ้าหน้าที ่ปฏิบตัิหนา้ที่จัดรถยนต์ของ

ส านักงานฯ 

30 สงิหาคม 2560 

กันยายน
2560 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที ่8/2560 เมื่อ
วันที ่30 สิงหาคม 2560  

- รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานของ กลุม่/
ฝ่าย 

- การติดตามการด าเนินงานเวทีวิชาการ 
- หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ป ี

2560 
- การจดัส่งรายงานแผนการปฏิบัติงานรายสปัดาห์ 
- กิจกรรมหน้าบา้นหน้ามอง ของสสว.1 
- การจดัท ากิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning Day 
- ระเบียบการเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการ 

29 กนัยายน 2560 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๗๑ 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประจ าเดือน เรื่อง วัน เดือน ป ี

 - การจดัท ารายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2560
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของส านักงาน 

- การประหยัดพลังงานภายในส านกังานฯ 
- การจดัท าคูม่ือมาตรฐาน มสก.ของ สสว.1 
- การจดัท า Social Map 
- สรุปสถติิการใช้ห้องประชุมของสสว.1 
- การแปลงนโยบาย 9-5-5 ปีงบ 61 สู่การปฏิบตั ิ
- การด าเนนิการเสียงตามสายของ สสว.1 เพื่อ

ถ่ายทอด สื่อสาร นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
 

29 กนัยายน 2560 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๗๒ 

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ

สวัสดิการสังคม 
 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มีการ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือใช้เป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุน 
รับรอง ติดตามประเมินผล และการประกันคุณภาพในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการ
สังคม เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพมาตรฐานมี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการ
จัดองค์กรและการบริหาร 2) ด้านการให้บริการ 3) ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยการผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จะต้องมีผลการรวมคะแนนระดับคุณภาพแต่ละด้านคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และผลรวม
คะแนนระดับคุณภาพท้ัง 3 ด้าน คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ด าเนินการแปลงนโยบาย 9-5-5 
นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration-Based) ไปสู่การปฏิบัติ ในข้อ 1) การพัฒนาบุคลากรสู่มือ
อาชีพ และข้อ 2) การพัฒนาองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและมุ่งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดย
น ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับองค์การสวัสดิการสังคม มาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC : Government Easy Contact Center) มาเป็นเครื่องมือในการ
ขบัเคลื่อนการด าเนินตามนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

การด าเนินงานเพื่อเขา้สู่มาตรฐานงานตามนโยบาย 9-5-5 เขตตรวจราชการที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน พม. เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัด 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา        

สระบุรี และสสว.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

บูรณาการทีม พมจ.จังหวัดภายใต้แนวคิด 
“บ้านเดียวกัน” (One Home) 

มาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม 

แปลงนโยบาย 9-5-5 A2  การบริหารการพัฒนา 
(Adninistration – Based)  

1. การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
2. การพัฒนาองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและมุ่งสู่การ
แข่งขันในระดับนานาชาติ 

มาตรฐาน พมจ. ปีงบประมาณ 
2560 รายงานความคืบหน้าใน
การประชุมการตรวจราชการเขต

ตรวจราชการที่ 1 

มาตรฐานการให้บริการศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๗๓ 

1. ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานงานตามนโยบาย 9-5-5  ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เพ่ือติดตามความคืบหน้าการบูรณาการมิติงาน 
พม. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ผู้แทนกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.พม. ผู้แทน ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 
ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 1 ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี การน าเสนอความคืบหน้า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1 เป็นผู้น าประชุมและก ากับประเด็นมาตรฐาน และได้เชิญวิทยาการจากกองมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยาการจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.พม. ร่วมให้
ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

2. แผนปฏิบัติการ ก าหนดไว้ดังนี้ 
1) เอกสารประกอบตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ

องค์การสวัสดิการสังคม (มสก.) ก าหนดน าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแห่งชาติ เพื่อ
ลงตรวจรับรอง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้
เตรียมทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ชี้แจง ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานกลุ่มจังหวัด หนุน
เสริมเชื่อมร้อยระบบข้อมูลเพ่ือจัดท าเอกสารตัวชี้วัด หลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์มาตรฐานให้ส าเร็จผล 

2) มาตรฐานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นตัวชี้วัดที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงติดตามผลการ
ด าเนินการรายไตรมาส 

3) มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ได้จัดส่งหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 4 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริการคน
พิการจังหวัดนนทบุรี  ศูนย์บริการคนพิการจั งหวัดปทุมธานี  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระบุรี เสนอไปยังส านักนายกรัฐมนตรีแล้ว เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2560  

3. ผลลัพธ์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานงานตาม
นโยบาย 9-5-5 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ คือ 

1) หน่วยงาน พม. ในเขตตรวจราชการที่ 1 จ านวน 5 หน่วยงาน คือ ส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (มสก.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

2) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 4 มิติ 20 ด้าน 56 มาตรฐาน 111 ตัวชี้วัดตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด 
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3) ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC : Government Easy Contact 
Center) ของส านักนายกรัฐมนตรี 

4) การแปลงนโยบาย 9-5-5 สู่การปฏิบัติบังเกิดผล มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ผลการตรวจประเมินเพ่ือขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมองค์การสวัสดิการสังคม (มสก.) ของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  ดังน้ี 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ขับเคลื่อนนโยบายบริหารการพัฒนาการ
พัฒนาองค์กรมุ่งสู่มาตรฐานในระดับอาเซียน โดยได้บริหารจัดการระบบงานตามเกณฑ์มาต รฐาน         
ที่ก าหนดและส่งเอกสารเพ่ือขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคม (มสก.) รายละเอียด ดังนี้ 

1. กรรมการลงตรวจประเมิน เมื่อวันที่  12 กันยายน 2560 ประกอบด้วย             
1) ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ  ค าหอม  2) อาจารย์ ดร.ทิพภรณ์  โพธิ์ถวิล  3) นายชินชัย  ชี้เจริญ  
ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์
จะต้องเป็นยุทธศาสตร์ของ สสว.1 ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ภาพรวมของ 12 แห่ง และมีอัตลักษณ์ของตัวเอง 
2)  การออกหน่วยวิชาการเคลื่อนที่ต้องมีโครงสร้างการด าเนินงานและตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 3)  สสว.1 
จะต้องแสดงผลลัพธ์ของงานที่ได้ไปขยายผลกับเครือข่ายอย่างชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นต้น 

2. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่            
22 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติให้ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม 
ซึ่งการขึ้นทะเบียนออกใบรับรองมาตรฐาน อยู่ระหว่างรอการประสานจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพ่ือเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณในล าดับต่อไป 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  
(IDP : Individual Development Plan) 

 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (สสว.๑)  ให้ความส าคัญในการบริหารและ
พัฒนาฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาและมุ่งส่งเสริมที่จะให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และทัศนะคติที่ดี สอดคล้องกับค่านิยม และวัฒนธรรมของหน่วยงาน ตลอดจนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมตามขีดสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน และสมรรถนะเฉพาะงาน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพ่ือสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น สสว.๑ จึงได้ 
จัดท าโครงการแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง สามารถน าศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเจตคติ ค่านิยม ความน่าเชื่อถือ ต่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานด้วยระบบ
ความคิดเชิงบวกจนเกิดเป็นแรงจูงใจเพ่ือไปปรับใช้ พัฒนา ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ค้นหาสมรรถนะเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยการก าหนดสมรรถนะที่จะประเมิน จัดท า
แบบประเมิน บุคลากรประเมินตนเอง สรุปผลการประเมินตนเอง และก าหนดสรรถนะเพ่ือท า
แผนพัฒนารายบุคคล 

 ๒. สร้างแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) โดยการให้
ความรู้เรื่อง IDP และก าหนดเครื่องมือในการพัฒนารายบุคคล 

 ๓. ด าเนินการพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยด าเนินการพัฒนาตนเองรายบุคคล ติดตาม
และประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา และจัดโครงการเพื่อพัฒนาตนเองในภาพรวม 

 ๔. ประเมินผล โดยการประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และ รายงาน
ผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน โดยใช้เกณฑ์ของส านักงาน กพ. ในการประเมิน
ตนเองของบุคลากร สสว. ๑ จ านวน ๔๒ คน ในภาพรวม มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ๔๒ คน เกณฑ์อยู่
ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ๒ ด้าน ประกอบด้วย  ๑) ด้านการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) อยู่ในระดับพอใช้ ๒) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(Expertise) คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๐ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง จากนั้นได้น าสมรรถนะทั้งสองด้าน มาเป็น
ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร ในการก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนา           
และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จของงาน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนา
ต่าง ๆ  ในการพัฒนา เช่น พัฒนางาน พัฒนาตนเอง และการฝึกอบรม อื่น ๆ ให้แต่ละบุคคลกรอก
รายละเอียดเลือกที่จะพัฒนาตนเองแต่ละคนเลือกเครื่องมือที่จะพัฒนาตนเองได้มากกว่า ๑ เครื่องมือ 
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สรุปผลการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากร ๔๒ คน เลือกใช้เครื่องมือในการ
พัฒนาตนเองมากกว่า ๑ วิธี ในการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ สามารถน าองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้ จากการประเมินตนเอง ตามแบบการติดตามการด าเนินงานตามแผน    
ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จถึงร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นและสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้มากขึ้นกว่าเดิม สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงร้อย ๘๐% ของการปฏิบัติงาน  มีการเตรียมความพร้อมในงานและพัฒนาตนเองให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ ยิ่งขึ้น จากการติดตามและประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

๑) ต้องการให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
๒) ต้องการให้จัดอบรมระเบียบข้อกฎหมายการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ 
๓) ต้องการอบรมระเบียบงานสารบรรณภายในส านักงานฯ โดยใช้วิทยากร 
๔) หาวิทยากรที่มีความรู้มาอบรมให้เกิดความช านาญ 
๕) ต้องการให้เปิด War room บ่อย ๆ และท าอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถน าความรู้

มาประยุกต์กับงานได้ 
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การจัดท าข้อบงัคับจรรยาข้าราชการ สป.พม. 
 

  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ (สสว. ๑) ได้ด าเนินการจัดท าจรรยา
ข้าราชการ สป.พม. โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า (ร่าง) จรรยา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ครั้งที่  ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ จรรยา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสว. ๑  
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สสว. ๑-๔ สนง.พมจ. จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา และ
สระบุรี จ านวน ๓๕ คน  เครือข่ายภาคประชาชน อาทิ อพม. ประธานสภาเด็กและเยาวชน ประธาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ที่ปรึกษากระทรวง พม.  ภาคประชาชน  วิทยากร  นางจินตนา  
บิลมาศ  ที่ปรึกษาส านักงาน ก.พ.  นางรัชนี  สุดจิตร์ อดีตรองปลัดกระทรวง พม. และนางวรรภา  
ล าเจียกเทศ  ผอ.สสว.๑  

  กรอบแนวคิดการจัดท าจรรยาข้าราชการ 
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6  แนวนโยบายแห่งรัฐ 

มาตรา 76 วรรคสาม“รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่ายงานของรัฐใช้เป็นหลัก   ในการ
ก าหนดประมวล จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานนั้น ๆ 

๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษา
จรรยาบรรณข้าราชการ มาตรา ๗๘  ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาบรรณ 
ข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้  

วิธีด าเนินการ 
1) ชี้แจงวัตถุประสงค์ น าเสนอองค์ความรู้และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดท าจรรยา

ข้าราชการ 
๒) ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานจัด ทั้งต้น กลาง และปลายทาง 

    ๓) ก าหนดโจทย์ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น หมุนเวียนให้ข้อคิดและความเห็นข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.พม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ข้อ ๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานข้อ ๒ การยึด
มั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง ข้อ ๓ ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ ข้อ ๔ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ข้อ ๕ มีจิตมุ่งบริการ 

ขั้นตอนการเนินงาน 
๑) สสว. ๑ สรุปผลน าเสนอกระทรวงฯ หากเห็นชอบ น าเข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๒) จัดท าคู่มือจรรยาข้าราชการ สป.พม. 
๓) วางระบบ ติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยา เพื่อประเมินสัมฤทธิผล 
 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๗๘ 

  ผลการด าเนินการ 
                     ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจรรยาวิชาชีพของข้าราชการกระทรวง พม . และ
ข้อบังคับให้เป็นแนวทางเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าจรรยาข้าราชการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือก าหนด
มาตรฐานพฤติกรรมที่เหมาะสมกับระบบราชการไทย ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กระทรวง พม. ส่งให้ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนน าเสนอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๐ โดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไมตรี อินทุสุต)  ได้
ประกาศใช้เป็นข้อบังคับกับข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานกองทุนและลูกจ้างในสังกัด
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๗๙ 

ศูนยเ์รียนรูก้ารพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ       

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด (ศูนย์บริการทางวิชาการ) 
  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ด าเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2560 (ศูนย์บริการทางวิชาการ) เพ่ือ
เป็นศูนย์ต้นแบบ ศูนย์สาธิต และศูนย์ถ่ายทอดความรู้งานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการจัด
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ รวมทั้งหน่วยงานเคลื่อนที่ทางวิชาการเพ่ือให้บริการแก่
หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาและความมัน่คงของมนษุย์
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสังคมในพ้ืนที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ และกองวิชาการ โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชมุจัดวางทศิทางการด าเนินงานของศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาสังคมและจดั
สวัสดกิารสังคม 

2. การบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
สังคมให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ในแต่ละส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 โดยการท างาน
แบบมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยบริการในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

3. การจัดกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือ
ให้บริการ ได้แก่ มีชุดความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมทักษะด้านการปฏิบัติงาน และมีหน่วยงานที่ทางวิชาการเชิงรุกตาม
ประเด็นปัญหาสังคมเร่งด่วนและเชิงป้องกัน เฝ้าระวังในพื้นที่ 

4. กิจกรรมพัฒนางานประจ าสูก่ารวิจัย (Routine to Research) 
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัด

สวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย 
6. การติดตามผลการด าเนินงาน การถอดบทเรียน เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาศูนย์

การเรียนรู้การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในบริบทพื้นที่ 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2560 (ศูนย์บริการทาง
วิชาการ) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ชุดความรู้ เรื่อง การน้อมน าหลักการทรงงาน 23 ข้อ สู่การปฏิบตั ิ:
วิธีการด าเนินงาน 1) ก าหนดประเด็นความรู้/ความต้องการของผู้ใช้บริการ  2) ศึกษาข้อมูลกอ่นการ
ปฏิบัติการจดัท าชดุความรู้  3) ปฏิบัติการถอดชดุความรู้  4) ประมวลผลสรุป วิเคราะห ์ตีความข้อมูล
ถอดชดุความรู้  5) จัดท าเอกสารชดุความรู้ 6) การคนืข้อมูลชดุความรู้ 
 
 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๘๐ 

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(โครงการเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกนั อปท.) :  
 วิธีการด าเนินงาน 1) ก าหนดประเด็นแลกเปลี่ยน 2) ส ารวจข้อมูล (พ้ืนที่เด่น) + ผู้สนใจ  3) วิเคราะห์
และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 4) หัวข้อ/ขอบเขตการพูดคุยในเวที 5) รายงานการด าเนินงาน 

 ออกหน่วยเคลื่อนท่ีทางวชิาการ : วธิีการด าเนนิงาน 1) คัดเลือกพ้ืนที ่
2) ส ารวจความต้องการของพ้ืนที่ 3) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่            
4) ประสานพ้ืนที่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ 5) จัดกิจกรรมพร้อมแนบประเมินความพึง
พอใจ  6) น าผลมาประเมินวิเคราะห์เพ่ือการวางแผน  

ซึ่งการด าเนนิงานออกหน่วยเคลื่อนที ่เขตส านักงานสง่เสริมและสนบัสนนุวิชาการ 
1 รวมจ านวน 12 ครั้ง ประกอบด้วย  

๑) จัดนิทรรศการในงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ มธ. 
๒) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี     
๓) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ร .ร.วัดปทุมนายก คลอง 14 

อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
๔) เข้าร่วมกิจกรรมวันพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ห้องประชุมศูนย์การประชุม

และฝึกอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
๕) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบาง

ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
๖) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ วัดป่าลาดดาด ต าบลวังม่วง           

อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
๗) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ สะพานแดง อ าเภอธัญบุรี  

จังหวัดปทุมธานี  
๘) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ต าบลวัดเขามัน อ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี  
๙) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ เทศบาลบางโขมด อ าเภอบ้าน

หมอ จังหวัดสระบุรี  
๑๐) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ วัดสระแก อ า เภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี  
๑๑) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ โรงเรียนวัดหัตถสารเกษตร 

ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
๑๒) เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต าบล

หนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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 การพัฒนาบุคลากรเ พ่ือสนับสนุนงานการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สสว .1 ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต) :  

    วิธีการด าเนินงาน  
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
2) ก าหนดประเด็นความรู้/ความต้องการแก่บุคลากร สสว.1  
3) ก าหนดวัน เวลา สถานที่  
4) ด าเนินการตามกิจกรรม  

ผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด : ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สสว.1 ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยผ่าน
การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการ
จัดท าชุดความรู้ จ านวน 1 เรื่อง "  การน้อมน าหลักการทรงงาน 23 ข้อ สู่การปฏิบัติ " และการ
ด าเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมโครงการฯ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ ทบทวนแผนการด าเนินงาน บริบทของศูนย์เรียนรู้ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้ความรู้การออกแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือ
พัฒนาด้านสังคมอย่างมืออาชีพ การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้ฯ เข้าถึงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ ในการรวบรวมผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย จากองค์กรสังคมที่
เกี่ยวข้อง สร้างพันธมิตรทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพแหล่ง
เรียนรู้สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๘๒ 

การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัด 

และ Social Map ภาพรวมประเทศ และเขตตรวจราชการ 
         

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าสถานการณ์ทางสังคมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดตามนโยบาย ๙-๕-๕ เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐         
ณ สถาบันพระชาบดี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย พม.  
A๒ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration – Based) ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพประเด็น
การพัฒนาขีดสมรรถนะ การปรับทัศนคติในการท างานเชิงบูรณาการและการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็น
ผู้น าและผู้เชี่ยวชาญงานด้านสังคมระดับจังหวัด และ A๓ นโยบายการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่/จังหวัด 
ภายใต้การบูรณาการขับเคลื่อนการท างานในแนวคิด One Home ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาศักยภาพการประสานภาคีเครือข่าย และการยกระดับการเป็นเจ้าภาพทางสังคมในระดับ
พ้ืนที่ 

เนื้อหา ประกอบด้วย การอภิปราย “กรอบแนวคิด หลักการวิเคราะห์ และจัดท า
สถานการณ์ทางสังคมตามนโยบาย ๙๕๕” การประชุมกลุ่มปฏิบัติการ ๑ : “เหลียวหลัง...แลหน้า..การ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมของ พม.” และการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ ๒ :   “สิ่งที่หวัง..ทางที่ไป..
ของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม” วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ ๓ : 
“การจัดท าข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมกระทรวง พม.” การน าเสนอ “ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ทางสังคม พม.” และสรุป/ประเมินผล และปิดการประชุม  
   - การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ ๑ : “เหลียวหลงั แลหน้า การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคม” สาระส าคัญดังนี ้
     1) การท าวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท าได้ครอบคลุมทุกมิติของสังคม ส าหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์มีการรายงานสถานการณ์ข่าวสังคมในการประชุม ศปก.พม. เป็นการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
กรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้มีการสรุปรายงานทุกสัปดาห์ 
ทุกเดือน ทุกรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑ ปี  
       2) การจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคมควรมีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา และหัวข้อที่เป็นประเด็นท้าทาย เช่น ประเด็นปัญหาทางสังคมที่จะแก้ไขปัญหาในรอบปีถัดไป 
และควรมีประเด็นปัญหาทางสังคมที่แก้ไขได้ส าเร็จ หรือเป็นการรายงานความก้าวหน้าของการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว          
       3) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมควรมีเค้าโครงรูปเล่มเพ่ือก าหนด
ผลลัพธ์ที่ต้องการ และควรเป็นไปเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวง ใช้เป็นเครื่องมือประเมินหรือ
ติดตามผลโครงการ ทั้งนี้ได้น าเสนอการน าระบบสารสนเทศของกระทรวง พม. ไปใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคม อาทิ ระบบสารสนเทศด้านสังคม (Social Mis), หน้ากระดานสรุปข้อมูล
สถานการณ์ทางสังคม (Dash Board), สถิติพ้ืนฐานการพัฒนามนุษย์ ทุกครั้งที่น าข้อมูลไปใช้ควรอ้างอิง
ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เพราะฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศเป็นการเชื่อมโยงจากหลาย
แหล่งข้อมูล  
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 4) การวิเคราะห์ทางสังคมจ าเป็นต้องมีการยึดโยงกับกรอบตัวชี้วัดทาง
สังคม และเป็นฐานข้อมูลที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการท างานระดับ อาทิ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวง เป็นต้น การน าเสนอข้อมูลนอกเหนือจากเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร ควรใช้กราฟ 
ภาพประกอบ การจัดหมวดหมู่ประเด็นส าคัญ เช่น ๕ ปัญหาสังคม ๕ ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา 
และควรมีการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์สังคมในอนาคต เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความน่าสนใจของ
ข้อมูล เป็นต้น 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ ๒ : “ปักธงงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
สังคม”โดยวิธีการแบ่งกลุ่มย่อยตามรายภาคเป็น ๖ กลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
จัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม สรุปได้ดังนี้ 

๑) ทุนทางสังคม : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          
มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมและ
สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง อาทิ ระบบสารสนเทศด้านสังคม (Social Mis) ข้อมูลจากงานวิจัยของ 
สสว. ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) เป็นต้น 

๒) ปัญหาและอุปสรรค 
 ด้านข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของ

กระทรวง พม. เช่น ประเด็นการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นมาตรการระดับชาติ ไม่ถูกบรรจุลงในแบบสอบถาม
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ขาดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งต้องพ่ึงพาเครือข่ายใน
การจัดเก็บ ท้องถิ่นไม่ให้ข้อมูลเชิงลบที่ชัดเจนเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบ 

 ด้านบุคลากร บุคลากรผู้จัดเก็บข้อมูลขาดทักษะและเรื่องจูงใจ 
หน่วยงานส่วนใหญ่ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม 

 ด้านระบบสารสนเทศ การน าเข้าของข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์สังคม
ปัจจุบัน 

๓) ข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม 
 ด้านข้อมูล ควรมีการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลระดับนโยบายระหวา่ง

กระทรวง เพื่อครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาทางสังคม การจัดเวทีคืนข้อมูลสร้างความรับรู้ร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาสังคมในระดับชุมชน ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมควรใช้กรอบตัวชี้วัดที่เป็นสากล 
อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ข้อ (SDGs) ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ นโยบายกระทรวง เป็นต้น 

 ด้านบุคลากร ควรจัดสรรให้ทุกหน่วยงานมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรผู้จัดเก็บข้อมูลภาคพื้นที่ 

 ด้านระบบสารสนเทศ ควรใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงในการจัดท ารายงาน
สถานการณ์ทางสังคมจากระบบเดียวกัน และเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึงกัน โดยให้ สสว.   ๑ – ๑๒   
เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง (Hub) และมีระบบฐานข้อมูลในเขตพ้ืนที่ทั้ง ๑๒ สสว. 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ ๓ “การวิเคราะห์และจัดท าสถานการณ์       
ทางสังคมกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการ และภาพรวมประเทศ” แบ่งกลุ่มย่อยตามรายภาคเป็น ๖ กลุ่ม 
เพื่อจัดท าสถานการณ์ทางสังคม ใช้แหล่งข้อมูลจากสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสังคมส าคัญ ๕ กลุ่มเป้าหมาย สร้างความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย        



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๘๔ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ข้อ ,๑๒ มิติความมั่นคงของมนุษย์ ,นโยบายรัฐมนตรี ๙-๕-๕ และน าเสนอผล
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในรูปแบบ ๑๘ เขตตรวจราชการ  
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TPSO Poll การวัดอุณหภูมิทางสังคม 

ข้อมูลทางสถานการณ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 -12 ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้า
โพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงร่วมกันด าเนินการจัดท าสถานการณ์ทางสังคม โดย 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อน
สถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่/กลุ่มจังหวัด และน าข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนด าเนินการแก้ไขแต่ละ
สถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือพิจารณาใช้
ประโยชน์ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจาก

ประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ สสว. 1 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพ้ืนที่
ภาคสนามโดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เรื่อง 
“สื่อสังคมออนไลน์กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย” เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการใช้สื่ อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย  
ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย และแนวทางการส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
เหมาะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยการส ารวจในครั้งนี้ มีประชากรเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน อายุ
ระหว่าง 9 – 25 ปี จ านวน 400 คน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 โดย
สรุปผลส ารวจพบว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับ 1       
4.49% 

 

 อันดับ 3         
15.78% 

 

 

อันดับ 2         
2.30% 
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ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๘๘ 

 การใช ้สื ่อส ังคมออนไลน์ส ่วนใหญ่ม ีว ัตถ ุประสงค ์เ พื ่อการบ ัน เท ิง           
(ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเกม) ศึกษาหาข้อมูล และพูดคุย แชท  

 สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ 1) การพนัน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเล่น คิดเป็น
ร้อยละ 86.18 มีเพียงร้อยละ 13.82  ที่เคยเล่น ด้วยเหตุผล เพ่ือความบันเทิง อยากลองเล่น และ
ต้องการเงิน 2) ความรุนแรง ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าไปดู คิดเป็นร้อยละ 68.56 มีเพียงร้อยละ 31.44            
ที่เคยเข้าไปดูสื่อดังกล่าว โดยมีเหตุผลที่เข้าไปดู ได้แก่ อยากรู้อยากเห็น  มีคนโพสในสื่อออนไลน์ เพ่ือ
ความบันเทิง เป็นการเรียนรู้ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในสังคม และเห็นในสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์                
3) ฆาตกรรม อย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าไปดู คิดเป็นร้อยละ 80.87 มีเพียงร้อยละ 19.13 ที่เคยเข้าไปดู 
ด้วยเหตุผล อยากรู้อยาก จะได้ระวังตัว และเพื่อความบันเทิง  4) สื่อลามกอนาจาร เช่น รูปภาพ วีดีโอ 
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าไปดู คิดเป็นร้อยละ 82.69 มีเพียงร้อยละ 17.31 ท่ีเคยเข้าไปดู ด้วยเหตุผล 
อยากรู้อยากเห็น คลายเครียด และมีคนโพสในอินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์/แชร์ข้อมูล 

 
 จ านวน ร้อยละของผู้ที่เคยส่งรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความ ที่แสดงออกถึง

ความไม่เหมาะสม : ส่วนใหญ่ไม่เคยส่งรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความ ที่แสดงออกถึงความไม่
เหมาะสม และเคยส่ง โดยมีเหตุผลที่ส่งเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องการระบายอารมณ์ และแชร์
ส่งต่อกันมา ความคึกคะนอง  

 จ านวน ร้อยละ ผู้ที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ ถ้ามีคนชวนหรือ
เสนอสิ่งแลกเปลี่ยน : ส่วนใหญ่ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ เมื่อมีคนชวนหรือเสนอ
สิ่งแลกเปลี่ยน และมีเพียงบางส่วนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เมื่อมีคนชวนหรือเสนอสิ่งแลกเปลี่ยน 
โดยมีเหตุผลการแสดงพฤติกรรมเพราะอยากดัง  

 จ านวน ร้อยละ สาเหตุของการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ : สาเหตุ
ของการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ เพราะอยากดังมากที่สุด รองลงมา อยากโชว์ และ
เรียกร้องความสนใจ  

 จ านวน ร้อยละผลเสียจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม  : พบว่า 
ผลเสียของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ สายตาเสีย ปวดเมื่อ ยร่างกาย มากที่สุด 
รองลงมา เสียเวลา เสียเงิน เสียการเรียน และ สมาธิสั้น หมกมุ่น ซึมเศร้า เก็บตัว ขี้อิจฉา 

 ระดับของปัญหาของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม 
       **ค่าเฉลี่ยระดับของปัญหาของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม มีค่าเท่ากับ  6.37 

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) โดยมีค่า Std.deviation = 2.105 
 ระดบัของปญัหาของการใชส้ื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ต้องได้รบัการแก้ไข

ในระดับปานกลาง มากที่สดุ รองลงมา ต้องได้รบัการแกไ้ขในระดบัเรง่ดว่น และต้องได้รบัการแก้ไข
อย่างเรง่ดว่นที่สดุ 

 จ านวน ร้อยละ ผู้ที่ควรท าหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และป้องกันการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ : คิดว่า ผู้ที่ต้องท าหน้าที่ควบคุม ดูแล และป้องกันการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
ตนเอง มากที่สุด รองลงมา ครอบครัว และหน่วยงาน 

 ข้อเสนอแนะในการป้องกันและส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะสม : 
เสนอว่า ควรมีการให้ความรู้เกี ่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มากที่สุด 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๘๙ 

รองลงมา  มีการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และควรใช้วิจารญาณในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์  
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ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๙๑ 

2. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 2 เรื่อง 
“การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวประชารัฐ” เพื่อส ารวจ
ความรู้ความเข้าใจนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุตาม
แนวทางประชารัฐ และเพื่อทราบแนวทางในการส่งเสริมด้านอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ มีประชากรเป้าหมาย คือ 
ประชาชนวัยท างานท่ีมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน 
ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 ระหว่างวันท่ี 24-26 เมษายน 2560 โดยสรุปผลส ารวจพบว่า 

 

 5 ล าดับนโยบายประชารัฐด้านผู้สูงอายุที่รัฐบาลควรเร่งด าเนินการ  ได้แก่            
1) การเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่สังคมวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 2) การปรับสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุโดยบูรณาการร่วมกับการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับคนพิการ 3) พัฒนาระบบมาตรฐานการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 
4) จัดท ามาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Health & Welfare) เพื่อเป็นมาตรฐานการด าเนินงานของ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ 5) ส่งเสริมและขยายโอกาสการท างานผู้สูงอายุ 

  ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ด้านนโยบายประชารัฐด้านผู้สูงอายุ : ควรใช้
ช่องทาง โทรทัศน์ มากท่ีสุด และรองลงมาตามล าดับ คือ ผู้น าชุมชน วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ 
คนในครอบครัว และเพื่อนบ้าน 

 การเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ : ด้านการส่งเสริมอาชีพ มากท่ีสุด ลองลงมา 
คือ ด้านสุขภาพ ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านการออม และด้านสังคม 

 ความประสงค์ของวัยผู้สูงอายุเมื่อผู้จ้างงานเปิดโอกาสให้เข้าท างาน :  มี
ความประสงค์จะท างาน ด้วยเหตุผล มีความจ าเป็นการด ารงชีวิตมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีภาระ
ทางการเงิน สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม และไม่ความ
ประสงค์จะท างาน ด้วยเหตุผล มีปัญหาด้านสุขภาพมากท่ีสุด รองลงมา  คือ ดูแลบุตรหลาน 
ต้องการพักผ่อน/ท่องเท่ียว เปลี่ยนไปท าธุรกิจส่วนตัว และไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

 รูปแบบการท างานของวัยผู้สูงอายุที่ประสงค์อยากมีรายได้เพิ่ม : 1) ด้านเวลา 
ผู้สูงอายุมีความประสงค์ท างานบางเวลามากว่าการท างานเต็มเวลา 2) ด้านสถานท่ี ผู้สูงอายุ
ต้องการท างานท่ีบ้านมากท่ีสุด รองลงมา คือ ท างานกับกลุ่ม องค์กร ชุมชน ภาครัฐ/เอกชน 
องค์การพัฒนาเอกชน 3) ลักษณะงาน ผู้สูงอายุต้องการท างานในลักษณะงานแบบอาชีพอิสระ 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ การผลิต กลุ่มอาชีพ งานเอกสาร อาสาสมัคร ท่ีปรึกษา 

 ลักษะการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ : ส่วนใหญ่รัฐให้ทุนแก่ผู้สูงอายุในการประกอบ
อาชีพ รองลงมา รัฐจัดสรรต าแหน่งงานให้ผู้สูงอายุ รัฐติดต่อหน่วยงานธุรกิจให้ ผู้สูงอายุจัดหา
แหล่งงานและทุนด้วยตนเอง และหน่วยงานภาคเอกชนจัดหางานให้ 
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 หน่วยงานท่ีควรมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ : กระทรวงแรงงาน
มากท่ีสุด รองลงมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อปท . กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไขการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวประชารัฐ : ส่วน
ใหญ่ควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุมากท่ีสุด รองลงมา คือ จัดตั้ง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ จัดกลุ่มตามความต้องการของผู้สูงอายุแล้วส่งเสริม
เป็นรายกลุ่มไปตามท่ีกลุ่มถนัด อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามความเหมาะสม ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
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การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคม

กลุ่มจังหวัดในลักษณะ One Home 4 จังหวัด/การบูรณา

การแผนภาค 19 จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ

โครงการด้านสังคมในระดับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (จังหวัดปทุมธานี  นนทบุรี  
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี)  ตามนโยบายกระทรวง พม.  ๙-๕-๕ A๒ การบริหารการพัฒนา และ 
A3 การขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่/จังหวัด เมื่อวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันพระ
ประชาบดี อาคารธัญรีย์ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม . รวม 
๕๑ หน่วยงาน  ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดภาคกลางตอนบน ๑  และประชุมบูรณาการโครงการด้านสังคมเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคกลาง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสว. ๑ ผู้เข้าร่วมประชุม
จากหน่วยงาน ๑๙ จังหวัดในภาคกลาง (กาญจนบุรี  ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี  
ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  
สระแก้ว  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  และอ่างทอง) ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ , ๔ และ ๘  
รวม ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  การจัดสรร
งบประมาณเชิงพ้ืนที่  สถานการณ์ทางสังคม และการวางแผนบูรณาการโครงการด้านสังคม  และบูรณา
การจัดท าโครงการด้านสังคมในพ้ืนที่ให้เหมาะสมหรือสอดรับความต้องการกับบริบทพ้ืนที่จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้รับ คือ 
   ๑) บคุลากรหน่วยงาน พม. ในเขตรับผดิชอบของ สสว. ๑ รวม ๕๑ หน่วยงาน มีความรู้
ความเข้าใจยุทธศาสตร์ระดบัต่างๆ และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการด้านสังคมใน
ระดบัพื้นที ่  

๒) มโีครงการด้านสังคม เสนอของบประมาณป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ ดงันี ้
            แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวม ๔ โครงการ ได้แก่ การป้องกันและการค้า

มนุษย์ (จังหวัดปทุมธานี)  โครงการวัดกลางเกร็ดโมเดลที่อยู่อาศัย : อารยสถาปัตย์ทุกช่วงวัย (จังหวัด
นนทบุรี)  เมืองเก่าดูแลคนแก่ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และการพัฒนาที่อยู่อาศัย (จังหวัดสระบุรี) 
แผนภาคกลาง (๑๙ จังหวัด : โครงการเมืองน่าอยู่ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (Smart City for Aging 
& Person with Disability) ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
    กิจกรรมที่ ๑  เสริมพลังผู้สงูอายุและคนพิการสู่การมีงานท าอย่างยัง่ยืน    
    กิจกรรมที่ ๒  อารยสถาปตัย์เพ่ือคนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคน (Universal Design for 
All-UD for All) 
    กิจกรรมที่ ๓  หนึง่ต าบลซ่อม หนึ่งต าบลสร้าง 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๙๕ 

    กิจกรรมที่ ๔  โรงเรียนประสบการณช์ีวติผู้สูงอาย ุ(Aging Academy)  
    กิจกรรมที่ ๕  การเสริมสร้างและพฒันากลไกเพื่อเสรมิสร้างความเข้มแขง็ขององคก์ร
ผู้สูงอาย ุ
    กิจกรรมที่ ๖  ศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจเพื่อผู้สงูอายุในศตวรรษที่ ๒๑ 
   กิจกรรมที่ ๗  การพัฒนาศนูย์สารสนเทศด้านสังคมในพ้ืนที่ภาคกลาง 
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การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 

    ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ อพม.         
ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด (ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร (มสอ.) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ และบุคคลไร้สถานะทาง
กฎหมายกับบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เมื่อวันที่                  
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสว. ๑ ซึ่งมี อพม. เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๒๐ คน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ อพม. ในการเตรียมงานรองรับการลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐ  การเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร บุคคลไร้สถานะทาง
กฎหมาย และบูรณาการงานประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล ผลผลิต /ผลลัพธ์ ที่ได้รับคือ  ๑) อพม.            
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  การเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน           
ด้านสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร (มสอ.) และบุคคลไร้สถานะทางกฎหมาย ๒) อพม. สมัครรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร (มสอ.) รวม ๒,๓๕๘ คน ๓) อพม. สามารถ
ช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ 
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โครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยป์ระจ าปี ๒๕๖๐ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1-12 ได้จัดงานเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เริ่มปี 2551 ส าหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ
เป็นธรรม พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน  

เป้าหมายของการจัดงาน เพ่ือเปิดพ้ืนที่งานวิชาการ นวัตกรรมเชื่อม Area Based 
ผสานหุ้นส่วนเพ่ือร่วมสร้างมาตรฐานงาน และสร้าง ซ่อม เสริม งานด้านสังคม ตอบโจทย์  “No One 
Left Behind” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือ ก าหนดรูปแบบ แนวทาง การเปิดพ้ืนที่งานวิจัย งานด้าน
นวัตกรรม และการถอดบทเรียนเชื่อโยงกับพ้ืนที่จริงของการปฏิบัติ วางระบบงาน และการบูรณาการ
ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภาคีเครือข่ายภาคประชารัฐนอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน
งานวิชาการ นวัตกรรม และถอดบทเรียนเพ่ืออนาคต สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

ส าหรับการจัดงานในปีนี้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์         
ได้อนุมัติให้ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒ จัดโครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ป ี๒๕๖๐ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นที่ปรึกษา รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (นางนภา เศรษฐกร) เป็นประธานกรรมการ องค์ประกอบมาจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวง พม. ผู้แทนจากทุกส่วนราชการในสังกัด พม. โดยผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑ (นางวรรภา ล าเจียกเทศ) เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 โครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๐ “ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้อง
ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา 
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน ๕๗๐ คน ประกอบด้วย นักบริหาร นักวิชาการ 
นักปฏิบัติ ภาคีเครือข่ายภาคประชารัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ 
วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ และประชาชนที่สนใจ และการจัดบูธนิทรรศการจนบรรลุเป้าหมายไปแล้ว         
ทุกกิจกรรม ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวมจัดท ารายงานต่อไป  
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สรุปสาระส าคัญ จ านวน 4 ประเด็น ประกอบดว้ย  
การปาฐกถาพิเศษ : ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. ๒๐ ปี อนาคตสังคมไทย 
 
 
  พลต ารวจเอกอดุลย ์แสงสงิแก้ว 
     รัฐมนตรีวา่การกระทรวง พม.  

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ต้องทราบสถานการณ์โลกและสถานการณ์ไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย การค้ามนุษย์ คนไร้ที่พ่ึง คนพิการ เด็ก 
ผู้สูงอาย ุและสตรี ที่มีการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลมุ่งลดความเหลื่อมล้ าของสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง (No One Left Behind) ในทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. ๒๐ ปี สังคมมีความมั่นคง 
(หลักประกันทางสังคม) ประชาชนมีคุณภาพ (พัฒนาประชาชนทุกมิติ) ความเหลื่อมล้ าลดลง (เข้าถึง
หลักประกันรายได้ บริการขั้นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค/เท่าเทียม  โดย พม. เป็นเจ้าภาพหลักในการ
พัฒนาสังคม สู่การยกระดับการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ ประชารัฐ  เพ่ือสังคม การขับเคลื่อนแผนงาน
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาและขับเคลื่อนงานระดับพ้ืนที่ 
(One Home) 

 
MSDHS TALKS 1 : ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม โดยกลไกประชารฐั 

    

       
       นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทปี  

  เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ  
 

 
 
ปัจจุบันเรามีจิตอาสาประชารัฐ โดย สช ร่วมกับ พม. เป็นการช่วยเหลือทางจิตใจเกิด

คุณค่าใหม่ทางสังคมด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น มีนักศึกษาไปร่วมด้วยท าให้เค้ามีจิตใจเอื้ออาทรโดยไม่รู้ตัว
ความเป็นธรรมและความยั่งยืนจะสร้างได้โดยการลดช่องว่างโภคทรัพย์ให้ใกล้กันจะยาก  แต่ต้องใช้ใน
การพัฒนาประเทศ ปรับภาษีสูงขึ้น เพ่ือน ามาจัดสวัสดิการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อาจช่วยได้โดยมีระบบ
สวัสดิการโดยสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ที่ท าเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัว การสนับสนุน
องค์กรสวัสดิการโดยชุมชน สังคมจะท าให้เกิดความเข้มแข็งรากฐานราก พลังประชารัฐเอาประโยชน์
ของประชาชนเป็นเป้าหมายปลายทาง  
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MSDHS TALKS 2 : Implication of Digital Economy Toward Public Sector :  
ผลกระทบของเศรษฐกิจยุคดิจิตอลต่อการปฏิบัติงานภาครัฐ  
 
 
 

      นายทัสพร จันทร ี 
     กรรมการผู้จดัการ TAS Consulting Partner  

 
 

 
 

ลดความเหลื่อมล้ า  

เพิ่มทรัพย์สินเงนิทอง 
ลดช่องว่างทางสงัคม 
เพิ่มโอกาสทางสงัคม  

สร้างความเป็นธรรม 

ปรับโครงสร้างภาษี 
สร้างรายได้ บงัคับใช้
กฏหมายเสมอภาค 

สร้างระบบสวัสดิการ
ประชาชน และ

สนับสนนุการใช้หลกั
เศรษฐกิจพอเพียง   

สังคมน่าอยู่รว่มกัน 

สังคมไวว้างใจกนั ที่เป็น
สังคมโดยรฐั NGO 
ประชาชน กลับมา

ร่วมมือปรองดองกนั          
ในการสร้างสรรค์สงัคม

น่าอยู ่

ปรับ Mind Set  

โดยให้ความส าคญักับการ
บริการ และการมขี้อมูลของ
ผู้รับบริการอย่างครบถ้วน สู่
การเข้าถงึบรกิารสะดวกง่าย 

Desing Thinking 

E-D-I-P-T-I        

Empathize การเข้าใจ
ปัญหาอย่างแท้จรงิ / Define 
ก าหนดปัญหาทีต่้องการ
แก้ไข / Ideate คิดหา
แนวทางใหม่เพื่อแก้ไขปญัหา 
/Prototypes สร้างต้นแบบ
ในการแกไ้ขปญัหา / Test 
ทดลองใชต้้นแบบและ 
Implement น าต้นแบบที่
ส าเร็จไปปฏิบตั ิ

สิ่งที่ภาครัฐควรค านึง 

Data Complete ข้อมูลที่มี
ความสมบรูณ์ ทนัสมัย 
แบ่งปัน และมีทักษะในการ
ใช้ข้อมูล Data Center การ
มีเจ้าภาพในการดแูลจดัการ
ข้อมูลที่ชดัเจน 
Communication การ
สื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย        
2-way Recruitment ระบบ
การสรรหาบุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 
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๑) สรา้งภูมิคุม้กนั (Immunity) 

๒) เสริมการขบัเคลื่อนทางสงัคม 
(Mobility) 
๓) เสริมประสิทธิภาพทางสงัคม 
(Efficiency) 
๔) ผนกึก าลงัทุกภาคส่วน 
(Collaboration) 

๕) สวสัดิการสังคม (Welfare) 

5 ส. เพ่ือสร้างสังคม
อุดมสุข คือ 

๑) People กลุ่มด้านสงัคม/ความ
เป็นอยูข่องผูค้น 
๒) Prosperity กลุ่มด้านเศรษฐกิจ
และความมั่นคั่ง 
๓) Planet กลุ่มด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔) Peace กลุ่มด้านสันติภาพ 

๕) Partnership กลุ่มหุ้นส่วนหรือ
การพัฒนา 

๕ P ขจัดความยากจน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

MSDHS TALK ๓ : คมความคิด การพัฒนาสังคม ตอบโจทย์ SDGs  
     

      นายไมตรี อินทุสุต               
      ปลัดกระทรวง พม.  

 
 

 
 

การพัฒนาสังคมตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) นั้น ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อน ที่ต้องมีกรอบความคิดที่มอง
การพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกันบนพ้ืนฐาน
แนวคิด ๑๗ เป้าหมาย ๑๖๘ เป้าประสงค์ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับผิดชอบ ๙ เป้าหมาย คือ ๑ + ๔ + ๔ และจ าเป็นที่จะต้องยึดหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 ภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะต้องด าเนินการ ก็คือ การบูรณาการ           
การท างานร่วมกันเพ่ือเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ เช่น การค้ามนุษย์ การขับเคลื่อนด้านเด็กและ
เยาวชน ความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กและสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สวัสดิการสังคม โดยการขับเคลื่อน              
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ในรูปแบบ ONE HOME สนับสนุนอ าเภอและ อปท. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสังคมใช้กลไก
คณะกรรมการและอนุกรรมการเชื่อมโยงงานพัฒนาสังคมรวมถึงมุ่งเน้นการท างานในรูปแบบประชารัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนท างานต้องมอง
และให้เห็นความ

เชื่อมโยง 

• รัฐธรรมนูญ 
• ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี
• พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศ 
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื ๑๗ ข้อ๑๖๙ เปา้หมาย 

หลักเพื่อตอบโจทย์
การท างานพัฒนาคน 

• เพียงพอ = การหนุน/สงเคราะห์ใหค้นอยู่อยา่งเพียงพอ 
• การเข้าถงึ = เข้าถึงข้อมูล ขา่วสาร เข้าถงึบรกิารที่จดัให ้
• การยอมรับ = ท าแล้วเขาตอ้งยอมรบั ชวน ชี้ โชว ์ได้ 
• การประพฤติและการท าหลกัการและหลักธรรม 
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สรุปสาระส าคัญ จ านวน ๕ ห้องย่อย ประกอบด้วย  
ห้องย่อยที ่๑ : ลดความเหลื่อมล้า  
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ห้องย่อยที ่๒ สร้างความเป็นธรรม 
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ห้องย่อยที ่๓ พัฒนาสังคมสู่ความยัง่ยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปภาพรวมห้องย่อยท่ี 3 
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ห้องย่อยที ่๔ Globalization สู่ Localization เพ่ือการพัฒนาสังคมที่ยั่งยนื  
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ห้องย่อยที่ ๕ พลังภาคีร่วมพัฒนาผู้สูงอายุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนการตรวจราชการ  
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การสนับสนุนการตรวจราชการ  

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สสว. ๑ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑) ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง

เครื่องมือการตรวจราชการและการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐             
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  

  ๒) ร่วมประชุมและติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี   

  ๓) ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในประเด็นนโยบาย
ส าคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจ านวนมาก เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ 
๑๘ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ตามล าดับ 

  ๔) ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการตรวจราชการ รอบที่ ๓ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ 
จังหวัดเพชรบุรี  

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้รับ คือ 
  ๑) หน่วยงานในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดในความรับผิดชอบของ สสว. ๑ มีการบูรณาการเพ่ือ

ขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๒) หน่วยงานมีแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นราย

ไตรมาสและปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓) มีการประสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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กิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส.) เพื่อท าความสะอาด
บริเวณส านักงานและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ประมาณ ๔๐ ไร่  ประกอบด้วย พ้ืนที่
ภายในอาคารหลากหลายประเภท ได้แก่ ส านักงาน โรงจอดรถ โรงซ่อมเครื่องจักรกล บ้านพัก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สระน้ า สนามหญ้า พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น และไม้ประดับ บริเวณพ้ืนที่ยังเป็น
ทางผ่านไปยังหน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดั
ปทุมธานี อีกด้วย  จึงจ าเป็นที่จะต้องให้มีสภาพล้อมที่ดีโดยรอบให้ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย        
ถูกสุขลักษณะและสวยงาม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแวดล้อมที่ดีในการพบเห็นของผู้มาติดต่อ
ราชการและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ 
   ดังนั้น จึงจ าเป็นที่อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมควรได้รับการดูแล ปรับแต่ง และ
พัฒนาให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ือเป็นที่ชื่นชมแก่บุคคลภายนอกที่มีโอกาสเข้ามา
เยี่ยมเยียนและกลุ่มเป้าหมายที่มาติดต่อราชการ นอกจากจะเป็นผู้ใช้งานอาคารสถานที่แล้ว ยังเป็น
เจ้าของสถานที่ด้วย ดังนั้นจึงควรจัดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่และ
บรรยากาศแวดล้อมโดยรอบคณะร่วมกัน โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ ๕ ส. ประจ าขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ให้เกิด
บรรยากาศที่น่าท างาน  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือเป็นการสาน
สัมพันธ์ และแสดงถึงความผูกพันที่มีต่อองค์กร 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 กิจกรรม Big Cleaning Day ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนมกราคม  ๒๕๖๐ – ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๒ ครั้ง โดยจะท า Big Cleaning Day เดือนละครั้ง ได้แก่ ท าความสะอาด
สะสางห้องท างาน เช่น จัดเก็บเอกสาร 
ท าความสะอาดสะสางเอกสารตามตู้-
โต๊ะท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ตัดสนามหญ้าต้นไม้ทียาว แห้งเหี่ยวรก
รุกรัง ตลอดจนจัดเก็บขยะ ให้เป็น
ระเบียบสวยงามโดยให้แต่ละเดือนจะ
ผลัดเปลี่ยนงานในอาคารกับนอก
อาคาร หมุนเวียนกันตามแผนที่วางไว้ 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ในปี ๒๕๖๐ 

 

        รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2517) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑   หน้า ๑๑๑ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

บุคลากรในส านักงาน 

บรรยากาศการท างานด ี จติใจแจ่มใส 

ท างานสะดวก  รวดเรว็ และง่ายขึน้ 

เพิ่มประสทิธิภาพการท างาน 

มีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

สถานที่ท างานเปน็ระเบียบ เรียบร้อย 

วางรากฐานการพัฒนาตนเอง 

หน่วยงาน 

ลดการสูญเสีย/สิน้เปลือง 

มีพื้นที่ใช้งานมากขึ้น 

ได้รบัการชื่นชม และเชื่อถอืจากผู้รับบริการ 

สามารถน าเทคโนโลยีระดับสูงมาปรับใช้ได้งา่ย 



ส่วนที่ ๓ บทสรุป และทิศทางการด าเนินงาน 

       รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2017) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๑๑๒ 

 

บทสรุป และทิศทางการด าเนินงาน 
 

3.1 บทสรุป 

      ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ (สสว.๑)  เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี มีพ้ืนที่รับผิดชอบตำมเขตตรวจรำชกำรที่ 1 รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธำนี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี  หน่วยงำนสังกัดกระทรวง พม. ที่รับผิดชอบก ำกับ
ดูแลเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และเชิงวิชำกำร ประกอบด้วย ส ำนักงำน ศูนย์ สถำน บ้ำน นิคม 
รวม 51 หน่วย ประชำกรในพ้ืนที่ 4 จังหวัด รวม 3,773,685 คน 

       เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น “สถำบันวิชำกำรพัฒนำสังคมที่มุ่งสู่ควำมมั่นคงของมนุษย์ ในกำร
ขับเคลื่อนร่วมกับภำคีเครือข่ำยในพื้นที่” สสว. 1 ได้ด ำเนินกำรภำยใต้พันธกิจ กำรบูรณำกำรงำนพัฒนำ
สังคมเพ่ือจัดวำงยุทธศำสตร์เชิงพ้ืนที่ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำรพัฒนำสังคมให้กับทุกภำคส่วน 
ศึกษำวิจัยและพัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคม ติดตำมและประเมินผลเชิงนโยบำยและกำรบริหำร
เชิงยุทธศำสตร์ในระดับพื้นที่ และพัฒนำหน่วยงำนเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

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

      เป้าประสงค์การท างาน  
      1) หน่วยงำนในสังกัด พม. และองค์กรภำคีระดับพ้ืนที่สำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงกำร

ปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
      2) เป็นคลังควำมรู้และแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำสังคมในพ้ืนที่  
      3) ได้องค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงสังคมที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ ก่อให้เกิดกลไก

กำรขับเคลื่อนของทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำสังคม  
      4) มีระบบกำรติดตำมประเมินผลเชิงวิชำกำรตำมนโยบำยและภำรกิจของกระทรวงที่มี

ประสิทธิภำพ   
      5) บุคลำกรมีขีดสมรรถนะตำมภำรกิจในควำมรับผิดชอบอย่ำงมืออำชีพ 
 

      ผลการปฏิบัติงาน 

          ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน และบริหำร
จัดกำรระบบงำน ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รวม 21 โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ รวม 11,022,251.66 บำท คิดเป็นร้อยละ 100% ของงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ มีดังนี้ 

 



ส่วนที่ ๓ บทสรุป และทิศทางการด าเนินงาน 

       รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2017) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๑๑๓ 

 

 
1.  งานตามนโยบายกระทรวง พม. ปีงบประมาณ 2560 ( 9-5-5 ) 

      1.1 นโยบายเร่งด่วน (A1 - Agenda Based)  
                สสว. ๑ ได้ด ำเนินกำรวิจัย กำรติดตำมประเมินผล จัดอบรมให้ควำมรู้ รวมทั้ง

ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย  ดังนี้ 
                              ๑) การวิจัย ตอบสนองนโยบำยเร่งด่วน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) กำรสร้ำงและ
พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนเครือข่ำยแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย  
๒) อนำคตภำพกำรจัดสวัสดิกำรส ำหรับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยในชุมชนเมือง ๓) ชุมชน
อำเซียนในประเทศไทย : มำตรกำรกลไกเพื่อกำรคุ้มกันผลกระทบทำงสังคม และ ๔) วิจัยร่วมนวัตกรรม
กำรประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรคุ้มครองทำงสังคมที่เหมำะสมเพื่อผู้ด้อยโอกำส  

        ๒) การติดตามประเมินผลโครงการตามนโยบายรัฐบาล  และตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ 2550 ด ำเนินกำร ๒ เรื่อง คือ ๑) กำร
ติดตำมประเมินผลโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ปี 2560 ประสำนควำมร่วมมือกับ
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน และคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  น ำเสนอผลต่อ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน (กดยช.) เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงและ
พัฒนำโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และ ๒) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนสภำ
เด็กและเยำวชน ปี 2560 ร่วมกับกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน โดยมี สสว. 5 เป็นเจ้ำภำพหลัก 

        ๓) การอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่าย โครงกำรประชำรัฐร่วมใจต้ำนภัย       
ค้ำมนุษย์ ให้กับ ผู้ประกอบกำร/ผู้แทนสถำนประกอบกำร เครือข่ำยเฝ้ำระวัง ประธำนสภำเด็กและ
เยำวชน ประธำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
เจ้ำหน้ำที่ทีมสหวิชำชีพ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน พม. ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี สระบุรี นนทบุรี และ
พระนครศรีอยุธยำ เพ่ือให้เกิดภำคีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดประชำรัฐร่วมมือต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 

        ๔) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบงานเพ่ือรองรับโครงการ
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ของกระทรวง พม. โดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑  ได้รับมอบหมำยให้เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ วำงแผน 
จัดท ำข้อเสนอรองรับผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรด ำเนินงำนสู่
ควำมส ำเร็จ เสนอผู้บริหำรกระทรวง พม. จัดประชุมวำงแผนงำนร่วมกับคณะท ำงำน รวม ๖ ครั้ง 
ข้อเสนอที่ส ำคัญ ประกอบด้วย กำรน ำเสนอโครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำโดยใช้กระบวนกำรจัดกำรรำย
กรณี (Case Management) กำรใช้ทุนทำงสังคมที่มีบูรณำกำรระบบงำนในภำพรวมของกระทรวง  
แบบ 360 องศำ โดยใช้ระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว เป็นกรอบในกำรเคลื่อนระบบงำน 

 

           1.2  นโยบายการบริหารการพัฒนา (A2 - Administration Based)  
           กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรพัฒนำ (Administration Based) ได้

ด ำเนินกำรจัดประชุม ศูนย์ปฏิบัติกำร สสว.1 รวม 29 ครั้ง เพ่ือก ำกับ ติดตำม ทบทวน ทวนซ้ ำ ทั้งมิติ
งำนตำมนโยบำย กำรวำงแผนงำน และกำรแก้โจทย์งำนร่วมกัน  กำรจัดประชุมประจ ำเดือน ๑0 ครั้ง              
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กำร
สวัสดิกำรสังคม (มสก.) กำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP : Individual Development Plan)   
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กำรจัดท ำข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำร สป.พม. เสนอกระทรวงเพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนมิติงำนของ
กระทรวง และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สสว.๑ ทั้งกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรจัดบรรยำกำศ
เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ เช่น หลักสูตรพิธีกำรทูต กำรฝึกทักษะสำกล ด้วยกำรร้องเพลงสำกล ภำยใต้
แนวคิด Play and Learn = เพลิน รวมทั้งกำรประสำนเชิญวิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้ อำทิ 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นต้น 

 

     1.3  นโยบายการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที/่จังหวัด (A3 - Area Based) 
            กำรขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่/จังหวัด (Area Based) ได้ขับเคลื่อนงำนตำม

แผนงำน/โครงกำร รวมทั้งสิ้น 8 โครงกำร/กิจกรรม อำทิ  
  ๑) ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสังคมและจัดสวัสดิกำรในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด   
  ๒) กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรด้ำนสังคมในระดับพ้ืนที่/ระดับภำค โดยกำร

จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมกลุ่มจังหวัด และ ได้รับมอบหมำยให้จัดท ำ Social Map ภำพรวม
ประเทศ กำรวัดอุณหภูมิทำงสังคม (TPSO Poll : สื่อสังคมออนไลน์กับอนำคตเด็กและเยำวชนไทย และ
กำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุตำมแนวทำงประชำรัฐ) และบูรณำกำรโครงกำรด้ำนสังคมกลุ่มจังหวัด One 
Home 4 จังหวัด กำรจัดท ำแผนบูรณำกำรรำยภำค 19 จังหวัด   

  3) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร และภำคีเครือข่ำยภำคประชำรัฐ อำทิ 
อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้ควำมรู้เรื่องกำรแก้ปัญหำบุคคลไร้สถำนะ
ทำงทะเบียน กำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนอำสำสมัคร (มสอ.) ตำมพ.ร.บ.ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
พ.ศ. 2546 

 4) กำรจัดงำนเวทีวิชำกำร กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ประจ ำ 
ป ี2560 ภำยใต้หัวข้อ “ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรม พัฒนำสังคมสู่ควำมยั่งยืน  

 5) งำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ในฐำนะผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวง พม.  ซึ่งรับผิดชอบด ำเนินกำร ติดตำมผลกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำรซ่อม สร้ำง เสริม 
องค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติงำน 
ปัญหำและอุปสรรค ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกพื้นที่งำน 

 6) กิจกรรมพัฒนำสภำพแวดล้อมของหน่วยงำน หญ้ำไม่ให้รก สีไม่ให้ตก ตำม
โครงกำร กิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส.) โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง  โครงกำรพนักงำนดีเด่น
ประจ ำเดือน กำรน ำหลักกำรทรงงำนมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี
ผ่ำนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกำรส่งไปศึกษำดูงำน กำรปลูกพืชผัก
สวนครัว อำทิ แก้วมังกร มะนำว ข้ำวโพด บวบ ฟักแฟง กำรปรับปรุงอำคำรโกดังที่รกร้ำงให้เป็นอำคำร
หอประชุมของส ำนักงำน 

1.4 มาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม 

       ภำรกิจข้ำงต้นส ำเร็จได้ด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท และกำรเสียสละของทีมงำน 
สสว.1 รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเป็น “กัลยำณมิตร” ในทุกมิติงำน โดยมีหลักฐำน        
เชิงประจักษ์ คือ  สสว.1 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนองค์กรด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (มสก.) เกณฑ์ตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม  พ.ศ. 2546 โดยมีกระบวนงำนในกำรจัดบริกำร ดังนี้ 
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1) ด้านการให้บริการ มีรูปแบบกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยและ
แผนงำน รวมทั้งนโยบำยกระทรวง พม. ๙-๕-๕ ซึ่งมีรูปแบบกำรให้บริกำร คือ กำรออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริกำรทำงวิชำกำร กำรศึกษำวิจัย กำรส่งเสริมสนับสนุนองค์ควำมรู้ โดยมีกำรประเมินและปรับปรุง
รูปแบบกำรให้บริกำรทุกปีงบประมำณ  

2) กระบวนการให้บริการ มีกำรก ำหนดกระบวนกำร ล ำดับขั้นตอน และวิธีกำร
ให้บริกำร ตำมหลักสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ และสอดคล้องกับนโยบำยและแผนงำนอย่ำง
เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยกำรให้บริกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ทำงวิชำกำรให้แก่บุคลำกรของ
หน่วยงำนสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคี
เครือข่ำย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวม ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี นนทบุรี สระบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ตำม ๙-๕-๕ ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

3) การปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ มีกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำร
ให้บริกำรอย่ำงครบถ้วน และมีกำรประเมินและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรให้บริกำรและ
รำยงำนเป็นประจ ำทุกปี ในปี ๒๕๖๐ ได้ก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ให้แก่
บุคลำกร           ของหน่วยงำน ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบจ ำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี 
นนทบุรี สระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ตำมนโยบำย ๙-๕-๕ ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ คือ              A๑ : นโยบำยเร่งด่วน ด้ำนกำรส่งเสริมพลังประชำรัฐ A๒ : 
นโยบำยกำรบริหำรกำรพัฒนำ ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรสู่มืออำชีพและด้ำนกำรพัฒนำองค์กรเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบำย ซึ่งได้มีกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรให้บริกำรอย่ำงครบถ้วน และมีกำรประเมินและ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรให้บริกำรและรำยงำนในทุกสิ้นปีงบประมำณ 

4) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันมี
ส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรและ
สถำบันมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำร
ศึกษำวิจัยให้ประชำชนเป็นนักวิจัยชุมชน ได้มีควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ สัง เครำะห์สถำนกำรณ์         
กำรค้นหำข้อมูลแนวทำงแก้ไขปัญหำชุมชนด้วยคนในชุมชนเอง และเปิดโอกำสให้ภำคประชำชน         
เข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือขยำยผลสู่พ้ืนที่ใกล้เคียง อำทิ  มีช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ให้บริกำรมีกิจกรรมร่วมกับประชำคมในชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่  มีกำรส่งเสริมอำสำสมัครเข้ำร่วมกำร
ให้บริกำร จัดเก็บข้อมูลกำรวิจัย ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ มีภำคีเครือข่ำยในชุมชนเป็นคณะ
กรรมกำรบริหำรองค์กร มีกำรประชุมปรึกษำหำรือกับภำคีเครือข่ำยในชุมชน  

5) ด้านคุณภาพการให้บริการ  
  สสว. 1 ให้บริการภายในกรอบเวลาที่ก าหนด ในประเด็นกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย

ส ำหรับผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ คนพิกำร กำรพัฒนำบทบำทประชำสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ โดยก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรวิจัย กลไกกำร
ขับเคลื่อน และระยะเวลำอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และได้ด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้  ให้บริการถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการ โดยมีแผนกำรให้บริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริกำรควำมรู้
ทำงวิชำกำร และมีกำรติดตำมผลกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง การให้บริการที่ทันสถานการณ์ ได้แก่ 
โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับประชำชนในกำรเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุอย่ำงมีส่วนร่วม 
โครงกำรวิจัยรูปแบบกำรบริกำรที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุพิกำร และโครงกำรศึกษำรูปแบบกำร
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เตรียมควำมพร้อมให้กับประชำชนในกำรเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุอย่ำงมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผลกำรประเมิน ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๐  และการให้บริการที่เป็นประโยชน์ 
ในระดับสังคม ได้หนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมเป็นเจ้ำภำพกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมในพ้ืนที่  โดยมีกำรถอดบทเรียนปัจจัยควำมส ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำสังคมและจัดสวัสดิกำร
สังคม ประกอบด้วยกำรจัดสวัสดิกำร ๗ มิติ มีกระบวนกำรด ำเนินงำน โดยกำรจัดตั้งคณะท ำงำนในกำร
บริหำรจัดกำรในชุมชน ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำ จัดท ำแผน และประสำนงำนกับองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง ท ำให้ประชำชนที่ประสบปัญหำทำงสังคมในชุมชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำได้ทันเวลำ รวมทั้งได้
จัดท ำเอกสำรและสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ เพื่อขยำยผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย
น ำไปใช้ประโยชน์  

3.2 ทิศทางการด าเนินงาน 
      กำรด ำเนินงำน ของ สสว. ๑ มีหลำยประเด็นงำนที่มทีั้งควำมยำก และที่เป็นปัจจัยบวก สู่

ควำมส ำเร็จ ซึ่งจะน ำเสนอขอ้คิด และมุมมอง ในประเดน็ต่ำงๆ ดังนี ้ 
  ๑) หลักการดี ต้องมีวิธีการจัดการที่ดีซ่อม สร้าง เสริม เติม และตาม  
      ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร (สสว.)  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำน

ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และกลุ่มเป้ำหมำย 
ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร องค์ควำมรู้ ข้อมูลสำรสนเทศ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ แก่หน่วยงำน 
เครือข่ำยภำคประชำรัฐ  ศึกษำ วิเครำะห์ สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม เพ่ือคำดกำรณ์แนวโน้มของ
สถำนกำรณ์ทำงสังคมและผลกระทบ ให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำสังคม และจัดท ำยุทธศำสตร์ ในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัด สนับสนุนกำรนิเทศงำน ติดตำมประเมินผล กำรด ำเนินงำนเชิงวิชำกำร ตำมนโยบำยและ
ภำรกิจของกระทรวง ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  
         ด้วยอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงข้ำงต้น ระบบงำนของสสว. จึงเปรียบเสมือน
วิศวกรทำงสังคม ที่เป็นทั้งผู้ออกแบบในกำรซ่อม สร้ำง เสริม แผนภำพงำนพัฒนำสังคมที่มุ่งสู่ควำมมั่นคง
ของมนุษย์ ทั้งระบบงำน ระบบบุคลำกร และคุณภำพในกำรจัดบริกำรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด เพ่ือน ำส่งผลผลิต
ต่อนโยบำยกระทรวง ระบบงำน ระบบคิด ระบบเคลื่อน ระบบฐำนข้อมูล จึงมีควำมส ำคัญจ ำเป็นต่อควำมส ำเร็จ 
หำกผู้น ำหน่วยไม่ปักธงงำน ทบทวน ทวนซ้ ำ ใช้ยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำรสำรสนเทศ (Information operation (IO)) 
ควำมส ำเร็จของงำนจะมีควำมยำกยิ่ง กำรด ำเนินงำนจึงได้ก ำหนดเป้ำหมำยสุดท้ำยเป็นตัวน ำ  โดยน ำ
ตัวชี้วัด ตำมมำตรฐำนงำน ตำมนโยบำยกระทรวง (๙-๕-๕)  มำพัฒนำงำน สสว.๑ อย่ำงมีระบบคิด ระบบท ำ และ
ระบบน ำกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ยืน และควำมสมำร์ทให้ทีม รองรับทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
ทิศทำงงำน THAILAND ๔.๐ และกำรท ำงำนในศตวรรษที่ ๒๑ 

   ๒) ศึกษาจากต้นทุน/ทรัพยากรที่มีอยู ่ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่  
       กำรบริหำรจัดกำรระบบงำนสู่ควำมส ำเร็จ กรณีกำรเข้ำระบบมำตรฐำนองค์กรด้ำนกำร

จัดสวัสดิกำรสังคม  ใช้เวลำด ำเนินกำร ทั้งระบบ รวม ๕ เดือน โจทย์ของงำน จึงไม่ใช่กำรเพ่ิงมำด ำเนินกำร 
แต่หำกเป็นภำพสะท้อนได้ว่ำ ข้อเท็จจริง คือ ระบบงำนของส ำนักงำน ได้ด ำเนินกำรกันอยู่แล้ว เพียงแต่
ขำด ผูก้ ำกับทิศ มำจับประเด็นงำน เชื่อมโยงกับนโยบำย และระบบงำนแวดล้อม สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร สิ่งที่
ได้พำกเพียรพยำยำมทั้งหลำย จึงไม่มีกำรน ำมำจัดระบบ น ำมำใช้ประโยชน์ อย่ำงน่ำเสียดำยยิ่ง จุดที่เป็น
กับดัก คือ ทีมงำนไม่รู้ว่ำตัวเองรู้  ทีมไม่มั่นใจว่ำสิ่งที่ได้ด ำเนินกำร คือ “สิ่งที่ใช่” และสำมำรถน ำมำใช้



ส่วนที่ ๓ บทสรุป และทิศทางการด าเนินงาน 

       รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ (Annual Report 2017) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ หน้า ๑๑๗ 

 

ประโยชน์ในกำรน ำเสนอผลงำนเชิงประจักษ์ เชื่อมร้อย เติมเต็ม กำรท ำงำนให้ส ำเร็จโดยทุนทำงสังคมที่มี 
ผ่ำนเวทีกำรทบทวน ทวนซ้ ำ จึงเกิดขึ้นทั้งที่เป็นทำงกำร และกำรหำรือกันนอกรอบมำอย่ำงต่อเนื่อง 

  ๓) หัวใจแห่งความส าเร็จ คือ การบูรณาการ 
       กระทรวง พม. ได้มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุน

วิชำกำร ๑ – ๑๒ เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง สสว.๑ ได้วำงเป้ำหมำยกำรพัฒนำงำน โดยประสำน
เชิญชวนหน่วยงำนในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑ ก้ำวเดินไปด้วยกัน วิธีกำรเริ่มจำกกำรน ำเสนอแนวคิด 
ทิศทำง และเป้ำหมำยสุดท้ำย กำรซักซ้อมประเด็นงำน  กำรจัดประชุมหำรือเพ่ือติดตำม ประเมินผล 
และแก้โจทย์งำนร่วมกันอย่ำงไม่ยอมแพ้ โดยผู้น ำองค์กรต้องศึกษำ เรียนรู้ อดทน มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้  ต่อยอด 
ขยำยผล รวมแม้กระทั่งนั่งลงท ำกับทีมงำนถึงจะประสบผลส ำเร็จ  

  ๔) ขยายพื้นที่การพัฒนางาน 
         กำรเคลื่อนระบบงำน  มองว่ำโจทย์แรกต้องปรับ คือ  Mind Set เพ่ือให้มองเห็น
มิติงำน ซ่อม สร้ำง เสริม คนเก่ง คนดี คนแข็งแรง ให้เกิดขึ้นให้ได้ จุดแข็งอย่ำงหนึ่งของทีม คือ กำรมีจิต
วิญญำณในกำรท ำงำนเพ่ือสังคม รวมทั้งมีองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนที่เฉพำะด้ำน และหลำกหลำยมิติ 
เนื่องจำกจังหวัดปทุมธำนี มีมหำวิทยำลัยอยู่ถึง ๘ แห่ง ท ำให้เป็นตลำดควำมรู้ที่เสริมพลังให้บุคลำกร
อย่ำงดียิ่ง กำรสื่อสำร กำรขำยแนวคิด และกำรก ำหนดทิศทำงจึงท ำได้ง่ำย แต่สิ่งที่มีควำมยำก คือ กำรที่
จะท ำให้ทีมสำมำรถบริหำรจัดกำรระบบงำนได้หลำยอย่ำงไปพร้อมกัน รวมทั้งควำมรับผิดชอบ ในกำรบริหำร
จัดกำรระบบงำนสู่ควำมส ำเร็จตำมแผนที่ก ำหนด ควำมมีวินัย ควำมอดทน และควำมเพียร ยังเป็นโจทย์
ที่ท้ำทำย หำกไม่ได้รับกำรเสริมแรงจำกผู้น ำหน่วย อำจท ำให้อ่อนล้ำ อ่อนแรง และไม่ประสบผล 

    ๕) การสร้างวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  
        กำรด ำเนินงำนเป็นควำมส ำเร็จเบื้องต้น สิ่งที่ส ำคัญกว่ำ คือ กำรท ำให้ทีมบุคลำกร 

เติมไฟใส่เชื้อให้กระบวนงำนเหล่ำนั้นมีชีวิต มีพัฒนำกำรที่มีควำมเป็นพลวัตร บนพ้ืนฐำนที่ตระหนักถึง
ศักยภำพ และกำรมีส่วนร่วมในมิติพ้ืนที่ชุมชน และมิติของวิถีประชำ น ำมำถอดบทเรียน จัดกำรควำมรู้ 
พัฒนำกระบวนงำนโดยใช้หลักกำรวิจัยแบบ Routine To Research แล้วน ำไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำน โดยเฉพำะมำตรกำรเชิงป้องกัน ที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ส ำคัญยิ่ง ท ำให้เกิดกระบวนกำรถ่ำยโอนควำมรู้ 
กำรจัดกำรควำมรู้ ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งกำรจะท ำให้ส ำเร็จได้ต้องใช้พลังกำย พลังใจ พลังสติปัญญำ และควำมมุ่งมั่น
ที่หนักแน่น แน่วแน่ อย่ำงไม่ธรรมดำ แก่นแกนที่จะสำนต่อกำรปฏิบัติให้เป็นสำยธำรแห่งกำรพัฒนำนั้น 
เป็นตะเข็บที่มีรอยต่อ เนื่องจำกเหตุปัจจัยวิถีผู้น ำหน่วยที่ต้องเคลื่อนย้ำยตำมระบบกำรบริหำร  และที่
ส ำคัญยิ่ง คือ กำรที่จะสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำน เนื่องจำกหลำยครั้งที่บุคลำกรมักติดกับดักว่ำ จะ
ท ำไปเพ่ืออะไร เหนื่อย ใกล้เกษียณ ยุ่งยำก งำนเดิมมำกหลำยหลำยท ำกันไม่ทันอยู่แล้ว จุดขำยที่จะไป
ท้ำทำยกำรคิดก่อกำรดีจึงต้องทรงพลัง ที่ใช้มำส ำเร็จตำมเส้นทำงกำรพัฒนำ คือ “เพ่ือทดแทนคุณแผ่นดิน” 
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