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ในงบประมาณป พ.ศ.2561 ท่ีผานมานี้  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ไดดําเนินการ 

ตามภารกิจหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนใหความรูทางดานวิชาการการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  

การใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน การใหบริการทุกกลุมเปาหมาย การติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผนงานของหนวยปฏิบัติ  ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย  รวมท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกร 

ภาคประชาชน นอกจากนี้ยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบเครือขายของทุกภาคสวนในการพัฒนาสังคม 

รายงานประจําปฉบับนี้ เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2561  ตามประเด็นยุทธศาสตรและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษยเ พ่ือใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ไดทราบถึงภารกิจหนาท่ีและ 

ผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดตอไป 

สุดทายนี้ ขอขอบคุณบุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ท่ีทุมเทท้ังกําลังกาย 

กําลังความคิด ตลอดจนกําลังใจ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จ บังเกิดประโยชนแกงาน 

ดานสังคมในพ้ืนท่ีเขต คือ จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

 

 

 
(นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล) 
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 ประวัติความเปนมา 

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 หรือใชชื่อยอวา สสว.3 (Technical Promotion and 

Support Office, Region 3) เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายโดย พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ.2545 ไดจัดตั้ งกระทรวงการ พัฒนาสั งคมและความม่ันคงของมนุษย  ซ่ึ งแบ งส วนราชการ 

เปนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.2545 โดยกําหนดใหมีหนวยงาน สสว.1-12 เปนหนวยงานเทียบเทา

กอง กระจายอยูทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ซ่ึงสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3) เปนหนึ่งใน

หนวยงานนั้นและมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบคือพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  

โดยมีสํานักงานตั้งอยูท่ีตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สถานท่ีตั้ง (Location) 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ตั้งอยูเลขท่ี 172/9 หมูท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางละมุง 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20150 

 วิสัยทัศน (Vision) 

 “เปนสถาบันวิชาการสนับสนุนภาคีเครือขายในการพัฒนาสังคมระดับพ้ืนท่ี” 

 พันธกิจ (Missions) 

1) บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพ่ือจัดวางยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี 

2) สงเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมใหกับทุกภาคสวน 

3) ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการดานการพัฒนาสังคม 

4) ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตรในระดับพ้ืนท่ี 

5) พัฒนาหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 คานิยมองคกร (Core Value) 

 “รวมพลัง สรางสรรคความรู สูการพัฒนาสังคม” 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

1) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร พม. สูการปฏิบัติ 

2) สงเสริมและถายทอดความรูดานการพัฒนาสังคม 

3) เสริมสรางและพัฒนาความรูและนวัตกรรมทางสังคม 

4) พัฒนาระบบการนิเทศและการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการ 

5) พัฒนา สสว. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

สํานักงานสงเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 3 จังหวัดชลบุรี 
Technical Promotion and Support Office 3 Chonburi 
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  เปาประสงค 

1) หนวยงาน พม. และภาคีเครือขายบูรณาการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน 

2) เปนสถาบันการเรียนรูดานการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี 

3) บุคลากรของกระทรวงฯ และอปท. ในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาและถายทอดความรู 

4) มีองคความรูและนวัตกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

5) มีขอเสนอเชิงวิชาการเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายตามภารกิจของกระทรวง 

6) มีระบบการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงท่ีมีประสิทธิภาพ 

7) สสว. เปนองคกรตนแบบดานการสงเสริมการเรียนรูในองคกรของกระทรวง 

8) สสว. เปนองคกรใสสะอาดท่ีไดรับการยอมรับ 

 กลุมเปาหมาย (Target group) 

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 มีพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมายท่ีรับผิดชอบประชากร 

ในพ้ืนท่ี  4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีบุคคลเปาหมายผูรับบริการสวัสดิการ

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ไดแก เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพล

ภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมท่ีคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติเปนผูกําหนด 

รวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนๆ  

มีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม 

 อํานาจ หนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

1) พัฒนางานดานวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี

และกลุมเปาหมาย 

2) สงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการ องคความรู ขอมูลสารสนเทศ ใหคําปรึกษาแนะนํา 

แกหนวยงานบริการทุกกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีใหบริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ 

รวมท้ังองคการปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานท่ีเก่ียวของ องคกรภาคเอกชนและประชาชน 

3) ศึกษา วิเคราะห สถานการณและสภาพแวดลอม เพ่ือคาดการแนวโนมของสถานการณทางสังคม

และผลกระทบ รวมท้ังใหขอเสนอแนะการพัฒนาสังคมและการจัดทํายุทธศาสตรในพ้ืนท่ี 

กลุมจังหวัด 

4) สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเชิงวิชาการ ตามนโยบายและภารกิจ

ของกระทรวงในพ้ืนที กลุมจังหวัด 

5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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 ยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

วิสัยทัศน พม. เปนผูนําดานสังคมของไทยและอาเซียน มุงสูคนอยูดีมีสุขในสังคมคุณภาพ 

พันธกิจ 

 

1) พัฒนาคนและสังคมให มี คุณภาพเ ต็มศักยภาพและมีภู มิ คุ มกันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

2) สรางเสริมเครือขายจากทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม 

3) พัฒนาองคความรู ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการดานการ

พัฒนาสังคม 

4) จัดระบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือใหประชาชนมี

หลักประกันและมีความม่ันคงในชีวิต 

คานิยมองคกร อุทิศตน  อาสางาน  เอ้ืออาทร  อํานวยประโยชนสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

1) สงเสริมโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

2) สรางภูมิคุมกันและพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมาย 

3) ผนึกกําลังทางสังคมเพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาสังคม 

4) บริหารจัดการองคกรสูความเปนผูนําทางสังคมดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

 ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

วิสัยทัศน ขับ เค ล่ือนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร ในการพัฒนาสังคม 

อยางมีผลสัมฤทธิ ์

คานิยมองคกร อุทิศตน อาสางาน เอ้ืออาทร อํานวยประโยชนสุข 

พันธกิจ 1) เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร มาตรการ ดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยท่ีสามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

3) พัฒนาองคความรู วิจัย พัฒนา และถายทอดนวัตกรรมทางสังคม 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม

อยางฉับพลัน 

คานิยมองคกร อุทิศตน อาสางาน เอ้ืออาทร อํานวยประโยชนสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร 1) พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

2) ผนึกกําลังทางสังคมจากทุกภาคสวน 

3) เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการใหบริการทางสังคม 

4) พัฒนาองคความรูและเสริมสรางธรรมาภิบาล 
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โครงสรางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

Ministry of Social Development and Human Security 
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ขาราชการ จํานวน 12 คน 

1. นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

2. นายไพบูลย นาคเจือ นักพัฒนาสังคมชํานาญการrพิเศษ 

3. นายณัฐวุฒ ิ สินธาราศิริกุลชัย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

4. นางมณฑา อมตเวทย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

5. นางลัดดาวรรณ โลหิตไทย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

6. นายณรงค แดงสีออน เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน 

7. นางสาวเนตรนภา วงคพิพันธ นักการจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

8. นางสาววาสนา จันทรขาว เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

9. นางสาวสุวิมล  นอยใจรักษ  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

10. นางสาววกุล ภคสกุลกาญจน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

11. นางนิศานาถ ศรีสังวร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

12. นางสาววรัญญา จันทรสาน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

ลูกจางประจํา จํานวน 3 คน 

13. นางสาวประจวบ ธนะนิมิตร พนักงานพิมพระดับ ส.3 

14. นายอนุชิต จิตรา พนักงานพิมพระดับ ส.3 

15. นายธานี อ่ิมพิชัย ชางฝมือโรงงานชั้น 4 

พนักงานราชการ จํานวน 5 คน 

16. นางสาวพนิดา แนนอุดร นักพัฒนาสังคม 

17. นางพัชรีย ดีสา เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

18. นายสุรสิทธิ ์ ประเวศไพรสนธิ์ พนักงานบริการ 

19. นางสาวมลฤดี มีสุข พนักงานบริการ 

20. นางรัชฎาภรณ เจริญธรรม พนักงานบริการ 

พนักงานจางเหมา จํานวน 6 คน 

21. นางสาวกนกวรรณ จาตุรณวิชิต พนักงานจางเหมานักพัฒนาสังคม 

22. นายอชิตพล กอนกระสัง พนักงานจางเหมาเจาหนาท่ีพัฒนาสังคม 

23. นางพัชรินทร จิตรา พนักงานจางเหมาทําความสะอาด 

24. นายเอกชัย ตระกูลไพรศาล พนักงานจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 

25. นายอนุรกัษ พงษอักษร พนักงานจางเหมาขับรถยนต 

26. นายยงยศ วงศสุริยา พนักงานจางเหมาขับรถยนต 

 
อัตรากําลังเจาหนาท่ี 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 



สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
 

รายงานประจําป 2561 11 
 

 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

 

 
 

ขอมูล ณ เดือนกันยายน  2561  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สสว. 3 

  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนท่ี  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก จํานวน 4 จังหวัด คือจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

 

ขาราชการ 

ลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ 

จางเหมาบริการ 

จางเหมาบริการ 23.08% 

ขาราชการ  46.15% 

พนักงานราชการ  19.23% 

ลูกจางประจํา  11.54%   
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ขอมูลพ้ืนฐานพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

1. ขอมูลท่ัวไประดับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  

 ประชากร (ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 2,984,469 คน เปนเพศ

หญิง จํานวน 1,519,724 คน เพศชาย 1,464,745 คน  

 ครัวเรือน หนวย : พันครัวเรือน 1,197.22  บาน จํานวน 1,778,276 หลัง 

 เขตการปกครอง แบงออกเปน 4 จังหวัด 36 อําเภอ  260 ตําบล 2,213 หมูบาน รูปแบบพิเศษ 1 แหง 

คือ เมืองพัทยา  138 เทศบาล  260 อบต.  

ดานการศึกษา พบวามีสถานศึกษาท้ังหมด จํานวน 1,207 แหง สังกัด อปท. จํานวน 74 แหง  รอยละ 6.13  

สังกัด ตชด. จํานวน 8 แหง รอยละ 0.66  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 1 แหง รอยละ 0.08  

สังกัดสถาบันพลศึกษา จํานวน 2 แหง รอยละ 0.17 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จํานวน 870 แหง รอยละ 72.08  สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน 52 แหง รอยละ 4.31  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 แหง รอยละ 0.41  สังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน จํานวน 187 แหง รอยละ 15.49 สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จํานวน 8 แหง รอยละ 

0.66  ผูเรียนสังกัดสถานศึกษา ป พ.ศ. 2560 มีจํานวน 662,645 คน ผูหญิง 334,390 คน ผูชาย 328,355 คน 

มากท่ีสุดคือ คือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 328,157 คน ผูหญิง 164,776 

คน ผูชาย 163,381 คน รองลงมาสังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 139,815 คน ผูหญิง 

69,299 คน ผูชาย 70,516 คน ถัดมาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 75,491 คน ผูหญิง 33,871 

คน ผูชาย 41,620 คน  ระดับการศึกษา ป พ.ศ. 2560 มากท่ีสุดคือ ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 252,958 

คน หญิง 122,138 คน ชาย 130,820 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษา มีจํานวน 178,927 คน หญิง 97,876 

คน ชาย 81,051 คน ถัดมาระดับ อนุบาล จํานวน 103,886 8o  หญิง 50,470 คน ชาย 53,416 คน  

 ดานเศรษฐกิจ ภาพรวมของเศรษฐกิจธุรกิจของภาคตะวันออกยังคงอยูในระดับท่ีดี และยังสามารถ

ขยายตัวไดอยางตอเนื่อง แตสัญญาณของการชะลอตัวลงของภาวะเศรษฐกิจธุรกิจในชวงครึ่งหลังของปนั้นยังคง

มีใหเห็นอยู ในป พ.ศ. 2560 พบวาจังหวัดท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนลดลง คือจังหวัดจันทบุรี  

รอยละ 8.69  รองลงมาจังหวัดระยอง รอยละ 8.30 สวนจังหวัดท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเพ่ิมมาก

ข้ึน จังหวัดตราด รอยละ 8.86 และจังหวัดชลบุรี รอยละ 1.48 

 ดานแรงงาน คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือในกลุมจังหวัดนี้มี  จํานวน 167,049 คน   

มากท่ีสุดอยูท่ีจังหวัดชลบุรี 99,632 คน รอยละ 59.64  รองลงมาจังหวัดระยอง 45,051 คน รอยละ 26.97  

ถัดมาจังหวัดจันทบุรี 13,538 คน รอยละ 8.10 และจังหวัดตราด 8,828 คน รอยละ 5.28 

 ดานสุขภาพ สถานพยาบาลรวมท้ังหมดในกลุมจังหวัดนี้มีจํานวนท้ังสิน 87 แหง ซ่ึงสังกัดภาครัฐ  

จํานวน 82 แหง รอยละ 94.25  และสังกัดภาคเอกชน จํานวน 5 แหง รอยละ 5.75 และมีบุคลากรทาง

การแพทย (แพทย พยาบาล และบุคคลทางการแพทยอ่ืนๆ) จํานวน 1,777 คน 

 ผูปวยท่ีเขารับการรักษาในรอบป รวมท้ังหมดมีจํานวน 52,501 คน แยกแตละประเภทไดดังนี้  

โรคเบาหวาน จํานวน 17,408 คน รอยละ 33.16 โรคความดัน จํานวน 23,231 คน รอยละ 44.25 โรคหัวใจ
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ขาดเลือด จํานวน 3,094 คน รอยละ 5.89 โรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 6,150 คน รอยละ 11.71 โรคมะเร็ง 

จํานวน 2,618 คน รอยละ 4.99 เปนผูปวยเอดสถึง จํานวน 2,861 คน 

 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พบวาฐานความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศ รับแจง

มากท่ีสุด จํานวน 1,147 คดี จับกุม 887 ราย ผูตองหา 1,000 ราย  รองลงมา คดีทํารายรางกายรับแจง 

จํานวน 664 คดี จับกุม 550 ราย ผูตองหา 145 ราย ถัดมา คดีขมขืนกระทําชําเรา รับแจง 181 คดี จับกุม 

118 ราย ผูตองหา 145 ราย คดีอ่ืนๆ 128 คดี จัดกุม 96 ราย ผูตองหา 98 ราย คดีพยายามฆา รับแจง 74 คดี 

จับกุม 47 ราย ผูตองหา 60 ราย คดีฆาผูอ่ืน รับแจง 69 คดี จับกุม 53 ราย ผูตองหา 57 ราย สุดทายคดีทํา

รายผูอ่ืนถึงแกความตาม รับแจง 31 คดี จับกุม 23 ราย ผูตองหา 26 ราย การเกิดอุทกภัยในป 2560 จํานวน 

15,185 ครั้ง มีผูเสียหาย จํานวน 14,917 คน คาเสียหายท่ีใหการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 141,200,000 

บาท และการเกิดภัยธรรมชาติ จํานวน 112 ครั้ง มีผูเสียหายจากภัยธรรมชาติ 53,975 คน คาเสียหายท่ีใหการ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 40,652,359.-บาท 

 ดานขยะมูลฝอย จะเห็นไดวาตั้งแตป 2556 – 2560 จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอย(ตันตอวัน)  

มากท่ีสุดคือจังหวัดชลบุรี 12,102 ตัน ซ่ึงในป 2560 มีปริมาณลดลงจากป 2559 ถึง 73 ตัน รองลงมาจังหวัด

ระยอง 4,763 ตัน ซ่ึงในป 2560 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากป 2559 ถึง 92 ตัน 86,305 ตัน ถัดมาจังหวัดจันทบุรี 

2,802 ตัน ซ่ึงในป 2560 มีปริมาณลดลงจากป 2559 ถึง 77 ตัน และจังหวัดตราด มีปริมาณนอยท่ีสุด  

1,313 ตัน ซ่ึงในป 2560 ปริมาณเพ่ิมข้ึนจากป 2559 ถึง 1 ตัน 

2. ขอมูลกลุมเปาหมายระดับกลุมจังหวัด 

ผลการจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม (Social Map) จากขอมูลผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ

ในป 2560 พบวามีผูลงทะเบียนท้ังหมดกลุมจังหวัดนี้ มีจํานวน 258,713 คน ลงสํารวจพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล 

ผูประสบปญหาทางสังคมได จํานวน 68,890 คน รอยละ 26.63 

กลุมผูมีรายไดนอยมีจํานวนท้ังหมด 69,991 คน ซ่ึงจําแนกไดกลุมเปาหมายไดดังนี้  กลุมผูมีรายได

นอยเปนคนพิการ จํานวน 5,473 คน กลุมคนพิการ จํานวน 1,122 คน กลุมเยาวชน จํานวน 6,925 คน  

กลุมเยาวชนท่ีเปนคนพิการ จํานวน 80 คน กลุมเยาวชนท่ีมีรายไดนอยท่ีพิการ จํานวน 662 คน กลุมผูสูงอาย ุ

จํานวน 15,991 คน กลุมผูสูงอายุ ท่ีมีรายไดนอย จํานวน 58,481 คน กลุมผูสูงอายุ ท่ีเปนคนพิการ  

จํานวน 493 คน กลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอยเปนคนพิการ จํานวน 5,954 คน และกลุมเปาหมายอ่ืน จํานวน 

69,751 คน การจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม (Social Map) พบวา ผูประสบปญหามีจํานวนท้ังหมด 

68,890 คน แยกเปนผูประสบปญหา จํานวน 62,317 คน หัวหนาครัวเรือน จํานวน 35,166 คน  สมาชิก  

ในครัวเรือน จํานวน 33,724 คน และคนพิการ 3,500 คน 

กลุมเด็กและเยาวชน จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีมีอยูจริง ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560   พบวา มีจํานวน

ท้ังหมด 1,082,036 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 596,014 คน รอยละ 55.00 เพศหญิง จํานวน 485,722 คน 

รอยละ 45.00 จากการจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม (Social Map) พบวาเยาวชนเยาวชน 

ท่ีประสบปญหามีจํานวน 7,667 คน แยกเปนเยาวชนท่ีเปนคนพิการ จํานวน 80 คน  เยาวชนท่ีมีรายไดนอย 

ท่ีพิการ จํานวน 662 คน 
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กลุ ม ผู มี ร า ย ได น อย  วั ย แ ร ง ง าน  หมาย ถึ ง  ผู ท่ี มี อ ายุ ตั้ ง แต  2 5–59  ป  ท่ี อ า ศั ยอยู จ ริ ง  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  มีจํานวนวัยแรงงาน จํานวนท้ังหมด 1,965,850 คน รอยละ 45.00 เปนหญิง 

806,954 คน รอยละ 55.00 ชาย 965,530 คน รอยละ 45.00 จากการจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม 

(Social Map) ในกลุมผูมีรายไดนอยนั้น มีจํานวนท้ังหมด 69,991 คน เปนกลุมผูมีรายไดนอยเปนคนพิการ 

จํานวน 5,473 คน  

กลุมผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ท่ีมีอยูจริง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนท้ังหมด 

394,456 คน เปนหญิง จํานวน 221,857คน ชาย จํานวน 172,599 คน คิดเปนรอยละ 13.31 ของประชากร 

ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 4 จังหวัดภาคตะวันออก 

การจํ าแนกตามเพศและชว งอายุ  ช ว งอายุ ท่ี มีมากท่ีสุด คือ ช วยอายุ ระหว าง  60–69 ป  

ท้ังหมด 222,359 คน เปนหญิง 122,860 คน ชาย 99,499 คน รอยละ 56.37 รองลงมา ชวงอายุ 70–79 ป 

ท้ังหมด 111,993 คน เปนหญิง จํานวน 62,663 คน ชาย จํานวน 49,330 คน รอยละ 28.39 ถัดมา  

ชวงอายุ 80–89 ป ท้ังหมด 50,536 เปนหญิง จํานวน 30,353 คน ชาย จํานวน 20,831 คน รอยละ 12.81 

ชวงอายุ 90–100 ป ท้ังหมด 8,913 คน เปนหญิง 5,627 คน ชาย จํานวน 3,286 คน  เปนรอยละ 2.26 และ 

ชวงอายุ 100 ปข้ึนไป ท้ังหมด 355 คน เปนหญิง จํานวน 354 คน ชาย จํานวน 301 คน รอยละ 0.17  

จะเห็นไดวาผูสูงอายุสวนใหญท่ีเปนเพศหญิงจะมีจํานวนมากกวาเพศชายในทุกชวงอายุ 

จากการสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม (Social Map) พบวากลุมของผูสูงอายุท่ีประสบปญหา

ท้ังหมด 15,991 คน แยกเปนกลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย 58,481 คนกลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอยเปนคนพิการ 

5,954 คน และกลุมผูสูงอายุพิการ 493 คน  

จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเงินตามกองทุนผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุท่ีไดรับอนุมัติตั้งแตป 2559–2561 

ท้ังหมด 1,098 ราย เงินท่ีไดรับอนุมัติ 31,101,900 บาท และในป 2561 พบวาผูสูงอายุท่ีไดรับอนุมัติ ท้ังหมด 

296 ราย เงินท่ีไดรับอนุมัติ 8,364,500 บาท จังหวัดท่ีมีผูสูงอายุไดรับอนุมัติมากท่ีสุด คือ จังหวัดตราด  

จํานวน 115 ราย เงินท่ีไดรับอนุมัติ 3,328,000 บาท รองลงมา จังหวัดระยอง จํานวน 89 ราย เงินท่ีไดรับ

อนุมัติ 2,415,000 บาท ถัดมา จังหวัดจันทบุรี จํานวน 86 ราย เงินท่ีไดรับอนุมัติ 2,457,000 บาท และจังหวัด

ชลบุรี จํานวน 6 ราย เงินท่ีไดรับอนุมัติ 164,500 บาท 

ครอบครัว ครอบครัวท่ีมีอยูจริงในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวัน 4 จังหวัดนี้ ในการจัดเก็บขอมูล 

ผูประสบปญหาทางสังคม (Social Map) มีท้ังหมด 51,524 ครัวเรือน  

รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จะสํารวจทุก 2 ป จึงเห็นไดวา ในป 2560 จังหวัดจันทบุรี  

มีรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน มากท่ีสุด จํานวน 32,893 บาท รองลงมา    จังหวัดระยอง จํานวน 

27,797 บาท ถัดมาจังหวัดตราด จํานวน 27,796  บาท และจังหวัดชลบุรี จํานวน 27,665  บาท หนี้สินเฉลี่ย

ตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2560 เห็นไดวา จังหวัดตราด หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนมากท่ีสุด จํานวน 193,675 บาท 

รองลงมา จังหวัดจันทบุรี จํานวน 186,072 บาท ถัดมาจังหวัดชลบุรี จํานวน 170,023  บาท และจังหวัด

ระยอง จํานวน 124,478  บาท 
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สถานการณ EEC 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนแผนยุทธศาสตรภายใต  

ไทยแลนด 4.0 โดยรัฐบาลมุงหวังใหโครงการ EEC ดึงดูดการลงทุนจากท้ังในและตางประเทศในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 

ในภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเดิมของโครงการพัฒนาอีสเทิรนซีบอรดท่ีเกิดข้ึน 

ในอดีต แมวาการดึงดูดการลงทุนมีความสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น เปาหมายท่ีแทจริง 

ของการพัฒนา EEC นอกจากจะวัดจากยอดลงทุนท่ีไดรับ และจํานวนบริษัทชั้นนําระดับโลกท่ีมา 

ลงทุนแลว ควรวัดจากความสามารถเทคโนโลยีของประเทศ และทักษะของแรงงานไทยท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตลอดจนการปฏิรูปกฎระเบียบและการบริการภาครัฐท่ีจะตามมา และการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ในระยะยาว 

  จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปไดวาการพัฒนา

อุตสาหกรรมจะสงผลกระทบท่ีดีตอทองถ่ินได แตขณะเดียวกันควรมีการควบคุมท่ีดี เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม และ

ไมเกิดปญหาในดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ซ่ึงจะกระทบกันเปนลูกโซ โดยผลกระทบจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนในแตละบริบทแตกตางกัน ซ่ึงบทความนี้

เปนการวิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ในบริบทดานสังคม  

โดยแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

ผลกระทบทางสังคม ขอเสนอแนะ 

1. ดานเศรษฐกิจ 

ปญหาการคามนุษยและบังคับใชแรงงาน 

1) นโยบายปอง กันให เข า ถึงกลุ ม เป าหมาย

โดยเฉพาะธุรกิจคาประเวณี 

2) นโยบายการปราบปรามการคามนุษยจริงจัง 

2. คุณภาพชีวิตประชาชน 

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 

จํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนสงผลกระทบตอ 

มลภาวะทางอากาศ/น้ํา/ขยะ 

มาตรการปองกันผลกระทบตอสุขภาพของคน 

ในชุมชน เชน การกําจัดขยะ มลภาวะทางอากาศ  

น้ํา เพ่ือรองรับการขยายตัวโรงงานและประชากร 

3. โครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีอยูอาศัย 

แรงงานตางถ่ินตองการท่ีอยูอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ  

ในราคาท่ีสามารถจายได 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ท่ีอยูอาศัยให 

1) เพียงพอตอการเพ่ิมข้ึนของประชากร 

2) ราคาท่ีแรงงานและครอบครัวยายถ่ิน ระดับ

รายไดสูง ปานกลาง นอย สามารถจายได 

3) สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการอยูอาศัย 

4. ครอบครัวและชุมชน 

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมกลุมเพ่ือสังคมนอยลง 

เกษตร     อุตสาหกรรม (รับจาง) 

1) เสริมทักษะของแรงงานใหตอบโจทยลักษณะ

งาน ท่ี เปลี่ ยนแปลงจากภาค เกษตร เป น

ภาคอุตสาหกรรม 

2) ใหประชาชนมีสวนรวมเสนอความตองการ 

ของชุมชน 
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สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

 

หนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

 ท่ีตั้ง 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

 โทร. 038-240938 , 038-240939  โทรสาร.  038-240938 , 038-240939 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชลบุรี 

 ท่ีตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

 โทร. 038-277877 , 038-282586  โทรสาร.  038-285208 

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  36 พรรษา 

 ท่ีตั้ง 104 ม.3 ถ.สุขุมวิทต.บางละมุงจ.ชลบุรี 20150 

 โทร. 038-241072    โทรสาร.038-241766 

สถานสงเคราะหเด็กชายบานบางละมุง 

 ท่ีตั้ง 61 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

 โทร. 038-241373 , 038-241492  โทรสาร.  038-240879 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางละมุง 

 ท่ีตั้ง 40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

 โทร. 038-241121    โทรสาร.  038-241759 

สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม 

 ท่ีตั้ง 105 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

 โทร. 038-241741-2    โทรสาร.  038-240137 

สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 

 ท่ีตั้ง 104/27 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

 โทร. 038-234402-3    โทรสาร.  038-234402-3 

ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดชลบุรี 

 ท่ีตั้ง 61/1 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

 โทร. 038-234430    โทรสาร.  038-234430 

บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 

 ท่ีตั้ง 40 ม.4 ถ.สุขุมวิทต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

 โทร. 038-240220    โทรสาร.  038-240135 

สํานักงานเคหะชุมชนชลบุรี 1 (พัทยา) 

 ท่ีตั้ง     162 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 

 โทร.     038-078759-62    โทรสาร.  038-078759 ตอ 40401-7 
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สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

 

สํานักงานเคหะชุมชนชลบุรี 2 (บานเซิด) 

 ท่ีตั้ง     37 ม.7 ถ.สายบานโรงนา-นางู ต.หนาพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 

  โทร.     038-466983    โทรสาร.  - 

สํานักงานการเคหะชุมชนแหลมฉบัง 

 ท่ีตั้ง     201 ถ.สุขุมวิท กม.129 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

 โทร.     038-494993-4    โทรสาร.  038-400155ตอ 40308 

 

หนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระยอง 

 ท่ีตั้ง ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

 โทร. 038-694073-4    โทรสาร.  038-694016 

สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง 

 ท่ีตั้ง 318 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

 โทร. 038-684102    โทรสาร.  038-685647 

ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดระยอง 

 ท่ีตั้ง 253/12 ม.1 ต.นิคมพัฒนา (ก่ิง)อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 

 โทร. 038-636105    โทรสาร.  038-636455 

บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 

 ท่ีตั้ง 318 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

 โทร. 038-684895    โทรสาร.  038-684895 

สถานธนานุเคราะห 28 

 ท่ีตั้ง 10/5-6 ถ.จันทรอุดม ต.ทาประดู อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  21000 

 โทร. 038-617030    โทรสาร.  038-617185 

สถานธนานุเคราะห 35 

ท่ีตั้ง  625/48-49 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 

โทร 038-025933 

สํานักงานเคหะชุมชนระยอง การเคหะแหงชาติ 

 ท่ีตั้ง 200/30 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  21000 

 โทร.  038-022047-8    โทรสาร.  038-022047-8 ตอ 40608 

สํานักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด การเคหะแหงชาติ 

 ท่ีตั้ง 200/30 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  21000 

 โทร. 038-684293    โทรสาร.   038-685880   ตอ 40508 
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หนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดจันทบุรี 

 ท่ีตั้ง  1212/21 ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 โทร. 039-312552    โทรสาร.  039-327868 

ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดจันทบุรี 

 ท่ีตั้ง 1/14-15 ม.2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 โทร. 039-471708-9    โทรสาร.  039-471708 

บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 

 ท่ีตั้ง   25/3 หมู 3 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุร ี

 โทร.   039-327577       โทรสาร.  039-327577   

สํานักงานเคหะชุมชนจันทบุรี การเคหะแหงชาติ 

 ท่ีตั้ง 1/13 ม.12 ถ.พระยาตรัง ต.ทาชาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 

 โทร. 039-321910       โทรสาร.  039-321910 

 

หนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดตราด 

 ท่ีตั้ง ศาลากลางจังหวัดตราด ถ.ราษฎรนิยม ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 

 โทร. 039-525296    โทรสาร.  039-511588 

ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดตราด 

 ท่ีตั้ง 1140-1141/1 ม.1 ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 

 โทร. 039-512556    โทรสาร.  039-512556 

บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด 

 ท่ีตั้ง 79 ม.6 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 

 โทร.  039-539616    โทรสาร.  039-539611 

 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  สํานักงานภาคกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก 

รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 12 จังหวัด ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก 

ปราจีนบรุี ฉะเชิงเทรา สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

ท่ีตั้ง ชั้น 4 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน)  

เลขท่ี 912 ถ.นวมินทร 45 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-3788300 ตอ 8740,8555   โทรสาร.   02-3788398 
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สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

 

 

 

1. รายละเอียดผลการดําเนินงานตามภารกิจประจําปงบประมาณ 2561 

2. โครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาการส่ือสารเพ่ือยุติปญหาการขอทาน 

4. โครงการวิจัยรูปแบบการปองกันและแกไขปญหาขอทานแบบมีสวนรวม 

5. โครงการวิจัยแบบจําลองการสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เพ่ือการจัดสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุในเขตชนบท 

6. โครงการวิจัยกระบวนการขับเคล่ือนการคุมครองพิทักษสิทธิสําหรับกลุมหญิงไทย 

ท่ีตกเปนเหย่ือการคามนุษยในตางประเทศ 

7. โครงการขับเคล่ือนการบูรณาการโครงการดานสังคมในระดับพ้ืนท่ี 

8. โครงการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมในระดับกลุมจังหวัด 

9. โครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม TPSO POLL 

10. โครงการขับเคล่ือนการบูรณาการโครงการดานสังคมในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด กลุมจังหวัดและภาค 

11. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตและเผยแพรขอมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและส่ือออนไลนเพ่ือการพัฒนาสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 
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จํานวน รอยละ

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

- งบบุคลากร 944,280.00      944,280.00      100.00 

- งบดําเนินงาน 90,801.00        90,801.00       100.00 

รวม 1,035,081.00   1,035,081.00   100.00 

แผนงาน : พื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสรางการเติบโตจากภายใน

งบดําเนินงาน

- งบบริหาร 939,417.42      939,396.87      100.00 

- คาจางเหมาบริการภายนอก 449,880.00      449,880.00      100.00 

- คาสาธารณูปโภค 430,395.80      430,395.80      100.00 

- โครงการศูนยบริการทางวิชาการดานพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการสังคมในระดับกลุมจังหวัด

989,265.93      989,265.93      100.00 

- โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการดานสังคมในระดับ

พื้นที่

268,546.85      268,546.85      100.00 

- คาใชจายดําเนินการจัดประชุมผูตรวจราชการ รอบ 1 17,970.00        17,970.00       100.00 

- คาใชจายจัดกิจกรรมประชุมเวทีวิชาการและแสดงนวัตกรรมฯ

 ในงาน Thailand Social Expo 2018

67,590.00        67,590.00       100.00 

รวม 3,163,066.00   3,163,045.45   100.00 

งบลงทุน

- โครงการพัฒนาพื้นที่หนวยงานในเขตอําเภอบางละมุง (เฟส 2) 19,877,000.00  3,975,400.00   20.00   

- ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน 500,000.00      500,000.00      100.00 

- ซอมแซมอาคารชุดพักอาศัย 12 หอง 819,324.20      819,324.20      100.00 

- พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว 79,600.00        79,600.00       100.00 

- พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว 12,000.00        12,000.00       100.00 

งบประมาณที่ไดรับรายการที่รับจัดสรร
ผลการเบิกจาย

ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐเสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

กิจกรรมหลัก : รายจายบุคลากรดานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ผลผลิต : ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานดานสังคม

กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอแนะและพัฒนานโยบายและแผนดานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

1. รายละเอียดผลการดําเนินงานตามภารกิจประจําปงบประมาณ 2561  

วันท่ี 30 กันยายน 2561 
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จํานวน รอยละ

- ชุดโตะทํางานพรอมเกาอี้ 31,400.00        29,960.00       95.41   

- กลองถายรูป 1 ตัว 33,050.00        32,540.00       98.46   

- โปรเจคเตอร 2 เครื่อง 42,586.00        41,800.00       98.15   

- ทีวี 50 นิ้ว 2 เครื่อง 36,980.00        36,980.00       100.00 

- ทีวี 40 นิ้ว 2 เครื่อง 29,980.00        29,980.00       100.00 

- จอรับภาพ 3,649.99         3,649.99         100.00 

- เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 49,800.00        49,800.00       100.00 

- โตะพับเอนกประสงค 50 ตัว 99,500.00        99,500.00       100.00 

- เกาอี้จัดเลี้ยง 40 ตัว 27,600.00        27,600.00       100.00 

- เกาอี้พลาสติก 60 ตัว 14,400.00        14,400.00       100.00 

- โตะประชุม 9,920.00         9,920.00         100.00 

- เกาอี้สํานักงาน 3 ตัว 6,870.00         6,870.00         100.00 

- ชุดโซฟารับแขกพรอมโตะกลาง 40,660.00        40,660.00       100.00 

- กระดานฟลิปชารต 3 ตัว 10,500.00        10,500.00       100.00 

- เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง 3,709.01         3,709.00         100.00 

- เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง 4,900.00         4,900.00         100.00 

- เครื่องตัดหญา 1 เครื่อง 15,515.00        15,515.00       100.00 

รวม 21,748,944.20  5,844,608.19   26.87   

- คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,230.59        10,230.59       100.00 

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 54,699.41        54,698.50       100.00 

รวม 64,930.00       64,929.09       100.00 

- คาใชจายติดตั้งคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย

ทดแทน

34,190.00        34,190.00       100.00 

รวม 34,190.00       34,190.00       100.00 

- คาใชจายดําเนินการจัดประชุมผูตรวจราชการ รอบ 3 958,600.00      958,586.86      100.00 

รวม 958,600.00      958,586.86     100.00 

กิจกรรมหลัก : การปองกันปญหาการคามนุษย

แผนงาน : บูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย โครงการตอตานการคามนุษย

กิจกรรมหลัก : บริหาจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและสนับสนุนงานดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

งบประมาณที่ไดรับรายการที่รับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
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ในปงบประมาณ 2561  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดชลบุรี  ไดเปนเจาภาพ

ดําเนินการโครงการศูนย เรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด                    

มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยตนแบบถายทอดความรูงานวิชาการดานการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม            

ท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี และเปนหนวยเคลื่อนท่ีทางวิชาการเพ่ือใหบริการแกหนวยงานบริการ                   

ทุกกลุมเปาหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและ 

ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12  กองมาตรฐานการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย  หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และ

ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

 

ในปงบประมาณ 2561  ไดจัดดําเนินการใหความรูทางดานวิชาการเปนโครงการ/กิจกรรม ดังตอไปนี้

ดําเนินการในฐานะเจาภาพ 

2.1) การประชุมจัดวางทิศทางการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม 

 การวางทิศทางการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม เปนการให

ความสําคัญกับการเตรียมความพรอม ดานระบบบริหารจัดการขอมูล ทรัพยากร และบุคลากร เพ่ือใหเปน 

จํานวน รอยละ

- โครงการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารเพื่อยุติปญหาการขอทาน 1,321,600.00    1,321,597.70   100.00 

- โครงการวิจัยแบบจําลองสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม

ใหกับผูสูงอายุในเขตชนบท

100,000.00      99,993.60       99.99   

- โครงการรูปแบบการปองกันและแกไขปญหาขอทาน

แบบมีสวนรวม

100,000.00      99,994.10       99.99   

- โครงการวิจัยกระบวนการขับเคลื่อนการคุมครองพิทักษสิทธิ์

สําหรับกลุมหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยในตางประเทศ

50,000.00        49,996.90       99.99   

รวม 50,000.00       49,996.90       99.99   

รวมทั้งสิ้น 27,054,811.20  11,150,437.49 41.21   

แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมหลัก : ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาสังคม

งบประมาณที่ไดรับรายการที่รับจัดสรร
ผลการเบิกจาย

2. โครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 
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แหลงเรียนรู เสริมสรางนวัตกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เปนศูนยรวมการใหบริการคําปรึกษาทาง

วิชาการท่ีครบวงจร และเปนหนวยเชิงรุกในการสงเสริมและสนับสนุนวิชาการใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ชุมชน ทองถ่ิน และภาคีเครือขาย 

ท่ีเก่ียวของเกิดการขับเคลื่อนงานใหไดมาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ  1 - 12  จํานวน  44  คน 

ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินการกําหนดทิศทางการดําเนินงานศูนย

เรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ี

กลุมจังหวัด ระหวางวันท่ี  7 - 10  พฤศจิกายน  2561   

ณ  โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล  จังหวัดนนทบุรี  ไดมีการดําเนินการศูนย ดังนี้ 

ผลผลิตท่ี 1 หนวยเคล่ือนท่ีทางวิชาการ  มีลักษณะและวิธีการ 2 วิธีการ คือ จังหวัดเคลื่อนท่ีและ 

พม.เคลื่อนท่ีอยางนอย 10 ครั้ง   

- วัตถุประสงค เพ่ือถายทอดและพัฒนาความรูใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ  

- กลุมเปาหมาย  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ภาคีเครือขาย 

- ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 คั ด เ ลื อ ก พ้ื น ท่ี / ศึ ก ษ า สถ าน กา ร ณ 

ทางสังคม 

 สํ า ร ว จ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง พ้ื น ท่ี / 

เพ่ิมประเด็นขอมูล 

 รวบรวม วิเคราะหขอมูลความตองการ

ของแตละพ้ืนท่ี 

 ประสานพ้ืนท่ีในการออกหนวยเคลื่อนท่ี

ทางวิชาการ 

 นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า วิ เ ค ร า ะ ห 

เพ่ือวางแผนในปตอไป 

ผลผลิตท่ี 2  ทําเนียบเครือขายการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม + Google site 

 จัดทําทําเนียบ เครือขายการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในพ้ืนท่ีกลุมจั งหวัด 

ความรับผิดชอบของแตละ สสว. และจัดทําขอมูลโดยการปกหมุดลง Google site 

ผลผลิตท่ี 3 พัฒนาเครือขายภาครัฐและเอกชนดานวิชาการพัฒนาสังคมในระดับพ้ืนท่ี 

- วัตถุประสงค   เพ่ือถายทอดและพัฒนาความรูใหกับขาราชการ,พนักงานของรัฐ พม. 
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- กลุมเปาหมาย  ขาราชการ,พนักงานของรัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

- ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 แบบสํารวจความตองการ 

 กรอบหลักสูตร,วิทยากร (ไม กําหนดหลักสูตร แตใหอยู ในกรอบเชิงประเด็น  

เชิงกลุมเปาหมายและเชิงพ้ืนท่ี) 

 ดําเนินการตามกิจกรรม 

 ประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน 

ผลผลิตท่ี 4 องคความรู อยางนอย 1 ชุด  

มติท่ีประชุม ชุดความรูของแตละ สสว. ควรมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของท้ังเชิงประเด็น  เชิงเปาหมาย   

และเชิงพ้ืนท่ี ในการจัดชุดความรูควรสอบถามและประสานกับพ้ืนท่ีในความตองการของพ้ืนท่ีวาตองการศึกษา 

หาความรูในดานใด ในเรื่องการจัดสวัสดิการ 

 - วัตถุประสงค  เพ่ือใหเกิดองคความรูดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยสําหรับการ

พัฒนากลุมเปาหมายและองคกรท่ีเก่ียวของ 

- ขอบเขต  รวบรวม/ สราง /พัฒนา องคความรูท่ีเก่ียวของกับภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษยและภารกิจดานการพัฒนาสังคมท่ีเก่ียวของ 

- ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 คนหาความตองการองคความรู 

o สํารวจความตองการ/วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี 

o ประมวลผลขอมูล 

o วิเคราะห/กําหนดองคความรู 

 กําหนดแผนงานโครงการสรางองคความรู 

o จัดทําแผนงาน/โครงการ 

o ขออนุมัติดําเนินการ 

 การสราง/พัฒนาองคความรู 

o ดําเนินการศึกษา/วิจัย 

o ดําเนินการถอดบทเรียน 

o สังเคราะหเปนองคความรู 

 การถายทอดองคความรู 

o ออกแบบ/ผลิตสื่อ/คูมือ/หลักสูตร 

o เผยแพร/ถายทอด 

 การประเมินผล 

o ติดตามประเมินผลการใชองคความรู 

o สรุปรายงานผล 

o กําหนดแนวทางในปตอไป 
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ผลผลิตท่ี 5 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู จัดเวทีอยางนอย 1 ครั้ง  

- วัตถุประสงค เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณดําเนินงาน  และประชาสัมพันธแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ี 

- กลุมเปาหมาย  เครือขายหนวยงาน พม./อปท. และหนวยงานภาครัฐ , อาสาสมัคร , ภาคเอกชน , 

นักเรียน , นักศึกษา 

- สถานท่ีจัดเวที   สถานท่ีเอกชนหรือราชการ  และแหลงเรียนรู 

- ข้ันตอน 

 กําหนดประเด็นแลกเปลี่ยน  โดยกําหนดจาก  ชุดความรู   ความตองการของพ้ืนท่ี 

และประเด็นเรงดวน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 สํารวจขอมูล (พ้ืนท่ีเดน)+ผูสนใจ 

 วิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมาย   ผูนําเสนอหลัก  ผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

เจาของความรูผูปฏิบัติ  หนวยงานสนับสนุน 

 หัวขอ/ขอบเขตการพูดคุยในเวที เชน  จุดเริ่มตนการดําเนินงาน (ท่ีมา)  วิธีการ

ทํางาน  หนวยงานสนับสนุน   ผลท่ีเกิด (บทเรียนความสําเร็จ/ไมสําเร็จ)  สิ่งท่ีจะ

พัฒนาตอไป 

- ประโยชนท่ีจะไดรับ มีทิศทาง มีแนวทางการพัฒนางานสูความสําเร็จ มีเครือขายการดําเนินงาน   

มีประกายความคิด “อยากทําใหสําเร็จ” 

 แผนการดําเนินงาน/งบประมาณ   การประสานงานสํารวจขอมูล   และจัดเวทีอบรม 

 

2.2) กิจกรรมอบรมหลักสูตรระเบียบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

 กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรระเบียบการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ไดรับความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ทราบถึงหลักการ 

แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุของหนวยงานภาครัฐ บทบาท

หนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีพัสดุและผูเก่ียวของ 

กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการและเจาหนาท่ีหนวยงาน พม. ในจังหวัดชลบุรี  จํานวน  19  หนวยงาน ๆ ละ 3 คน  

เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  จํานวน 11 คน ทีมวิทยากร  2 คน รวมท้ังหมด 70 คน 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ในพฤหัสบดีวันท่ี 16 พฤศจิกายน 

2560  ณ โร งแรมไอยรา  แกรนด  พัทยา  จั งหวั ดชลบุ รี  

โดยมีวิทยากรใหความรู เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
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รายจายประจําปงบประมาณ 2561 ความเขาใจเก่ียวกับการใชบัญชีผูประกอบการงานกอสรางของหนวยงาน

ภาครัฐ แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 

2.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

ในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด  

กลุมเปาหมาย  

ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 1–12  สสว.ละ 3 คน  เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 3  และวิทยากร  รวมจํานวน 42 คน 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดําเนินงาน

ของศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด ระหวางวันท่ี 19 – 21  

เมษายน  2561  ณ  ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุจังหวัดชลบุรี  โดยมีวิทยากรใหความรู ดังนี้ 

1) กลยุทธการบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯใหเกิดความยั่งยืน 

2) ฝกปฏิบั ติ  “การสร า งกลยุทธ การบริ หารจัดการ 

ศูนยเรียนรูฯ ใหเกิดความยั่งยืน 

3) การสงเสริมความรูเก่ียวกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแก

หนวยงานในพ้ืนท่ีนําไปใชในการทํางาน 

4) การนําเสนอแผนงานและโครงการการบริหารจัดการ 

ศูนยเรียนรูฯใหเกิดความยั่งยืน 

ผลท่ีไดรับ 

  ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  1 - 12  เขาใจและไดเรียนรู 

การขับเคลื่อนกลยุทธการบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ ไปในทางเดียวกันสามารถสนับสนุนงานภาพรวม 

ของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจดานการปฏิบัติงาน 

สังคมสงเคราะหสําหรับผูรับการนิเทศ 

กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการและคณะทํางานดานสังคมสงเคราะหหนวยงาน พมจ. 4 จังหวัดภาคตะวันออก   

เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  รวมท้ังหมด 20 คน 

ผลการดําเนินงาน 

 กิจกรรมการชี้แจงแนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจดานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสําหรับ

ผูรับการนิเทศ จัดเม่ือวันท่ี 15  พฤษภาคม  2561   ณ  หองประชุมสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

จังหวัดชลบุรี โดยมี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  (นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล)   
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เปนวิทยากรถายทอดความรูในการสรางความเขาใจและเตรียมความพรอมการเปนผูนิเทศงานสังคมสงเคราะห

ในพ้ืนท่ีจังหวัด  กลุมจังหวัด  ตลอดจนวางงานท้ังแบบจัดทํา Action Plan ของจังหวัด เพ่ือใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน  

 

2.5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานในการคัดแยกผูเสียหาย

จากการคามนุษย 

กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการ เจาหนาท่ี  คณะทํางานดานสังคมสงเคราะหหนวยงาน 

พมจ. 4 จังหวัดภาคตะวันออก  เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 3 และวิทยากร รวมท้ังหมด 50 คน 

ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนา

ศักยภาพผูปฏิบัติงานในการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย  ระหวางวันท่ี  

15 – 17  สิงหาคม  2561  ณ  ศูนยฝกอบรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

บางแสน อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  

 

2.6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการศูนยเรียนรู 

การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ีกลุม

จังหวัด   

กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ  1,2,4 – 12  ทีมวิทยากร และเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 3  รวมจํานวน  42  คน 

ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการ 

ศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพ้ืนท่ี 

กลุมจังหวัด ระหวางวันท่ี  22 – 24  สิงหาคม  2561 ณ  ศูนยฝกอบรม

การท อง เ ท่ี ยวแห งประ เทศไทยบางแสน อํ า เภอ เ มืองชลบุ รี   

จังหวัดชลบุรี โดยการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคม 

และจัดสวัส ดิการสังคม ป งบประมาณ 2561  มีการใหความรู 

เติ ม เต็ มแนวทางการดํ า เนิน งาน ศูนย เ รี ยนรู ก า ร พัฒนาสั งคม 

และจัดสวั สดิการสั งคมป งบประมาณ 2562  และจัด ทําแผน 

การดําเนินงานศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม 

ปงบประมาณ 2562 
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2.7) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะหดานการปองกันและแกไขปญหาขอทาน   

กลุมเปาหมาย 

 ข าราชการ  เจ าหน า ท่ี   คณะทํางานด านสั งคม

สงเคราะหหนวยงาน พมจ. 4 จังหวัดภาคตะวันออก หนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงาน NGO   เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 3 และวิทยากร รวมท้ังหมด 40 คน 

ผลการดําเนินงาน 

 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู ปฏิ บั ติ ง านนักสั งคม 

สงเคราะหดานการปองกันและแกไขปญหาขอทาน ระหวางวันท่ี  19 - 21  กันยายน  2561   

ณ  ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุจังหวัดชลบุรี  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เปนการใหความรู

ในดานสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชน การนําหลักสังคมสงเคราะหมาใชในการปฏิบัติงานกับกลุมเปาหมาย   

การเขียนรายงาน   การประสานสงตอผูรับบริการ 

การคุมครองตนเองของผูปฏิบัติงาน  จรรยาบรรณ 

ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห   เพ่ือใชประโยชน 

ในการพัฒนาตนเองและหนวยงานตอไป 

 

 
“การส่ือสาร” เปนกลยุทธท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ท่ีจะนําไปสูการรับรู เรียนรู ใหเกิดความเขาใจ 

ท่ีถูกตองตรงกันของผูถายทอดและผูรับฟงขอมูลท้ังองคกรตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ 

ในดานขอทาน ทําใหสามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกันไดอยางถูกตองเหมาะสมและนําไปสูเปาหมาย

ท่ีตั้งไวอยางมีทิศทางเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาองคความรูดานการสื่อสาร  

2. เพ่ือศึกษากระบวนการยุติปญหาขอทาน  

3. เพ่ือพัฒนาองคความรูดานการสื่อสาร 

4. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาองคความรูดานการสื่อสาร 

เพ่ือยุติปญหาการขอทาน 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

ของประเทศไทยซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริม

และสนับสนุนวิชาการ 2 และ สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 โดยมีขอบเขตการศึกษาดานตางๆ 

ดังนี้  

3. โครงการวิจัยและพัฒนาการส่ือสารเพ่ือยุติปญหาการขอทาน 

 



สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
 

รายงานประจําป 2561 29 
 

 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

 

ขอบเขตพ้ืนท่ี ทําการศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 7 จังหวัด อันประกอบดวย จังหวัดสระแกว 

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขตรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2)  

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดตราด  

(เขตรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3) 

ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาในการศึกษาจะครอบคลุมองคความรู

ดานการสื่อสารเพ่ือยุติปญหาการขอทาน การสรางกระบวนการเรียนรู 

การสรางความรูความเขาใจในการใหทานถูกวิธี  ดวยการใช 

แบบสัมภาษณ การสังเกต การเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม  

(Focus Group) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูท่ีมี 

สวนเก่ียวของดานคนขอทาน รวมท้ังการศึกษาวรรณกรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางกลยุทธการสื่อสาร

ในการยุติปญหาการขอทานตอไป 

ขอบเขตประชากร   สํ าหรั บประชากร เป าหมาย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย  

1. หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการควบคุมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูกระทําการขอทาน ไดแก ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง 

ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 7 จังหวัด ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง

กรุงเทพมหานคร และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  

2. ภาคีเครือขายดานการสื่อสารทางสังคม อาทินักจัดรายการวิทยุ ผูเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิจัย สามารถสรุปสถานการณปญหาการ 

ขอทานและมาตรการ 

การจัดการปญหาการ

ข อ ท า น  ต ล อ ด จ น

ขอเสนอแนะเ พ่ือการ

จัดการปญหาการขอทาน ไดดังนี้ 

ปญหาการขอทานในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเปนปรากฏการณ

ปญหาท่ีมีความสลับซับซอนและเปนสถานการณท่ีตองการการจัดการอยางเรงดวนและจริงจังเนื่องจากพบวา  

มีขอทานตางดาวในทุกจังหวัดภาคตะวันออก โดยสวนใหญจะเปน

ขอทานท่ีมากระทําการขอทานซํ้า ซ่ึงขอทานตางดาวเหลานี้ได

พัฒนารูปแบบและกลยุทธในการขอเงินและสรางความนาสงสาร

เพ่ือใหผูใหมอบเงินหรือสิ่งของ กลาวคือผูกระทําการขอทานรูถึง

นิสัยคนไทยวามีความสงสาร โอบออม ชอบชวยเหลือผูอ่ืนท่ีตก

ทุกขไดยาก มีความยากลําบากโดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส  
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คนพิการ ผูสูงอายุ ขณะท่ีผูใหเงินขอทานยังคงมองวาการใหเงินขอทานเปนสิ่งท่ีดีท่ีควรกระทําเพราะการ

ชวยเหลือผูท่ีตกทุกขไดยากโดยไมรับรูถึงปญหาและผลกระทบจากการใหเงินขอทาน ทําใหเห็นไดวาจําเปนตอง

มีการสื่อสารสรางการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตองตอกลุมผูใหเพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือ  

“หยุดใหเงินขอทาน” อันเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะยุติปญหาการขอทาน 

นอกจากนี้ ผูกระทําการขอทานจะรูถึงขอกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติของเจาหนาท่ี (มาตรการ 

การจัดระเบียบขอทาน) รวมถึงการบังคับใชกฎหมายท่ียังขาดประสิทธิภาพ กลาวคือ การไมบังคับกฎหมาย

อยางเขมงวดจริงจัง เชน การใชวิจารณญาณในการปรับเงินขอทานโดยไมมีการกําหนดคาปรับท่ีชัดเจน 

เปนมาตรฐาน หรือการไมดําเนินคดีอยางเด็ดขาดกรณีขอทานตางดาว ประกอบกับรูปแบบระบบการทํางาน

ของขอทานเปนระบบท่ีมีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยจะมีกลุมคน

ไทยเขาไปมีสวนเก่ียวของในการเปนธุระ นําพาผูกระทําการขอทานไป

นั่งขอทานตามจุดตางๆ ทําใหสถานการณปญหาการขอทานยังคงเปน

ภาวะท่ีนาเปนหวง 

ยิ่งไปกวานั้น ผู ท่ี เ ก่ียวของโดยเฉพาะเจาหนา ท่ีของรัฐ 

หนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีไมรับรูถึงปญหาการขอทาน และแนวทาง 

การปฏิบัติในการจัดการปญหาการขอทาน ตลอดจนข้ันตอนการทํางานของหนวยงาน และการทํางานรวมกัน

ระหวางหนวยงานท่ีจะเสริมศักยภาพซ่ึงกันและกันในลักษณะสหวิชาชีพและสหวิทยาการ ทําใหการจัดการ

ปญหาขอทานขาดประสิทธิภาพ ไมมีทิศทางเปาหมายท่ีชัดเจน 

ในขณะท่ีทัศนะของคนไทยท่ัวไปไมรูจักปญหาและผลกระทบของการขอทาน ไมมองวาขอทาน 

เปนปญหาอาชญากรรมและปญหาสังคมในรูปแบบหนึ่ง 

ตลอดจนไมทราบถึงเสนทางการขอทาน ผลประโยชน

และรายไดจากการขอทาน ไมทราบถึงแนวทางและ

วิธีการทํางานของเจาหนาท่ีทําใหเกิดทัศนะทางลบ 

อาทิ มองวาเจาหนาท่ีไปกลั่นแกลงผูกระทําการขอทาน 

มีการตอวา ตําหนิเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน รวมถึงไมให

ความรวมมือหรือการแจงเบาะแสตอเจาหนาท่ี   

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

1. เง่ือนไขสําคัญในการจัดการปญหาการขอทานคือ 

การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับปญหาการขอทาน

แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ า ก ก า ร ข อ ท า น  ดั ง นั้ น  

ควรมุงการส่ือสารกับสังคมในการยุติการให เ งินขอทาน 

ไปยังกลุมผูให โดยมาตรการการสื่อสารดังกลาวตองทําใหเปน

วาระแหงชาติ และดําเนินการโดยผูท่ีมีสวนสําคัญในการสราง

การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาทิ ผูนําทางสังคม ผูนําทางศาสนา 
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2. ควรมีการกําหนดนโยบายและเปาหมาย

การจัดการปญหาการขอทานท่ีชัดเจนตั้งแตนโยบาย

ระดับชาติ และนโยบายการจัดการปญหาขอทานใน

ระดับพ้ืนท่ีจังหวัด โดยกําหนดใหปญหาการขอทาน

เปนวาระแหงชาติท่ีตองเรงแกไข เนื่องจากผูกระทํา

การขอทานเปนชาวตางชาติและมีลักษณะกระทําผิด

ซํ้า รวมถึงมีลักษณะการกระทําผิดในลักษณะกลุม/ 

ขบวนการ  ซ่ึ ง เข าข ายขบวนการอาชญากรรม 

ขามชาติ ท่ีอาจกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

3. คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานระดับจังหวัดควรเปนกลไกในการขับเคล่ือนงานปองกัน

และจัดการปญหาการขอทานอยางเปนระบบเชิงบูรณาการ ตั้งแตการสํารวจศึกษาสถานการณปญหา 

การขอทาน การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน

ระหว างหนวยงาน และการติดตามประเ มินผล 

การจัดการปญหาการขอทานอยางตอเนื่อง 

4. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดการ 

ปญหากา รขอทาน ท่ี เ ป น มาตรฐาน ท่ี ชั ด เ จน 

โดยเฉพาะการจับปรับ การดําเนินคดี รวมถึงการ

พัฒนารูปแบบการควบคุมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูกระทําการขอทานท่ีจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(ไมมากระทําการขอทานซํ้า)  

5. การปรับรูปแบบการจัดระเบียบการขอทานโดยเนนการรณรงคเพ่ือสรางการรับรูและความ

เขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบจากการขอทาน ( ท่ีผานมา การจัดระเบียบขอทาน  

เนนไปท่ีการจัดการในกลุมผูขอ/ ขอทาน ซ่ึงไดผลนอยลงเนื่องจากกลุมผูกระทําการขอทานจดจําใบหนา 

และรูแนวทาง ตลอดจนแผนการฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ี) เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป 

มีการรับรู ท่ี ถูกตองอันนํ าไปสู การยุติ 

การใหเงินขอทาน และใหความรวมมือ 

กับเจาหนาท่ีในการแจงเบาะแสขอทาน 

ร ว ม ถึ ง ผู ท่ี อ ยู ใ น ภ า ว ะ ย า ก ลํ า บ า ก  

ดอยโอกาสหรือเสี่ยงตอการเปนคนไรท่ีพ่ึง  

6. ควรมีการพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือกําหนดแนวทางการปองกันปญหา 

การขอทาน ตลอดจนปญหาอาชญากรรมระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

หรือปญหาการคามนุษย (การแสวงหาประโยชนจากผูอ่ืนในรูปการนําคนมาขอทาน)  
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ผูกระทําการขอทานเปนกลุมเปาหมายสําคัญในงาน

ดานนโยบายสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ประกอบ

กับประเทศไทยไดเล็งเห็นคุณคาความเปนมนุษยและตระหนัก

ถึ ง ส ภ า พปญ ห า ท่ี เ กิ ด ข้ึ น กั บก ลุ ม เ ป า หม ายดั ง ก ล า ว  

จึ ง ไดประกาศพระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน  

พ.ศ.2559 เ พ่ือให เ กิดแนวทางการคุมครอง การควบคุม  

การพัฒนาคุณชีวิตขอทาน และแยกผูแสดงความสามารถออกจากผูกระทําการขอทาน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการ

แกปญหาสังคมและปรับปรุงการคุมครองสวัสดิภาพของบุคคล 

ให เหมาะสมยิ่ ง ข้ึน อีกท้ังเ พ่ือกําหนดความผิดทางอาญา 

แกผู หาประโยชนจากความไมสมประกอบทางร างกาย 

สติปญญาหรือจิตใจของผูอ่ืน การคุมครองและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตขอทานตามกฎหมายดังกลาวเปนการชวยเหลือ บําบัดรักษา 

ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ ตลอดจนการฝกอาชีพให 

ผูทําการขอทานดังกลาว จําเปนตองอาศัยความรวมมือและ 

การขับเคลื่อนรวมกันจากหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของอันนําไปสูการยุติการขอทานตอไป  

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาสถานการณปญหาและอุปสรรคในการทํางานดานการจัดการปญหาขอทาน 

2. ศึกษาแนวทางการจัดการและการปองกันปญหาขอทานภายใตมุมมองสหวิชาชีพ 

3. พัฒนารูปแบบการจัดการและการปองกันปญหาขอทานอยางมีสวนรวม 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 อันประกอบดวย 

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

ซ่ึ งจากวัต ถุประสงคการวิ จั ย  รูปแบบการวิ จั ย  รวมถึ ง 

การออกแบบ (Research Design) ไดกําหนดวิธีการวิจัยโดย

ประยุกตใชวิธีการวิจัยท่ีหลากหลายเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย ทําใหวิธีการวิจัยในงานวิจัยชิ้นนี้มีลักษณะ

ผสมผสานหลายวิธกีาร (Mixed Method) ดังเชน 

         1. ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และ

แบบสํารวจขอมูลภาคสนาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสถิติหนวยงานรวมถึงสถานการณปญหาการขอทาน 

ท่ี เ กิด ข้ึน ใน เขต พ้ืน ท่ีรับผิดชอบสํ านักงานส ง เสริมและ 

สนับสนุนวิชาการ 3 

4. โครงการวิจัยรูปแบบการปองกับและแกไขปญหาขอทานแบบมีสวนรวม 
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2. ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key informants Interviewing)  

การจัดประชุมอภิปรายกลุมยอย (Focus Group Discussion) การลงพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติการและการสังเกตการณ

อยางมีสวนรวม (Participation Observations) เก่ียวกับการ

จัดระเบียบขอทาน การศึกษาดูงาน (Site Visit) เก่ียวกับ

ปฏิบัติการท่ีดี (Good Practice) ในการจัดการปญหาการ

ขอทานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเสี่ยง การจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) การศึกษาขอมูลจากเอกสารหลัก 

(Critical Desk Review) ในลักษณะการวิจัยเชิงเอกสาร 

โดยมีการวิจัยเอกสารท้ังเอกสารระดับปฐมภูมิและเอกสาร

ระดับทุติยภูมิ และการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตองานวิจัย/การวิพากษผลการวิจัย และเทคนิควิธีการ 

ถอดบทเรียน (Lesson Learnt) แบบ After Action Review 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิ จั ย  สามารถสรุปสถานการณปญหา 

การขอทาน แนวทางการจัดการและการปองกันปญหาขอทาน

ภายใตมุมมองสหวิชาชีพ และรูปแบบการจัดการและการปองกัน

ปญห าขอทานอย า ง มี ส ว น ร ว ม  ตลอดจนข อ เ สนอแนะ 

เพ่ือการจัดการปญหาการขอทาน ไดดังนี้ 

1. สถานการณปญหาและอุปสรรคในการทํางานดาน

การจัดการปญหาขอทาน ประเทศไทยมีการกระจายตัวของปญหาขอทานอยูท่ัวไปในทุกภูมิภาค ในหัวเมือง

ใหญและสถานท่ีท่ีมีความเจริญ เชน ตลาดนัด แหลงทองเท่ียว วัด งานประจําป งานวัด สถานีรถไฟ ตลาดชุมชน 

หางสรรพสินคา โดยทําการขอทานในชวงเวลากลางวันและเย็นท่ีผูคนพลุกพลาน มีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 

ไดแก กัมพูชา พมา จีน ลาว เวียดนาม และอ่ืนๆ รวมถึงบุคคลไรรากเหงาท่ีไมมีสัญชาติไทย ซ่ึงเปนกลุม

เปราะบาง สงผลกระทบใน 3 ดานท่ีสําคัญคือ  

1) ดานความเปนระเบียบของชุมชน 2) ดานความ

ปลอดภัยของคนในชุมชน และ 3) ดานเศรษฐกิจ 

การทองเท่ียวของชุมชน สะทอนถึงสวัสดิการท่ีไม

ท่ัวถึงและเพียงพอ  

2. แนวทางการจัดการและการปองกัน

ปญหาขอทานภายใตมุมมองสหวิชาชีพ มี 2 กรณี คือ 1) ไมมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน  

ซ่ึ ง กํ าหนดโดยกระทรวงการ พัฒนาสั งคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย 2) มีการกําหนดเปาหมาย 

ในการดําเนินงานรวมกัน โดยคณะอนุกรรมการ

ควบคุมการขอทานจังหวัด ผลท่ีเกิดข้ึนประชาชน 

ในพ้ืนท่ีเริ่มเขาใจกระบวนการดําเนินงานมากข้ึน  
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เขารวมเปนเครือขายในการแจงผูกระทําการขอทาน แตมีบางพ้ืนท่ียังไมเขาใจกระบวนการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะผู ท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ท่ียังมีการทําบุญคูกับการทําทาน จํานวนผูทําการขอทานลดลง  

เนื่องจากการจัดระเบียบและการลงพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ี แตยังมีบางรายกลับมาขอทานซํ้า เนื่องจากครอบครัว

ไมใหความสนใจ และการไมเกรงกลัวกฎหมาย  

3. รูปแบบการจัดการและการปองกันปญหาขอทานอยางมีสวนรวม มี 5 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 การรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง ประกอบดวย 3 วิธีการหลัก  

1) การรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับ

พฤติกรรมขอทาน (การรับรูถึงปญหาและผลกระทบ) 2) การสราง

ค ว าม ร ว ม มื อ กับพ อค า  แม ค า  คน ใน พ้ื น ท่ี ชุ ม ช น  แล ะ  

3) การรณรงคใหความรู ท่ี ถูกตองเก่ียวกับการใหทานถูกวิธี  

ภายใตหลักการท่ีวา “งดใหเงินขอทาน” 

รูปแบบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูกระทําการขอทาน 

ประกอบดวย 3 วิธีการหลักคือ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูกระทําการขอทาน ผานกระบวนการพัฒนาศักยภาพ 

และฝกอาชีพ  2) การควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู ก ร ะ ทํ า ก า ร ขอทานตามแนว ทา งและข อปฏิ บั ติ 

ของสถานคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูกระทํา 

การขอทาน และ 3) การคุมครองและสงเสริมสวัสดิภาพ

ขอทานเด็ก  

รูปแบบท่ี 3 การปองกันมิใหกลับมาขอทานซํ้า  ประกอบดวย 3 วิธีการหลักคือ 1) การสังคมสงเคราะห

โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะ และการฝกอาชีพเพ่ือใหเกิดการชวยเหลือพ่ึงพาตนเองได โดยเนนการสรางคุณคา

ตนเอง 2) การปราบปรามและดําเนินคดีอยางเด็ดขาดผานการบังคับใชกฎหมายจริงจังโดยการดําเนินคด ี

บนความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในและระหวางประเทศ และ 3) การจัดการระบบฐานขอมูล  

รูปแบบท่ี 4 การสืบสวนจับกุมและปราบปราม

ขบวนการหรือแกงขอทาน ประกอบดวย 6 วิธีการหลักคือ  

1) การปราบปราม สืบสวนจับกุมกลุมขบวนการขอทาน  

2) การสรางการรับรูปญหาขอทานไปยังผูใหเพ่ือยุติการใหเงิน

ขอทาน  3)  การสร า งความรวม มือระหว า งหน วยงาน 

ในการปราบปรามการขอทาน 4) การจําแนกวิธีการ ประเภท

ขบวนการขอทานเพ่ือสรางความตระหนักและรับรูใหแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  5) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูบังคับใชกฎหมายใหมีการดําเนินการอยาง

เครงครัด จริงจัง และ 6) การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานระหวางประเทศ (Interpol) เพ่ือรวมกัน

จัดการอาชญากรรมระหวางประเทศ/ขามชาติ 
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รูปแบบท่ี 5 การพัฒนานโยบายการจัดการปญหาการ

ขอทานในระดับพ้ืนท่ี ประกอบดวย 5 วิธีการหลักคือ 1) การกําหนด

แนวทางการจัดการและควบคุมการขอทานท่ีสอดคลองกัน 

ท้ังระดับชาติและระดับจังหวัด  2) การประชุมกําหนดข้ันตอนและ

ซักซอมบทบาทการทํางานระหวางหนวยงาน 3) การกําหนด

นโยบายระดับกระทรวง  4) การสงเสริมความรวมมือและการมีสวน

รวมของพ้ืนท่ีชุมชน รวมถึงหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีชุมชน และ  

5) การอบรมใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการ

จัดการปญหาขอทานตามบทบาทอํานาจหนาท่ีทางกฎหมาย 

และกําหนดแนวทางการบูรณาการการทํางานระหวาง

หนวยงาน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยดังนี ้

1. การสรางการรับรูของสังคมเก่ียวกับการงดใหเงิน

ขอทานผานการประชาสัมพันธเชิงรุกมากข้ึน โดยเนนเขาถึงพ้ืนท่ีในระดับหมูบานโดยสื่อสารผานผูนําทางสังคม 

ผูนําทางความเชื่อ ผูนําชุมชน ในลักษณะ Mass Media เชน การทําสปอตโฆษณาทางโทรทัศนหรือวิทยุ  

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการกําหนดแนวทางการ

จัดการปญหาอยางเปนกระบวนระบบตั้งแตการปองกัน 

และแกไขปญหาขอทาน และติดตามผล โดยควรมีมาตรการ

รองรับและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

3. ควรมีการบังคับใชกฎหมายใหเต็มรูปแบบ และ

เขมขน จริ งจั ง  ท้ังมาตรการการจับกุม การปรับและ 

การดําเนินคดีในกรณีขอทานตางชาติ 

4. การดําเนินงานดานการจัดการปญหาขอทาน ควรเปนหนาท่ีหลักของศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง 

แบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ท้ังเรื่องงบประมาณ และเรื่องบุคลากร 

5. ควรมีการประชุมและซักซอมความความรูความเขาใจกับเครือขายท่ีเก่ียวของ ไดแก ตํารวจ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินผานคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานระดับจังหวัด 

6. บุคลากรเจาหนาท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยควรไดรับการพัฒนาท่ีเพียงพอในการรับรูเรื่อง

กฎหมายตางๆ ท่ีเ ก่ียวของอยางชัดเจนทุกฉบับ เพ่ือใหการ 

ขับเคลื่อนงานในภาพรวมดําเนินไปดวยดี  

7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ควรมีรูปแบบและแนวทางการปองกันปญหาขอทานท่ีมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน เพ่ือปองกันมิใหคนกลุมเสี่ยง

เขาสูกระบวนการขอทาน รวมถึงใหความสําคัญตอการรับรูและความเขาใจของผูใหทานท่ีจะนําไปสูการ  

“งดใหเงินขอทาน” 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาชองทางการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูสูงอายุในเขตชนบท 

ท่ีมีในปจจุบัน  

2. เพ่ือศึกษาความตองการสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการจัดสวัสดิการสังคม

ของผูสูงอายุในเขตชนบท  

3. เพ่ือจดัทาแบบจาลองการสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดสวัสดิการสังคม 

ใหกับผูสูงอายุในเขตชนบท 

วิธีการศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยท้ังเชิงปริมาณ และการศึกษาเชิงคุณภาพและนาเสนอขอมูลแบบพรรณนา 

ท้ังนี้คณะวิจัยแบงวิธีการศึกษาตามหัวขอดังตอไปนี้  

การคัดเลือกพ้ืนท่ี  

ข้ันตอนท่ี 1 คัดเลือกพ้ืนท่ีในเขตชนบท คือ พ้ืนท่ีนอกเขต

เทศบาลตําบล นอกเขตเทศบาลเมือง และนอกเขตเทศบาลนคร 

จํานวน 1 พ้ืนท่ี ในแตละเขตสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 3 

ข้ันตอนท่ี 2 คัดเลือกชมรม/กลุมผูสูงอายุ จํานวน 1 กลุม 

โดยมีเกณฑท่ีกําหนดดังนี้  

(พ้ืนท่ีท่ีคัดเลือกศึกษาของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 คือ อบต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง  

และ อบต.ดานชุมพล  อ.บอไร  จ.ตราด)  

1. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งในดานการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร การใชคอมพิวเตอร การใชอินเตอรเน็ต  

2. เปนศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (IT) ในพ้ืนท่ี  

3. มีผลงานไมเกิน 5 ป นับจากปจจุบัน  

4. ไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนอยางดี  

5. ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุม มี

สวนรวมในการดาเนินงานของชมรมเปนอยางดี  

 

5. โครงการวิจัยแบบจําลองการสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือการจัดสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุในเขตชนบท 
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ผลการศึกษา 

วัตถุประสงคขอท่ี 1: เพ่ือศึกษาชองทางการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูสูงอายุ

ในเขตชนบทท่ีมีในปจจุบัน 

ผลการการลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 3,796 ในเขตชนบท รวม 12 พ้ืนท่ี 

พบวา ชองทางเสียงตามสายเปนชองทางท่ีผูสูงอายุใชในการรับรูเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมผูสูงอายุมากท่ีสุดใน

ปจจุบัน (56.2 %)  ในชวงแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 5 ป พ.ศ.2525 ถึง พ.ศ.2529 

ประชาชนตามหมูบานในชนบทตาง ๆ ไดทําการจัดตั้งหอกระจายขาวเพ่ือกระจายเสียงเผยแพรขาวสารและ

ความบันเทิงในหมูบานเปนจํานวนมาก และหนวยงานรัฐในขณะนั้นก็ใหความสําคัญและสนับสนุนหอกระจาย

ขาวในดานตางตาง เชน การใหความรูดานการเกษตร สุขภาพอนามัย การพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับบริบท 

แตละพ้ืนท่ี (ประไพพรรณ ธงอิงเนตร, 2533) จากการท่ีหมูบานแทบทุกแหงในเขตพ้ืนท่ีชนบทมีการถายทอด

ขาวสารผานหอกระจายขาวสารเปนประจํา(เกศินี จุฑาวิจิตร, 2542) ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจท่ีวา  

ป ร ะ ช า ช น ผู สู ง อ า ยุ ใ น พ้ื น ท่ี จึ ง มี ค ว า ม คุ น ชิ น 

กับการรับขาวสารจากชองทางเสียงตามสายมากกวา 

การทราบขาวจากวิทยุหรือโทรทัศน (ดวงพร คํานูณวัฒน, 

2545) ดังนั้น ชองทางเสียงตามสาย ถือเปนชองทางสําคัญ

ในการพัฒนาสังคมผูสูงอายุในทองถ่ินชนบท นอกจากนี ้

การลง พ้ืน ท่ีสัมภาษณผู เชี่ ยวชาญเขตยัง ไดประเด็น 

ท่ีนาสนใจเพ่ิมเติมดังนี้  สาเหตุสําคัญท่ีทําใหชองทาง 

เสียงตามสายเปนชองทางท่ีผูสูงอายุในเขตชนบทท่ีมีในปจจุบันใชในการรับรูเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

มากท่ีสุด เนื่องจาก ไมมีคาใชจายในการรับฟงและเขาถึงขอมูล อีกท้ังยังใชภาษาทองถ่ินทําใหผูสูงอาย ุ

ในเขตชนบทเขาใจงายข้ึน อีกท้ังการสื่อสารรูปแบบการฟงยังเปนท่ีนิยมของผูสูงอายุมากกวาการอานเนื่องจาก

การศึกษาและการเสื่อมสภาพของอวัยวะทางการมองเห็น  

ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาเพ่ิมเติมอีกวา มากกวารอยละ 90 ของผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีชนบทปจจุบัน

ไมเคยใชเทคโนโลยีในการเขาถึงขาวสารและสวัสดิการดานตางๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษยท้ัง 7 ดานเลย สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมาน ลอยฟา (2554) พบวา แมผูสูงอาย ุ

จะเริ่มปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแตก็ยังเปนสวนนอย มีผูสูงอายุอีกจํานวนมากยังไมสนใจ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ท้ังนี้อาจ เนื่องจากความยากในการใชงานและผูสูงอายุไมมีประสบการณหรือมี

ประสบการณนอย จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการสงเสริมการใช

เทคโนโลยีกับผูสูงอายุในเขตชนบท 3 ประเด็นโดยควรคํานึงถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุมผูสูงอายุดังรูป 5.1 ดังนี้ 

1) ปญหาดานรางกาย: เทคโนโลยีเองตองดีไซนมาเฉพาะคนกลุมผูใชคือผูสูงอายุเทานั้น โดยคํานึงถึง

ความเสื่อสภาพของรางกายและอวัยวะของผูสูงอายุเปนสําคัญ  

2) ปญหาดานจิตใจ: ความงายในการเรียนรูวิธีใชงานระบบสารสนเทศถือเปนอีกเรื่องท่ีสําคัญ  

เพราะผูสูงอายุท่ีใชพยามความพยายามและความสามารถในการเรียนรูเรื่องใหมนอยลง  
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3) ปญหาดานเศรษฐกิจ: เรื่องของ infrastructure ท่ีรัฐบาลจะตองลงทุนเขามาในเขตพ้ืนท่ี เชน 

ระบบอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรในครัวเรือน หรือโครงการคอมพิวเตอรราคาถูก 

 

 

 
 

รูปท่ี 5.1 ปญหาท่ีพบไดในกลุมผูสูงอายุ (วิเชียร ชุติมาสกุล, 2556) 

 

วัตถุประสงคขอท่ี 2: เพ่ือศึกษาความตองการสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เพ่ือการจัดสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตชนบท 

 สวัสดิการสังคมดานการศึกษา 

 เทคโนโลยีสานสนเทศมีความสําคัญตอการจัดสวัสดิการสังคมดานการศึกษาของผูสูงอายุ เนื่องจาก 

จะชวยกระตุนความสามารถในการคิด การเรียนรู ความจํา และชะลออาการภาวะสมองเสื่อม อีกท้ังยังเปน 

การขยายโอกาสในการศึกษา และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ชวยใหผูสูงอายุมองเห็นถึงคุณคาและ 

ประโยชนของตนเอง (สมาน ลอยฟา, 2554) ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงใหเห็นวา ผูสูงอาย ุ

มีความตองการใช  E-Learning มากกวาเทคโนโลยีอ่ืนในการเขาถึงสิทธิสวัสดิการดานการศึกษาของผูสูงอายุ

ในเขตชนบท จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใหเหตุผลวา ผูสูงอายุในชนบทบางสวนก็มีความสนใจ 

ท่ีจะเรียนรูเพ่ิมเติม จากเสียงตอบรับจากการเขามาเรียนในโรงเรียนผูสูงอายุ แตเหตุผลหลักท่ีผูสูงอายุสวนใหญ

ตองการ E-learning จะมากจากขอดีของ E-learning เม่ือเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ (Google Search, 

YouTube, Facebook, Line) นอกจากความยืดหยุนและความสะดวกท่ีผูเรียนสามารถ เขาถึงเนื้อหาหลักสูตร 

ณ เวลาและสถานท่ีใดก็ไดตามแตความสะดวก ในสภาพการเรียนการสอนผานเว็บ ผูเรียนจะมีเสรีภาพ 

ในการคนควาและเรียนรูสิ่งท่ีตนสนใจ ซ่ึงบางครั้งอาจเปนสิ่งท่ีอยูนอกเหนือความคาดหวังของผูสอน  
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ผูเรียนสามารถตัดสินใจเรื่องจังหวะการเรียนและประเด็นสําคัญของเนื้อหาการเรียน จึงทําใหเสนทาง 

ของการเรียนแบบ E-Learning ของ นักเรียนแตละ

คนมีความแตกตางกันตามความตองการของตน  

ถ าผู เ รี ยน มีวิ นั ย ในตน เอง  มี เป าหมายและ 

ความเขา ใจเ ก่ียว กับสภาพแวดลอมของเว็บ  

จึงจะทําใหผู เรียนควบคุมการเรียนผานเว็บได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

สวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัย 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจะเอ้ือประโยชนตอผูสูงอายุในการเปนเครื่องมือเพ่ือชดเชย

ความเสื่อมสภาพของร างกายและช วยให ผู  สู งอายุยั งคงรักษารูปแบบการดํารงชีวิต ท่ี เป นอิสระ  

(Abbey & Hude, 2009; Eastman & Iyer, 2004) ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงใหเห็นวา 

ผูสูงอายุในเขตชนบทมีความตองการใชสายรัดขอมูลแจงเตือนสุขภาพมากกวาเทคโนโลยีอ่ืน (Application  

ในมือถือ, Web Site, Google Search) ในการเขาถึงสิทธิสวัสดิการดานสุขภาพ ผูเชี่ยวชาญเขตในพ้ืนท่ี 

ใหเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ ปจจุบันผูสูงอายุอาศัยอยูอยางลําพังโดยไมมีลูกหลาน มีหลายรายเปนผูปวย  

ตองมีคนดูแลตลอดเวลา การนําเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาใชจะสามารถชวยใหผูสูงอายุสามารถ

ดูแลตัวเองไดดียิ่งข้ึนหรือลูกหลานก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผูสูงอายุไดตลอดเวลาในชวงเวลา 

ท่ีตองออกไปทํางาน โดยใชอุปกรณท่ีพกพางายและกะทัดรัดเปนเครื่องตรวจวัดรางกายของผูสูงอายุท่ีชื่อวา 

“สายรัดขอมือวัดสุขภาพ” ในยามฉุกเฉินหากมีการใชสายรัดขอมือสุขภาพเพ่ือตรวจจับความเคลื่อนไหว 

สัญญาณชีพก็จะทําใหทางหนวยงาน อบต. รพ.สต. อสม. เขาใหการชวยเหลือไดทันที  

สวัสดิการสังคมดานท่ีอยูอาศัย 

 ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุในเขตชนบทมีความตองการใช  

Social map มากกวาเทคโนโลยีอ่ืน (Web site, Facebook, และ Applicationในมือถือเรื่องท่ีอยูอาศัย)  

ในการเขาถึงสิทธิสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย เนื่องจาก Social Map เปนการตอบโจทย 5 ประการ มีใครอยูท่ี

ไหน เดือดรอนเรื่องอะไร อยากไดอะไร และเคยได

อะไรบางเม่ือไรท่ีเปน นอกจากนี้ คําวา Map บอก

ยังบอกพิกัด พ้ืนท่ี สถานะท่ีอยู และก็ตองมีดานการ

ใหความชวยเหลือดวย  

สวัสดิการรายไดและการมีงานทํา  

ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดง

ใหเห็นวา ผูสูงอายุในเขตชนบทไมมีความตองการ 

ใชเทคโนโลยีใดในการเขาถึงเรื่องการมีรายไดและ

การมีงานทํา ผูเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ีใหเหตุเนื่องจาก

ผูสูงอายุในชนบทสวนใหญอยูตามลําพัง ไมไดประกอบอาชีพ เพราะสุขภาพรางกายไมเอ้ืออํานวย จึงไมมีความ

จําเปนตองใชเทคโนโลยีในดานการทํางานและรายได หรือถาประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
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ซ่ึงไมมีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีอยูแลว ถาตองใชเทคโนโลยีในการใหผูสูงอายุมีงานทําและรายไดสําหรับ

ผูสูงอายุในชนบทควรเปนเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรหรือการเรียนรูเพ่ือใชในการทํา

เกษตรกรรม ควรมีลักษณะและรูปแบบท่ีใชงานงาย ไมซับซอน โดยมีผูสอนและฝกปฏิบัติ  

สวัสดิการดานนันทนาการ 

ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุ ตองการใชชองทาง YouTube มากกวา

ชองทางอ่ืนในการเขาถึงสิทธิสวัสดิการดานนันทนาการ การสัมภาษณไดเหตุผลอธิบายดังนี้ YouTube เปน

ชองทางนันทนาการท่ีท่ีใชงานงาย คนหาสะดวก เพ่ือใหเกิดการเขาถึงท่ีมากข้ึน YouTube ควรออกแบบ

เฉพาะใหกลุมผูสูงอายุ เชน ตองมีตัวหนังสือขนาดใหญ เสียงชัดเจน และไมซับซอนในการคนหา และมีแหลงท่ีมา

ของขอมูลและผูดําเนินรายการท่ีมีความนาเชื่อถือ มีองคกรรับรองได 

สวัสดิการความยุติธรรม 

 ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุไมมีความตองการใชใชเทคโนโลย ี

ท้ัง 4 ชองทาง (Web site, Google search, Applicationในมือถือเรื่องกฎหมายและสิทธิ และ Facebook) 

ในการเขาถึงสิทธิสวัสดิการดานยุติธรรมของผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุในชนบทสวนใหญมักปรึกษาปญหารือ

กฎหมายกับครอบครัว ญาติพ่ีนอง หรือ เพ่ือนๆ มากกวา เนื่องจากสามารถท่ีจะพูดคุยสอบถามไดอยางละเอียด 

และเลือกบุคคลท่ีนาเชื่อถือในการใหคําปรึกษาไดดวย จึงเห็นวาผูสูงอายุไมมีจําเปนท่ีจะใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทางดานกฎหมาย 

สิทธิสวัสดิการดานการบริการทางสังคมท่ัวไป 

 ผลการทดสอบ One-way ANOVA แสดงใหเห็นวาความตองการใช บัตรสวัสดิการแหงรัฐในการเขาถึง

สิทธิสวัสดิการดานบริการทางสังคมท่ัวไปมีคาสูงท่ีสุด เนื่องจากการสรางแรงจูงใจในการใชรูปแบบของเงิน  

300 บาท ผูสูงอายุในชนบทตองการมีรายไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือนํามาใชจายในครอบครัว  

วัตถุประสงคขอท่ี 3: เพ่ือจัดทําแบบจําลองการสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือการจัดสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุในเขตชนบท 

จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุใน

เขตชนบทมีความตองการใชเทคโนโลย ี

ในการเขาถึงสวัสดิการสังคมท้ัง 7 ดาน 

โดยการเขาใชงานแบบ Single Sign-On 

กล า ว คือ  ระบบการยื นยั น ตั วบุ คคล 

(Authentication) ท่ีผูใชงานลงชื่อเขาใช

งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แลวสามารถ

เขาใชงานระบบหลายระบบได โดยไมตอง

ลงชื่อเขาใชงานซํ้าอีก 
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รูปท่ี 5.2 แบบจําลองการสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุ 

 

Module 1: สวัสดิการดานการศึกษา 

ควรเปนระบบ E-learning ท่ีออกแบบเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ มีเนื้อหาท่ีเฉพาะเจาะจง 

และผานการตรวจสอบจากหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ เพ่ือไมใหผูสูงอายุถูกลอหลวง ความเสื่อมสภาพ 

ทางดานรางกาย อาทิ การมองเห็นและการไดยินและความสามารถทางสมอง  (Billipp, 2001) เปนสวนสําคัญ

ท่ีตองคํานึงในการออกแบบระบบ E-learning เฉพาะสําหรับผูสูงอายุ  

Module 2: สวัสดิการดานสุขภาพ 

ควรจะเปนรูปแบบสายรัดข อมือแจงเตือนสุขภาพ สามารถบอกอัตราการเตนหัวใจ ชีพจร รวมท้ัง 

อาจเพ่ิม function เตือนใหกินยาตามเวลา และอุปกรณ sensor แจงเตือนเวลาผูสูงอายุเกิดเหตุฉุกเฉิน 

หกลม เปนตน 

Module 3: สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย 

ผูสูงอายุไมอยากได Application ในมือถือท่ีชวยใหการอยูอาศัยในบานสบายข้ึน หรือ Smart Home 

Application แตผูสูงอายุมีความตองการ Social map ท่ีสามารถตอบโจทย 5 ประการ มีใคร อยูท่ีไหน 

เดือดรอนเรื่องอะไร อยากไดอะไร และเคยไดอะไรบางเม่ือไรท่ีเปน นอกจากนี้ คําวา Map บอกยังพิกัด  

พ้ืนท่ี สถานะท่ีอยู เพ่ือชวยเหลือไดทันทีเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน  

Module 4: สวัสดิการดานนันทนาการ  
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อีกหนึ่ง module ท่ีควรจะเพ่ิม คือ Online Video Platform Application ลักษณะคลาย Youtube 

เพ่ือความนันทนาการของผูสูงวัย ซ่ึงจะชวยลดความรูสึกเหงา หดหู และอาการ ซึมเศราลง และเพ่ิมความม่ันใจ

ในตนเองมากข้ึน จะชวยใหมีจิตใจกระปรี้กระเปราข้ึน โดยตัว Application ตองมีตัวหนังสือขนาดใหญ  

เสียงชัดเจน และไมซับซอนในการคนหา  

Module 5: สวัสดิการดานบริการทางสังคมท่ัวไป  

บัตรสวัสดิการแหงรัฐในการเขาถึงสิทธิสวัสดิการดานบริการทางสังคมท่ัวไป เปนอีกหนึ่งตัวอยาง 

ในการสรางแรงจูงใจในการใชระบบ IT โดยใชเงินเปนตัวกระตุน  

 นอกจากนี้ปจจัยภายนอกก็มีสวนสําคัญเชนกันในการสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการจัดสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุในเขตชนบท มีปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีควรคํานึง 

หลายปจจัย ดังนี้    

 ความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการใชงานระบบ IT การศึกษาพบวา ผูสูงอายุประมาณ 

รอยละ 40.0 ไมมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการใชอินเทอรเน็ต และยังพบวาผูสูงอายุท่ีมีอายุ

มากกว าจะมีความสงสัย เ ก่ียว กับความสามารถของ ตนเองบ อยกว  าผู  สู งอายุ ท่ี มีอายุน อยกว  า  

(Reisenwitz, et al. 2007) การสงเสริมสนับสนุนจากผูใกลชิด การกระตุน การใหกําลังใจ และการสนับสนุน

ขอ งสมาชิ ก ใ นครอบครั ว  ลู กหล าน  ห รื อ เ พ่ื อน  ๆ  

มีสวนสงเสริมการใชระบบ IT ของผูสูงอายุ  

ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร มี ร า ย ไ ด  ท่ี จํ า กั ด  

คาใช จ ายถือว า เป นป จจัยขัดขวางการใช  เทคโนโลยี

ส า ร ส น เ ท ศ สํ า ห รั บ ผู  สู ง อ า ยุ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  

ซ่ึ งผู  สู งอายุ ในชนบทส วนมากมอง ว  าการมีอุปกรณ 

คอมพิวเตอรและการเขาถึงอินเทอรเน็ต เปนสิ่งฟุ มเฟอย หรือบางสวนอาจไมมีเงินเพียงพอในการซ้ือ

คอมพิวเตอรเปนของตนเอง อยางไรก็ตามรัฐควรเพ่ิมการเขาถึงคอมพิวเตอรท่ีเปนสาธารณะในเชตชนบท 

ใหมากข้ึน   

อุปกรณคอมพิวเตอร และซอฟตแวร ผูผลิต ไมไดออกแบบอุปกรณและซอฟตแวรใหเหมาะสมกับผูใช

ท่ีเปนผูสูงอายุ อาทิ ปุมกดตาง ๆ  จะมีท่ีขนาดเล็กมาก ซ่ึงยากสําหรับผูสูงอายุในการมองเห็นและการใชงาน 

นอกจากนี้ยังรวมถึงการออก Software ดวย  ท่ีผูออกแบบสวนใหญไมไดออกแบบโดยเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ 

ท่ี ไมมีการคํานึกถึงระดับความรูพ้ืนฐาน ปญหาดานสายตา ความจํา และ ปญหาการเคลื่อนไหว เปนตน  

 

 
คํานิยาม “การคามนุษย” ปรากฏอยู ในพิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษ 

ผูกออาชญากรรมการคามนุษยโดยเฉพาะในกลุมปราะบาง เชน สตรีและเด็ก โดยอนุสัญญาแหงองคการ

สหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร (Protocol to Prevent, Suppress 

6. โครงการวิจัยกระบวนการขับเคล่ือนการคุมครองพิทักษสิทธิสําหรับกลุมหญิงไทย 

ท่ีตกเปนเหย่ือการคามนุษยในตางประเทศ 
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and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United 

Nations Convention against Transnational Organized 

Crime) ไดใหคํานิยามคําวา “การคามนุษย” ไวในมาตรา 3 

ความวา (Vidyamali Samarasinghe, 2008 อางใน  

ศิบดี นพประเสริฐ, 2553)  

“กระบวนการพิทักษสิทธิ” หมายถึง การทํางานท่ี

เปนระบบและเปนเครือขาย มีกรอบทางกฎหมายรองรับมี

ลักษณะเปนสหวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ มีผู เสียหายเปน

ศูนยกลาง โดยมีกระบวนการทํางานหรือมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิใน

ดานตาง ๆ ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือให  ความชวยเหลือคุมครองใหบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพท่ีควรไดรับ  

โดยท่ีกระบวนการในการพิทักษสิทธินั้น อาจเกิดข้ึนไดจากการท่ีมีหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดท่ีจัดตั้งข้ึน  

ไดเขามาดําเนินการในการชวยเหลือผูถูกกระทําจากขบวนการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อน 

เ พ่ือปกปองสิทธิมนุษยชน รวมไปถึง การให คําแนะนํา การใหความชวยเหลือ การให กําลังใจแก 

ผูท่ีประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ โดยเปนการดําเนินการเพ่ือปกปองและใหการชวยเหลือตามสิทธ ิ

ท่ีไดมีการระบุไวในกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมในสิทธิอันชอบธรรม 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

       เพ่ือศึกษาวิธีการในการคุมครองพิทักษสิทธิสําหรับกลุมหญิงไทยท่ีตกเปนผูเสียหายการคามนุษย 

ในตางประเทศ 

กลุมเปาหมาย 

1. กลุ ม คน ไทย ท่ี พํ า นั ก อยู ใ น ต า งป ร ะ เทศ ,  

กลุมคนไทยท่ีเคยพํานักอยูในตางประเทศ  และกลุมคนไทย

ท่ีกําลังจะเดินทางไปพํานัก ในตางประเทศ  

2. กลุมคนไทยท่ีเปนสมาชิกองคกรเครือขาย 

ในตางประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย  

3. กลุมตัวแทนผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ในประเทศไทย  

ท่ีทํางานเก่ียวของกับประเด็นการคามนุษย  

4. ตัวแทนผูบริหารหนวยงานและองคกรท่ีดําเนินงานเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหา 

การคามนุษยในตางประเทศ ท้ังองคกรท่ีตั้งอยูในประเทศไทยและในตางประเทศ 

วิธีดําเนนิงาน 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) เพ่ือสรางใหเกิดกระบวนการ

ขับเคลื่อนระบบการคุมครองพิทักษสิทธิสําหรับกลุมหญิงไทยท่ีตกเปนผูเสียหายการคามนุษยในตางประเทศ 

โดยทําการศึกษาในประเด็นดังนี้ 
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 เชิงปริมาณ  ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับกลุมเครือขายชวยเหลือหญิงไทยท่ีพํานักอยูในตางประเทศ 

โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 500 คน (ศึกษากับกลุมคนไทยท่ีเปนสมาชิกองคกร

เครือขายในตางประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เชน กลุมคนไทยท่ีทํางาน 

ในศูนยเรียนรูการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเยอรมัน เปนตน)  

 เชิงคุณภาพ  ใชวิธีการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายในประเด็นการคุมครอง

พิทักษสิทธิสําหรับกลุมหญิงไทยท่ีตกเปนผู เสียหายการคามนุษย โดย ดําเนินการคัดเลือกจากกลุม 

1) ตัวแทนผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน

และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ท่ีทํางานเก่ียวของ

กับประเด็นการคามนุษย 2) ตัวแทนผูบริหาร

หนวยงานและองคกรท่ีดําเนินงานเก่ียวของกับ

การปอง กันและแก ไขปญหาการค ามนุษย 

ในตางประเทศ 3) กลุมเครือขายหญิงไทยท่ีไปใช

ชีวิตในตางประเทศ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาสรางให

เกิดกระบวนการขับเคลื่อนระบบการคุมครอง

พิทักษสิทธิสําหรับกลุมหญิงไทยท่ีตกเปนผูเสียหายการคามนุษยในตางประเทศ จํานวน 15 – 25 คน 

ผลการศึกษา 

 วิธีการในการคุมครองพิทักษสิทธิสําหรับกลุมหญิงไทยท่ีตกเปนผูเสียหายการคามนุษยในตางประเทศ 

1. การใหความชวยเหลือผูเสียหายตองมองควบคูไปกับความรุนแรงในครอบครัว 

หญิงไทยท่ีตกเปนเหยื่อคามนุษยมีรูปแบบการตกเปนเหยื่อโดยถูกลอลวงมาแตงงาน โดยมีการพบรัก

กับชาวตางชาติผานสื่อโซเชี่ยลมีเดียตางๆ อาทิ เฟสบุค หรือแอปพลิเคชั่นหาคู จนกระท่ังถูกชักจูงใหมาแตงงาน 

โดยผูคาอาจเปนสามีชาวตางชาติหากแตสวนใหญเปนญาติหรือเพ่ือนซ่ึงเปนหญิงไทยท่ีแตงงานกับ 

ชายชาวตางชาติอยูกอนได ทําการชักจูง ใหแต งงานกับ 

ชายชาวตางชาติ หลังจากนั้นกลับถูกชักจูงใหเขาสูการทํางาน

ในรานนวดแผนไทย และถูกชักจูงหรือบังคับใหคาประเวณี 

ในท่ีสุด ท้ังนี้จากการประชุมกลุมเจาหนาท่ี (IOM, ธันวาคม 

2016) พบวา “จากกรณีท่ีพบหญิงไทยบางคนอาจจะไมไดเต็มใจ 

โดยผูคาเปนชายชาวตางชาติท่ีมีลักษณะการมาหาภรรยาท่ีไทย 

ผูคาจะยอมมาแตงงานท่ีไทย แตเม่ือกลับไปยังพ้ืนท่ีปลายทาง

กลับมีลักษณะของการใชแรงงานเหมือนทาสหรือบังคับใหทํา

การคาประเวณี เพราะถือวาเปนภรรยาแลว แตงงานกับเขาแลวเขาอุตสาหลงทุนลงแรง เสียเงิน เสียทองใหกับ

ครอบครัวฝงนี้แลว ทําใหหญิงไทยหรือผูตกเปนเหยื่อมิไดมีความสุขอยางท่ีคิด นอกจากนี้ยังอาจจะมีพอแม 

ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตนทางท่ีอายุมากแลวตองดูแล จึงมีขอจํากัดในเรื่องเงินจึงถูกชักจูงใหคาประเวณีและ 

ตกเปนเหยื่อไดโดยงาย ซ่ึงในลักษณะแบบนี้ในความรูสึกแบบนี้เขาอาจจะอยากจะอยูในยุโรปหากแตถูกบังคับ

ดวยทะเบียนสมรสและกฎหมายท่ีจดทะเบียนกับชายชาวตางชาติ เพราะฉะนั้นหญิงไทยบางคนจึงตองตก 
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เปนเหยื่อคามนุษยดวยสภาพความจํายอม และไมมีอิสรภาพ หรือวาไมมีความเปนมนุษย ถูกใชแรงงานหรือ 

ใหคาประเวณีอยางทาสท้ังยังตองใหบริการกับสามีดวย ถาคนไหนไปแลวไดสามีท่ีดีเขาก็จะมีชีวิตดี  

บางคนก็ไมไดประสบความสําเร็จแบบนั้นทุกคน” 

โดยท่ัวไปแลวเหยื่อมักจะถูกลอลวงดวยการวาดภาพอนาคตท่ีสวยงามในประเทศปลายทาง 

(Exploitation site) กับสามีชาวตางชาติ และสามีชาวตางชาติจะยอมเสียคาใชจายตางๆ ในการเดินทาง 

ใหทําใหเกิดภาวะแรงจูงใจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้จากผลการสัมภาษณสมาคมสตรีไทยในฝรั่งเศสยังพบวา  

มีกรณีชายสูงอายุลอลวงหญิงไทย โดยประกาศตามเว็ปไซดหาสตรีไทยในประเทศไทย ท้ังยังมีการลอลวงให

เดินทางมาทองเท่ียวโดยการขอวีซาการทองเท่ียวประเภทสามเดือน เพ่ือท่ีจะขอวีซาไดงาย โดยจะมีการ 

เลือกเหยื่ออายุประมาณ 20-25 ป หากแตเม่ือเดินทางมายังประเทศฝรั่งเศสแลวกลับใหทํางานบาน  

ดูแล และทํากับขาว และเม่ือเบื่อจึงทําการขับไลใหออกจากท่ีพักอาศัยและทําการหาเหยื่อรายใหมตามเว็บไซด

ตอไป สวนหญิงไทยท่ีถูกละท้ิงจึงจําเปนตองถูกผลักดันใหหารายไดสงเสียครอบครัวในประเทศไทยดวยการ

ประกอบอาชีพคาประเวณีเพ่ือหารายไดยังชีพตอไป 

เนื่องจากหญิงสาวสวนใหญซ่ึงตกเปนผูเสียหายการคามนุษยนั้นมักถูกชักจูงในรูปแบบ Lover Tactics 

กลาวคือถูกลอลวงใหเกิดความรัก และโนมนาวใหตกเปนผูเสียหายในภายหลัง ดังนั้นการใหความชวยเหลือ 

ตองมองควบคูไปกับความรุนแรงในครอบครัว การไมเขาใจกันระหวางคูสมรสตางชาติ หรือปญหา 

ทางเศรษฐกิจทําใหคูสมรสกดดันผูเสียหายใหประกอบอาชีพคาประเวณี  

2. การเสนอรูปแบบการใหความชวยเหลือจากลุมท่ีไมเปนทางการ 

จากการสํารวจของเจาหนาท่ีตํารวจชาวเยอรมันเสนอวาในปจจุบันสถิติการคามนุษยเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

ซ่ึงเจาหนาท่ีตํารวจในทวียุโรปจะมีภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 

เนื่องจากนอกจากปญหาการคามนุษยแลวเจาหนาท่ีตํารวจ

ยังตองดูและในเรื่องความปลอดภัยของชาติดวยเชนกัน 

ดังนั้นทําใหกําลังของเจาหนาท่ีตํารวจในการดูแลเรื่อง 

การคามนุษยจึงลดนอยลง นอกจากนี้ยังพบปญหาในเรื่อง

ความเขาใจของเจาหนาท่ีตํารวจตอนิยามการคามนุษยยังมี

ความแตกตางจากความเขาใจจากนิยามดานคามนุษยของ 

United Nation เนื่องจากหากพบวาการเขามาคาประเวณีดวยความเต็มใจเจาหนาท่ีจะมองวาเปน 

การคาแรงงานผิดประเภท หรือการคาประเวณีแบบผิดกฎหมาย และรูปแบบการสอบสวนจะเปนรูปแบบ

กระบวนการท่ีดําเนินการตอผูเขาประเทศแบบผิดกฎหมาย หรือการคาแรงงานผิดประเภท ทําใหผูเสียหาย 

ผูประสบปญหาตกเปนผูเสียหายดานการคามนุษยจึงมีความหวาดกลัวไมกลาเขาหาเจาหนาท่ี หรือไมกลา 

แจงความตอเจาหนาท่ี 

จากการสัมภาษณกลุมเจาหนาท่ีตํารวจดานปราบปราม (Policize, ธันวาคม 2560) สะทอนวา  

“สถิติผูตกเปนผูเสียหายการคามนุษยมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงเจาหนาท่ีตํารวจในทวีปยุโรปไมไดดูแล

ในเรื่องการคามนุษยเพียงเรื่องเดียว หากแตตองดูแลในเรื่องความปลอดภัยของชาติและเรื่องอ่ืนๆ  

และในปจจุบันมีรูปแบบการคามนุษยในรูปแอบแฝง แมวาในประเทศเยอรมันการคาประเวณีท่ีเสียภาษีใหรัฐ 
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จะเปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมาย แตเม่ือผูคาประเวณีท่ีตกเปนผูเสียหายการคามนุษยจะตกเปนผูเสียหาย 

แตเม่ือเขาสูกระบวนการของเจาหนาท่ีตํารวจ เม่ือเจาหนาท่ีเห็นวาผูเสียหายมีความเต็มใจมาทํางาน เจาหนาท่ี

จะมีการปฏิบัติตอผูเสียหายในรูปแบบผูตองสงสัยการเขาเมืองผิดกฎหมาย ทําใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

เขาชวยเหลือผูเสียหายหลานี้ยาก ทําใหเจาหนาท่ีมีการทํางานท่ียากข้ึน” 

จากผลการศึกษาพบวาเครือขายความชวยเหลือผูเสียหายท่ีมีความเขมแข็งนั้น มักจะมีการเริ่มตนมา

จากกลุมหญิงไทยท่ีอาศัยอยูในทวีปยุโรปมีการประสานขาวสารระหวางกลุมและมีการสงตอเคสไปยัง 

กลุม NGO ภายในพ้ืนท่ี ระหวางการรอคอยความชวยเหลืออาจมีการประสานสถานท่ีพักพิงตามบานพักอาศัย

ของสมาชิกภายในเครือขายเอง หรือวัดไทยในพ้ืนท่ี กอนท่ีจะมีการสงตอเคสผูใชบริการตอไปยังองคกรท่ีมี 

สวนเก่ียวของ 

3. การสรางเครือขายเพ่ือเชื่อมโยงกับองคกรตางประเทศ 

ในปจจุบันพบวาการตกเปนผูเสียหายนั้นเกิดจากความไมรูไมเขาใจในปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับตนเอง

ของแรงงานท่ีตองการเดินทางไปพํานักยังตางประเทศ เม่ือประสบปญหาทําใหไมกลาเขาไปพบเจาหนาท่ี ดังนั้น

กระบวนการใหความชวยเหลือของกลุม NGO ในปจจุบันจึงแตกตางจากการจัดการจากรัฐ โดยนโยบาย 

ของกลุม NGO ในการใหการชวยเหลือผูตกเปนผูเสียหายคามนุษยในการใหความรู ใหการอบรมกับผูท่ีมีความ

เสี่ยงตอการเปนผูเสียหาย โดยจากการสัมภาษณกลุมเครือขาย

บานหญิงไทย (Germany, ธันวาคม 2560)สะทอนวา  

“กลุม NGO สวนใหญ อาทิ UNHCR หรือแมแต IOM ไดมีการ

ปรับเปลี่ ยนบทบาทจากผู ใหกระบวนการคุมครองสิทธิ ์

เปนการใหการอบรมกับกลุม ท่ีมีความเสี่ยงจากการเปน

ผูเสียหายในอาชญากรรมการคามนุษย เนื่องจากหนวยงาน

ดังกลาวเชื่อวากลุมผูตกเปนผูเสียหายจะเกิดข้ึนได ยอมเกิดจาก

ความไมรูของคน และความไมรูทําใหเกิดการหลงเชื่อตอการลอลวงไดโดยงาย หรือผูเสียหายอาจหวาดกลัว 

จนไมกลาเขามาปรึกษาเจาหนาท่ีตม. หรือเจาหนาท่ีตํารวจ 

โดยกลุมองคกรสาธารณประโยชนจะมีการเขาไปยังพ้ืนท่ี 

ท่ีคาดวาจะมีกลุมเสี่ยง เชน ตม. สนามบิน สถานีรถไฟ หรือ

ตามสถานท่ีทองเท่ียว และชักชวนกลุมเสี่ยงใหมารับการอบรม 

โดยมีการนําผูท่ีเคยมีประสบการณการตกเปนผูเสียหายและ

ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ มาใหการอบรม เพ่ือใหความรูสึกเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน ไมแปลกแยก เนื่องจากผูท่ีมาเขารับการอบรมอาจเปนกลุมผูตกเปนผูเสียหายแลวมาเขารับ

ฟงเชนเดียวกัน”  

นอกจากนี้จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี IOM (IOM, ธันวาคม 2016) ไดสะทอนในแนวทางเดียวกันวา 

“กลุม IOM ไดมีการนําผูเคยตกเปนผูเสียหายชาวเมียนมามาเขารวมพูดคุย และอธิบายแนวทางการทําตนใหไม

ตกเปนผูเสียหายในอาชญากรรมการคามนุษยนั้นควรจะตองปฏิบัติตนอยางไร และตองมีการเพ่ิมความ

ระมัดระวังอยางไรเพ่ือมิใหตนเองตองตกเปนผูเสียหายจากอาชญากรรมการคามนุษย” 
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4. การเสนอสื่อในเชิงรุก 

หญิงไทยจํานวนมากไดตกเปนผูเสียหายของอาชญากรรมการคามนุษยโดยไมไดเจตนา เนื่องจากโดน

ลอลวง (Conceive) ใหตกเปนผูเสียหายในธุรกิจการคาประเวณีดวยการเขามาโดยเจตนาใชแรงงานประเภท

อ่ืน อาทิ วีซาเลี้ยงเด็ก โดยอาชญากรจะมีการหลอกลอผูเสียหายวาจะมีการนําตัวมาทํางานเลี้ยงเด็ก โดยมีผูคา

ซ่ึงเปนหญิงไทย (Exploiter) ท่ีไดทําการจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวยุโรป และไดพักอาศัยตั้งรกรากอยูใน 

สหภาพยุโรปมาเปนระยะเวลานานเปนผูชักชวนใหเขามาทํางานในทวีปยุโรป อาทิ การประกอบอาชีพเลี้ยงเด็ก 

แมครัว ทําไรองุน หรือรานนวดแผนไทย โดยทําการถือวีซา 

ท่ีเรียกวาวีซาระยะยาว อาทิ ในประเทศฝรั่งเศส จะเรียกวา 

Valant Titre de sejour (VLS-TS) วีซาประเภทนี้จะอนุญาต

ใหผู ถือวีซ าสามารถพํานักอยู ได ในประเทศฝรั่ ง เศสเปน

ระยะเวลาสูงสุดถึงหนึ่งป อาทิ วีซาเยี่ยมเยือนระยะยาว วีซา

นักเรียน วีซาทํางานบางประเภท ซ่ึงจะตองมีการทําการ

ลงทะเบียนท่ีหนวยงาน OFII ณ เมืองท่ีมีถ่ินพํานัก รวมไปถึง

การชํ าระค าธรรมเนียม OFII จากนั้น เ ม่ือเดินทางมาถึงปลายทาง ผู ลอลวงกลับ มิไดดํ า เนินการ 

จัดใหทํางานตามท่ีตกลงและกลับใหทํางานประเภทการคาประเวณีแทน 

ดังนั้น รัฐบาลจึงตองมีการพัฒนาสื่อวีดีทัศนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือผลิตสื่อท่ีมีลักษณะเขาใจงาย  

และเขาถึงกลุมเสี่ยงดังกลาว เพ่ือเปนสื่อท่ีทําใหคนสนใจและตองพยายามสรางกระบวนการการอบรม 

ในรูปแบบเชิงรุก อาทิ การเขาไปอบรมในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะมีกลุมเสี่ยงอยูเปนจํานวนมาก เพ่ือปองกันปญหา 

นอกจากนี้ยังควรผลิตแผนพับและคูมือท่ีเขาใจงายสําหรับผู ท่ีตองการไปประกอบอาชีพยังตางประเทศ  

หรือตองการแตงงานกับชายในตางแดนซ่ึงนับเปน

กระบวนการพิทักษและคุมครองสิทธิ์ในเชิงรุก  

5. ขจัดความไมรู 

จากผลการวิจัยพบวาประเด็นสําคัญท่ีทําให

หญิงไทยตกเปนเหยื่อการคามนุษยคือประเด็น 

ความไมรู อาทิ 1) ความไมรูในขอกฎหมายของพ้ืนท่ี

ปลายทาง 2) ไมรูจักองคกรหรือหนวยงานท่ีใหความ

ชวยเหลือ 3) ความไมรูภาษา 4) ความไมรูสิทธิและ

การคุมครองสิทธิของตน ดังนั้นจึงควรมีการสราง

เครือขายท่ีหลากหลายเพ่ือเขาถึงการชวยเหลือผูตกเปนผูเสียหายการคามนุษยทุกกลุม อาทิ การชักชวนกลุม 

NGO ท้ังองคกรชาวไทยและตางประเทศ ใหเขามามีสวนรวมหรือทําการรวมมือกับ ตม. และกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน รวมไปถึงสถานกงศุล ในการสงเสริมใหเกิดกระบวนการคุมครองสิทธิ โดยมุงเนนในดานการ

หามาตรการการปองกันการตกเปนผูเสียหายจากอาชญากรรมการคามนุษย 
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พบวาในประเด็นการปองกันนั้นไดมีความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร NGO ทุกองคกร  

ท่ีดําเนินการขับเคลื่อนในเรื่องการแกไขปญหาการคามนุษยในยุโรป โดยไดมุงเนนในเรื่องการคุมครองสิทธิของ 

ผูตกเปนผูเสียหาย อาทิ UNHCR IOM รวมไปถึงองคกรสาธารณประโยชนอ่ืนๆท่ีมุงเนนในเรื่องการอบรมให

ความรูใหกับกลุมเสี่ยง หรือกลุมผูตองตกอยูในสถานกักกัน ในการเขามารับการอบรมความรูในเบื้องตนกอน

สงกลับประเทศ โดยจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาท่ีหนวยตม. (สสว., ธันวาคม 2560) เสนอวา  

“ในสวนกระบวนการการแกปญหาผูตกเปนผูเสียหายจากอาชญากรรมคามนุษยท่ีสําคัญ โดยมีขอสมมติฐาน

แรก คือ การตกเปนผู เสียหายมักเกิดจาก

ความไมรู  ท้ั งนี้ เ ม่ือเ กิดความไมรู ของคน  

จึงทําใหเกิดความหวาดกลัวในการเขาพบ

เจาหนาท่ี พอเกิดความกลัวเจาหนาท่ี ข้ึน 

จึ ง ทํ า ใ ห เ ชื่ อ ค น ท่ี ม า ห ล อ ก ล ว ง ต น  

นี่คือขอสมมติฐานของผม ทําใหวิธีการแกไข

ป ญ ห า ทุ ก วั น นี้ ผ ม ก็ เ ล ย ชั ก ช ว น  NGO  

เข ามาร วมในการแก ไขปญหาความไม รู 

 โดยพบวาความกลัวของมนุษยเกิดจากการ 

ไมรูถารูเราก็ไมกลัว ตม. จึงมีการบูรณาการ

งานรวมกับองคกร NGO เ พ่ือเผยแพรแกกลุมเสี่ยงใหเขาใจวาตม.ทํางานยังไง ทําใหกลุมเสี่ยงหรือ 

ผูตกเปนผูเสียหายเกิดความกลาจะท่ีจะมาหาเรา กระบวนการคุมครองสิทธิ หากไมแกปญหาความไมรู 

เม่ือเกิดความเสียหายไปแลวมันก็ทําอะไรไมได จึงชวนใหเรามาเนนเรื่องการปองกัน ซ่ึงก็มันตรงกับนโยบาย

ของ NGO ท้ังหลาย โดยนโยบายของกลุม NGO ในปจจุบันไดเปลี่ยนไปจากแตกอน เนื่องจากนโยบาย 

ในสมัยกอนของ NGO คือการสนับสนุน อาทิ การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการสราง สวนในระยะหลัง 

NGO ในพ้ืนท่ี เชน NGO ใหญๆระดับโลกเชน UNHCR IOM จะมุงเนนเรื่องการอบรมใหกับผูเสียหาย  

นี่คือกระบวนการพิทักษคุมครองสิทธิในสวนท่ีเราจัดทํา การคุมครองสิทธิ์ของเราและกระบวนการขับเคลื่อน 

พิทักษสิทธิ์ท่ีผานมา คือมันตองมีการดําเนินการแยกออกเปน 2 สวน 1) สวนของอํานาจหนาท่ีของภาครัฐ และ

2) การแสวงหาความรวมมือ โดยมีการไปดึง NGO มารวม จํานวน 24 องคกร”  

6. การเพ่ิมแนวทางความชวยเหลือออนไลนและวัดไทยในยุโรป 

ดานการรักษาพยาบาล จิตแพทย และการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย พบวาเครือขายออนไลน 

มีความสําคัญอยางยิ่งกับผูเสียหายคามนุษย เนื่องจากผูตกเปนผูเสียหายจากอาชญากรรมคามนุษยมักไดรับ

ผลกระทบท้ังทางดานรางกายและจิตใจอยางรุนแรงและไมมีแหลงท่ีพ่ึงทางใจเม่ือประสบปญหายังตางแดน  

จนทําใหตองกลับไปยึดแนวทางการประกอบอาชีพดวยการคาประเวณีในรูปแบบเดิมเพ่ือหาเลี้ยงชีพ  

หรือเกิดภาวะจํายอม เปนตน 

จากการสัมภาษณเชิงลึกองคกรธารา (องคกรธารา, ธันวาคม 2017) ไดสะทอนปญหาสภาวะ

ผลกระทบทางจิตของผูตกเปนผูเสียหายวา “ ในตอนแรกวัดไทยไมคอยมีผูหญิงมาขอความชวยเหลือมากนัก 

แตในปจจุบันพบวา มีหญิงไทยผูตกเปนผูเสียหายคามนุษยไดเขามาขอความชวยเหลือท่ีวัด โดยสวนใหญพบวา
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จะมาในเรื่องปญหาชีวิต โรคเหงาเศราสรอย โรคจิต บางคนก็เอาวัดไปเปนท่ีพ่ึงทางจิต เพราะเม่ือผูท่ีตกเปน

ผูเสียหายประสบปญหามักไมรูจะไปไหน คนไทยท่ีตกเปนผูเสียหายคามนุษยสวนใหญไมไปหาจิตแพทย 

เนื่องจากการมีภาษาพูดท่ีแตกตางกัน และไมสามารถพูดคุยกับจิตแพทยรูเรื่อง ภาษาแพทยยาก โดยเฉพาะ 

ถามีอาการปวยทางจิตจะเปนการยากท่ีจะสามารถสื่อสารกับแพทยได เพราะฉะนั้นการท่ีคนไปวัดสวนใหญก็ไป

เพ่ือเปนท่ีพ่ึง หรือหาท่ีพ่ึงหาเพ่ือน ดังนั้นองคกรเอกชนอยางเราจึงมักเขาไปหาขอมูลแหลงชวยเหลือ ปรึกษา 

และแนะนํากับผูตกเปนผูเสียหายคามนุษยในวัด โดยวัดเปนศูนยกลางในการรับเรื่องแทบทุกดาน”  

นอกจากนี้ยังพบวาหญิงผูตกเปนเหยื่อคามนุษยกวารอยละ 60 ไดรับความชวยเหลือโดยผานเครือขาย

วัดไทย ซ่ึงใหการเยียวยาสภาพจิตใจท้ังในกลุมผูตกเปนเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และเหยื่อการคามนุษย 

โดยผูตกเปนเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวและเหยื่อคามนุษยนั้นมักประสบปญหาความบอบช้ําของสภาพ

จิตใจในภาวะซึมเศรา ภาวะปญหาสุขภาพจิต เครียด วิตกกังวล และบางรายประสบปญหาการติดโรคติดตอ

ตางๆ โดยไมมีสวัสดิการของรัฐในการใหความชวยเหลือดานการแพทยเนื่องมาจากเหยื่อหลายรายดวยกันได

อพยพเขาเมืองมาอยางผิดกฎหมาย วัดไทยจึงเปนศูนยกลางท่ีสําคัญในการใหการพักพิงในเบื้องตนแกผูเสียหาย 

กอนสงตอไปยังองคกรท่ีเก่ียวของตอไป  

บทสรุป 

พบวาหญิงผูตกเปนผูเสียหายคามนุษยกวารอยละ 60 ไดรับความชวยเหลือโดยผานเครือขายวัดไทย 

ซ่ึงใหความเยียวยาสภาพจิตใจท้ังในกลุมผูตกเปนผู เสียหายความรุนแรงในครอบครัว และผู เสียหาย 

การคามนุษย โดยผูตกเปนผูเสียหายความรุนแรงในครอบครัวและผูเสียหายคามนุษยนั้นมักประสบปญหา 

ความบอบช้ําของสภาพจิตใจในภาวะซึมเศรา ภาวะปญหาสุขภาพจิต เครียด วิตกกังวล ท้ังนี้จากปญหา 

การคามนุษยทําใหผูวิจัยพบวารัฐควรสงเสริมใหมีการใหความชวยเหลือ พิทักษและคุมครองสิทธิผูเสียหาย 

ในเชิงรุก เพ่ือท่ีจะดําเนินการใหกลุมเสี่ยงพรอมรับมือในการแกไขปญหา และรูจักชองทางในการรองขอ 

ความชวยเหลือเพ่ือพิทักษและคุมครองสิทธิของตน โดยรัฐตองสงเสริมการบูรณาการรวมกับหนวยงาน 

ท้ังภายในและภายนอกประเทศเพ่ือเดินทางมาชวยเหลือผูเสียหายคามนุษยตามท่ีรองขอ อาทิ หลักสูตรอบรม

ทางดานกฎหมายในพ้ืนท่ีปลายทาง พฤติกรรมของผูตองสงสัย การดําเนินการในกรณีภาวะฉุกเฉิน เปนตน  

ในปจจุบันมีจิตอาสาชาวไทยจํานวนมากในยุโรปท่ีเดินหนาอาสาแกปญหาการคามนุษย หากแตในปจจุบัน 

ยังไมมีการดําเนินการอยางมีแบบแผนและเปนข้ันตอน การใหคําปรึกษาแกผูเสียหายมักจะมาจากองคความรู 

ท่ีเปนประสบการณสวนตน ดังนั้นจึงควรมีการจัดฝกอบรมจิตอาสาเพ่ือการดําเนินงานอยางมีรูปแบบ  

และสอดคลองกับแผนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยใหมากยิ่งข้ึน   

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาไดสะทอนประเด็นท่ีสําคัญวารัฐควรใหความสําคัญกับนโยบายของประเทศ 

ในการปองกัน หรือนโยบายเชิงรุก มากกวาการอุดชองวาง หรือการแกไขปญหา โดยมีการบูรณาการงาน

รวมกันทุกภาคสวนท้ังในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย โดยมุงเนนการปองกันและการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดดังนี้ 

1) การปรับรูปแบบนโยบายในแนวทางการปองกันการคามนุษย และปองกันการตกเปนผูเสียหายซํ้า 
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2) การใชแนวทางดานการทําวิจัย การทําฐานขอมูลเครือขาย และการใชชองทางสื่อดานตางๆ เชน 

โซเชียลมีเดีย เพ่ือรับมือกับปญหากระบวนการคามนุษยในเชิงรุก 

3) รัฐควรสนับสนุนนโยบายการสรางเครือขายและการสรางแนวรวมท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน

เพ่ือรับมือกับปญหาการคามนุษย นอกจากนี้ยังตองมุงเนนการใชนโยบายดานการกําจัดอุปสรรคตอการสงเสริม

ความเทาเทียมของมนุษยท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมทางสังคม 

อยางแทจริง 

4) รัฐควรสนับสนุนนโยบายการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด รวมไปถึงการใชกระบวนการ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนาเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการคามนุษยอยางยั่งยืน 

5) การสนับสนุนทางดานการศึกษาท่ีชวยใหเกิดความตระหนักในปญหาการคามนุษย อาทิ นโยบาย

การศึกษาท่ีสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม การไมสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่ีนําไปสูการคาประเวณี และ

การคามนุษยทุกรูปแบบ  

 

 
วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือวิเคราะหการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมและคาดการแนวโนมสถานการณทางสังคม 

ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดท่ีมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดและภาค 

 2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการดานสังคมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดท่ีมี 

ความเชื่อมโยงกับจังหวัดและภาค 

เปาหมาย 

 1. ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 

 2. ขาราชการและเจาหนาท่ีกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 3. หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และภาคีเครือขาย 

ท่ีเก่ียวของ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 

 2. กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กลุมสงเสริมการบูรณาการงานของ

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 

 3. หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7. โครงการขับเคล่ือนการบูรณาการโครงการดานสังคมในระดับพ้ืนท่ี 
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 1. หนวยงานและองคกรภาคีเครือขายในระดับพ้ืนท่ี ไดมีขอมูลรายงานสถานการณและคาดการณ

แนวโนมสถานการณทางสังคมเพ่ือใชในการปฏิบัติงานและวางแผนกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน 

 2. เกิดการขับเคลื่อนการบูรณางานโครงการดานสังคมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดท่ีเชื่อมโยงกับจังหวัด  

ท่ีเชื่อมโยงกับจังหวัดและภาคและภาคของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ่ันคงของ

มนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
8.1) กิจกรรมการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคม การประชุมการจัดทํารายงานสถานการณ 

ทางสังคมประจําป 2560 เพ่ือดําเนินการจัดทํารายงานในป 2561  

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเสริมสรางความรู พัฒนาทักษะ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลการจัดทํารายงานสถานการณ 

ทางสังคม 

 2. เพ่ือพิจารณากรอบการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคม 

กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูแทนจาก กรมตางๆ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจาก สสว.1 – 4 และกลุมวิเคราะหและเฝาระวัง

สถานการณทางสังคม กมพ. รวมจํานวน 30 คน 

สรุป 

 รับฟงการอภิปรายเรื่อง “แนวทางการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําสถานการณทางสังคม” โดย 

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอสถานการณทางสังคมท่ีเกิดข้ึนของกรมตางๆ รวมถึงหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ  

- การพิจารณาขอมูลท่ีจะจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมป 2560 เพ่ือเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับ

สถานการณทางสังคมในปจจุบัน 

- กรอบการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคม ป 2560  

  สวนท่ี 1 สถานการณกลุมเปาหมาย 

  สวนท่ี 2 สถานการณรายประเด็นท่ีสําคัญ 

  สวนท่ี 3 ความทาทายและสิ่งท่ีควรดําเนินการของกระทรวง พม. 

 

8.2) กิจกรรมการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงาน

สถานการณทางสังคมของจังหวัด และกลุมจังหวัด 

วัตถุประสงค 

1. เสริมสรางความรู ความเขาใจดานการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดและกลุม

จังหวัด ท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี และสภาพปญหาสังคมปจจุบัน 

8. โครงการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมในระดับกลุมจังหวัด 
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2. เพ่ือให มีรายงานสถานการณทางสังคม

จังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีครบถวน สมบูรณ สามารถสะทอน

ปญหาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมเปาหมาย 

 เ จ าหน า ท่ี ผู แทนจาก  สนง .พมจ .  เ จ าหน า ท่ี 

ท่ีรับผิดชอบจาก สสว.1 – 12 และกลุมวิ เคราะหและ 

เฝาระวังสถานการณทางสังคม กมพ. รวมจํานวน 60 คน 

สรุป 

 ไดกรอบแนวทางการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคม

จังหวัดและกลุมจังหวัด พรอมแนวทางการวิเคราะหขอมูลและ 

การปฏิบัติ กรอบแนวคิดของกลุมเปาหมายและสถานการณดาน

ตางๆ ตามบริบทพ้ืนท่ี 

 

8.3) กิจกรรมการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี GIS 

วัตถุประสงค 

1. เสริมสรางความรู ทักษะในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลผู 

2. เพ่ือใหมีขอมูลการวิเคราะหนํากลับไปใชในการใหบริการในภาพรวมของจังหวัด  

กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีสารสนเทศจากหนวยงาน พมจ. ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และจังหวัดตราด และเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 รวมจํานวน 24 คน 

สรุป 

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 โดย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผูอํานวยการสํานักงาน

สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

เพ่ือการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี GIS ระหวางวันท่ี 8 - 9 พฤษภาคม 2561ณ หองคอมพิวเตอร ชั้น 2 ศูนยเรียนรู

และฝกอบรมดานผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี เพ่ือใหผูแทนจากหนวยงาน พมจ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  

มีความรูทักษะในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเรือนเพ่ือการตัดสินใจ 

โดยการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี GIS และมีขอมูลการวิเคราะหนํากลับไปใช

ในการใหบริการในภาพรวมของจังหวัดและพ้ืนท่ี Social Lab รวมท้ังประสานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ 

ระหวาง พมจ. 4 จังหวัด  ภาคตะวันออก กับสสว.3 ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายบัณจบ ปทมินทร 

ผอ.สสว.8 และนายกุศล ปลายเดือน และคณะ เปนวิทยากร การประชุมเปนการบรรยาย “ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคม”, “การจัดการขอมูลสารสนเทศในองคกรโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

เพ่ือการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด” และ “แนวทางการ

นําเสนอขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม สําหรับการตัดสินใจ” การอภิปราย “การประยุกติระบบสารสนเทศ
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ภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคม” การฝกปฏิบัติ “การจําแนกขอมูล การจัดหมวดหมูขอมูล และการสังเคราะห

กลุมเปาหมายผูประสบปญหาทางสังคมในพ้ืนท่ี”, “การวิเคราะหขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมโดยใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคม” 

 

8.4) กิจกรรมการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงาน

สถานการณทางสังคมระดับกลุมจังหวัด 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ิมเทคนิคการวิเคราะหขอมูลการจัดทํารายงาน

สถานการณทางสังคม 

 2. เพ่ือพิจารณากรอบแนวทางการวิเคราะหขอมูลการจัดทํา

รายงานสถานการณทางสังคม 

กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูแทนจาก กรมตางๆ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจาก สสว.1 – 12 และกลุมวิเคราะหและเฝา

ระวังสถานการณทางสังคม กมพ. รวมจํานวน 30 คน 

สรุป 

 การมอบนโยบายในการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคม  

โดย นางขวัญวงศ พิกุลทอง ผูตรวจราชการ กระทรวง พม. ดังนี้ 

- พม.ควรใช รูปแบบเครื่ อง มือการวัดสถานการณ 

ทางสังคมแบบเดียวกัน 

- การจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมควรคํานึงถึงระเบียบวิธีการทางวิชาการท่ีชัดเจน

เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือได 

- มีการวิเคราะหขอมูล Social Map ท่ีชัดเจน 

- กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของรายงาน ป 2561 

- นําเสนอรายงานสถานการณทางสังคม ป 2561 ในชวงเพ่ือนพฤศจิกายน 2561 จะไดเกิดการ

วางแผนทันเวลา ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร มหวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยาย 

- แนวทางการวิเคราะหขอมูลและกรอบแนวคิดเพ่ือจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมกลุมจังหวัด 

- กรอบการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมกลุมจังหวัด ท่ีสอดคลองกับประเด็นปญหาของ

กลุมเปาหมายและบริบทของพ้ืนท่ี 

 

8.5) กิจกรรมการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี” (GIS) 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหมีความรู ทักษะในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเรือน 

เพ่ือการตัดสินใจโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี 
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 2. เพ่ือมีขอมูลการวิเคราะหกลับไปใชในการใหบริการในภาพรวมของจังหวัดและพ้ืนท่ี Social Lab 

รวมท้ังใหเกิดการประสานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญระหวาง พมจ. 4 จังหวัด กับ สสว.3 ใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีสารสนเทศจาก พมจ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด, 

เจาหนาท่ีสารสนเทศ สสว.3 และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมจํานวน 24 คน 

สรุป 

 สํานักงานสง เสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 โดย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผอ.สสว.3  

ไดดําเนินจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี”  

( GIS)  ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี  8  - 9  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 1 

ณ หองคอมพิวเตอร  ชั้น 2 ศูนย เรียนรูและฝกอบรม 

ด านผู สู ง อายุ  จั งหวัดชลบุ รี  โดย ได รั บ เ กียรติ์ จ าก  

นายปณจบ  ปทมินทร ผอ.สสว.8 และนายกุศล ปลายเดือน 

และคณะ เปนวิทยากรบรรยาย และฝกปฏิบัติ  ผูเขารวม

ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงาน สสว.3 , พมจ.ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และตราด รวม 24 คน ลักษณะการประชุมครั้งนี้เปนการบรรยาย อภิปราย และฝกปฏิบัติ ดังนี้ 

 การบรรยาย “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคม” 

   “การจัดการขอมูลสารสนเทศในองคกรโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการ 

พัฒนาสังคมในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)” 

   “แนวทางการนําเสนอขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม สําหรับการตัดสินใจ” 

 การอภิปราย “การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคม” 

การฝกปฏิบัติ “การจําแนกขอมูล การจัดหมวดหมูขอมูล และการสังเคราะหขอมูลกลุมเปาหมาย 

  ผูประสบปญหาทางสังคมในพ้ืนท่ี” 

“การวิเคราะหขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมโดยการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

  เพ่ือการพัฒนาสังคม” 

 
9.1) กิจกรรมการวัดอุณหภูมิทางสังคม ครั้งท่ี 1 เรื่อง “วาเลนไทน รักอยางไรไมใหทุกข” 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับวันวาเลนไทนของวัยรุนไทย แนวทางดูแลบุตรหลาน และทราบ

แนวทางปองกันการมีเพศสัมพันธของวัยรุน 

กลุมเปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนไทย อายุระหวาง 14 – 19 ป ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จํานวน 400 ตัวอยาง 

 

9. โครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม TPSO POLL 
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สรุป 

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยรวมกับศูนย

สํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจเรื่อง “วาเลนไทนของวัยรุนไทย 

รักอยางไรไมใหทุกข” ทําการสํารวจความคิดเห็น ระหวางวันท่ี  

13 - 22 ธันวาคม 2560 จากวัยรุนไทยท่ีมีอายุระหวาง 14-19 ป 

กระจายทุกระดับการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สสว.3  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ดวยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster 

Sampling) รวมขนาดตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 400 หนวยตัวอยาง 

เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีลงพ้ืนท่ีภาคสนาม กําหนดคาความเชื่อม่ัน 

รอยละ 95.0 

 

9.2) กิจกรรมการวัดอุณหภูมิทางสังคม ครั้งท่ี 2 เรื่อง “หญิงไทยยุคใหม สไตล 4.0” 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความเทาเทียมกันระหวางเพศ  

กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุระหวาง 18 – 72 ป กระจายในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด จํานวน 400 ตัวอยาง 

สรุป 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3)  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยรวมกับศูนยสํารวจ

ความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

เปดเผยผลสํารวจเรื่อง “หญิงไทยยุคใหม สไตล 4.0” ทําการสํารวจความคิดเห็น ระหวางวันท่ี  

24 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561 จากประชาชนท่ัวไป  

ท่ีมีอายุระหวาง 18 - 72 ป กระจายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง  

และจังหวัดตราด พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สสว.3  ใชระเบียบวิธีวิจัย 

เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

แบงกลุม (Cluster Sampling) รวมขนาดตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 

400 หนวยตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

กําหนดคาความเชื่อม่ัน รอยละ 95.0  
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10.1) โครงการและจัดทําแผนการดําเนินงานการบูรณาการโครงการดานสังคมในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด 

กลุมจังหวัดและภาค 

วัตถุประสงค 

1. ชี้แจงโครงการ แนวทางการขับเคลื่อน

การบูรณาการโครงการดานสังคมในพ้ืนท่ี/

จังหวัด ภายใตกรอบแนวคิด One Home 

One Plan และกรอบแนวทางการ

ขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงาน One Home ในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด 

2. เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพ้ืนท่ีปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) และจัดทํา

แผนปฏิบัติงานโครงการบูรณาการดานสังคมในพ้ืนท่ี/จังหวัด ป 2561  

กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 จํานวน 55 คน 

สรุป 

 สรุปผลการประชุมชี้แจงโครงการและจัดทําแผนการดําเนินงานการบูรณาการโครงการดานสังคม 

ในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด กลุมจังหวัด และภาค ตามวัตถุประสงคโครงการ ไดมีการประชุมชี้แจงโครงการและ 

แนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการดานสังคมในพ้ืนท่ี/จังหวัดภายใตกรอบแนวคิด One Home 

One Plan และกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงาน 

One Home ในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด ดวยการชี้แจง การบรรยาย 

ใหความรู จากวิทยากร จากหนวยงานผู รับผิดชอบหลักจาก 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.พม. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมภาคเหนือ ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย และวิทยากรจากผูเชี่ยวชาญและการประยุกตใช ศาสตรแหงพระราชา จากมหาวิทยาลัย

แมโจ จังหวัดเชียงใหมและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจาหนาท่ีผูรวมประชุม ไดรวมระดมความคิดเห็น 

ในการกําหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพ้ืนท่ีปฏิบัติการทางสังคม (social lab) และจัดทําแผนปฏิบัติ

งานโครงการบูรณาการดานสังคมในพ้ืนท่ี/จังหวัด ป 2561 และนําเสนอตอท่ีประชุมได (1)ไดกรอบแนว

ทางการขับเคลื่อนการ บูรณาการงานโครงการดานสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ตามความเหมาะสมของบริบท และศักยภาพของพ้ืนท่ี/จังหวัด และ 

(2) ไดกรอบแนวทาง รูปแบบ กลไกในการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีปฏิบัติการทางสังคม (social Lab) ตามนโยบายการ

ขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด  ป 2561 และ 33) ไดแผนปฏิบัติงานการบูรณาการโครงการดานสังคมใน

ระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ปงบประมาณ 2561 

 

10. โครงการขับเคล่ือนการบูรณาการโครงการดานสังคมในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด  

กลุมจังหวัดและภาค 
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10.2) กิจกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการดานสังคมในระดับพ้ืนท่ี 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการดานสังคมในพ้ืนท่ี/จังหวัด และภาค 

 2. รวมจัดทําเมนูโครงการ/กิจกรรมประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป 2563 งบกลุมจังหวัด

และภาค 

กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีหนวยงาน พม. ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัด

ตราดและผูรวมสังเกตการณจาก พมจ.ฉะเชิงเทรา รวมจํานวน 60 คน 

สรุป 

 รับฟงการอภิปรายเรื่อง “ความเชื่อมโยงสถานการณทางสังคมกับการจัดทํางบประมาณประจําป 

2563 ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดและภาคตะวันออก” โดย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผอ.สสว.3, นายพัฒนคมน  

ภูประเสริฐ  พมจ.จันทบุรี ,  นางดารารัตน  แกวสลับสี  พมจ.ระยอง ,  และนายวิ โรตนม  หนูดาษ  

หัวหนากลุมนโยบายและวิชาการ พมจ.ตราด 

 รับฟงการบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตรและแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําป 2562 – 2563  

งบกลุมจังหวัดและภาค ตามภารกิจกระทรวง พม.” โดย นายสุพัฒน นาครัตน ผอ.กองจัดทํางบประมาณ 

เขตพ้ืนท่ี 1 สํานักงบประมาณ 

 การแบงกลุมยอย เพ่ือระดมความคิดเห็นความเชื่อมโยงสถานการณทางสังคมและยุทธศาสตรในระดับ

พ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําเมนูโครงการ/กิจกรรมคําของบประมาณประจําป 2563 งบภาค/งบกลุมจังหวัด 

 
วัตถุประสงค 

 1. เปดโลกทัศนกาวทันเทคโนโลยีดิจิทัลไทยแลนด 4.0 

 2. เรียนรูและฝกปฏิบัติการใชแอปพลิเคชั่นของ 

Google App รูปแบบและคุณสมบัติตางๆ  

 3. เรียนรูการหลอมรวมสื่อออนไลนตางๆ เขากับระบบ

เว็บไซตของหนวยงาน 

 4. เพ่ือนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาขอมูลใหเขากับสื่อออนไลนท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต 

 5. วางแผนการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ ระหวาง สสว.3 และ พมจ. 4 จังหวัดท่ีรับผิดชอบ 

กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีสารสนเทศจากหนวยงาน พมจ. ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และจังหวัดตราด และเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 รวมจํานวน 30 คน 

11. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตและเผยแพรขอมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือออนไลนเพ่ือการพัฒนาสังคม 
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สรุป 

 สํ า นั ก ง า น ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร  3  

โดย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 3 ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบั ติการ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลนเพ่ือการพัฒนาสังคม 

ระหวางวันท่ี 26 – 28  มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ออมสินอุปถัมภ และโรงแรมนิว แทรเวิล ลอดจ จังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย เมนูการอบรม, สิ่งท่ีได 

จากการประชุม, สิ่งท่ีอยากใหเพ่ิมเติม และสิ่งท่ีตองปรับปรุงแกไข 

เมนูการอบรม  

1. การตั้งคาบัญชีพรอมสรางบัญชีผูใช 

2. การสรางปฏิทิน และการใชงาน 

3. การจดัเก็บไฟลในระบบ Cloud 

4. การแบงปนไฟลจาก Google Drive 

5. การใชงาน Google Form 

6. การใชงาน Google Sheets 

7. การสรางสื่อนําเสนอออนไลน 

8. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต 

9. การวางแผนขอมูลนําเสนอบนเว็บไซต 

ส่ิงท่ีไดจากการประชุม 

การใชแอปเพ่ืออํานวยความสะดวก ไดรับรูและสามารถปฏิบัติงานได รวมท้ังการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศสรางและแกไขไดเบื้องตนนํามาใชงานได พัฒนาตนเองใหสามารถเขาถึงแอปฯ เปนการประหยัด

กระดาษ ซ่ึงทําเอกสารตางๆ ผานแอปฯ ได รวมท้ังไดประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีฟรี 

ส่ิงท่ีอยางใหเพ่ิมเติม 

การตัดตอวิดีโอคลิป/แอนิมิชั่น การทํากูเกิล สไลต กูเกิลไซต (เว็บไซต) เพจ การพัฒนาภาษา

อาเซียน และการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ พม.ตะวันออก  

ส่ิงท่ีตองปรับปรุงแกไข 

เนื้อหา เอกสารประกอบการประชุมควรใหมีความสมบูรณมากกวานี้ ขอใหเชิญหนวยงาน 

พม.ท่ีสสว.3 รับผิดชอบของรวมดวยทุกหนวย โดยมุงเนนผูรับผิดชอบหลักและควรมีกิจกรรมสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคลากร พม. ตะวันออก 
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ผลงานสําคัญในรอบป 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการ เขตตรวจราชการท่ี 9 (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

และตราด)  

2. กิจกรรมการสํารวจผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเรือนสําหรับการพัฒนาแผนท่ีทางสังคม 

(Social Map) 

3. โครงการพัฒนาสังคมส่ิงแวดลอมและยกระดับความเปนอยูของประชาชนกิจกรรมหลัก สราง

ชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 

4. โครงการ “ตามรอยพอ” ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 
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1.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการ รอบท่ี 1 เขตตรวจราชการท่ี 9 (จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และตราด) นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผูตรวจราชการกระทรวง พม. 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหหนวยรับตรวจเขาใจในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

โ  ดยใชเทคนิคและเครื่องมือทางการบริหารจัดการ 

 2. เ พ่ือใหหนวยรับตรวจเขาใจแนวทางการตรวจติดตาม 

และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เปาหมาย 

 1. ผูตรวจราชการกระทรวง พม. 

 2. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  

และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานตรวจราชการ 

 3. หัวหนาหนวยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และตราด 

 4. เลขานุการผูตรวจราชการกระทรวง พม. 

 5. เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ กองตรวจราชการ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

2. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ผูเขารวมประชุมรับทราบแนวทางการตรวจราชการ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 2. หนวยรับตรวจสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได

อยางครบถวนสมบูรณ 

สรุป 

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการ  

รอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนยการเรียนรูและฝกอบรม 

ดานผูสูงอายุ จ.ชลบุรี โดย นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผูตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการท่ี 9  

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการ เขตตรวจราชการท่ี 9 

(จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) 
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เปนประธานในการประชุม  ท้ังนี้ ไดใหแนวทางการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้ประกอบดวย ประเด็นการตรวจราชการ แบบตรวจติดตามและการจัดทํารายงาน 

ผล การขับเคลื่อนงานนโยบายและการจัดเก็บขอมูลแผนท่ีทางสังคม (Social Map) แลกเปลี่ยน/ซักถาม 

ขอสงสัย การรายงานผลการปฏิบัติงานของแตละจังหวัดท่ีสังกัดกระทรวง พม. 

 

1.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการ รอบท่ี 2 เขตตรวจราชการท่ี 9 (จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และตราด) นางขวัญวงศ พิกุลทอง ผูตรวจราชการ กระทรวง พม. 

วัตถุประสงค 

 1. ติดตามผลการดําเนินงานพรอมท้ังรับฟงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 2. เ พ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีและ 

ตรวจเยี่ยมหนวยงานสังกัดกระทรวง พม. 

เปาหมาย 

 1. ผูตรวจราชการกระทรวง พม. 

 2. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานตรวจราชการ 

 3. หัวหนาหนวยงานและเจาหนาท่ีสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

 4. เลขานุการผูตรวจราชการกระทรวง พม. 

 5. เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ กองตรวจราชการ  

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หนวยงานกระทรวง พม. จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 มิถุนายน – กรกฎาคม  2561  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

2. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

สรุป 

 วั น ท่ี  11  มิ ถุน ายน  2561  นา งขวัญวงศ  พิ กุ ลทอง  

ผูตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการท่ี 9 พรอมดวย 

นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผอ.สสว.3 ฐานะผูชวยผูตรวจราชการ

กระทรวง พม. ไดเขาพบผูวาราชการจังหวัดตราด นายประเสริฐ  

ลือชาธนานนท เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนขอราชการดานสังคม และเขารวมประชุมการตรวจราชการรอบท่ี 2 

เขตตรวจราชการท่ี 9 ในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด โดยมี นางขวัญวงศ พิกุลทอง ผูตรวจราชการกระทรวง พม.  

เขตตรวจราชการท่ี 9 เปนประธาน เพ่ือติดตามความกาวหนาและรวมแลกเปลี่ยนประเด็นการดําเนินงาน 
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ตามนโยบาย ณ บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ท้ังนี้ไดเดินทางเขาตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ

หนวยงานกระทรวง พม. ณ ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดตราด 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 นางขวัญวงศ พิกุลทอง ผูตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการท่ี 9

พรอมดวย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผอ.สสว.3 ฐานะผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง พม. ไดเขาพบผูวา

ราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์  เจริญศิริ โชติ  เ พ่ือหารือ 

ขอราชการดานสังคม ณ หองรับรองแขก โรงแรมโกเดน ซิตี้  

จังหวัดระยอง และเดินทางเขารวมประชุมการตรวจราชการรอบท่ี 2 

เขตตรวจราชการท่ี 9 ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี โดยมี นางขวัญวงศ 

พิกุลทอง ผูตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการท่ี 9  

เปนประธานในการประชุมครั้งนี้ เพ่ือติดตามความกาวหนาและรวม

แลกเปลี่ยนประเด็นการดําเนินงานตามนโยบาย ปญหา/อุปสรรค และใหกําลังใจแกเจาหนาท่ี ณ หองประชุม

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระยอง ท้ังนี้ไดเดินทางเขาตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน

ของสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 นางขวัญวงศ พิกุลทอง ผูตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการท่ี 9

พรอมดวย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผอ.สสว.3 ฐานะผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง พม. ไดเขาพบผูวา

ราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม เพ่ือหารือขอราชการดาน

สังคม  และเดินทางเขารวมประชุมการตรวจราชการรอบท่ี 2  

เขตตรวจราชการท่ี 9 ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี โดยมี นางขวัญวงศ 

พิกุลทอง ผูตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการท่ี 9  

เปนประธานในการประชุมครั้งนี้ เพ่ือติดตามความกาวหนาและรวม

แลกเปลี่ยนประเด็นการดําเนินงานตามนโยบาย ณ หองประชุมชั้น 

2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  ท้ังนี้ ได เ ดินทางเขาตรวจเยี่ยม 

การดําเนินงานของหนวยงานกระทรวง พม. ณ ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดจันทบุรี, บานพักเด็กและ

ครอบครัวจั งหวัดจันทบุรี  และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจั งหวัดจันทบุรี  

และไดเดินทางเขาเยี่ยมผูท่ีไดรับการชวยเหลือจากกระทรวง พม. จํานวน 2 ราย 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 นางขวัญวงศ พิกุลทอง ผูตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการท่ี 9

พรอมดวย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผอ.สสว.3 ฐานะผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง พม. เดินทางเขารวม

ประชุมการตรวจราชการรอบท่ี 2 เขตตรวจราชการท่ี 9 ในพ้ืนท่ี

จังหวัดชลบุรี โดยมี   นางขวัญวงศ  พิกุลทอง ผูตรวจราชการ

กระทรวง พม. เขตตรวจราชการท่ี 9 เปนประธานในการประชุมครั้ง

นี้  เ พ่ือติดตามความกาวหนาและรวมแลกเปลี่ยนประเด็นการ

ดําเนินงานตามนโยบาย ปญหา/อุปสรรค ณ หองสถานคุมครองและ

พัฒนาคนพิการกรุณยเวศน ท้ังนี้ไดเดินทางเขาตรวจเยี่ยมการ

ดําเนินงานของหนวยงานกระทรวง พม. ในพ้ืนท่ีบางละมุง, สถานสงเคราะหเด็กชายบานบางละมุง  

และสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการกรุณยเวศน 
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1.3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการ รอบท่ี 3 เขตตรวจราชการท่ี 9 (จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และตราด) คณะ ผูตรวจราชการกระทรวง พม. 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหหนวยรับตรวจเขาใจในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยใชเทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร

จัดการ 

 2. เพ่ือใหหนวยรับตรวจเขาใจแนวทางการตรวจติดตามและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เปาหมาย 

 1. ผูตรวจราชการกระทรวง พม. 

 2. ผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 3 และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานตรวจราชการ 

 3. หัวหนาหนวยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และตราด 

 4. เลขานุการผูตรวจราชการกระทรวง พม. 

 5. เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ กองตรวจราชการ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

2. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเขารวมประชุมรับทราบแนวทางการตรวจราชการ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 2. หนวยรับตรวจสามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ไดอยางครบถวน สมบูรณ 

สรุป 

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ไดดําเนินการ 

จัดประชุมเชิ งปฏิบัติการตรวจราชการรอบท่ี 1 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนยการ

เรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ จ.ชลบุรี โดย นายอภิชาติ 

อภิชาตบุตร ผูตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการท่ี 9 

เปนประธานในการประชุม  ท้ังนี้ไดใหแนวทางการตรวจราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสํารวจผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเรือนสําหรับการพัฒนาแผนท่ีทางสังคม (Social Map) 

 2. เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบมีขอมูลสําหรับการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมในดานตางๆ  

เปาหมาย 

 1. ผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐในป 2560  

 2. ผูท่ีไมไดลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ  

(ลูกคา พม.รายเกา – รายใหม) 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561 

ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. มีขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเรือนในพ้ืนท่ี 

ท่ีรับผิดชอบ 

 2. มีขอมูลท่ีสามารถใหหนวยงาน พม. ในพ้ืนท่ีใหการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมไดอยางท่ัวถึง 

 3. มีขอมูลสําหรับการดําเนินงานในพ้ืนท่ี Social Lab 

สรุป 

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 เปนคณะทํางานพัมนาระบบแผนท่ีทางสังคมเพ่ือการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย (Social Map) 3 คณะ  ไดแก 1) คณะทํางานฝายอํานวยการ  2) คณะทํางาน

ฝายปฏิบัติการ  3) คณะทํางานฝายสนับสนุนในภาพรวมของกระทรวง พม. และเปนผูประสานงานหลัก 

ในพ้ืนท่ี  4) จังหวัดท่ีรับผิดชอบรวมท้ังดําเนินงานรวมกับทีม 

One Home จังหวัดชลบุรี ซ่ึง สสว.3 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

อําเภอบานบึง ในการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทาง

สังคม  

 นอกจากนี้สํานักงานสเงสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

ไดรับมอบหมายจากกระทรวงฯ ใหเปนผูดําเนินการสรุปขอคนพบจากการจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาราย

ครัวเรือนเพ่ือพัฒนาแผนท่ีทางสังคม (Social Map) ในภาพรวมของท้ังประเทศ เพ่ือนําเสนอกระทรวง 

พิจารณาดําเนินการตอไป   

 

2. กิจกรรมการสํารวจผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเรือน 

สําหรับการพัฒนาแผนท่ีทางสังคม (Social Map) 
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษากําหนดรูปแบบพ้ืนท่ีปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (Social Lab) 

สาหรับเสริมสรางชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

 2.  เ พ่ือร วมเสริมสรางชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ในพ้ืนท่ี เปาหมาย  

โดยมีการบูรณาการปฏิบัติงานรวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนในระดับพ้ืนท่ี 

เปาหมาย 

 1. ภาคีเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลไกการดําเนินงานและประชาชนในพ้ืนท่ี 

 2. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดชลบุรี 

 3. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

 4. หนวยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวดชลบุรี 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 มิถุนายน 2561 ถึง กันยายน 2561 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

 2. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

จังหวัดชลบุรี 

 3. หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. มีแนวทางเสริมสรางชุมชน

ตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 

ในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง 

 2 .  มี ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ 

พ้ืนท่ีปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย  (Social Lab) 

 ใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง สงผลใหกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

3. โครงการพัฒนาสังคมส่ิงแวดลอมและยกระดับความเปนอยูของประชาชน

กิจกรรมหลัก สรางชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 
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แผนการดําเนนิงานตามรูปแบบพ้ืนท่ีปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (Social Lab) 

สําหรับเสริมสรางชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง  

ในพ้ืนท่ีตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนี ้

ประเด็น กลุมเปาหมาย แผนการดําเนนิงาน 

1. ศึกษาขอมูล สถานการณทางสังคม ทุนทาง

สังคม 

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มิ.ย. – ก.ค. 2561 

2. ประชุมเชิ งปฏิบัติการกําหนดวางกรอบ

แนวคิดและแนวทางการจัดทํา Social lab 

ทีม One Home พม.ชลบุร ี 25 ก.ค. 2561 

3. ศึกษาขอมูลท่ีครอบคลุมประเด็นโดยการ

สัมภาษณเชิงคุณภาพ 

ผูนําทองถ่ิน ผูนําทองท่ี และภาคี

เครือขาย 

6 -17 ส.ค. 2561 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเพ่ือวิเคราะห

ขอมูล และแนวทางการดําเนินงาน Social 

lab 

ผูนําทองถ่ิน ผูนําทองท่ี ผูนํา

กลไก พม. และภาคีเครือขาย 

24 ส.ค. 2561 

5. ร วมสั ง เกตการณการจัด ทํา โครงการ /

กิจกรรมท่ีหนวยงาน พม. ดําเนินการในพ้ืนท่ี 

กลุมเปาหมายท่ีเขาอบรมตาม

โครงการของหนวยงาน พม. 

6 -17 ส.ค. 2561 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิเคราะห

ผลการจัดกิจกรรมเพ่ือวางแผนพัฒนาชุมชน

ตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งให

เกิดประสิทธิภาพ 

ผูนําทองถ่ิน ผูนําทองท่ี ผูนํา

กลไก พม. และภาคีเครือขาย 

10-11 ก.ย. 2561 

7. ติดตามประเมินผล สรุปผลการศึกษาจัดทํา

เลมรายงานเพ่ือเผยแพร 

ทีม สสว. และ พมจ. 6 และ 12 ก.ย.

2561 

สรุปผล 

การศึกษารูปแบบพ้ืนท่ีปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (Social Lab) เพ่ือเสริมสราง

ชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ในพ้ืนท่ีตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

ไดใชรูปแบบแนวทางการดําเนินการ คือ 2 เตรียมการ ไดแก การเตรียมคน การเตรียมพ้ืนท่ี และดําเนินการ 5 รู 

ไดแก รูชุมชน รูปญหา รูวิธีการ รูงาน และรูติดตาม  

การดําเนินการ 2 เตรียม  

1. การเตรียมคน  ทีม One Home พม.จังหวัดชลบุรี 

ร วม กันพิจารณาคัด เลื อก พ้ืน ท่ี  ร วม เสริมสร า งความเข า ใจ 

กับทีมบุคลากร และภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี 

2. การเตรียมพ้ืนท่ี  รวมลงพ้ืนท่ีประชุมหารือ สัมภาษณ 

สังเกตการณ กับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง  

และภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมความพรอมเสริมสรางชุมชนตนแบบ  
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การดําเนินการตาม 5 รู  

1. รูชุมชน   

1.1) รูขอมูลพ้ืนฐาน ตําบลพลูตาหลวงเปนตําบลหนึ่งในจํานวน 

5 ตําบลของอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีจํานวน 8 หมูบาน มีจํานวนประชากร

ท้ังสิ้น 37,096 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  

1.2) รูหนวยงานในพ้ืนท่ี นอกจากองคการบริหารสวนตําบล 

พลูตาหลวง แลวยังมีสถานศึกษา จํานวน 6 แหง สถานบริการสาธารณสุข

ภาครัฐ จํานวน 2 แหง และมีวัดในพ้ืนท่ี จํานวน 4 แหง  

1.3) รูกลไกการดําเนินงานในพ้ืนท่ี เชน คณะทํางานศูนยเฝาระวังปญหาสังคมในระดับพ้ืนท่ี 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน เปนตน 

1.4) รูวัฒนธรรม โดยประชาชนยังคงยึดถือประเพณี วัฒนธรรมเดิม มีการดําเนินวิถีชีวิตตาม

หลักทางศาสนา ประชาชนเริ่มมีการรวมกลุมกันเพ่ิมมากข้ึน บาน วัด โรงเรียน “บวร” ยังคงใหชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน  

1.5) รูผูนําภูมิปญญาทองถ่ิน มีการถายทอดใหความรูดานกลองยาว/การทําขนมไทย/อาหาร 

ท้ังในโรงเรียน ในหมูบาน และในศูนย โดยการสงเสริมสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง  

1.6) รูกลุม/ชมรม/องคกรในพ้ืนท่ีซ่ึงมีจํานวนมาก เชน ชมรมผูสูงอายุ 4 ชมรม ศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ องคกรพัฒนาสตรีระดับตําบล สภาเด็กและเยาวชนตําบล อาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.) เปนตน 

2. รูปญหา 

2.1) ขอมูลปญหากลุมเปาหมายจากการจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหารายครัวเรือนเพ่ือพัฒนา

แผนท่ีทางทางสังคม (Social Map) โดยมีผูลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ  

จํานวน 1,611 คน และจากการจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหารายครัวเรือนเพ่ือพัฒนาแผนท่ีทางทางสังคม 

(Social Map) พบวา มีประชาชนท่ีเปนผูประสบปญหาทางสังคม จํานวน 1,251 คน จําแนกเปน 869 

ครัวเรือน ผูประสบปญหาทางสังคม 1,251 คน ประเด็นปญหาท่ีพบ ไดแก ลําดับท่ี 1 มีรายไดไมเพียงพอ 

แกการครองชีพ 717 ราย ลําดับท่ี 2 ไมมีอาชีพ 609 ราย ลําดับท่ี 3 เจ็บปวยเรื้อรัง 273 ราย ซ่ึงความตองการ

ท่ีไดจากการสํารวจ ไดแก  ลําดับท่ี 1 เงินสงเคราะหครอบครัว 1,199 ราย ลําดับท่ี 

2 เงินทุนประกอบอาชีพ 167 ราย 

2.2) ขอมูลสถานการณทางสังคมจากการสัมภาษณและประชุม

ระดมความคิดเห็นในพ้ืนท่ี 

(1) สถานการณทางสังคมดานบวก มีถนน สนามบิน 

อูตะเภา และรถไฟจึงสงผลใหมีความสะดวกในการเดินทาง กลุม/ชมรม/โครงการ

กิจกรรมดานสังคมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลพลูตา

ห ล ว ง  มี ส ภ า เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ร ะ ดั บ ตํ า บ ล  มี ส ถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก ร ะ ดั บ 

ท้ังในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีชมรมผูสูงอายุจํานวน 4 ชมรม มีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เปนตน 
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(2) สถานการณทางสังคมดานลบ เชน มีประชากรแฝงมาอาศัยบางสวนทําใหเกิดปญหา

สังคม  ปญหาการเลาเรียนของเด็กเยาวชนในกรณีครอบครัวยากจน ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควรในวัยรุน 

คนพิการมีความยากลําบากในการการเดินทางเขารวมกิจกรรม ขอจํากัดของคนไรท่ีพ่ึง เชน ไมมีเอกสาร

หลักฐาน ผูปวยติดเตียง/ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ประชาชนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีจํานวนมาก (หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 

และหมูท่ี 6) จะถูกไลรื้อจากการบุกรุกพ้ืนท่ีกองทัพเรือ ปญหาดานขยะในชุมชนท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน เปนตน 

3. รูวิธีการ  

3.1. ดานเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนตําบลพลูตาหลวง ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน 

โครงการพ่ีสอนนอง สอนหนังสือ วิชาการใหนอง โครงการจิตอาสาสองวัยใสใจผูสูงอายุ เยาวชนวัยใสใสใจ

ชุมชน ไปดูแลผู ป วย ติด เตี ยง ให กําลั ง ใจ  

ใหความรูเรื่องยาเสพติดและกิจกรรมสันทนา

การ เปนตน สงผลใหเด็กเยาวชนมีความคิดเห็น

กล าแสดงออก และมี กิจกรรมเ พ่ือสั งคม 

เ พ่ิ ม ม าก ข้ึ น  มี ตั ว อ ย า ง โ ค ร ง ก า ร ท่ี เ ป น  

Good Practice ท่ีดําเนินการในป 2561  

และมีแผนการดําเนินการในป 2562 ตอเนื่อง 

คือ “โครงการพ่ีสอนนอง สอนหนังสือ วิชาการใหนอง”  

3.2. ดานผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุตําบลพลูตาหลวง มีจํานวน 4 ชมรม ซ่ึงในแตละชมรม 

มีการจัดกิจกรรมตางๆ ตามวัตถุประสงคของแตละชมรมผูสูงอายุภายใตการสงเสริมสนับสนุนขององค 

การบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง สงผลใหผูสูงอาย ุ

ในพ้ืนท่ีมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ในพ้ืนท่ี 

ยังมีชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ศูนยพัฒนาชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ มีกิจกรรมหนึ่งท่ีเปนตัวอยาง 

ในดําเนินกิจกรรมรวมกันของ 4 ชมรม ท่ีไดดําเนินการ 

ใ น ป  2 5 6 1  แ ล ะ มี แ ผ น ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ป  2 5 6 2  

อยางตอเนื่อง คือโครงการ “สูงวัยรอยใจรวมเปนหนึ่ง” 

โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือ การมีสวนรวมของผูนําชมรมและสมาชิก ผูสูงอายุพรอมรวมกันทํากิจกรรม  

การสงเสริมสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวงในทุกดาน การสงเสริมสนับสนุนของวัด 

โรงพยาบาล โรงเรียน และภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี 

3.3. ดานสตรีและครอบครัว มีองคกรพัฒนาสตรีระดับตําบลพลูตาหลวง และมีจํานวนสมาชิก

ในทุกหมูบาน 8 หมูบาน ซ่ึ งคณะกรรมการองคกรพัฒนาสตรี มีการประชุมเปนประจํา ทุกเดือน  

โดยการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง มีรูปแบบภารกิจ ไดแก การรณรงคยุติความรุนแรง

ในครอบครัว การพัฒนาอาชีพ และสงเสริมพัฒนาการแมและเด็ก โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือ องคการบริหาร

สวนตําบลพลูตาหลวงและภาคีเครือขายเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนและสนับสนุนในทุกดาน  
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3.4. ดานคนพิการ คนไรท่ีพ่ึง ประชากรแฝง และท่ีอยูอาศัย มีการดําเนินงานดูแล คุมครอง 

ชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมโดยใชขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเพ่ือพัฒนาแผนท่ีทางสังคม 

(Social map) วางแผนใหการชวยเหลือ และในป 2562  

องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการสํารวจและติดตาม 

ผู ท่ีไมมีบัตรประชาชนในพ้ืนท่ี สําหรับประชากรแฝงในพ้ืนท่ี

บางสวนไดทําใหเกิดปญหาการลักทรัพย ปญหายาเสพติด 

แตไมรุนแรง เนื่องจากการทํางานรวมกันอยางเขมแข็งของผูนํา

ทองท่ี ผูนําทองถ่ิน และภาคีในพ้ืนท่ีดานปญหาท่ีอยูอาศัยเรงดวน 

คือ การบุกรุก พ้ืน ท่ีของฐานทัพเรือสัตหีบ ของประชาชน 

ในหมูท่ี 1, 2 และหมูท่ี 6 บางสวน โดยองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวงจะเปนหนวยงานหลักประสาน

การทํางานรวมมือกับทุกฝาย 

4. รูงาน 

องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง ไดใหความสําคัญกับภารกิจดานการพัฒนาสังคม  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีทุกกลุมเปาหมายเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน

สงผลใหไดรับรางวัลดีเดนจํานวนมาก โดยตัวอยางโครงการ/กิจกรรมดานสังคมในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

(พ.ศ.2561 - 2564) เชน โครงการสรางหลักประกันรายได โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรพัฒนาสตรี 

โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลายหลักสูตร 

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลูตาหลวง (วิทยาลัย 

สู งวั ย )  โครงการจิตอาสา 2  วัยดู แลผู สู งอายุ  คนพิการ  

และผูดอยโอกาส เปนตน นอกจากนี้ มีโครงการองคการบริหาร

สวนตําบลพลูตาหลวง รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย  และหนวยงานอ่ืนดําเนินการ เชน 

โครงการ “ลดรายจาย เพ่ิมรายได” ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการระบบดูแลระยะยาวสํ าหรับผู สู งอายุ ในชุมชน  

(บานกลางของผูสูงอายุ) กิจกรรมซอมแซมบานใหกับผูสูงอายุและมอบเงินสงเคราะหใหกับผูสูงอายุ 

ในภาวะลําบาก โครงการผูสูงวัยใสใจลูกหลาน (ถายทอดภูมิปญญาผูสูงวัยใหลูกหลาน ) โครงการเสริมสราง

ศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก 0 - 5 ป โครงการฝกอบรมอาชีพตามกลุมเปาหมาย เปนตน 

5. รูติดตาม  

เปนการทบทวนบทเรี ยน ถอดบทเรียน และสรุปบทเรี ยน  ท้ั งก อนการดํ า เนินงาน  

ระหวางการดําเนินงานและหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน โดยพบปจจัยความสําเร็จในภาพรวมสําหรับเสริมสราง

ชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ไดแก ภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง

และทีมบุคลากรท่ีใหความสําคัญงานดานสังคมและกําหนดไวแผนพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง มีการรวมกลุม

ของทุกกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีในหลากหลายรูปแบบ มีภาคีเครือขายท่ีเขมแข็งในพ้ืนท่ีรวมดําเนินการ มีกลไก

และการทํางานเสริมหนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในพ้ืนท่ี เชน  
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ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนยพัฒนาชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล 

การฝกอาชีพ เปนตน 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ หนวยงานสวนกลางควรมีกําหนดคูมือรูปแบบพ้ืนท่ีปฏิบัติการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย (Social Lab) เพ่ือใหมีเครื่องมือสําหรับการขับเคลื่อนของหนวยงาน 

ในพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรมและเปนเอกภาพ 

 ขอเสนอแนะเชิงพ้ืนท่ี คือ การดําเนินงานรูปแบบพ้ืนท่ีปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย (Social Lab) เพ่ือเสริมสรางชุมชนตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ในพ้ืนท่ี 

ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควรมีแผนการดําเนินงานระยะ 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)  

เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องสําหรับการเปนตําบลตนแบบ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งท่ีแทจริง 

 

 
ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  จึงไดเล็งเห็นความสําคัญ 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนํามาใชในชีวิตประจําวัน   และเพ่ือสงเสริมใหบุคลากร

ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 รูจักความพอเพียง ปลูกฝง อบรม 

บมเพาะใหบุคลากรมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 

โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาเปนสวนหนึ่งของชีวิตเพ่ือ

สอนใหบุคลากรรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน 

มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย 

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ รูวาตนเองเปนองคประกอบหนึ่งใน

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของโลก การกระทําของตนยอมมีผลและ

เชื่ อม โยง กับสภาพแวดล อม ใน โลก ท่ีตน เอง เปนสมาชิ กอยู ด ว ย    

ซ่ึงจากความสําคัญดังกลาวจึงเกิดเปนโครงการพืชผักสวนครัวตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีสํานักงาน

สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ไดตั้งไวนั้นเอง 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหบุคลากรใชชีวิตอยูกับโลกสีเขียว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

แ ล ะ ได มี ค ว ามสุ ข จ ากกา ร ทํ า ง าน   ล ด ร าย จ า ย ขอ ง ค รอบครั ว  

และเปนตัวอยางแกลูกหลานของบุคลากรเปนตัวอยางแกประชาชนท่ัวไป 

ท่ี มี ค ว า ม คิ ด อ ย า ก ทํ า โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ น ว ท ฤ ษ ฎี ข อ ง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ รัชการท่ี 9  ใหเจาหนาท่ีและเครือขาย 

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณจริง และใหเจาหนาท่ีและเครือขาย

สามารถประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได 

4. โครงการ “ตามรอยพอ” ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลุมเปาหมาย 

ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  จํานวน 23 คน 

ผลท่ีไดรับ 

 บุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุลและ

ยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

และเทคโนโลย ี  บุคลากรรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ซ่ึงกอใหเกิดการมีสวนรวมและความสามัคคีแกบุคลากรของสํานักงานสงเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 3  บุคลากรสามารถลดคาครองชีพภายในครัวเรือน และ  บุคลากร

รูจักแหลงเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปรับใชกับดํารงชีวิตคือความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
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คณะผูจัดทํา    

นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ท่ีปรึกษา 

นายไพบูลย นาคเจือ นักพัฒนาสังคมชํานาญการrพิเศษ ท่ีปรึกษา 

นายณัฐวุฒ ิ สินธาราศิริกุลชัย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ คณะทํางาน 

นางมณฑา อมตเวทย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางาน 

นางสาวมลฤดี มีสุข พนักงานบริการ คณะทํางาน 

นางสาวกนกวรรณ จาตุรนตวิชิต นักพัฒนาสังคม  คณะทํางาน 
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