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พัฒนางานประจำสูงานวิจัยพัฒนางานประจำสูงานวิจัยพัฒนางานประจำสูงานวิจัย
ชื่อ R2R : แนวทางการยกระดับการปฏิบัติงานผูชวยเหลือทางสังคม 

ของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กลุมเปาหมาย : พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
                              (หนวยงาน One Home 8 จังหวัด)
 ปัญหางานที่พบคือ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะหไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในกรณีที่มีสถานการณฉุกเฉินดานสังคม

R2R

วัตถุประสงค

สรุปแนวทางการยกระดับการปฏิบัติงานผูชวยเหลือทางสังคม

2. ผลกระทบของปัญหาในการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือทางสังคม

3. แนวทางการแกไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือทางสังคม

4. ขอเสนอแนะในการยกระดับการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือทางสังคม

- เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบในการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือทางสังคม
- เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือทางสังคม
- เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการยกระดับการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือทางสังคม

1. ปัญหาในการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือทางสังคม
- ปัญหาที่เกิดจากตนเอง ไดแก งานมีจำนวนมากเกินไปทำใหดูแลผูประสบปัญหาทางสังคมไดไมทั่วถึง 
- อุทิศใหงานมากเกินไป ทำใหสงผลกระทบตอรางกาย
- ปัญหาที่เกิดจากองคกร ไดแก หนวยงานไมสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
  เพื่อลดชั้นตอนการทำงาน เชน เครื่องมือสื่อสาร, ยานพาหนะ, ระบบออนไลน มีสถานรอง
  รับผูประสบปัญหาทางสังคมไมเพียงพอในการชวยเหลือ 

- อาจจะชวยเหลือไดไมทั่วถึง ไมทันตอสถานการณ เกิดผลกระทบตอภาพลักษณ
  ของหนวยงาน พม.
- ปัญหาในการปฏิบัติงานในเรื่องการประสานสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมเพียงพอ
  ตอการรองรับผูประสบปัญหาทางสังคม เขาสูระบบริการ
- ผูประสบปัญหาทางสังคมอยูในภาวะยากลำบาก เดือดรอน ในระยะยาว
- ปัญหาในการปฏิบัติงานขาดแคลนทรัพยากรในการทำงาน เชน ยานพาหนะลงพื้นที่
  ไมเพียงพอ อาจจะทำใหพลาดโอกาสที่จะชวยเหลือผูประสบปัญหาทางสังคม
  ในรายวิกฤตเชน ซึมเศรา ฆาตัวตาย

- ควรเตรียมความพรอมดานบุคลากร ดานองคความรู ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
- มองมุมบวกเพื่อที่จะสามารถแกไขสถานการณไดทุกกรณีหากเกิดเหตุสุดวิสัย และสามารถขอความชวยเหลือจากหนวยงาน องคกร อื่นๆ 
- องคกรควรสนับสนุนและเห็นความสำคัญของบุคลากรผูปฏิบัติงาน เชนจัดสวัสดิการ ประกันชีวิต ประกัน COVID-19 มีการใหกำลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
  การมีเครื่องมือ เครื่องสื่อสาร ใหเพียงพอตอการทำงาน

- ควรมีบุคลากรมืออาชีพในการทำงาน และบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพทุกๆ 6 เดือน
- ควรมีชื่อผูประสานงาน (ตัวแทนหนวยงาน) เพื่อติดตอประสานงานในการใหความชวยเหลือผูประสบปัญหา
  ทางสังคมหรือผูประสบปัญหาระหวางองคกร/หนวยงาน
- ควรจัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อเกิดเครือขายการทำงานที่เหนียวแนน ใหเกิดความเชื่อใจกัน
- เสริมพลังบวกทางการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชน มากกวาการใหประชาชนมารอรับ
  การชวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยางเดียว
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การจัดการความรูการจัดการความรูการจัดการความรู
KNOWLEDGE MANAGEMENT

การถอดบทเรียนกระบวนการทำงานชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดตอ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในกรุงเทพมหานคร

KM

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรจัดใหมีจังหวัดนำรอง ประสาน หรือ ลงพื้นที่สำรวจ 
 รวมกับทองถิ่น (อปท.) เพื่อนำขอมูลประชาชนที่ไดรับ ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส
 โคโรนา 2019 (โควิด-19) มากำหนดแผนการในดำเนินการปองกัน แกไขปัญหา และเยียวยาชวยเหลือให
 ตรงตามปัญหาและความตองการของประชาชนผูประสบปัญหาในพื้นที่อยางแทจริง

- เพื่อนำไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดกระบวนการทำงานชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
 จากสถานการณฉุกเฉินของประเทศ หรือ โลก ในรูปแบบอื่นๆที่จะเผชิญในอนาคต 
- เพื่อนำไปเปนตนแบบโครงการนำรองในการดำเนินงานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน 
  และการบูรณาการดำเนินงานชวยเหลือประชาชนผูประสบปัญหาทางสังคมของหนวยงานในสังกัด
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
- เพื่อทำใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทราบปัญหาและความตองการของประชาชน
  ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-18) ในชุมชนอยางแทจริง 
  เพื่อนำไปสูการกำหนดมาตรการการชวยเหลือเยียวยาแกประชาชนไดอยางตรงจุด มีประสิทธิภาพ 
  และอยางยั่งยืน ตอไป

    เพื่อศึกษากระบวนการทำงานชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
    จากการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
    ของคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการปองกัน  แกไข  และชวยเหลือ
    ผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดตอในชุมชน  
    เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน
    เพื่อคนหาแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานชวยเหลือประชาชน
    ที่ไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาด ของโรคติดตออยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

ประโยชนที่ไดรับประโยชนที่ไดรับ

วัตถุประสงควัตถุประสงค

- เพ
 จา
- เพ
  แ
  ก

- -
ร 
โ 
ต 
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การจัดการความรูการจัดการความรูการจัดการความรู
KNOWLEDGE MANAGEMENT

การสรางจิตสำนึกดาน
หัวใจบริการแกบุคลากร พม.

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ในยุค New Normal

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

ผลการศึกษา

KM

1. เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรของกระทรวงการพัฒนา
   สังคมและความมั่นคงของมนุษยมีจิตสำนึกที่ดีในการใหบริการ
2. เพื่อยกยองเชิดชูบุคลากรมีความโดดเดนในการใหบริการใหปรากฏ
   เปนตัวอยางที่ดีของ การมีจิตสำนึกในการใหบริการ
3. เพื่อใหเกิดความประทับใจแกผูรับบริการ สรางภาพลักษณที่ดีตอเพื่อ
   ใหเกิดความประทับใจแกผูรับบริการ สรางภาพลักษณที่ดีตอ
   คณะบริหารธุรกิจ

บุคลากรในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1

บุคลากรกระทรงวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทุกคนไดศึกษาและนำไปพัฒนาตนเอง พัฒนาหนวยงาน 
โดยใหพึงระลึกอยูเสมอวา “การใหบริการ คือ งานในหนาที่ของบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยทุกคน” หากบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ
หนาที่อยางจริงจัง ก็จะนำพาองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบยั่งยืน ซึ่งจะสะทอนภาพลักษณที่ดีของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไปสูประชาชนและสังคมตอไป

ผลการศึกษา
เปนการถอดบทเรียนองคความรูจากการจัดโครงการ กระบวนการทำงานชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในกรุงเทพมหานคร โดยผูเขารวมอบรมไดนำเสนอ
องคความรูที่หนาสนใจ 3 ประเด็นดังนี้

กลุมเปาหมาย
บุคลากรในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1

3. การปฏิบัติการภายใตหนวยงานที่ใหการสนับสนุนของ สสว. 1

1. สถานการณและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในป 2562-2563 
2. แนวทางการใหความชวยเหลือผูประสบปัญหา 
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รูปแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ตำบลตนแบบดานการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมานพนพนพนพ

TPSO 1

Social Labพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติการ

ปทุมธานี

อางทอง

พื้นที่ปฏิบัติงานการพัฒนาสังคม

หนวยงานที่รวมขับคลื่อน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พมจ. 
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง 
บานพักเด็กและครอบครัว 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
สถานสงเคราะหเด็กหญิง 
สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง 
อบต. รพสต. กศน. โรงเรียน วัด อพม. ศพค. 
ผูนำชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

เพื่อการแกไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและการชวยเหลือ
นั้น ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูในสังคม
อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

ผูประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่

พื้นที่ปฏิบัติงานการพัฒนาสังคม

หนวยงานที่รวมขับคลื่อน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

อบต.คลองวัว อ.เมือง จ.อางทอง

พมจ. 
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง 
บานพักเด็กและครอบครัว 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
สถานสงเคราะหเด็กหญิง 
สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง 
อบต. รพสต. กศน. โรงเรียน วัด อพม. ศพค. 
ผูนำชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

เพื่อการแกไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและการชวยเหลือ
นั้น ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูในสังคม
อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

ผูประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่

5



รูปแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ตำบลตนแบบดานการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมานพนพนพนพ

TPSO 1

Social Labพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติการ

พื้นที่ปฏิบัติงานการพัฒนาสังคม

หนวยงานที่รวมขับคลื่อน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

อบต.ชุมพล อ.องครักษ จ.นครนายก

พมจ. 
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง 
บานพักเด็กและครอบครัว 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
สถานสงเคราะหเด็กหญิง 
สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง 
อบต. รพสต. กศน. โรงเรียน วัด อพม. ศพค. 
ผูนำชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

เพื่อการแกไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและการชวยเหลือ
นั้น ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูในสังคม
อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

ผูประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่

พื้นที่ปฏิบัติงานการพัฒนาสังคม

หนวยงานที่รวมขับคลื่อน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

อบต.ทาคลอ อ.แกงคอย จ.สระบุรี

พมจ. 
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง 
บานพักเด็กและครอบครัว 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
สถานสงเคราะหเด็กหญิง 
สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง 
อบต. รพสต. กศน. โรงเรียน วัด อพม. ศพค. 
ผูนำชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

เพื่อการแกไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและการชวยเหลือ
นั้น ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูในสังคม
อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

ผูประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่

นครนายก

สระบุรี
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รูปแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ตำบลตนแบบดานการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมานพนพนพนพ

TPSO 1

Social Labพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติการ

พื้นที่ปฏิบัติงานการพัฒนาสังคม

หนวยงานที่รวมขับคลื่อน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

เทศบาลบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

พมจ. 
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง 
บานพักเด็กและครอบครัว 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
สถานสงเคราะหเด็กหญิง 
สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง 
อบต. รพสต. กศน. โรงเรียน วัด อพม. ศพค. 
ผูนำชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

เพื่อการแกไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและการชวยเหลือ
นั้น ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูในสังคม
อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

ผูประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่

พื้นที่ปฏิบัติงานการพัฒนาสังคม

หนวยงานที่รวมขับคลื่อน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

อบต.บางกะเจา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

พมจ. 
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง 
บานพักเด็กและครอบครัว 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
สถานสงเคราะหเด็กหญิง 
สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง 
อบต. รพสต. กศน. โรงเรียน วัด อพม. ศพค. 
ผูนำชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

เพื่อการแกไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและการชวยเหลือ
นั้น ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูในสังคม
อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

ผูประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่

นนทบุรี

สมุทรปราการ
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รูปแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ตำบลตนแบบดานการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมทตนพืนนพืนพืนพนืทตอน

TPSO 1

Social Labพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติการ

พื้นที่ปฏิบัติงานการพัฒนาสังคม

หนวยงานที่รวมขับคลื่อน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

อบต.ลำไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

พมจ. 
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง 
บานพักเด็กและครอบครัว 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
สถานสงเคราะหเด็กหญิง 
สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง 
อบต. รพสต. กศน. โรงเรียน วัด อพม. ศพค. 
ผูนำชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

เพื่อการแกไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและการชวยเหลือ
นั้น ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูในสังคม
อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

ผูประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่

พระนครศรีอยุธยา

Social Lab
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กลุมเปาหมาย : พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
               (หนวยงาน One Home 8 จังหวัด) รวม 80 คน
 

เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะ ทักษะ รูปแบบการทำงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห สามารถนำองคความรู ประสบการณไปประยุกตใชในการกำหนดกลยุทธ และบริหาร
จัดการการทำงาน ปรับ Mindset ของผูปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหใหสอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19  
เพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และ 
เพื่อใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นจากการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียน

การอภิปราย/บรรยายใหความรู ถามตอบ กรณีศึกษา และการประชุม
กลุมยอย การแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูล การถายทอดประสบการณ 

เพิ่มความรูและทักษะดานการบริการเพิ่มความรูและทักษะดานการบริการเพิ่มความรูและทักษะดานการบริการ

ปัจจัยที่ทำใหการทำงาน One Home ประสบความสำเร็จ 
แนวทางการปฏิบัติงานของทีม One Home ในยุค New Normal 
ปัจจัยที่ทำใหการทำงาน One Home ประสบความสำเร็จ 

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในยุค New Normal จำนวน 3 ประเด็น

“การเสริมสรางศักยภาพผูปฏิบัติงาน
ดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห”

วัตถุประสงคของโครงการ

วิธีการดำเนินการ 

สรุปผลการประเมิน 

จัดอบรม 2รุน
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ออกหนวยเคลื่อนที่ทางวิชาการเชิงรุกออกหนวยเคลื่อนที่ทางวิชาการเชิงรุกออกหนวยเคลื่อนที่ทางวิชาการเชิงรุก
ประจำป 2563

โครงการบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน

โครงการบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน

โครงการบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน

โครงการบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน

โครงการบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน

โครงการบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน

เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวันคนพิการสากล

รวมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ งานวิจัย

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 องคการบริหารสวนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 วัดเขานมนาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน

วันที่ 24 ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๓ มกราคม 2563 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน ตำบลหนองนาก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2563 วัดคุณหญิงสมจีน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รวมจัดบูธเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน/บรรยายใหความรูสถานการรการคามนุษย
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 วัดหนองจิก อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 วัดสุทธาวาส อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

รวมจัดบูธเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน/บรรยายใหความรูเรื่อง 
ทบทวนตวัเองแนวคิดและอุดมการณงาน อพม.

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 โรงแรมริเวอรวิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ออกหนวยเคลื่อนที่
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สมุทรปราการ 

กรุงเทพ

นครนายก

สระบุรี
อางทอง

นนทบุรี

ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สมุทรปราการ 

กรุงเทพ

นครนายก

สระบุรี
อางทอง

นนทบุรี

ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ปทุมธานีสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ปทุมธานี
ขอมูลเครือขายขอมูลเครือขายขอมูลเครือขาย
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ผลการดาํเนินงาน ศูนย์บริการวชิาการพฒันาสังคมฯ ประจําปี 2563
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 10

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10 เลขที� 13 หมู่ 1 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศพัท ์: 0 7735 5022-3 โทรสาร : 0 7735 5705 Website : http://tpso-10.m-society.go.th E-mail : tpso-10-m-society.go.th

สวสัดิการเพื�อการพฒันาและพึ�งตนเองอย่างยั�งยืน (Productive Welfare)
: คุณค่าและศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์

การจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้KM

หัวใจนําทาง... สู่การเสริมสร้าง... คุณภาพเด็กภายใต้วถิชุีมชนชาวเล

วดัสราษฎร์ธานี 84100

วตัถุประสงค ์  : เพื�อศึกษาการนาํแนวคิดสวสัดิการเพื�อการพฒันาและพึ�งตนเองอยา่งย ั�งยนืมาปรับ 
ใชใ้นการจดัรูปแบบสวสัดิการสังคมใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการตามบริบทของพื�นที�  

หน่วยงานที�รับผดิชอบ : สาํนกังานพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษยจ์งัหวดัภูเก็ต
ทีม ONE HOME พม. จงัหวดัภูเก็ต

ผลที�ไดรั้บ : มีแนวทางใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในการนาํแนวคิดสวสัดิการเพื�อการพฒันาและ 
พึ�งตนเองอยา่งย ั�งยนืมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทการทาํงาน 

สาํนกังานส่งเสริมแ

วตัถุประสงค ์  : เพื�อศึกษาวถีิชีวติของกลุ่มเด็กชาวเลในจงัหวดัภูเก็ต 
เพื�อศึกษาสถานการณ์ทางสังคมที�เกิดขึ�นกบัเด็กและเยาวชนกลุ่มดงักล่าว 
เพื�อศึกษาปัจจยัความสาํเร็จในการบูรณาการของหน่วยงานในพื�นที�
การส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็กในชุมชนชาวเล 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ : สาํนกังานพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษยจ์งัหวดัภูเก็ต
ผลที�ไดรั้บ : หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งสามารถนาํแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวติกลุ่มเด็กมา 

ประยกุต ์ใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของหน่วยงาน  

และสนบัสนนวชิาการ 10 เลขที� 13 หม 1 ตและ าบลขนทะเล อาํเภอเมือง จงัหวัวดัสราหม่ 1 ตํ

2

1

ะ 
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ผลการดาํเนินงาน ศูนย์บริการวชิาการพฒันาสังคมฯ ประจําปี 2563
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 10

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10 เลขที� 13 หมู่ 1 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศพัท ์: 0 7735 5022-3 โทรสาร : 0 7735 5705 Website : http://tpso-10.m-society.go.th E-mail : tpso-10-m-society.go.th

การให้เพื�อชีวติที�ดีกว่า  “ผู้ให้สุขใจ สู่ ผู้รับอบอุ่นใจ”

การจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้KM

หลากมุม หลายมติิ สู่ภัย COVID - 19

วตัถุประสงค ์  : เพื�อศึกษารูปแบบ/วธีิการการบริจาคเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ
หน่วยงานที�รับผดิชอบ : สาํนกังานพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษยจ์งัหวดัภูเก็ต
ผลที�ไดรั้บ : มีแนวทางปฏิบติัในการบริจาคเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายทีุ�มีความประสงคจ์ะบริจาค 

เบี�ยยงัชีพดงักล่าว
มีขอ้เสนอจากพื�นที�ในประเด็นการบริจาคเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ

วตัถุประสงค ์  : เพื�อรวบรวมบทความเรื�องราวที�เกิดขึ�นท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา (2019) COVID – 19 
ในมิติทางดา้นต่างๆ 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ : สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10
ผลที�ไดรั้บ : ทาํใหท้ราบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื�อไวรัส

โคโรนา 2019
มีแนวทางเพื�อรับมือสถานการณ์ดงักล่าว / รวมถึงมาตรการ 
ระดบัพื�นที�ที�ใหก้ารช่วยเหลือคนในชุมชน

4

3

าคเบยยงชพผสููงอายุ

ํ ั ่ ิ ั
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ะบรจาค 
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ประชุมทีม One Home ในจงัหวดัร่วมกาํหนดขอบเขตในการดาํเนินงานติดตามและถอดบทเรียน
นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื�อคน้หาประเดน็ที�สาํคญัในแต่ละพื�นที�
วางแผนการดาํเนินงานขบัเคลื�อนพื�นที�ปฏิบติัการพฒันาสังคมร่วมกบั อปท. และหน่วยงาน One Home
ดาํเนินกิจกรรมเพื�อขบัเคลื�อนตามแนวทางที�กาํหนด
สรุปผลการดาํเนินงานพื�นที�ปฏิบติัการพฒันาสังคม

ขั�นตอนการดาํเนินงาน

ตาํบลบางนายสี อาํเภอตะกั�วป่า จงัหวดัพงังา
ตาํบลยา่นยาว อาํเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
ตาํบลอ่าวลึกใต ้อาํเภออ่าวลีก จงัหวดักระบี�
ตาํบลขนุทะเล อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช
ตาํบลเกาะแกว้ อาํเภอเมือง และตาํบลป่าคลอก อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็
ตาํบลบา้นควน อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร
ตาํบลราชกรูด อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง

ตาํบลบางนายสี อาํเภอต

พื�นที�ดาํเนินการ

ผลการดาํเนินงาน ศูนย์บริการวชิาการพฒันาสังคมฯ ประจําปี 2563
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 10

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10 เลขที� 13 หมู่ 1 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศพัท ์: 0 7735 5022-3 โทรสาร : 0 7735 5705 Website : http://tpso-10.m-society.go.th E-mail : tpso-10-m-society.go.th
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ด้านผู้สูงอายุ
- โครงการสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าศูนยพ์ฒันา
คุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ(ศพอส.)
- โครงการซ่อมแซมบา้นใหก้บัผูสู้งอายุ
- เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผูสู้งอายุ
- เงินกูก้องทุนผูสู้งอายุ
- โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนเพื�อผูสู้งอาย ุ
คนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส
(งบยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชุมพร)
- เงินสงเคราะห์ในการจดัการศพผูสู้งอายตุามประเพณี
- ส่งเสริมการดาํเนินงานโรงเรียนผูสู้งอายุ
- โครงการธนาคารเวลา (จงัหวดัสุราษฎร์ธานี)
- เยี�ยมบา้นผูสู้งอาย ุ100 ปี
- โครงการเสริมสร้างพลงัผูสู้งอายเุพื�อคนทุกวยั

ด้านเด็กและเยาวชน
- โครงการเงินอุดหนุนเพื�อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
- โครงการส่งเสริมเครือข่ายคุม้ครองเด็กในระดบัตาํบล
- โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็สภาเด็กและเยาวชน
- โครงการพฒันาคุณภาพชีวติเด็กในชุมชน
- เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
- เงินสงเคราะห์กองทุนคุม้ครองเด็ก

โครงการที�ดาํเนินงานในพื�นที�

ด้านสตรีและครอบครัว
- ศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน
- โครงการตาํบลตน้แบบห่วงใยไม่ทอดทิ�งกนั
- โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่มสตรี (จงัหวดัสุราษฎร์ธานี)

ด้านความรุนแรง
- ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัการกระทาํความรุนแรงในครอบครัว
- ศูนยเ์ฝ้าระวงัและเตือนภยัทางสังคม

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผูป้ระสบปัญหาดา้นสังคมและ
อาชีพ (งบยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชุมพร)
- โครงการขบัเคลื�อนงานตาํบลสร้างเสริมสวสัดิการสังคม

ผู้พกิาร
- จดทะเบียนคนพิการ 

- เงินช่วยเหลือเพื�อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มที�อยูอ่าศยั
สาํหรับคนพิการ
- เงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ
- กายอุปกรณ์สาํหรับคนพิการ
- เงินสงเคราะห์คนพิการเครือข่าย

- มีเครือข่าย อพม. ครบทุกตาํบล
- โครงการอบรมเสริมพลงัเครือข่ายนวตักรรมทางสังคมในชุมชน
- การเสริมความเขม้แขง็กองทุนสวสัดิการชุมชน

ด้า
- โครงการเงิ

ด้า
- ศูนยพ์ฒันาค

ด้
- ศูนยป์ฏิบติัก
ู

ผ
- โครงการสงเ

เค
- มีเครือข่าย อ

ด้า
ารสร้างความต

้้้้้้
พนท

ผู้ผ
ยนคนพิการ

ุ ุ

สาํนกังานส่งเสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 10 เลขที� 13 หมู่ 1 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 84100
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วตัถุประสงค์
1. การศึกษาสภาพปัญหา ร่วมดาํเนินงาน ติดตามและถอดบทเรียน
2. ส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชารัฐเพื�อสงัคมในชุมชนโดยมี 
อปท. เป็นเจา้ภาพ
3. สร้างชุมชนจดัการตนเอง เริ�มจากการจดัการขอ้มูล ช่วยเหลือ
คุม้ครอง ป้องกนั นาํไปสู่การจดัสวสัดิการสงัคมและพฒันาสงัคมอยา่ง
เป็นระบบ

เป้าหมาย
1. มีระบบขอ้มูลกลางเพื�อดูแลคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ผูพิ้การ และกลุ่มเปราะบาง ในพื�นที� 

2. มีคณะทาํงานเกบ็ขอ้มูล iMed@home 
- ระดบัผูป้ฏิบติั เพื�อใชร้ะบบเยี�ยมบา้น
- ระดบั Admin เพื�อนาํขอ้มูลไปใช้

3. ติดตาม ประเมินผล การพฒันา และต่อยอดขยายผล
ไปสู่ระดบัอาํเภอ และจงัหวดั

แผนการดําเนินงาน 

ทบทวนการขบัเคลื�อน Social Lab ปี 2562 และวางแนวทางการขบัเคลื�อนปี 2563ร่วมกบั อปท. และภาคีเครือข่ายที�
เกี�ยวขอ้ง  อาทิ One Home พม. จงัหวดันครศรีธรรมราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษา อาสาสมคัร 
แกนนาํ ฯลฯ

จัดตั� งคณะทํางาน  และพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน  ในการจัดทําข้อมูลกลางเพื�อดูแลคุณภาพชีวิตผู ้ สูงอาย ุ
ผูพิ้การ และกลุ่มเปราะบาง ในพื�นที� โดยการใช ้ApplicationiMed@home เป็นเครื�องมือในการจดัเกบ็

จดัทาํขอ้มูลรายบุคคลผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และกลุ่มเปราะบาง แบบบูรณาการภาคีเครือข่ายที�เกี�ยวขอ้ง

ประมวลผล นาํเสนอขอ้มูล และจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัพื�นที�อยา่งบูรณาการ 

ติดตาม รายงานผล ประเมินผล และถอดบทเรียน ผลการดาํเนินงาน และวางแผนขยายผลปี 2564 รวมทั�งเป็นขอ้มูลใช้
กาํหนดกิจกรรม /โครงการในแผนพฒันาทอ้งถิ�น
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ผลการดาํเนินงาน ศูนย์บริการวชิาการพฒันาสังคมฯ ประจําปี 2563
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 10

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10 เลขที� 13 หมู่ 1 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศพัท ์: 0 7735 5022-3 โทรสาร : 0 7735 5705 Website : http://tpso-10.m-society.go.th E-mail : tpso-10-m-society.go.th

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาํรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาค
และการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวดั 
ระหวา่งวนัที� 13-14  มกราคม 2563  ณ โรงแรมบรรจงบุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน One Home พม. 9 จงัหวดั จาํนวน 40 คน  

เวทแีลกเปลี�ยนเรียนรู้ผู้ปฎบิัติงานในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กจิกรรมศิลปะ
บําบัด   วนัที� 6 มีนาคม 2563 ณ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10  
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน One Home พม. จ.สุราษฎร์ จาํนวน 40 คน  

หลกัสูตรการสร้าง E-Book และ GOOGLE Calendar
วนัที� 16 มีนาคม 2563  ณ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10
กลุ่มเป้าหมาย เจา้หนา้ที� สสว.10 จาํนวน 20 คน 

หลกัสูตรการทาํวดีีทศัน์ผ่านโปรแกรม KineMaster
วนัที� 3 เมษายน 2563  ณ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10

กลุ่มเป้าหมาย เจา้หนา้ที� สสว.10 จาํนวน 20 คน 

โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยดีิจิทลั
วนัที� 25 – 26 เมษายน 2563 ณ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10
กลุ่มเป้าหมาย เจา้หนา้ที� สสว.10 จาํนวน 20 คน 

หลกัสูตรการจัดทาํ Application Blockdit
วนัที� 1 มิถุนายน 2563  ณ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10

กลุ่มเป้าหมาย เจา้หนา้ที� สสว.10 จาํนวน 20 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื�องานประชาสัมพนัธ์ 
ระหวา่งวนัที� 11 - 13 กนัยายน 2563 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย เจา้หนา้ที�สังกดั พม. 
ในพื�นที� 7 จงัหวดั จาํนวน 25 คน  

นี

ย โดยใใใชชช้้้้ย กกกิิจิจจกกกรรรรรรมมมศศศิิลลลปปปปะะ

กกลลุุมมเเปปาาหหมมาายย หหนนวยงาน

เเเเววววทแี
บบบบบําาบัด
กกลุ่มมเป

หหหลลลัักักกสสสููตตตรรรกกกาาารรรสสสรรรร้้้้้าาางง EEE-B
วันัทีี�� 16 มีีนาคม 2563 ณ

กลุุมเปาหมาย เจาหนาท ส

ว.10 จานวน 20 คน 

100

Applicattiion BBllockkddiitt
ิ

วน 40 คน  

กรม KineMMastter

1

2

6

5

3

4

7

กลุมเปาหมาย เจาหนาท ส

ววนั

โโโโคคครรรงงงกกกาาารรรพพพัฒัฒฒนนนาาาศศศัักกกกยยยภภภาพบุ
ั ี�

ิป ิ ป ิ ั ิ ั ํ

การอบรมเพิ�มความรู้และทกัษะ

8
การประชุมขับเคลื�อนมาตรฐานงาน พม. ในพื�นที� สสว.10 ผ่านระบบ Web Conference ร่วมกบั พมจ. 7 จังหวดั 

วนัที� 21 สิงหาคม 2563 ณ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10 กลุ่มเป้าหมาย พมจ. 7 จงัหวดั  จาํนวน 25 คน  
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โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ�มให้ประชาชน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
วนัที� 19 ธนัวาคม 2562 ณ สาํนกัสงฆร่์มไทร ต.ประสงค ์อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
งานวนัเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563
วนัที� 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะลาํพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ�มให้ประชาชน จังหวดัพงังา  
วนัที� 22 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนบา้นทุ่งละออง หมู่ 4 ต.บางวนั อ.คุระบุรี จ.พงังา
งานวนัคนพกิารสากล จ.สุราษฎร์ธานี ประจําปี 2562
วนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะลาํพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เวทแีลกเปลี�ยนเรียนรู้การพฒันางานประจําสู่งานวจัิย 
วนัที� 5 มีนาคม 2563 ณ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10
เวทแีลกเปลี�ยนเรียนรู้ผู้ปฎบิัติงานในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กจิกรรมศิลปะบําบัด 
วนัที� 6 มีนาคม 2563 ณ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10 
โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ�มให้ประชาชน จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
วนัที� 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวดัสามพนั หมู่ที� 1 ต.ไทรขึง อ.พระแสง 
จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ�มให้ประชาชน จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
วนัที� 24 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงคเ์ทศบาลตาํบลเขานิพนัธ์ 
หมู่ที� 7  ต.เขานิพนัธ์  อ.เวยีงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื�อนโครงการพื�นที�ปฏิบัติการพฒันาสังคม 
วนัที� 29 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตาํบลขนุทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
การลงพื�นที�ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ 
วนัที� 7-9 สิงหาคม 2563 ณ อาํเภอเมือง กาญจนดิษฐ ์ท่าฉาง พุนพิน พระแสง นาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยเคลื�อนที�ทางวชิาการเชิงรุก 
์ ี

สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10 เลขที� 13 หมู่ 1 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศพัท ์: 0 7735 5022-3 โทรสาร : 0 7735 5705 Website : http://tpso-10.m-society.go.th E-mail : tpso-10-m-society.go.th

ผลการดาํเนินงาน ศูนย์บริการวชิาการพฒันาสังคมฯ ประจําปี 2563
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 10

กจิกรรม : 
- นาํเสนอเล่มผลงานทางวิชาการการพฒันาสงัคม
- กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเดก็แต่ละช่วงวยั เช่น การวาดภาพระบายสี (ภาพวาด/ปูนปลาสเตอร์) 

การต่อเลโก ้ปั� นดินนํ�ามนั โยงลูกแกว้ลงหลุม ตอบคาํถามน่ารู้ เป็นตน้)
- แจกของที�ระลึก/ของรางวลั/แจกเอกสารวิชาการ/ประชาสมัพนัธ์หน่วยงานผา่นสื�อประชาสมัพนัธ์
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ผลการดาํเนินงาน ศูนย์บริการวชิาการพฒันาสังคมฯ ประจําปี 2563
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 10

ข้อมูลเครือข่ายทางสังคม

สาํนกังานส่งเสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 10 เลขที� 13 หมู่ 1 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 84100
โทรศพัท ์: 0 7735 5022-3 โทรสาร : 0 7735 5705 Website : http://tpso-10.m-society.go.th E-mail : tpso-10-m-society.go.th

การพฒันาระบบข้อมูลเครือข่าย การดําเนินงาน

อาสาสมคัรที�ร่วมจดัตั�ง (เช่น อพม. อผส. อพมก.)
องคก์รที� พม. ร่วมจดัตั�งและขบัเคลื�อนในพื�นที� เช่น 

สภาเด็กและเยาวชน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ(ศพอส.)

ทําเนียบบุคลากรหน่วยงาน  พม. วิทยากร และ
เครือข่าย พม.

ขอ้มูลเครือข่ายพื�นที�ตน้แบบ พม. ร่วมขบัเคลื�อน
ขอ้มูลทาํเนียบเครือข่าย พม. (ดา้นเด็ก ดา้นต่อตา้น

การคา้มนุษย)์
ขอ้มูลพื�นที�ปฏิบติัการพฒันาสังคม (Social Lab)
ศูนยบ์ริการคนพิการจงัหวดั
ขอ้มูลพื�นที�ถอดบทเรียนการจดัการความรู้และพื�นที�

การพฒันางานประจาํสู่งานวจิยั

ประสานหน่วยงาน One Home พม. ในพื�นที�
รับผดิชอบ เพื�อจดัเตรียมขอ้มูลเครือข่ายทางสังคม
ตามประเด็นต่างๆ

รวบรวม จดัหมวดหมู่ขอ้มูลเครือข่าย และนาํ
ขอ้มูลเขา้ระบบ Google map เพื�อดาํเนินการปักหมุด
ในแผนที� 

เผยแพร่ขอ้มูลผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์
ศูนยบ์ริการวชิาการฯ สสว.10

https://sites.google.com/site/tpso11suratthani/
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ผลการดาํเนินงาน ศูนย์บริการวชิาการพฒันาสังคมฯ ประจําปี 2563
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 10

สาํนกังานส่งเสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 10 เลขที� 13 หมู่ 1 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 84100
โทรศพัท ์: 0 7735 5022-3 โทรสาร : 0 7735 5705 Website : http://tpso-10.m-society.go.th E-mail : tpso-10-m-society.go.th

การเผยแพร่งานวชิาการทางสื�อสังคม

Blockdit : www.blockdit.com
“ศูนย์บริการวชิาการฯ สสว.10”

Website :  สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 10
http://tpso-10.m-society.go.th/
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ 
http://www.m-society.go.th

Facebook : Page ศูนย์บริการวชิาการฯ สสว.10 
สุราษฎร์ธานี                    

ห้องศูนย์บริการวชิาการฯ
สสว.10                    

Youtube : นําเสนอคลปิวดิทีัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=YR6VphcGWtw&t=3s

1

2

3

4

5
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STOP COVID-19
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สาํนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11
สาํนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์


