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ค ำน ำ 

  รายงานสรุปผลโครงการ “ศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ประจ าปี 2562”  

ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินโครงการ ในรายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลกิจกรรม

ภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม สารสนเทศด้านต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูล  

การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนางานประจ าสู่ งานวิจัย (R2R) การบริการวิชาการออกหน่วยเคลื่อนที่  

งานข้อมูลเครือข่าย การขับเคลื่อนพ้ืนที่ปฏิบัติการด้านสังคม (Social Lab)  ช่องทางการเผยแพร่งานของศูนย์ 

เพ่ือเป็นศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม

กับบริบทพ้ืนที่  ซึ่งน าเสนอทั้งรายละเอียดผลการด าเนินงานและใช้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน 

วิชาการ 1-12   

  ในโอกาสนี้ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ใคร่ขอขอบคุณส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 1 - 2, 4 -12 หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บุคลากรเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มี 

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมและจัดท าโครงการครั้งนี้ทุกท่าน ที่ ได้ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้และจะได้แก้ไขในโอกาสต่อไป  

 

        ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
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สารบัญ 

เรื่อง                    หน้า 
คำนำ              ก 
สารบัญ              ข 
ส่วนที่ 1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนยบ์ริการวิชาการพัฒนาสังคมและ 
จัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12     1 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1    2 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2   16 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3   28 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4   43 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5   49 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6   65 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7    73 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8   90 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 102 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 116 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 123 
          ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 133 
ส่วนที่ 2 ภาคผนวค            ค 
         ภาพกิจกรรม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12     160 
ส่วนที่ 3 คณะผู้จัดทำ            ง 
         รายชื่อคณะทำงาน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12    164 
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สรุปผลการขับเคลื่อนงานเชิงวิชาการ

ภายใตโครงการศูนยบริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
ภายใตโครงการศูนยบริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
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การจัดการความรูการจัดการความรูการจัดการความรู
(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)

KM
      ผลจากการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลปจจุบันตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ.2545 

เปนตนมา ทำใหหนวยงานตางๆไมวาองคการภาคราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตาง

ก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเสียใหม เพื่อใหการทำงาน

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะภาคราชการแตละกระทรวง กรม กอง 

ที่มีการปรับโครงสรางขององคการใหม เพื่อลดความซ้ำซอนของงานไดมีการกลาวถึง ” 

กลยุทธในการสรางความสำเร็จในการทำงาน ” หรือ ” เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพใน

การทำงาน” ตลอดจนการทำงานอยางไรใหมีความสุข”ฯลฯ อยูตลอดเวลา นั่นแสดงวา

องคการทั้งหลายตางก็มีความเห็นตรงกันวา องคการจะมีความเจริญกาวหนาหรือพัฒนา

ไปสูความเปนเลิศไดนั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งอยูที่ ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถ

ทำงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คำวา” ประสิทธิภาพ ” ( Efficiency ) หมายถึงวิธีการ

ทำงานโดยสิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการทำงานนอยที่สุดแตเกิดประโยชน 

และความพึงพอใจสูงสุด ( นันทนา ธรรมบุศย. 2540 : 25 ) ผูที่มีประสิทธิภาพในการ

ทำงานจึงเปนผูที่ฉลาดในการเรียนรู รูวาการทำงานอยางไรจึงจะบรรลุผลสำเร็จในเวลา

อันรวดเร็วและมีความผิดพลาดนอย นั่นก็คือ การลงทุนนอย แตไดผลตอบแทนมากกวา 

ในเชิงเศรษฐศาสตรอาจเนนถึงความคุมคาหรือความคุมทุนในการปฏิบัติงานดวย สวนคำวา 

“ประสิทธิผล“(Effectiveness) เปนเรื่องของผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการปฏิบัติงาน

วาตรงตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม งานมีคุณภาพดีหรือไม สำนักงาน

สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ 

มีบทบาทการแสวงหาความรู ผานกระบวนการศึกษาวิจัย คนควา จึงศึกษาแนวทาง

การพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนคูมือ ประกอบการพัฒนาคน พัฒนางาน 

ในองคกร สนง.พมจ.สระบุรี ผลการศึกษา พบองคความรูที่ขอปฏิบัติราชการ

ในองคกร สนง.พมจ.สระบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
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(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)

อยุธยาอยุธยา

KM
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีวิสัยทัศน พัฒนาบทบาทเชิงนโยบาย 

เชิงยุทธศาสตรในการกำกับดูแลและเปนผูอำนวยความสะดวกมุงพัฒนาใหประชาชนชวยตนเองใหมากขึ้น 

ลดการพึ่งสวัสดิการแบบใหเปลา โดยปรับบทบาท พม.ใหเปนหนวยงานเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น ควบคู

ไปกับการมีสวนรวมของสังคมทุกภาคสวนสรางเสริมเครือขายจากทุกภาคสวนในการมีสวนรวม

พัฒนาสังคมเปนหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน เนื่องจากกระทรวงฯ พม. มีภารกิจที่ตองสงเสริม 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัยตั้งแตเกิดถึงตาย แตดวยขอจำกัดที่กระทรวงมีหนวย

งานและอัตราบุคลากรที่จำกัด ทำใหกระทรวงจึงกำหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนที่สำคัญ

คือยุทธศาสตรที่ 2 สรางเสริมเครือขายจากทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมดังนั้น

การดำเนินการขับเคลื่อนพันธกิจของกระทรวง โดยมีเปาหมายที่สำคัญตามวิสัยทัศน จึงจำเปน

ที่ตองอาศัยการบูรณาการจากภาคีทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ของสวนภูมิภาค 

เปนกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนหนวย

งานหลักในระดับพื้นที่ของแตละจังหวัด ไดรับมอบหมายใหมีการจัดตั้งองคกร เครือขาย 

ในหลากหลายรูปแบบ รองรับภารกิจจากหนวยงานระดับกรมตางๆ ที่ผานการพบวา ประสบผล

สำเร็จระดับที่นาพึงพอใจ แตยังพบวามีจุดออน บางในการบริหารจัดการเครือขาย ดังนั้น 

สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จึงไดศึกษาถึง แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของเครือขาย กลไก การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด เพื่อให 

สำนักงาน พมจ.จังหวัดนำไปเปนคูมือ และแนวทางการ สรรหาเครือจาย การดูแลรักษาเครือขาย

และการใชประโยชนจากเครือขาย รวมถึง การสงเสริมและสนับสนุนเครือขายใหมีศักยภาพ

ในการขับเคลื่อนพันธกิจของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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การจัดการความรูการจัดการความรูการจัดการความรู
(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)

นนทบุรีนนทบุรี

KM
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (Ministry of Social Development 

and Human Security) เปนหนวยงานราชการไทยประเภทกระทรวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 (มาตรา 1) ใน หมวด 6 มาตรา 16 มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับ 

การพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรมและเสมอภาคในสังคม สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและ

ความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดใหเปน

อำนาจหนาทีข่องกระทรวงฯ หรือ สวนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย โดยมีสวนราชการในสังกัด ประกอบดวย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงาน

ปลัดกระทรวง ฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผูสูงอายุ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  มีสวนราช

การประจำจังหวัดคือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย 

การเคหะแหงชาติ สำนักงานธนานุเคราะห และองคกรมหาชนคือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุผล และมีศักยภาพในการดำเนินการ 

องคกร พม.ในระดับจังหวัดตองมีการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกรใหทันสมัย และมีความ

พรอมอยูเสมอ ดังนั้นการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

จะตองมีการพัฒนา การพัฒนาองคกร สนง.พมจ.รองรับการเปลี่ยนแปลง สูการพัฒนางาน 

และสรางการยอมรับของภาคีเครือขาย ดวยอัตลักษณ พม.
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ปทุมธานีปทุมธานี

KM

      การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) เปนแนวคิดที่ตองการอำนวยความสะดวก

ใหแกผูมาติดตอราชการใหสามารถรับบริการจากหนวยงานราชการตางๆได ณ ที่แหงเดียว โดยไม

จำเปนตองไปติดตอ ณ สวนราชการตางๆ หลายแหงซึ่งจะทำใหประชาชนไดรับ ความสะดวกสบาย

ในการติดตอราชการกับภาครัฐ เปนการประหยัดเวลาและคาใชจายของประชาชนและยังเปนการลด

ภาระคาใชจายของภาครัฐโดยสามารถที่จะใชบริการรวมกันทั้งในดานสถานที่ บุคลากร ตลอดจน

เครื่องมือเครื่องใชตางๆนอกจากนั้นยังเปนการจัดทำสำนักงานบริการเสมือนจริง 

(VIRTUAL SERVICE OFFICE) ขึ้นเพื่อใหบริการ ประชาชนผานทางระบบ INTERNET ในเรื่องที่

สามารถใหบริการไดบางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการไดตลอดเวลา 

(NON-STOP SERVICE) และทุกสถานที่โดย ไมตองเดินทางมายังหนวยงานของรัฐอีกตอไปหลักการ

ในการดำเนินการตามแนวทาง การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One stop service) และการ 

ขอรับบริการไดตลอดเวลา (NON STOP SERVICE) นั้นจำเปนจะตองอาศัยวิธีบูรณาการระบบ

การทะเบียนของหนวยเขาดวยกันโดยหนวยงานตางๆ ที่ใหบริการประชาชน จะตองจัดทำระบบ

ฐานขอมูล (DATA BASE) การทะเบียนของตนไวในระบบคอมพิวเตอร(Computer system) 

และสามารถเชื่อมระบบขอมูลของตนเขากับขอมูลของหนวยงานอื่นๆไดดวยเลขประจำตัว

ประชาชน (PEOP-E IDENTIFICATION NUMBER: PID) ดรรชนีกลางกลุมขอมูลประชาชน 

(POPULATION DIRECTORY SUB-SET: PDSS) และเครือขายสื่อสารขอมูลของรัฐ 

(GOVERNMENT SECURE INTRANET : GSI) รัฐบาลจะทำหนาที่เปนแกนกลางในการ

ใหบริการประชาชนดวยการจัดทำระบบการเขาสูบริการภาครัฐของสังคมไทย 

(THAILAND GATE WAY : TGW) และระบบคลังขอมูลกลางของรัฐ 

(GOVERNMENT DATA WARE HOUSE:GDW) เพื่อเชื่อมตอระบบขอมูลและการบริการประชาชนของหนวยงานตางๆเขาดวยกันทำ

ใหเกิดการบริการในรูปแบบของการบริการหลากหลาย (MULTI APPLICATION SERVICE) ณ สำนักงานบริการประชาชน 

(SERVICE OFFICE) โดยประชาชนสามารถใชบัตรประจำตัวประชาชน ( ID CARD) 

เพียงใบเดียวเปน หลักฐานในการขอรับบริการจากหนวยงานตางๆความสำคัญของการ

จัดทำระบบฐานขอมูลบริการแบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด ดังนั้นสำนักงานสงเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 1 รวมกับ สนง.พมจ.และ หนวยงานสังกัด พม.ในจังหวัดปทุมธานี 

มีจึงวางแนวทางการศึกษาถึงรูปแบบการจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ในจังหวัด เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการ และนโยบายของรัฐ ผลการศึกษาปรากฏตามเอกสาร
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พัฒนางานประจำสูงานวิจัย
(ROUTINE TO RESEARCH)

พัฒนางานประจำสูงานวิจัยพัฒนางานประจำสูงานวิจัย
(ROUTINE TO RESEARCH)(ROUTINE TO RESEARCH)

สระบุรีสระบุรี

R2R
พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ที่ผานมา 

โดยเจตนารมณของ พ.ร.บ.ดังกลาวเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนทุกระดับมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สำหรับสาระสำคัญมีการ

เพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กดยช.) ไดแก ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และผูแทนองคกรปกครองสวน ทองถิ่น ซึ่งคัด

เลือกกันเองจำนวน 3 คน ที่สำคัญ คือกำหนดใหมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 8,781 แหง นับตั้งแต พ.ร.บ.นี้ใชบังคับ ไดแก สภาเด็กและ

เยาวชนตำบล/เทศบาล 7,775 แหง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ 878 แหง สภาเด็กและเยาวชนเขต 50 แหง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 แหง 

สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1 แหง โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน จัดตั้งและดำเนินกิจการ

สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ บานพักเด็กและครอบครัว ใหคำแนะนำองคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล

เทศบาล ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน กรุงเทพมหานครจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนเขต ใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน และจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน ผลจากการดำเนินงานที่ผานมาพบวา การขับเคลื่อนการจัดตั้งกลไกสภาเด็กและเยาวชนไดดำเนินบรรลุ

ผลตามเปาหมายที่กำหนด แตหากวิเคราะหถึงความสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ซึ่งใน พ.ร.บ.ฯ บัญญัติอำนาจหนาที่ประสานงานระหวาง

สภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล อำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในดานตางๆ ของเด็กและเยาวชน สงเสริมสนับสนุนและเปนศูนย

กลางการเรียนรูดานวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพและวัฒนธรรมในทองถิ่น สงเสริมใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอยางสอดคลอง

กับความรูความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม เปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูลหรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่ เพื่อสงตอขอมูลดังกลาวใหกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอและจังหวัด เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวย

งานขอรัฐและองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัด นอกจากนี้ยังมี

อำนาจหนาที่ในการออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่โดยใหสอดคลองกับขอบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย หากวิเคราะหถึงความสำคัญและอำนาจบทบาทหนาที่ของสภาเด็กและเยาวชนที่กำหนดใหจัดตั้งขึ้นจะเห็นวา สภาเด็กและเยาวชน 

มีบทบาทตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนดวยกันอยางยิ่ง แตในทางปฏิบัติจริงพบวา การดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบลสภาเด็กและ

เยาวชนนั้น ยังไมมีความเขมแข็งมากนัก ทั้งนี้ สามารถวัดประเมินผลไดจากหลายๆ ปจจัย อาทิ เด็กไมมีเวลาเขามาปฏิบัติงาน หรือไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการโดยไมสมัครใจ การเขาเปนคณะกรรมการไมไดเปนไปตามความตองการของเด็กอยางแทจริง เด็กและเยาวชนที่รวมทำกิจกรรมมีภารหนาที่

ตองเรียนในสถานศึกษาทำใหไมสามารถเขารวมกสิจรรมอยางตอเนื่อง การทำกิจกรรมของสภาเด็กไปทับซอนกับเวลาเรียน เด็กที่เขารวมเปนคณะ

กรรมการมีความรู ความสามารถที่หลากหลาย ทำใหไมคอยใหความสำคัญกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตนเอง เด็กใหความสำคัญ

กับบทบาทสภาเด็กนอยแตทุมเทใหกับการศึกษา การเรียนพิเศษ เพื่อมุงเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  คณะกรรมการสภาเด็กมีการหมุนเวียนเปลี่ยน

แปลงบอยๆ ทั้งเกาและใหม ตางตองปรับตัวทำความรูจักกันทั้งทัศนคติ เปาหมาย สงผลตอปฏิสัมพันธกอใหเกิดความไมเขาใจในแผนงานที่กำหนดไว

แตเดิมแลว นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ไดแก บุคลากรผูรับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชนขาดความรู ความเขาใจตองานสภาเด็ก ขาดการประสานงาน

เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ในการเชื่อมโยงงานระหวาง บพด.และ อำเภอ ตำบลในระดับพื้นที่ เด็กและเยาวชนที่เขาเปนกรรมการไดรับการคัดเลือก

จากครูอาจารยในสถานศึกษา และเปนคณะกรรมการนักเรียนของสถานศึกษาอยูแลว จึงไมไดสมัครใจ งบประมาณขับเคลื่อนสภาเด็กมีจำกัด และไมได

รับการบูรณาการงบประมาณจาก องคกรปกครองทองถิ่น ทำใหการจัดกิจกรรมไมตอเนื่อง ดังนั้น 

การศึกษาหาแนวทางการสงเสริมใหการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวนมีความเขมแข็งดวยการศึกษาวิจัย

จากงานประจำสูงานการวิจัยเพื่อพัฒนาใหสภาเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็งจึงเปนเหตุผลสำคัญ

ที่ทำใหสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ไดวางแนวทางการศึกษา เพื่อนำไปสูการพัฒนา

การดำเนินงานสภาเด็กใหมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นใน

อนาคตสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จึงศึกษาถึงแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
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อยุธยาอยุธยา

R2R
         ผลจากการพัฒนาประเทศไทยในยุคปจจุบัน สงผลกระทบตอสถาบันครอบครัวไทยอยางมาก 

ในอดีตครอบครัวมีอเอกลักษณที่โดดเดนในเรื่องเปนครอบครัวที่อบอุน เขมแข็ง มีระบบเครือขายและ

สายความผูกพันที่เหนียวแนน ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งเปนทุนที่สำคัญ

ตอการพัฒนาประเทศ แตปจจุบันความเปนครอบครัวไทยไดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก และนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เปนฐานในการพัฒนาประเทศ สงผลใหครอบครัวของไทย ไดรับผลกระทบ 3 ประการ ไดแก  

1 )ปญหาสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวลดนอยลง  2) ปญหาการใชเวลารวมกันระหวางสมาชิก

ในครอบครัวอยางมีคุณภาพลดนอยลง  3)การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจยังเปนปญหาที่สำคัญของ

ครอบครัว จากปญหาดังกลาว สงผลใหครอบครัวขาดความสมดุล และนำไปสูการเผชิญปญหาที่ซับซอน 

หลายหลายยิ่งขึ้น ไดแก ปญหาครอบครัวแตกแยก ครอบครัวหยาราง ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง หรือละเลย

การเลี้ยงดูที่เหมาะสม ปญหาผูสูงอายุขาดคนดูแล ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชน

มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ปญหายาเสพติด ลวนแลวแตเปนสถานการณที่นาหวงใย และนับวันจะทวี

ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดย สำนักงานกิจกรรมสตรี

และครอบครัว เปนหนวยงานหลักดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว เพื่อใหเปน

รากฐานในการพัฒนาประเทศ จึงวางนโยบายการจัดตั้งกลไกการเสริมสรางและสงเสริมความเขมแข็ง

ของครอบครัวในระดับชุมชน โดยจัดตั้ง ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)มาตั้งแตป พ.ศ. 2546 

เพื่อทำหนาที่ สำรวจปญหาดานครอบครัวในพื้นที่หมูบาน ชุมชน และจัดทำฐานขอมูล ประกอบการ

วางแผนและพัฒนา ชวยเหลือ ใหสอดคลองกับปญหากลุมเปาหมาย 2)เปนศูนยกลางการเฝาระวัง

ปญหาดานครอบครัว 3) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ใหรักษาไวซึ่งเอกลักษณ

ของความเปนครอบครัวที่อบอุน เขมแข็ง มีสายสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวเรือน และระหวาง

ครัวเรือน และชุมชน เพื่อความมั่นคงของสังคม โดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบของประชาชน 

ซึ่งผลการดำเนินงาน พบวา ในทุกพื้นที่ทุกตำบลของประเทศไทย มีจัดการจัดตั้ง ศูนยพัฒนาครอบครัว 

ขึ้น ตามเปาหมาย ในแตละจังหวัด แตผลการดำเนินงาน ยังพบวา การปฏิบัติการของศูนยยังไมสัมฤทธิ์

ผลดังวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนัก ดังนั้น สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จึงรวมกับ 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหนวยงานสังกัด 

พม.ในพื้นที่จึงศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาศูนย ศพค.ใหมึความเขมแข็ง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
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R2R
นนทบุรีนนทบุรี

      พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติการฟนฟุสมรรถภาพคนพิการ ฉบับแรก เพื่อเปนเครื่องมือกลไก

ขับเคลื่อนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบนพื้นฐานสิทธิมากขึ้น และไดแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณในการกำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและคุมครองคนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

เพราะเหตุสภาพทางรางกายหรือสุขภาพ โดยมาตรา 20 กำหนดให “คนพิการมีสิทธิ์เขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งอำนวยความสะดวก

อันเปนสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นๆ จากรัฐ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดย กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเล็งเห็นความสำคัญ 

จึงมีนโยบายสงเสริมบทบาทองคกรเครือขาย ภาคเอกชน ประชาสังคมและประชาชน โดยเฉพาะกลุมคนพิการ จึงกำหนดใหมีการจัดตั้ง

องคกรเครือขายคนพิการขึ้นในระดับพื้นที่ รวมทั้งปรับบทบาทของ สนง.พมจ.ใหมีการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ เปนศูนยกลางการ

สนับสนุน องคกรเครือขาย องคกรคนพิการ ใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนพิการในชุมชน  

ผลการดำเนินงานที่ผานมา จากการติดตามประเมินผลองคกรเครือขายองคกรคนพิการในระดับพื้นที่พบวา ยังประสบปญหา 

ในการดานการบริหารจัดการ การจัดระบบฐานขอมูล การใหบริการ รวมทั้งศักยภาพดานอื่นๆ  ดังนั้น สำนักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 1 จึงรวมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี และหนวยงานสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัด

นนทบุรี จึงทำการศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติการองคกรเครือขายคนพิการในจังหวัดที่เขมแข็ง เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงาน 

ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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R2R
        โลกของเรากำลังมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในป 2560 โลกมีประชากรสูงอายุหรือคนที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป มากถึง 962 ลานคน 

หรือคิดเปนรอยละ 13 ของประชากรโลก ทั้งหมด 7,550 ลานคน นับไดวาโลกนี้ไดกลายเปนสังคมผูสูงอายุแลว  ประชากรในอาเซียน 

กำลังมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน ประเทศในอาเซียนที่เปนสังคมผูสูงอายุแลว 3 ประเทศ เรียงตามลำดับไดแก สิงคโปร 

รอยละ 20 ไทย รอยละ 17 และเวียดนามรอยละ 11  ในป 2560 ประเทศไทยมีผูสูงอายุ 11 ลานคน คิดเปนรอยละ 17 จากประชากร

65.5 ลานคน และกำลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมาก คาดวาอีกไมเกิน  4 ป ประเทศไทยจะเปนผูสูงอายุอยางสมบูรณ เมื่อเทียบสัดสวน

ประชากร จะพบวา จะมียอดผูสูงอายุถึงรอยละ 20  ซึ่งสงผลตอการบริหารจัดการประเทศ และระบบงบประมาณ รวมทั้งกลไก

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของหนวยงานรองรับอาจจะไมเพียงพอ เนื่องจาก ผูสูงอายุจะเปนกลุมที่มีปญหาเรื่องสุขภาพ 

อัตราการพึ่งพาตนเองถดถอย รวมทั้งสถานการณครอบครัวไทยที่เริ่มจะออนแอลง ดังนั้นหากวิเคราะหในภาพรวมจะเห็นวา หากไมมี

ระบบรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ดี จะสงผลตออัตราความเสี่ยงที่ผูสูงอายุจะถูกทอดทิ้ง เกิดปญหาสุขภาพจิต และการอยู

รวมกัน เชิงสังคม มากขึ้นเรื่อย แมวา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดย กรมกิจการผูสูงอายุ จะวางแนวทาง

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผานกิจกรรม โครงการที่หลากหลายหวังวา จะสามารถคุมครองและสงเสริมผูสูงอายุได ทำใหรัฐ

ตองรับภาระดานงบประมาณ และคาใชจายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

 ครอบครัว หรือ ชุมชน เปนรากฐานที่สำคัญ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของสังคม และเปนที่พึ่งพาทางกายและจิตใจ

ของประชาชนชาวไทยมายาวนาน แตปจจุบัน ประชาชนใหความสำคัญตอการบูรณาการสิ่งที่มีอยู นอยลงเรื่อยๆ ดังนั้น สำนักงานสงเสริม

และสนับสนุนวิชาการ 1 จึงรวมกับ สนง.พมจ.ปทุมธานีและหนวยงานสังกัด พม.ในจังหวัดปทุมธานี จึงศึกษาถึงรูปแบบแนวทางการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่เหมาะสมโดยมิติทุนทางสังคม ดวยวิถีชุมชนพอเพียง เพื่อเปนคูมือ

ในการปฏิบัติการ ของ พมจ. ที่จะสงเสริมให เครือขาย สามารถนำไปสงเสริมให เครือขาย กลไก พม.ในระดับพื้นที่นำไปปรับใช ตอไป

 

ปทุมธานีปทุมธานี



ขันตอนกระบวนการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการ Social Labขันตอนกระบวนการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการ Social Lab

SoCial LabSoCial LabSoCial Lab
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   ¢Í§Á¹ØÉÂ� (Í¾Á.)

2. ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾
   ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ (È¾ÍÊ.)

¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ
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ออกหนวยเคลื่อนที่ออกหนวยเคลื่อนที่ออกหนวยเคลื่อนที่
10 ม.ค.62 ศูนยและฝกอบรมวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวะศึกษาปทุมธานี

ผูเขารวม 200 คน
15 ม.ค. 62 องคการบริหารสวนตำบลคลองหกปทุมธานี

ผูเขารวม 40 คน

24 ม.ค.62 วัดหนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ผูเขารวม 48 คน

29 ม.ค.62  เทศบาลเมืองแกงคอยจังหวัดสระบุรี
ผูเขารวม 200 คน

21 ก.พ.62 วัดชาง อ.ดอดพุด จังหวัดสระบุรีี
ผูเขารวม 62 คน

14 ก.พ.62 ร.ร.เทศบาลวังมวง อ.แกงคอย จ.สระบุรี
ผูเขารวม 200 คน

22 พ.ค.62 การใชเทคโนโลยี  วิทยาลัยการปกครอง จ.ปทุมธานี
ผูเขารวม 100 คน

10 ม.ค.62    พ.ร.บ.ความรุนแรง วิทยาลัยการปกครอง จ.ปทุมธานี
ผูเขารวม 100 คน

10 ม.ค.62  พันธกิจงานสังคมสงเคราะหการพัฒนาชุมชน จ.ปทุมธานี
ผูเขารวม 100 คน

10 ม.ค.62 ศูนยและฝกอบรมวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวิศึกษาปทุมธานี
ผูเขารวม 50 คน:
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:

:



สาํนักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ

2



การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM)

 ฉะเชิงเทรา

 การถอดบทเรียน กระบวนการท างานปัจจัยความส าเร็จ 
ของโครงการถอดบทเรียน กระบวนการท างานปัจจัย    
สานพลังผู้สูงวัย ร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข

ผู้สูงอายุ ถือเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพราะเป็นผู้ที่
มีทั้งภูมิความรู้ ภูมิปัญญา สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็ง
และมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด โดยน าจุดแข็งนี้มาสร้างโอกาสในการพัฒนา
สังคม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์จะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขได้บริหาร
กา ย  จิ ต  แ ละ เข้ า สั ง คม  เป็ น บุ ค คลที่ พัฒน า ไป ตามกาลส มั ย 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พึ่งตนเองได้ และสามารถเป็นพลังให้แก่ชุมชน 
และสังคมต่อไป

 สระแกว้

 การถอดบทเรียน โครงการ เมืองน่าอยู่ส าหรับผู้สูงอายุและคน
พิการในพ้ืนท่ีต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว

จากสภาพการด าเนินชีวิตในชุมชน เฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ผู้สูงอายุ
เปรียบเสมือนผู้ที่ถูกลืมจากสังคม เกิดทัศนคติที่ไม่เหมาะสมต่อตนเองรู้สึก   
ไร้คุณค่าต่อสังคม หรือหากเป็นชุมชนเมือง ต่างคนต่างอยู่ในบ้านของตนเอง     
ขาดสัมพันธภาพที่ ดีต่อบุคคลอื่น ทั้ งเพื่อนบ้านและสมาชิกในชุมชน
การจัด ตั ้ง โ รง เ ร ียนผู ้ส ูงอายุท า ให้ผู ้ส ูงอายุได้ม ีโอกาสพบปะผู ้คน 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ท าให้นักเรียนสูงอายุ           
เกิดความภาคภูมิใจ เรียนรู้การสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน    
วัยเดียวกัน ได้พูดคุยและรับทราบข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุตรหลานในครอบครัว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติในทางที่ดี รู้สึกชีวิตมีคุณค่าเพิ่มขึ้น

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM)

 ปราจีนบุรี

 การถอดบทเรียนโครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัว
ต าบลค าโตนด

สถานการณ์ทางสังคมในยุคปัจจุบัน สถานะทางครอบครัวส่วนใหญ่ เป็น
ครอบครัวแหว่งกลาง มีปัญหาเร่ืองช่องว่างระหว่างวัย ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว การด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
และเด็กมีกิจกรรมท าร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ครอบครัวมีความรู้ 
ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน น าไปสู่การเกิดครอบครัว
ต้นแบบไม่ใช้ความรุนแรงที่เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน

 นครนายก

 ถอดบทเรียนโครงการฝึกอาชีพท าท่ีนอนและหมอนหลอดเพ่ือ
สุขภาพ ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพ้ืนท่ี
ต าบลชุมพล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เนื่องจากในพื้นที่มีกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 
ซ่ึงมีฐานะยากจนและตกอยู่ในภาวะยากล าบาก ไม่สามารถจัดหาหมอนและ
ที่นอนที่ เ หมาะสมกับลั กษณะทางกายภาพของผู้ป่ วยติดเ ตียงไ ด้ 
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
จึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพในการฝึกอาชีพท าที่นอน
หมอนหลอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงในครอบครัว      
ของตนได้ หรือจะน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเพิ่มรายได้กับครัวเรือนได้

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



พัฒนางานประจ าสู่งานวจัิย
ROUTINE TO RESEARCH

 การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ชมรมผู้สูงอายุต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในสังคมยุคปัจจุบัน ผู้คนสามารถติดต่อส่ือสารกันได้สะดวกมากขึ้น และมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลาย

การพัฒนาช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และสามารถกระจายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นจึงถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ หากได้มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่วางขายสินค้าตามตลาดชุมชนท่ัวไป

ย่อมส่งผลดีต่อผู้สูงอายุท่ีไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของรายได้ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ การเห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงยังเป็นการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้เท่าทันสถานการณ์อยู่เสมอ

 การใช้สื่อ Social Media ในผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เนื่องจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งผลให้เครือข่ายการด าเนินงานภายในชุมชนส่วนเป็นประชากรผู้สูงอายุ ดังนั้นประชากรผู้สูงอายุ

จึงถือเป็นทรัพยากรบุคคล เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีส าคัญท่ีจะเข้ามามีบทบาทและเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคล่ือนงานในพื้นท่ีได้มากท่ีสุด

นอกจากนี้ ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นปัจจัยท่ี 5 ท่ีทุกคนต่างก็ยอมรับว่า มีความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก การส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุในชุมชนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการใช้ส่ือ Social Media นอกจากผู้สูงอายุจะได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารกับบุตรหลาน

คนในครอบครัวแล้ว ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ได้อีกด้วย 

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



พัฒนางานประจ าสู่งานวจัิย
ROUTINE TO RESEARCH

 การพัฒนาคุณภาพอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยศูนย์เด็กเล็ก อบต.ค าโตนด 

อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

เด็ก ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาชาติ การได้รับโภชนาการท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมกับช่วงวัย ถือเป็นส่ิงส าคัญ

ท่ีจะช่วยให้เด็กเจริญเติบโต สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติได้ ดังนั้น ผู้ท่ีอยู่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด นอกจาก

พ่อแม่ ผู้ปกครองแล้ว ศูนย์เด็กเล็ก ถือว่าเข้ามามีบทบาทส าคัญในการช่วยดูแลเด็ก การน าเสนอความรู้ด้านโภชนาการในรูปแบบใหม่ๆ 

จึงสามารถช่วยให้ท้ัง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลโภชนาการของเด็กให้มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น

 กระบวนการดูแลและการท ากายภาพผู้ป่วยตดิเตยีง (Palliative Care)

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ท่ีดูแลผู้ป่วย จ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ท้ังยังต้องสามารถฟื้นฟู

สมรรถภาพทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยได้อีกด้วย การกายภาพบ าบัดจึงมีส่วนส าคัญท่ีช่วยให้ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นอย่างมาก

การท ากายภาพบ าบัดต้องเน้นความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ผู้ดูแลจะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ นอกจากท่ีเราจะดูแลทางด้านร่างกายแล้ว

สภาพจิตใจของผู้ป่วย และผู้ดูแลเองก็ถือเป็นส่วนส าคัญ ท่ีจะช่วยบรรเทาภาวะของโรคได้ การนวดเพื่อผ่อนคลายให้ผู้ป่วย และการออกก าลังกาย

ด้วยการร าไทเก๊ก ของผู้ดูแล ไม่เพียงแต่ช่วยใช้สภาพร่างกายแข็งแรง แต่จิตใจก็ได้รับการดูแลตามไปด้วย

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



ชุมชนต้นแบบแห่งความสุข
SOCIAL SMART CITY

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต ้ 

อ าเภอบางคลา้

 จงัหวดัสระแกว้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองน ้าใส

อ าเภออรญัประเทศ

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



ชุมชนต้นแบบแห่งความสุข
SOCIAL SMART CITY

 จงัหวดัปราจีนบรีุ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าโตนด

อ าเภอประจนัตคาม

 จงัหวดันครนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชุมพล

อ าเภอองครกัษ์

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



ข้อมูลเครือข่าย

จงัหวดัฉะเชิงเทรา

 - องคก์รดา้นครอบครวั

 - กองทุนต่างๆ 

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล

จงัหวดัสระแกว้

 - กองทุนต่างๆ 

 - องคก์รชุมชน

 - กลุ่มอาสา

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



ข้อมูลเครือข่าย

จงัหวดัปราจีนบุรี

 - กองทุนต่างๆ 

 - องคก์รชุมชน

 - กลุ่มอาสา

จงัหวดันครนายก

 - กองทุนต่างๆ 

 - องคก์รชุมชน

 - กลุ่มอาสา

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



ข้อมูลเครือข่าย
จงัหวดัสมุทรปราการ

 - กลุ่มอาสา

 - กองทุนต่างๆ 

 - องคก์รดา้นครอบครวั

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล

 - แหล่งเรียนรู ้

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



ออกหน่วยเคล่ือนที่
ครัง้

ท่ี
วนั กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ สถานท่ี จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

1 28 ม.ค. 62 ออกหน่วยเคล่ือนท่ีทางวิชาการ ร่วมกับทีม ONE HOME วัดสมบูรณ์ทรัพย์ บางขาม หมู่ท่ี 6

ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

50

2 13 มี.ค. 62 ออกหน่วยเคล่ือนท่ีทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อ
คนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60 ร่วมกับทีม ONE HOME

ณ โรงพยาบาลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง 
จ.ปราจีนบุรี 55

3 19 มี.ค. 62 ออกหน่วยเคล่ือนท่ีทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อ
คนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60ร่วมกับทีม ONE HOME

ณ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ.บ้านพนม
สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 36

4 4 เม.ษ. 62 งานแถลงข่าว พม.Poll ประเด็น 
“สร้างสขุผู้สงูวยั ใสใ่จไร้ความรุนแรง” ให้ความรู้เร่ืองโกลด์แอปพลเิค
ชนัเพื่อคนไทยใสใ่จผู้สงูอาย ุและผลงานวิจยัปี 60

ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

14

5 9-10 เม.ษ. 
62

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2562ให้ความรู้เร่ืองโกลด์แอป
พลเิคชนัเพื่อคนไทยใสใ่จผู้สงูอาย ุและผลงานวิจยัปี 60

ณ อาคารรัฐประศาสนาภัคดี (อาคารบ)ี ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 
2550 แจ้งวฒันะ กรุงเทพมหานคร

63

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



ออกหน่วยเคล่ือนที่
ครัง้

ท่ี
วนั กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ สถานท่ี จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

6 25 เม.ษ. 
62

ได้ออกหน่วยเคล่ือนท่ีทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อ
คนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60 ร่วมกับทีม ONE HOME

ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ 
จ.ฉะเชิงเทรา 81

7 15 พ.ค. 62 ได้ออกหน่วยเคล่ือนท่ีทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อ
คนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60

ณ วัดหนองจอก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
85

8 16 พ.ค. 62 ได้ออกหน่วยเคล่ือนท่ีทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อ
คนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60ร่วมกับทีม ONE HOME

ณ เทศบาลต าบลบางน้ าผ้ึง อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา

53

9 21 พ.ค. 

2562

งานวันผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง ได้ออกหน่วยเคล่ือนท่ีทาง

วิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ 

ผลงานวิจัย และเป็นวิทยากรการดูแลตนเองอย่างมีคุณภาพ

ณ งานวันผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ.เพ

นมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

103

10 20 มิ.ย. 
2562

งานถนนเด็กเดิน จ.ฉะเชิงเทรา
ได้ออกหน่วยเคล่ือนท่ีทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อ

คนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60

ณ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 33

ส านกังาน

ส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

วิชาการ ๒



สาํนักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ

3



การจดัการความรู้
(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)

สาํ นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แล ะ สนั บ สนุ น วิ ช า ก า ร  3

ชลบุรี ระยอง

ถอดบทเรยีนกระบวนการทํางาน
พฒันาสตรแีละครอบครวั ชุมชนบา้นชากเล็ก

 
วนัที� 23 เมษายน 2562

ณ ชุมชนบา้นชากเล็ก จงัหวดัระยอง
กลุ่มเป�าหมาย 30 คน

 โดยการแบง่กลุ่มเพื�อถอดบทเรยีนเป�น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มสตรแีละครอบครวั 
และหน่วยงานภาคีเครอืขา่ย 

เพื�อแลกเปลี�ยนการจดัการความรูก้ระบวนการ
ทํางานพฒันาสตรแีละครอบครวัชุมชนบา้นชา
กเล็ก โดยการถอดบทเรยีนครั�งนี�เป�นวางแผน

การทํางานกับพื�นที�เพื�อใชข้อ้มูลในการทํา
โครงการระยะต่อไป

การถอดบทเรยีนกระบวนการทํางานป�จจยั
ความสาํเรจ็ในพื�นที�ปฏิบติัการพฒันาสงัคม

(Social  lab) และ Social Smart City 
ต.พลตูาหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี

 
สสว.3 ประชุมรว่มกับทีม พม.ชลบุร ี

และทีม พม. 3 จงัหวดัในความรบัผิดชอบ 
เพื�อขบัเคลื�อนการดําเนินงานของศูนยบ์รกิาร

วชิาการฯ ในพื�นที� จาํนวน 1 ครั�ง และในรูป
แบบ VDO conference จาํนวน 1 ครั�ง 

โดย ทีม พม.จงัหวดัชลบุร ี
กําหนดการถอดบทเรยีน

พื�นที�ตําบลพลตูาหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบุร ี
ในเชงิลึกตามกลุ่มเป�าหมาย



การจดัการความรู้
(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM)

สาํ นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แล ะ สนั บ สนุ น วิ ช า ก า ร  3

จันทบุรี ตราด

การประชุมเชงิปฏิบติัการเพื�อถอดบทเรยีน
ป�จจยัความสาํเรจ็ การขบัเคลื�อน Social Lab

เทศบาลตําบลค่ายเนินวง 
 

วนัที� 6 สงิหาคม 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลค่ายเนินวง

ตําบลบางกะจะ อําเภอเมอืงจนัทบุร ี
จงัหวดัจนัทบุร ี

โดยมกีารแบง่กลุ่มเพื�อถอดบทเรยีนผลการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการ ป�ญหา อุปสรรค และ
ป�จจยัความสาํเรจ็ในการขบัเคลื�อน Social Lab

ในพื�นที�เทศบาลค่ายตําบลค่ายเนินวง 
จงัหวดัจนัทบุรี

กระบวนการทางสงัคมในการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบป�ญหาความเดือดรอ้น  

โดย บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัตราด
 
ระยะเวลาดําเนินการ

เดือน มนีาคม 2562 - สงิหาคม 2562
รูปแบบการดําเนินการ    

1. การจดัทําแผนการจดัการความรู ้(KM
Action Plan) ของบา้นพกัเด็กและ
ครอบครวัจงัหวดัตราด
2.การเสวนาแลกเปลี�ยนเรยีนรูห้รอืการ
ถ่ายทอด 
3.การจดัทําคู่มอืการปฏิบติังาน

 
 



ชลบุรีรูปแบบความต้องการ CSR ขององค์กร
ด้านการพัฒนาสังคมใน จังหวัดชลบุรี

ทิศทางการดําเนินงานของหน่วยงานและกลไกการขับเคลื�อน
การขับเคลื�อนโดยมีแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจ ฉบับที� 2  เน้นการขับเคลื�อน CSR  4 ยุทธศาสตร์  ปรับเปลี�ยนทัศนคติ
mindset ส่งเสริมการทํา CSR อย่างยั�งยืน การเสริมความมั�นคงทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ความร่วมมือกับทางองค์กรธุรกิจ  และการดําเนินงานในจังหวัด
มีศูนย์ประสานงาน CSR ทุกจังหวัด มีข้อมูลสารสนเทศ (Data Base) เพื�อให้เกิด
CSR Matching การดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั�งยืน

ระยอง

THE ROCKETSHIP
Performed by Dance Hero 

The 2021 Pop Indie Anthem

and awarded best song

พฒันางานประจาํสูง่านวจิยั
ROUTINE TO RESEARCH

การประชุมเพื�อการวิจัยแนวทาง
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ตามกฎหมายจ้างงาน

วันที� 25 เมษายน 2562 

ณ ศูนย์การเรียนรู้คนพิการฯ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โดยการสัมภาษณ์แบบ Focus Group และแบบสอบถามเพื�อศึกษาแนวทาง
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามกฎหมายจ้างงาน รวบรวม วิเคราะห์ พัฒนาข้อมูล
ให้เกิดการจ้างงานตามมาตรา 35 และเป�นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้องต่อไป
 



จนัทบุรี การวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
เฝ�าระวังป�ญหาเด็ก เยาวชน ครอบครัว (R2R)

วันที� 5 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเฝ�าระวังป�ญหา
เด็ก เยาวชน และครอบครัวและสัมภาษณ์แบบ Focus Group เพื�อศึกษา
และวิเคราะห์รูปแบบการทํางานระหว่าง บพด. กับเครือข่าย ป�ญหา อุปสรรค
ป�จจัยความสาํเร็จ และระดมความคิดเห็นเพื�อหาแนวทางการพัฒนาการ
ทํางานระหว่าง บพด. กับเครือข่าย

ตราด การวเิคราะห์ผูป้ระสบป�ญหาทางสงัคมที�ขอความชว่ยเหลือซํ�าซอ้น 

โดย ศูนยค์ุ้มครองคนไรที้�พึ�งจงัหวดัตราด
 

ที�มา :  ผู้ประสบป�ญหาทางสังคม มีความซับซ้อนของป�ญหา ไม่สามารถฟ�� นฟูครอบครัว ภายหลังจาก
การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในครั�งแรก คนในครอบครัวมีหลายช่วงอายุ สามารถให้การช่วยเหลือ 

จาก งบอุดหนุนแต่ละกรมได้ หน่วยงาน One Home จึงควรร่วมกัน แก้ไขป�ญหา ของแต่ละ
ครอบครัว แบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพ กระทรวงอื�นๆ
 

การศึกษา : ใช้การสัมภาษณ์  เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการบรรเทาป�ญหา แต่ละครอบครัว
ข้อมูล : สถิติการให้บริการ ของ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที�พึ�งจังหวัดตราด ป� 2561

พฒันางานประจาํสูง่านวจิยั
ROUTINE TO RESEARCH















ข้อมูลเครือข่าย
สาํนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150
โทรศัพท์ : 038-2409389-9 โทรสาร : 038-241821

E-mail : tpso3m-society.go.th

>> ติดต่อ / สอบถามเพิ�มเติม <<

 

จังหวัดชลบุรี
1.อาสาสมัครที�ร่วมจัดตั�ง คือ 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน       
   - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
   - อาสาสมัครดูแลผู้พิการ
2.องค์ที� พม. เขา้ไปรว่มจดัตั�งและขบัเคลื�อนในพื�นที� คือ 
   - สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
   - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
3.พื�นที�ต้นแบบที� พม.ร่วมขับเคลื� อน
   - อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 

จังหวัดระยอง
1.อาสาสมัครที�ร่วมจัดตั�ง คือ 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน       
   - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
   - อาสาสมัครดูแลผู้พิการ
2.องค์ที� พม. เขา้ไปรว่มจดัตั�งและขบัเคลื�อนในพื�นที� คือ 
   - สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
   - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
3.พื�นที�ต้นแบบที� พม.รว่มขับเคลื�อน
   - อบต.สาํนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง



ข้อมูลเครือข่าย
สาํนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี20150
โทรศัพท์ : 038-2409389-9 โทรสาร : 038-241821

E-mail : tpso3m-society.go.th

>> ติดต่อ / สอบถามเพิ�มเติม <<

 

จังหวัดจันทบุรี
1.อาสาสมัครที�ร่วมจัดตั�ง คือ 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน       
   - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
   - อาสาสมัครดูแลผู้พิการ
2.องค์ที� พม. เขา้ไปรว่มจดัตั�งและขบัเคลื�อนในพื�นที� คือ 
   - สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
   - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
3.พื�นที�ต้นแบบที� พม.ร่วมขับเคลื� อน
   - ทต.ค่ายเนินวง อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

 

จังหวัดตราด
1.อาสาสมัครที�ร่วมจัดตั�ง คือ 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน       
   - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
   - อาสาสมัครดูแลผู้พิการ
2.องค์ที� พม. เขา้ไปรว่มจดัตั�งและขบัเคลื�อนในพื�นที� คือ 
   - สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด
   - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
3.พื�นที�ต้นแบบที� พม.รว่มขับเคลื�อน
   - อบต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด



ออกหน่วยเคลื�อนที�



ออกหน่วยเคลื�อนที�



สาํนักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ
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“การบริหารความแตกตา่งของพื้นที”่ ไม่ว่าจะเป็นความต่างทางด้านศาสนา การมี 2 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งน าไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง
สังคม (ด้านสวัสดิการ) เพ่ือการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในชุมชน

อบต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

“การจัดท าระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปา้หมายในชุมชน” โดยมีการส ารวจและรวบรวมข้อมูล
ผู้สูงอายุ พร้อมระบุต าแหน่งที่อยู่ของผู้สูงอายุ ในแผนที่ของต าบลไทรโยค ท าให้สามารถระบุ
พิกัดกลุ่มเป้าหมายได้ ประสาน ส่งต่อผู้เดือนร้อนในภาวะวิกฤตได้ และพัฒนาไปสู่จัดท า QR 
Code ในผู้สูงอายุ เพ่ือแสดงข้อมูลรายบุคคล

ทต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

“มีโครงการที่ตอบสนองกลุ่มเปา้หมายอย่างสร้างสรรค”์ มาหาไร สูงวัยยายชา ซึ่งเป็น
โรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลยายชา 
ได้มาเรียนรู้และท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน และยังมีแนวคิดในการส่งต่อความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่ติดบ้าน ติดเตียงด้วย โดยการน า ปิ่นโตส่งสุข ส่งอาหารเยี่ยมตามบ้าน

อบต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม

“การระดมความร่วมมือกบัภาคเีครือข่ายภายในและหนว่ยงานภายนอก” โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนที่มีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในชุมชน มีการจัดตั้งเป็น โครงการชุมชนหว่งใย 
ปันน้ าใจแกผู่้ยากไร้และด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
โดยมีอาสาสมัครในพื้นที่ที่เข้มแข็งร่วมการขับเคลื่อนงานทางด้านสังคมด้วย

อบต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ส านักงานส่งเสรมิและสนบัสนนุวิชาการ ๔
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ สสว.๔



ผู้น ำ

• มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
• ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านสังคมในชุมชน
• มีจิตสาธารณะ ท างานเพ่ือชุมชน
• มีความน่าเชื่อถือ เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน

ภำคีเครือข่ำย

• ภาคีเครือข่ายในชุมชน ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
• มีความร่วมมือกันท างาน
• ร่วมกันให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านสังคมในชุมชน

โครงกำรและ
กิจกรรม

• มาจากความต้องการของประชาชน
• มีความต่อเน่ือง มีการต่อยอดและพัฒนา
• มีการติดตามประเมินผล 

ชุมชน

• มีวัฒนธรรมชุมชนที่ดี ประชาชนมีความสามัคคีกันในชุมชน
• มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

ปัจจัยที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ส ำนักงำนส่งเสรมิและสนบัสนนุวิชำกำร ๔



การระดมทุนการบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าสู่
กองทุนผู้สูงอายุ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

ผู้สูงอายุไม่รับทราบข้อมูลโครงการ เน่ืองจากการ
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีมีน้อย

ไม่มีแรงจูงใจในการร่วมระดมทุนเข้าสู่กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุขาดเงินทุน  เนื่องจากขาดส่งช าระคืน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางระดมทุนเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเน่ือง

และทั่วถึง

ปรับปรุง
กฎระเบียบหรือ
กฎหมายเพื่อเอื้อ
ต่อการระดมทุน

เพ่ิมช่องทางใน
การการระดม
ทุนเข้ากองทุน

ผู้สูงอายุ

ร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ใน
การเพิ่มสิทธิพิเศษ
ส าหรับผู้ที่บริจาค
เงินอย่างต่อเนื่อง

Routine to Research (R2R)
“แนวทางระดมทุนเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพ่ือการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ”

ปัญหา

แนวทางการแก้ไข

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4รายละเอียดเพิ่มเติม



นครปฐม
ต ำบลยำยชำ 

อ ำเภอสำมพรำน

กำญจนบุรี
ต ำบลไทรโยค 
อ ำเภอไทรโยค

รำชบุรี
ต ำบลบำงป่ำ 

อ ำเภอเมืองรำชบุรี

สุพรรณบุรี
ต ำบลพลับพลำไชย 

อ ำเภออู่ทอง

สมุทรสำคร
ต ำบลสวนหลวง  

อ ำเภอกระทุ่มแบน

สมุทรสงครำม
ต ำบลนำงตะเคียน  

อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม

เพชรบุรี
ต ำบลวังจันทร ์

อ ำเภอแก่งกระจำน 

ประจวบคีรีขันธ์
ต ำบลอ่ำวน้อย 

อ ำเภอเมืองประจวบครีีขันธ์

พื้นที่ปฏิบัติกำรพัฒนำสังคม Social Lab 
ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 4

ส ำนกังำนสง่เสรมิและสนบัสนนุวชิำกำร ๔



ท ำเนียบผู้ประสำนงำนเครือข่ำยระดับจังหวัด
• นครปฐม, รำชบุร,ี สมุทรสำคร, สมุทรสงครำม, 

กำญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

เครือข่ำยองค์กรที่ พม. เข้ำไปร่วมจัดตั้ง
และขับเคลื่อนในพื้นที่

• นครปฐม, รำชบุร,ี สมุทรสำคร, สมุทรสงครำม, 
กำญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

เครือข่ำยพื้นที่ต้นแบบที่ พม.ร่วมขับเคลื่อน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.๔

• นครปฐม, รำชบุร,ี สมุทรสำคร, สมุทรสงครำม, 
กำญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

ท ำเนียบหน่วยงำน พม. ระดับจังหวัด
• นครปฐม, รำชบุร,ี สมุทรสำคร, สมุทรสงครำม, 

กำญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลบุคลำกรและเครือข่ำยในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๔

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๔



สาํนักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ

5
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  กลไกควำมร่วมมือผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม 
  โครงการสร้างองค์ความรู้ในพื้นที่ เป็นการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน 
และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร ภาคีเครือข่าย โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลน าไปสู่สารสนเทศ 
เพื่อให้ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และปัญญา มีกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ในพื้นที่ คือ  
1.จัดท าแผนปฏิบัติ 2.จัดเวทีให้ความรู้ การจัดท า KM ในพื้นที่ 3.รวบรวมองค์ความรู้การพัฒนา
สังคมในพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นระบบและน าความรู้นั้นไปขับเคลื่อน 4.วัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอด
บทเรียนในพื้นที่ 5.รวบรวมองค์ความรู้และจัดท ารูปเล่ม วัตถุประสงค์ คือ เพื่อถอดบทเรียนกลไก
ความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่
รับผิดชอบ 4 จังหวัด  
    กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจาณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม เป็นกลไกการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด  
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 ประกอบไปด้วย จังหวัด
นครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ มีการท างานเป็นไปตามแนวทาง
และมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน กรมพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา  
ความเดอืดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยมีทีม One Home ในพื้นที่ให้ความร่วมมือ
และเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความช่วยเหลือ โดยจะมีแผนหรือก าหนดวันที่จะประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือตามข้อตกลงของแต่ละจังหวัด ก่อนจะมีการ
ถอดบทเรียน 
  กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมจังหวัดนครราชสีมา มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จ านวน 10 หน่วยงาน มีรูปแบบวิธีการของผู้ประสบปัญหา 4 รูปแบบ คือ Walk in  ออกส ารวจ 
น าส่งจากหน่วยงานต่างๆ และ Social มีวิธีการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ คือ 1. รับเรื่อง
ตรวจสอบเอกสาร 2. สอบข้อเท็จจริง เช่นประสานพื้นที่ เครือข่าย ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายตาม
กระบวนการสังคมสงเคราะห์ รวบรวมเอกสารและข้อมูลผู้ประสบปัญหา เพื่อเข้าประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ถ้าไม่อนุมัติ แจ้งผลการพิจารณา  
ให้ผู้ประสบปัญหาทราบ โดยให้หน่วยงานท าน าส่ง ถ้าผ่านการอนุมัติ1.น าส่งเอกสารให้การเงิน
เบิกจ่ายและโอนเงิน 2.แจ้งผู้ประสบปัญหาหรือหน่วยงานน าส่งทราบ 3.จัดท าหนังสือติดตามการ
รับเงินถึงหน่วยงานน าส่ง เมื่ออนุมัติจะบันทึกข้อมูลตามระบบเงินอุดหนุน แต่ละประเภท  
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ 
อบต. อปท. และรพสต. ทีม One home มีแนวทางในการปฏิบัติและการด าเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน บุคลากรมีเทคนิค ทักษะ ประสบการณ์ ในการท างานตามที่ได้รับผิดชอบ อุปกรณ์มี
ความพร้อม เช่น รถยนต์ โน้ตบุค เคร่ืองถ่ายเอกสาร กล้อง และมีงบประมาณในการด าเนินงาน   
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  กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง

สังคมจังหวัดชัยภูม ิมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 
3 หน่วยงาน รูปแบบ/วิธีการด าเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 2.รับแจ้งเรื่องราวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ติดต่อด้วยตนเอง Walk in 
หน่วยงานประสานส่งต่อ 1300 ส ารวจ Social map สื่อ Social map และสื่อ Social media 
Facebook 3. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง (ทุกราย) - สืบสวน/คัดกรอง Case /กรองแบบ      
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาผู้ประสบปัญหากับระเบียบเงินอุดหนุนนั้นๆ 5. ข้อมูลเสนอในการประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่ละราย 6. คีย์ข้อมูลลงระบบ 7. ขออนุมัติเบิกจ่าย/โอนเงิน
เข้าบัญช ี
     ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัจจัยภายนอกที่มีส่วนคือ นโยบาย มาตรการ รูปแบบการ
ท างานแบบ One Homeที่เป็นไปแนวทิศทางเดียวกัน ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ และระเบียบ
กระทรวง พม. ปัจจัยภายในคือ มีการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบ มีการเสริมสร้างก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ 
Happy work place (8 H) มีความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่ มีการท างานเป็นทีม มีระบบ
ถ่ายทอดความรู้และมีเจ้าหน้าที่/นักสังคมที่ได้รับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย ์มีทั้งหมด 6 หน่วย รูปแบบ/วิธีการด าเนินงาน1. การรับผู้ประสบปัญหา (Case)  
ติดต่อด้วยตนเอง หน่วยงานส่งต่อ อปท. ศูนย์ด ารงธรรม จากSocial map /Family Data 
และสื่อข่าว/สื่อต่างๆ 2. การสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 100% ประสานเจ้าหน้าที่ อปท. 
ผู้น าชุมชน อพม. ถ่ายภาพสถานที่อาศัย เก็บพิกัดที่ตั้ง ตรวจสอบเอกสาร ผู้ประสบปัญหา (Case)  
3. จัดท าข้อมูล ท าข้อมูลในโปรแกรม์ Excell และลงในโปรแกรม์ Power Point 4. น าเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา 5. การคีย์ข้อมูล คีย์เข้าระบบตามระเบียบการเงินต่างๆ6. ขออนุมัติเบิกจ่าย
7. คีย์ข้อมูลสมบูรณ์ 8. บันทึกแจ้ง อปท.+อ าเภอ 
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือมีเครือข่ายในพื้นที่มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างด ีการพิจารณา ผ่านคณะกรรมการ พิจารณา อย่างละเอียด ทีม One Home มีความเข้มแข็ง 
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  กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด 6 หน่วย รูปแบบ/วิธีการด าเนินงาน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองเงินสงเคราะห์ (ตามค าสั่งของกระทรวง พม.) 2.ประชุมคณะกลั่นกรองเงินสงเคราะห์ 
(ท าแผน) จัดท าแผนงบประมาณ ตามงบประมาณของแต่ละกรม ก าหนดพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงิน
สงเคราะห์ (น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย) จัดท า Power point (รูปภาพ/ตามที่ลงพื้นที่) และ
จับพิกัด ลติจูด /ลองติจูด 
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ การท างานแบบ One Home  โดยก าหนดพื้นที่
รับผิดชอบ การท างานร่วมกับ อพม.ในพื้นที่ ลงสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบสภาพปัญหารายบุคคล 
เครือข่ายในระดับพื้นที่ให้ความร่วมมือ อาทิ อ าเภอ อบต. ชุมชน อปท.รพ.สต รพ.อ าเภอ 
โรงเรียน จากการจัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายมีการลงสอบข้อเท็จจริง/เยี่ยมบ้าน ท าให้
เครือข่ายมีความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือเป็นอย่างดี  
  ปัญหาอุปสรรคภาพรวมในพื้นที่ 4 จังหวัดจากการถอดบทเรียนกลไกความร่วมมือ
ผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ 4 จังหวัด ท าให้
ทราบปัญหาที่มีร่วมกันในพื้นที่ คือ1. สมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว/ผู้ประสบปัญหาไม่มีบัญชี
ธนาคาร 2. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองไม่เป็นไปตามแผน ท าให้การประชุมแต่ละครั้ง
ต้องน าเสนอข้อมูลจ านวนมากๆ 3. นักสังคมสงเคราะห์มีใบรับอนุญาตน้อยไม่พอต่อการปฏิบัติงาน 
  ข้อเสนอแนะแนวทางที่จะท าให้การช่วยเหลือมีการพัฒนาทันตามความต้องการและ
ความเร่งด่วน 1.มีการก าหนดแผนในการประชุมที่ชัดเจนและเป็นไปตามแผน 2.ลดขั้นตอนในการ
พิจารณา Case ของคณะกรรมการ ในกรณี Case เร่งด่วน 3.ให้อ านาจเครือข่ายในการสอบ
แบบข้อเท็จจริง โดยต้องผ่านหลักสูตรการอบรม 4.พัฒนาเทคโนโลยี เช่น แบบสอบ Case 
online /offline และ Application 5.พัฒนา Program บันทึกข้อมูลเบื้องต้นใน อปท./เครือข่าย 
เพื่อลดกระดาษ 6.ปรับระบบการด าเนินงานให้บทบาท อปท.ในการช่วยเหลืองเคราะห์ เพราะ อปท. 
อยู่ในพื้นที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เร็วกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ 
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. 

ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์) 
 
1. ความเป็นมา 
 ปัจจุบันในหน่วยงานต่างๆ ได้มีการพัฒนาระบบการท างาน โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องของทรัพยากรในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเสียไปกับการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม. ในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์) เพ่ือการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย (R2R) เรื่องระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    
2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงาน สารบรรณและ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
(นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)  
 2) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม. ที่เก่ียวข้องกับระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

 
 

 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด (นครราชสีมา, ชัยภมูิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์) ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
เป็นธุรการประจ าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มงาน โดยจากวิธีการประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  
5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ กลุ่ม/ฝ่าย งานประจ า   

ตัวแปรต้น (ท่ีใช้ในการศึกษา)  
ข้อมูลทั่วไป ดังนี ้
- เพศ  - อายุ 
- การศึกษา - อาชีพ 
- รายได ้ - กลุ่ม/ฝ่าย  

 

ตวัแปรตาม 
อาหารและ
โภชนาการ 

     การรับรู้ของประชากรของบุคลากรหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวง พม. ในเขตพื้นที่  4 จังหวัด (นครราชสีมา , ชัยภูมิ, 
บุรีรัมย์, สุรินทร์) ที่มีต่อระบบงานสารบรรณและระบบงาน               
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

- ความรู้ความเข้าใจ 

- ทัศนคต ิ

- การปฏิบัต/ิการใช้งาน 

ตวัแปรตน้ 



ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติ  ประกอบด้วย ตอนที่ 2.1 
ระบบงานสารบรรณ และตอนที่ 2.2 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก าหนดคะแนนค าตอบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
6. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ขอความร่วมมือจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยมีคณะท างานด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยงาน 

2) น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและน าแบบสอบถามมาลงรหัส 
และถอดรหัสลงในแบบฟอร์มลงรหัสแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

3) การวิเคราะห์หาข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้สถิติที่เป็นค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
(นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.4 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 
40.7 ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาจบระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.9 ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานราชการ ร้อยละ 
46.5 มีรายได้ 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 60.5 และปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 53.6    
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างของของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
(นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์) มีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานสาร
บรรณ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม x =3.54 และสามารถแจกแจงเป็นรายด้าน คือ ด้านความรู้ความ
เข้าใจมีพฤติกรรมการรับรู้ อยู่ในระดับมาก x =3.55 ด้านทัศนคติ มีพฤติกรรมการรับรู้ อยู่ในระดับมาก x

=3.45 และด้านการปฏิบัติมีพฤติกรรมการรับรู้  อยู่ในระดับมาก x =3.61 และประชากรกลุ่มตัวอย่างของ
บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด (นครราชสีมา , ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์) มี
ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม x =3.34 และสามารถแจกแจงเป็นรายด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจมีพฤติกรรมการรับรู้  
อยู่ในระดับปานกลาง x =3.35 ด้านทัศนคติมีพฤติกรรมการรับรู้ อยู่ในระดับปานกลาง x =3.25 และด้านการ
ปฏิบัติมีพฤติกรรมการรับรู้ อยู่ในระดับมาก x =3.43 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ด้านระบบงานสารบรรณ 
 1) ควรมีการจัดท าการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ โดยมีก าหนดการประชุม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ทุกส่วนงานรับทราบ
และเห็นความส าคัญ ตลอดจนประโยชน์ของระบบงานสารบรรณ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานตามกระบวนการของ
ระบบงานสารบรรณ 
  2) ควรมีการจัดท าคู่มือระบบงานสารบรรณ และคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
เนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมดของงานสารบรรณ รวมถึงเทคนิคและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
ขณะปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 ด้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 1) ควรมีการมอบหมายให้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นผู้ที่เกษียณหนังสือแทนหัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่ายได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในงานเร่งด่วนต่างๆ 



 2) ควรมีการศึกษาดูงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ ที่
ประสบความส าเร็จ  
 3) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับในกรณีที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายติดราชการก็สามารถเข้าถึง
บริการ Internet ได้ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย  
 4) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ดี แต่ถ้าหากต้องออกปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ หรือ
เวลาราชการก็ปฏิบัติภารกิจที่ไปปฏิบัติราชการ จึงไม่มีเวลาเปิด Internet บางพ้ืนที่ต้องการเปิดก็ไม่สะดวก
 5) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควรปรับปรุงให้มีระบบที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา
ส าหรับการด าเนินงานมากกว่านี้ และควรมีการด าเนินการจัดการในเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย
ให้มากกว่านี้ 
 ด้านการวิจัย/การอบรม 
 1) เนื่องจากแบบสอบถามนี้การตอบต้องมีการจัดล าดับคะแนนควรพัฒนาแบบสอบถามให้ไปในแนว
เดียวกันว่าจะเป็นเชิง  Positive หรือ Negative และควรจะเพ่ิมค าตอบช่องไม่แน่ใจหรือไม่ทราบด้วย 
 2) ควรมีการจัดท าคู่มือการใช้หรือสื่อสารการใช้ระบบสารบรรณและระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3) ควรมีการอบรมให้ความรู้ระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม
และทั่วถึงในทุกระดับชั้น 
 4) ควรมีการจัดอบรมเรื่องงานสารบรรณท้ังระบบตั้งแต่การร่างหนังสือ ใบปะหน้า หนังสือราชการมีกี่
ประเภท หนังสือภายใน หนังสือภายนอก การออกเลขต่างๆ ส าหรับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งเก่า
และใหม่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมและทบทวนความรู้เป็นระยะๆ  
 5) ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสารบรรณและงานประจ าอ่ืนๆ 
เพ่ือการวิเคราะห์ประเมินผลการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    
 
 
 
 

 
 
  
 
 















สรุปการด าเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทางวิชาการฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. งานแถลงข่าว พม. POLL ครั้งที่ 1 “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร) คุณ” 
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารกระทรวง พม. 2) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ               
3) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 4) ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  
2. โครงการมหกรรมสานพลังสร้างสุข “โฮมสุขอีสาน” 
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย : 400 คน ประกอบด้วย 1) องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  2) ภาคี
เครือข่ายทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ 
3. โครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม Hall 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารกระทรวง พม. 2) ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม. 3) กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 4) ภาคีเครือข่ายทางสังคม 
4. หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการอ าเภอพิมายยิ้ม ประจ าเดือนมกราคม 2562 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลาวัดใหม่โพธิ์สัตย์ ต าบลธารละหลอด อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน ประกอบด้วย กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป เด็กและ
เยาวชน 
5. กิจกรรมการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 
จังหวัดนครราชสีมา 
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองล าตะคอง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย : 300 คน ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน  
6. หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการงานวันคนพิการสากล ประจ าปี 2561 
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย : 1,000 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนทั่วไป เด็กและ
เยาวชน อาสาสมัคร และจิตอาสา 
7. โครงการสถานีสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 1)  
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน ประกอบด้วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
8. หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการอ าเภอพิมายยิ้ม ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ศาลาวัดใหม่ท่ามะเขือ ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน ประกอบด้วย กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป  
9. หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”  
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพิมาย ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย : 400 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป  
 



10. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน 
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาแล ศูนย์ราชการกระทรวง พม. จังหวัดชัยภูมิอ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมาย : 120 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
11. โครงการสถานีสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2)  
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย : 50 คน ประกอบด้วย ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป 
12. โครงการเวทีวิชาการ 4 ภาค ประจ าปี 2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุค 4.0 
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย : 
400 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
13. หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการอ าเภอพิมายยิ้ม ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาวัดบ้านจารย์ต ารา ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน ประกอบด้วย กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน 

สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจการบริการวิชาการและการออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
 1.1 เพศ จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.8 และเป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 
 1.2 อายุ จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 50-59 ปี จ านวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา คือ มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 นอกนั้นมีอายุ 31-30 ปี 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 1.3 การศึกษา จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.8 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 
นอกนั้นจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส.จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.6 และจบการศึกษาระดับอ่ืนๆ  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ 
 2.1 ด้านวิชาการ 
  1) เอกสารวิชาการ งานวิจัย ถอดบทเรียน พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องด้านสังคม 
  จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเอกสารวิชาการ 
งานวิจัย ถอดบทเรียน พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องด้านสังคม อยู่ในระดับมาก จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 
รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 และมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 
  2) สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ โปรชัวร์ และอ่ืนๆ) 
  จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์   
(แผ่นพับ โปสเตอร์ โปรชัวร์ และอ่ืนๆ) อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมา              



มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
  3) การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการสังคม และอ่ืนๆ 
  จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษา
แนะน าด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการสังคม และอ่ืนๆ อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 
รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 และมีความพึงพอใจในระดั บ 
ปานกลาง จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.6 
 2.2 ด้านการให้บริการ 
  1) การแต่งกาย ความเอาใจใส่ และบริการอย่างสุภาพ 
  จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการแต่งกาย 
ความเอาใจใส่ และบริการอย่างสุภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมา               
มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จ านวน 14 คน คิดเป็น  ร้อยละ 5.6 
  2) การประชาสัมพันธ์ และเชิญชมนิทรรศการทางวิชาการ 
  จากจ านวนผู้ ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน การ
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชมนิทรรศการทางวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 
รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จ านวน 13 คน  คิดเป็น  ร้อยละ 5.2 และมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
  3) รูปแบบการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการอ านวยความสะดวก 
  จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปแบบการ             
จัดนิทรรศการทางวิชาการ และการอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.0  
 2.3 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
  1) สามารถน าความรู้และข่าวสารไปถ่ายทอดสู่ครอบครัว/ชุมชนได้ 
  จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความสามารถ             
น าความรู้และข่าวสารไปถ่ายทอดสู่ครอบครัว/ชุมชนได้ อยู่ในระดับมาก จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 
รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 มีความพึงพอใจในระดับ       
ปานกลาง จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.6  
  2) สามารถน าความรู้และค าแนะน าไปปรับใช้กับครอบครัว/ชุมชนใช้ได้ 
  จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสามารถ                  
น าความรู้และค าแนะน าไปปรับใช้กับครอบครัว/ชุมชนใช้ได้  อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 131 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 52.4 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีความพึงพอใจ            
ในระดับปานกลาง จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.8  
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ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการด้านสังคมทุกช่วงวัยเทศบาลต าบลทัพทัน 

 
การด าเนินบูรณาการด้านสังคมทุกช่วงวัยของเทศบาลต าบลทัพทัน  ประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัย

แวดล้อมในหลายด้าน  เริ่มจากวิสัยทัศน์  และการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สังคมและวัฒนธรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาสังคมทุกช่วงวัย  โดยเริ่มต้นจากจิตสาธารณะของสมาชิกในท้องถิ่น  ภาวะผู้น าที่เกิดขึ้นเองโดยไม่
รู้ตัว ทักษะของแต่ละบุคคลที่ต้องพัฒนาอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย  พฤติกรรมและบทบาทของสมาชิกที่แสดงออกต่อกัน
และกัน  ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในท้องถิ่น  จนเกิดเป็นเครือข่ายการสื่อสารกลุ่มย่อยขึ้น 

 กลยุทธ์การพัฒนาสังคมทุกช่วงวัยมาจากการวางแผนงานที่พร้อมปฏิบัติ ได้ทันที และการให้
ความส าคัญในการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งมีการพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นสามารถ
น าไปปรับใช้ได้  และการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกในชุมชนผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ทางเทศบาล
ต าบลทัพทันจัดขึ้น 

 การสร้างความร่วมมือกับสหวิชาชีพและภาคเอกชน จ าเป็นต้องอาศัยวิสัยทัศน์และการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและเห็นเป็นรูปธรรม  การบูรณาการด้านสังคมทุกช่วงวัยประสบความส าเร็จได้นั้น ส่วนหนึ่งคือ
ความส าเร็จจากการร่วมมือกันของสมาชิกในชุมชน การมีจิตสาธารณะ มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด ความสามัคคี และ
เสียสละ กลไกการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่กระบวนการท างานของเทศบาลต าบลทัพทัน 
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ปัจจัยความส าเร็จกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่โรงเรียนแก้จนต าบลบางขุด 

 
การน าพากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบางขุด ไปสู่ความส าเร็จ เกิดจากการพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเอง

ได้แล้วขยายไปสู่ส่วนอ่ืนๆ โดย มีกระบวนการที่ส าคัญคือ การให้การศึกษาโดยการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า 
การสร้างความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียน ประสบการณ์การศึกษาดูงาน การเสริมสร้างพลัง 
(empowerment) โดยการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ให้ก าลังใจ ให้แนวคิด สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความร่วมมือกันในการ
ท างานการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรอ่ืนๆ อย่างสม่ าเสมอ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมการตัดสินใจร่วมกันรับผิดชอบ
ผล มีการบริหารจัดการที่ดี ท าให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบางขุดเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดชัยนาท ในฐานะเป็น
แกนหลักและต้นแบบด้านการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยนาท “คุณภาพแห่ง
ชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”  

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบางขุด มีความโดดเด่นด้านการมีปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่างกลุ่ม หนุนช่วยเพ่ือน รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาคี/กลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนและ
สังคม โดยชุมชนเป็นผู้ด าเนินงานจัดการกันเอง ภายใต้กระบวนการสร้างและจัดระเบียบชุมชน ที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน การจัดสวัสดิการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เป็นการสร้างหลักประกัน
ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นแบบการพ่ึงพาตนเอง โดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล ประโยชน์สามารถ
แก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนให้มีรากฐานชีวิตที่มั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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ปัจจัยความส าเร็จกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต าบลบึงสามัคคี 

 

 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบึงสามัคคี ประสบความส าเร็จก็ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่
ความเสียสละของคณะกรรมการขับเคลื่อนด้วยฐานใจ ขยายความสัมพันธ์ชุมชน คนในพ้ืนที่ได้ประโยชน์ กองทุน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้มีเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนและสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกองทุน มีระบบการบริหาร
ที่มีความชัดเจนโปร่งใส ไม่ผูกพันกับเงินสบทบของภาครัฐ สร้างระบบบริหารจัดการกองทุนจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือให้สามารถ
ดูแลสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

การคิดค้นและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์กองทุน การน ารายได้จากกองทุนต่อยอดผลผลิตเพ่ือให้กองทุนสามารถ
สร้างรายได้ด้วยตนเอง เช่น โรงน้ าดื่มของกองทุนเอง เพ่ือดูแลสมาชิกในกลุ่ม และพ้ืนที่ใกล้เคียง ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมบึง
สามัคคี ที่รับผลผลิตจากสมาชิกของกองทุนโดยให้สมาชิกได้ลงทุนในราคาต่ าและให้ผลตอบแทนที่สูง  โดยการ
ค้นคว้าวิจัยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในด้านวิชาการ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการใน
พ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ  

การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่อุทิศตนในการท างานจิตสารธารณะและยังช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสด้วย การ
จ้างงานสมาชิกในกองทุนท างานในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการส านึกรักบ้านเกิด ลดปัญหาแรงงานออกจากพ้ืนที่อีกทางหนึ่ง
ด้วย 
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ปัจจัยความส าเร็จในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของทีมสหวิชาชีพต าบลวังทรายพูน 

 
ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวต าบลวังทรายพูน  สามารถสร้างการมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้เป็นจ านวนมาก  อาทิ วัด , โรงเรียน  
หน่วยงานด้านสาธารณสุข,  กลุ่มสตร ี, ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร และองค์กรด้าน
เยาวชนในพ้ืนที่  มีการบูรณาการ  ท า MOU  ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในพ้ืนที่  และมีการน าข้อมูล สถานการณ์ในพ้ืนที่มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาความรุนแรง
ในพ้ืนที่ และยังเน้นที่ความต่อเนื่องของการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่ 
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การแก้ปัญหางานประจ าสู่งานวิจัย R2R  หน่วยงาน พมจ.ก าแพงเพชร เรื่อง การแก้ไขปัญหาการตรวจสอบ
สิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจังหวัดก าแพงเพชร ผลการแก้ปัญหาท าให้การบริการของหน่วยงานรวดเร็วขึ้นและมีผู้
ต้องการตรวจสอบเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังจ ากัดข้อมูลเพียงจังหวัดก าแพงเพชร หากกระบวนการนี้สามารถขยายผลไปสู่ 
สนง.พมจ. อ่ืนๆ จะช่วยแก้ปัญหางานประจ าของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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การแก้ปัญหางานประจ าสู่งานวิจัย R2R  หน่วยงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ  
เรื่อง กระบวนการในการพัฒนาทักษะทางสังคม คนพิการใน ศพอ. โมกุล การพัฒนาทักษะทางสังคมคนพิการเพ่ือให้
คนพิการได้รับการพัฒนาส่งผลให้คนพิการที่เข้าสู่ระบบลดลง และกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ  
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การแก้ปัญหางานประจ าสู่งานวิจัย R2R  หน่วยงาน พมจ.สิงห์บุรี เรื่อง ศูนย์รวมใจ ผู้สูงวัย ใจเป็นมิตร  
จิตอาสา จากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ท าให้ พมจ.สิงห์บุรี เล็งเห็นปัญหาและได้ขับเคลื่อนกลุ่มจิต
อาสาในพ้ืนที่ ก่อเกิดการตั้งกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ สู่โรงเรียนผู้สูงอายุมีหลักสูตรการเรียนการสอน มีกองทุนในการ

บริหารจัดการขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่ชมรมผู้สูงอายุ น าไปสู่พลังทางสังคมท่ีเข้มแข็ง 
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พ้ืนที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) หมายถึง พ้ืนที่ที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8  
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชารัฐเพ่ือสังคม โดย มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพสร้างชุมชนจัดการ
ตนเอง หรือชุมชนจัดการตนเอง เริ่มที่การจัดการข้อมูล ช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน น าสู่การจัดสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สู่ต้นแบบชุมชนแห่งความสุข  
 
กระบวนการด าเนินงาน  

- ต้นทาง การด าเนินการประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและพ้ืนที่ ด้วย SWOT  
ANALYSIS  เพ่ือให้องค์กรได้รู้จักตนเอง บริบทของพ้ืนที่ อดีต ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ด้วยตนเอง จาก
ประสบการณ์ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา พัฒนาในพ้ืนที่  ในการนี้ได้ สสว ๘ ได้น าเสนอข้อมูล SOCIAL MAP ของต าบลราชสถิต ในระดับครัวเรือนและ
ระดับต าบล เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งท าให้องกรได้รู้จักตนเอง สามารถรับทราบบริบทที่ครบถ้วนในปัจจุบัน 
วาดฝันตัวตนและก าหนดต าแหน่งองกรได้ในระดับหนึ่ง 

- กลางทาง  คือการก าหนดต าแหน่งขององค์กร (POSITIONING) ทิศทางแนวทางการด าเนินงานใน
ปัจจุบันและอนาคต ตั้งแต่การวางแผน วิธีการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล โดยการจัดหมวดหมู่ปัญหา วิธีการแก้ไข  
ผู้แก้ไข และระยะเวลาด าเนินการอย่างเป็นระบบ จ าแนกเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

- ปลายทาง คือการก าหนดเป้าหมายที่จะเป็นหลังจากการแก้ไขปัญหา พัฒนาแล้ว จะท าอย่างไรให้
ยั่งยืน 
 
หลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่ / คุณสมบัติพื้นที่ 

- พ้ืนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือ พ้ืนที่ที่มีการขับเคลื่อนด้านภูมิปัญญา หรือ พ้ืนที่ที่
ขับเคลื่อนด้านการจัดสวัสดิการสังคม หรือ พ้ืนที่พัฒนาการศึกษาเรียนรู้ในชุมชน หรือ พ้ืนที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชน หรือ พื้นที่ทีเ่น้นพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยของคนในชุมชน  
 

SL 



 

หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการพัฒนาสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย 7 ด้าน และประชาชนทั่วไป 
ด าเนินการ : ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับทีม พม. และจังหวัดเคลื่อนที่ ในเขตรับผิดชอบ  

                               จ านวน 13 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 891 คน  

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ  สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 27 พ.ย. 61 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  

หมู่ที่ 2 ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 

96 

2 14 ธ.ค. 61 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการด้าน
ผู้สูงอายุ 

อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 

56 

3 25 ธ.ค. 61 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ ณ วัดป่าโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ต าบลโคกเจริญ 
อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

66 

4 22 ม.ค. 62 หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

117 

5 25 ม.ค. 62 หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมือง
เขาสามยอด 1 ต าบลเขาสามยอด อ าเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

75 

6 6 ก.พ. 62 หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการด้านการ
รณรงค์ยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์
อ าเภอนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

148 

7 22 ก.พ. 62 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ ณ วัดใดใหญ่ ต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

35 

8 26 มี.ค. 62 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ ณ วัดโพธิ์งาม ต าบลพรหมมาสตร์ 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

69 

9 24 เม.ย. 62 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ วัดมหาโพธิ์ ต าบลมหาโพธิ์ 
อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

48 

10 26 เม.ย. 62 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการด้านการเฝ้า
ระวังและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพสังโฆ ต าบล
โพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี 

41 

11 29 เม.ย. 62 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ รองรับการ
ตรวจการราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพสังโฆ ต าบล
โพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี 

50 

12 23 พ.ค. 62 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ ณ วัดล าสนธิ ต าบลล าสนธิ 
อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

30 

13 25 ม.ย. 62 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ ณ วัดไลย์ อ าเภอเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี 

 

14 26 ก.ค. 62 หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 60 



 
 
 

ท าเนียบข้อมูลเครือข่าย สสว.8 

หน้าต่างเว็บไซต์ข้อมูลเครือข่าย สสว.8 

 
 

ตัวอย่างข้อมูลองค์กร จังหวัดพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 

  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคม 
ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ ส านักงาน: 
http://tpso8.m-society.go.th เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมของส านักงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8   
ในปีงบประมาณ 2559 และผลการด าเนินงานปี 2560  
ดูได้จาก Link: http://tpso8.m-society.go.th 
 

2. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook: สสว. แปด ลพบุรี  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage: ส านักงานส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 8 
4. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Group line เพ่ือเป็นช่องทางใน

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์เรียนรู้ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 8 ด้านการพัฒนาส่งเสริมงานศูนย์เรียนรู้ และงานบริการวิชาการ  

5. การประชาสัมพันธ์ผ่าน googledrive กลุ่มงานวิจัยและการ
พัฒนาระบบเครือข่าย 
ดูได้จาก Link: https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://tpso8.m-society.go.th/
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive


สาํนักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ
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สาํนักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ

1 0



 

 

 

 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการศูนย์บรกิารวิชาการพฒันาสังคมและจัดสวสัดิการสังคม 

ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนนุวิชาการ 10 จ.เชียงใหม่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ 
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tpso11@m-society.go.th 33 หมูที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84100



การจัดการความรู้ 
(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 

การประสานความร่วมมือศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  
(ระนอง – เกาะสอง) 

 หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดระนอง 
 
 สถานการณ์การค้ามนุษย์เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก และถือเป็นอาชญากรรมท่ีร้ายแรง
ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  ปัจจุบันรูปแบบการค้ามนุษย์มีวิธีการซับซ้อนและหลากหลาย 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยอยู่ใน 3 สถานะ ได้แก่ ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และ
ปลายทาง ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้การ
เคล่ือนท่ีของประชากรหรือการหล่ังไหลของกลุ่มแรงงานเข้าออกเป็นไปได้ง่ายขึ้น และหากกลุ่มคน
เหล่านั้นเข้าสู่ขบวนการนายหน้าน าพาไปแสวงหาประโยชน์ด้วยแล้วนั้น ก็จะเข้าสู่วงจรของการตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ 
 

 

ศิลปะบ าบัด... 

         หน่วยงาน : สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในเด็กทางด้านสภาพร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ถือ
เป็นปัญหาสังคมท่ียาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยเด็กอาจถูกกระท าท้ังจากคนในครอบครัว คนใกล้ชิด และ
คนรู้จัก ซึ่งการถูกกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ หลายคนสูญเสียความเช่ือมั่นในตัวเอง รวมถึงทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการใช้ชีวิต
ร่วมกับคนอื่นๆ เด็กกลุ่มดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับการบ าบัดฟื้นฟูจากทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อบ าบัดฟื้นฟูเยียวยาให้เด็กดังกล่าวสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้ต่อไป  

จัดท าโดย : ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  ที่ต้ัง  : 33 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  
โทรศัพท์ : 077-355-022-3 โทรสาร : 077-355-705  



การจัดการความรู้ 
(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 

การบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย 
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง 

 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาสังคม 
สร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม แต่การท างานเพียงล าพังหน่วยงานเดียวไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ครอบคลุม ท่ัวถึงจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน
และชุมชนต้องเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และสามารถเป็นเครือข่ายดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนได้ 
จังหวัดพัทลุงจึงมีการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยขึ้น มีโครงการ “บ้านท่ีมากกว่า
บ้าน” (บ้านท่ีเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน) เพราะบ้านเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นสถานท่ีรวบรวมความเป็นครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียว ท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงของประชากร การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอพยพย้ายถ่ิน เป็นต้น 

 

การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับต าบล จังหวัดชุมพร 

หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร 

 จากสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนท่ีมีความรุนแรง และประสบปัญหาท่ีถูก
กระท าความรุนแรง ถูกทอดท้ิง ถูกแสวงหาผลประโยชน์ หรือเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หากเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองท่ีเหมาะสม ไม่ได้รับการดูแลท่ีไม่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนให้เติบโตมาอย่างไม่มี
คุณภาพ 
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การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั 
(ROUTINE TO RESEARCH : R2R 
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การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพัทลุง 
: ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง 

 การค้ามนุษย์เป็นปัญหาท่ีประชาคมโลกจะต้องเร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เพราะ
ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดอาชญากรรมท้ังในระดับนานาชาติ เป็นปัญหาท่ีเกิดได้ในเกือบทุกประเทศ 
ส าหรับการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดพัทลุง  
ได้ด าเนินการในหลายวิธีการ และหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการกระจายความรู้และเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้า
ระวังเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัด 

กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระท าความรุนแรงโดยทีมสหวิชาชีพ 
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร 

 สถานการณ์การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีความรุนแรงในครอบครัวเกิด
ขึ้นกับเด็กและสตรี สูงถึง 83.6 % เฉล่ียมากถึง 5 คนต่อวัน ส าหรับความรุนแรงในครอบครัว คือ การท าร้ายร่างกายหรือ
สุขภาพของคนในครอบครัว หรือบังคับ ข่มเหงให้กระท าความผิด ส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น สภาพแวดล้อมไม่ดี 
ติดการพนัน ทะเลาะวิวาท ติดสุรา ยาเสพติด และมีความเครียดทางเศรษฐกิจโดยบุคคลท่ีพบเจอกับความรุนแรงใน
ครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พี่น้อง ลูกหรือบุตรบุญธรรม ปู่ย่า ตายาย ญาติ และคนในครอบครัว เช่น หลาน ลูกสะใภ้ 
ลูกเขย โดยราว 90 % ของผู้ถูกกระท าเป็นผู้หญิง โดยประเภทความรุนแรงท่ีพบมากที่สุด คือ ทางร่างกาย จิตใจ เพศ และ
ทางสังคม ตามล าดับ (Ministry of Social Development and Human Security, 2016) ซึ่งปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวท่ีพบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทะเลาะตบตีของสามีภรรยา การท าร้ายร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการ
กระท าทารุณทางเพศ กดข่ีข่มเหง 
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การช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายพิเศษ “ชาวโรฮิงญา” 

: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา 

 ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้สถานการณ์ “ผู้อพยพทางเรือ” ท่ีเรารู้จักกันในนามชาว 
“โรฮิงญา” เดินทางเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้อพยพชาวโรฮิงญา ส่วนหนึ่งใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางผ่าน
ไปประเทศปลายทาง  และบางส่วนอาจลักลอบตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ในเบื้องต้นชาวโรฮิงญา
ท้ังหมดมักจะสมัครใจเดินทางมาแสวงหาโลกใหม่ด้วยวิธีการขึ้นฝ่ังทะเลตามจังหวัดท่ีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย แต่
ต่อมาคนท้ังหมดกลายสถานะเป็นเหยื่อท่ีเข้าสู่ขบวนการขนคนข้ามชาติอย่างผิดกฎหมายซึ่งผู้แสวงหาผลประโยชน์มักน าพา
ชาวโรฮิงญามาหลบพักพิงในพื้นท่ีแถบชายฝ่ังอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
พังงาตามล าดับเพื่อรอขนถ่ายส่งต่อ ต่อมาพบว่าในระยะหลังเริ่มมีผู้หญิงกับเด็กที่สมัครใจมา หรือบางส่วนอาจถูกล่อลวงมา
อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ร่วมเดินทางมาด้วย ท าให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดในพื้นท่ีเขตชายฝ่ังอันดามัน ซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีภารกิจ
หลักตามกฎหมายในการเป็นสถานแรกรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กหรือสถานรับตัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

การบริหารจัดการงานด้านธุรการให้เป็นระบบภายใน “องค์กร” 
: สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช 

 งานธุรการเป็นหัวใจของการขับเคล่ือนงานของทุกองค์กร เนื่องจากงานธุรการเป็นงานสนับสนุนท่ีมี
บทบาทส าคัญเป็นกลไกหนึ่งในการอ านวยการให้กลุ่มงานอื่นๆ ได้ขับเคล่ือนงานไปในทิศทางท่ีองค์กรวางไว้ หรือเพื่อให้คน
อื่นหรือเจ้าหน้าท่ีกลุ่มฝ่ายอื่นๆ ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย งานธุรการเป็นงานท่ีมีขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกว้าง 
และมีความรวบรวมรายละเอียดในภาพรวมในทุกๆ ด้านขององค์กร 
 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กแรกเกิด – 18 ปี ภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ส าหรับงานธุรการในหน่วยงานของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ถือว่าเป็นงานท่ีมี
ความส าคัญ เนื่องจากไม่เพียงแต่มีบุคลากรในหน่วยงานอย่างเดียวเท่านั้น แต่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช 
ยังคงมีผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเด็ก ซึ่งงานธุรการจึงต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนท่ีส าคัญท่ีท างานควบคู่กับฝ่ายงานอื่นๆ  
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จังหวัดชุมพร

SL & SSC : องคการบริหารสวนตำบลบานควน  

    อำเภอหลังสวน  

จังหวัดสุราษฎรธานี

SL & SSC : องคการบริหารสวนตำบลยานยาว 

    อำเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

SL & SSC : เทศบาลตำบลขุนทะเล  

               อำเภอลานสกา  

จังหวัดพัทลุง

SL & SSC : องคการบริหารสวนตำบลเขาปู  

    อำเภอศรีบรรพต

จังหวัดตรัง

SL & SSC : องคการบริหารสวนตำบลบางเปา  

       อำเภอกันตัง 

จังหวัดกระบี่

SL & SSC : เทศบาลตำบลอาวลึกใต  

    อำเภออาวลึก  

จังหวัดภูเก็ต

SL & SSC : เทศบาลตำบลปาคลอก  

       อำเภอถลาง

จังหวัดพังงา

SL & SSC : เทศบาลเมืองตะกั่วปา  

              อำเภอตะกั่วปา

จังหวัดระนอง

SL & SSC : องคการบริหารสวนตำบล

       กะเปอร  อำเภอกะเปอร

0 7735 5022-3 , 0 7735 5705 tpso11.m-society.go.thtpso11@m-society.go.th 33 หมูที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84100

SOCIAL SMART CITYSOCIAL SMART CITY



ข้อมูลเครือข่าย 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 

จัดท าโดย : ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  ที่ต้ัง  : 33 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  
โทรศัพท์ : 077-355-022-3 โทรสาร : 077-355-705  

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1. อาสาสมัครที่ร่วมจัดตั้ง คือ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
    - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคนพกิาร 
2. องค์กรที่ พม. เข้าไปร่วมจัดตั้งและขับเคลื่อนในพืน้ที่ 
    - สภาเด็กและเยาวชน 
    - ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
    - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
3. พื้นที่ต้นแบบที่ พม.ร่วมขับเคลื่อน 
4. เครือข่าย พม. 
    - ด้านค้ามนุษย์ 
    - ด้านเด็ก 

จังหวัดชุมพร 
1. อาสาสมัครที่ร่วมจัดตั้ง คือ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
    - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคนพกิาร 
2. องค์กรที่ พม. เข้าไปร่วมจัดตั้งและขับเคลื่อนในพืน้ที่ 
    - สภาเด็กและเยาวชน 
    - ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
    - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
3. พื้นที่ต้นแบบที่ พม.ร่วมขับเคลื่อน 
4. เครือข่าย พม. 
    - ด้านค้ามนุษย์ 
    - ด้านเด็ก 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อาสาสมัครท่ีร่วมจัดต้ัง คือ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคนพิการ 
2. องค์กรท่ี พม. เข้าไปร่วมจัดต้ังและขับเคลื่อนในพื้นท่ี 
    - สภาเด็กและเยาวชน 
    - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
    - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
3. พื้นท่ีต้นแบบท่ี พม.ร่วมขับเคลื่อน 
4. เครือข่าย พม. 
    - ด้านค้ามนุษย์ 
    - ด้านเด็ก 

จังหวัดกระบี่ 
1. อาสาสมัครท่ีร่วมจัดต้ัง คือ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคนพิการ 
2. องค์กรท่ี พม. เข้าไปร่วมจัดต้ังและขับเคลื่อนในพื้นท่ี 
    - สภาเด็กและเยาวชน 
    - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
    - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
3. พื้นท่ีต้นแบบท่ี พม.ร่วมขับเคลื่อน 
4. เครือข่าย พม. 
    - ด้านค้ามนุษย์ 
    - ด้านเด็ก 
 



ข้อมูลเครือข่าย 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 

จัดท าโดย : ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  ที่ต้ัง  : 33 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  
โทรศัพท์ : 077-355-022-3 โทรสาร : 077-355-705  

 

จังหวัดตรัง 
1. อาสาสมัครที่ร่วมจัดตั้ง คือ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
    - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
2. องค์กรที่ พม. เข้าไปร่วมจัดตั้งและขับเคลื่อนในพืน้ที่ 
    - สภาเด็กและเยาวชน 
    - ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
    - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
3. พื้นที่ต้นแบบที่ พม.ร่วมขับเคลื่อน 
4. เครือข่าย พม. 
    - ด้านค้ามนุษย์ 
    - ด้านเด็ก 

จังหวัดพังงา 
1. อาสาสมัครที่ร่วมจัดตั้ง คือ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
    - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
2. องค์กรที่ พม. เข้าไปร่วมจัดตั้งและขับเคลื่อนในพืน้ที่ 
    - สภาเด็กและเยาวชน 
    - ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
    - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
3. พื้นที่ต้นแบบที่ พม.ร่วมขับเคลื่อน 
4. เครือข่าย พม. 
    - ด้านค้ามนุษย์ 
    - ด้านเด็ก 

จังหวัดภูเก็ต 
1. อาสาสมัครท่ีร่วมจัดต้ัง คือ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคนพิการ 
2. องค์กรท่ี พม. เข้าไปร่วมจัดต้ังและขับเคลื่อนในพื้นท่ี 
    - สภาเด็กและเยาวชน 
    - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
    - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
3. พื้นท่ีต้นแบบท่ี พม.ร่วมขับเคลื่อน 
4. เครือข่าย พม. 
    - ด้านค้ามนุษย์ 
    - ด้านเด็ก 

จังหวัดระนอง 
1. อาสาสมัครท่ีร่วมจัดต้ัง คือ 
    - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
2. องค์กรท่ี พม. เข้าไปร่วมจัดต้ังและขับเคลื่อนในพื้นท่ี 
    - สภาเด็กและเยาวชน 
    - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
    - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
3. พื้นท่ีต้นแบบท่ี พม.ร่วมขับเคลื่อน 
4. เครือข่าย พม. 
    - ด้านค้ามนุษย์ 
    - ด้านเด็ก 
 

จังหวัดพัทลุง 
2. องค์กรท่ี พม. เข้าไปร่วมจัดต้ังและขับเคลื่อนในพื้นท่ี     - สภาเด็กและเยาวชน                                                 
3. พื้นท่ีต้นแบบท่ี พม.ร่วมขับเคลื่อน                              
4. เครือข่าย พม.        - ด้านค้ามนุษย์              - ด้านเด็ก 



ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ  สถานที่ ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

1 22 พ.ย. 61 ออกหน่วยเคล่ือนท่ีวิชาการ โครงการหน่วย
บ าบดัทุกข์ บ ารุงสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน  

ณ โรงเรียนวดับ้านใน  ต าบลท่าอุแท                      
อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

89 
  

2 25 ธ.ค. 62 ออกหน่วยเคล่ือนท่ีวิชาการ กิจกรรมงานวนัคน
พิการสากลจงัหวดันครศรีธรรมราข 

ณ โรงแรมทวินโลตสั อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

120 

3 14 ม.ค. 62 การประชุมสานพลงัขบัเคล่ือนงานพฒันา
คณุภาพชีวิตผู้สงูอายภุาคใต้ตอนบน 

ณ ห้องประชุมส านกังานสง่เสริมและสนบัสนุน
วิชาการ 11 จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

40 

4 20 - 22  
ม.ค. 62 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพในการคดัแยก
เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ เสียหายจากการค้า
มนุษย์ รุ่นท่ี 1 

ณ โรงแรมซีบีดี ทู อ าเภอเมือง                     
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

51 

5 29 ม.ค. 62 ออกหน่วยเคล่ือนท่ีวิชาการ กิจกรรมงานวนัคน
พิการสากลจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ประจ าปี 2561 

ณ สวนสาธารณะเกาะล าพ ู อ าเภอเมือง                 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

140 

6 22 ก.พ. 62 ออกหน่วยเคล่ือนท่ีวิชาการ โครงการออกหน่วย
เย่ียมเยียนประชาชน จงัหวดัพงังา 

ณ วดัมงคลสถิต  ต าบลป่ากอ  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัพงังา 

86 

7 24 ก.พ. 62 ออกหน่วยเคล่ือนท่ีวิชาการ กิจกรรมถนนเด็ก
เดิน เพลิดเพลินวฒันธรรม น าส่ือสร้างสรรค์  

ณ ลานมงักร  ต าบลตลาดใหญ่                  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต 

150 

8 29 -30 เม.ย. 
62 

โครงการเวทีวิชาการภาคใต้ “พลงัผู้สงูอาย ุ
สร้างสรรค์สงัคม” 

ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

115 

9 18 – 20 มิ.ย. 
62 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพในการคดัแยก
เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ เสียหายจากการค้า
มนุษย์ รุ่นท่ี 2 

ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง                
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

45 

10 29 มิ.ย. 62 โครงการรณรงค์ตอ่ต้านการค้ามนุษย์จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ประจ าปี 2562 “เมืองคนดี                        
ชาวสรุาษฎร์ธานี ร่วมใจ ต้านภยัค้ามนุษย์” 

ณ บริเวณสะพานนริศ ริมเข่ือนแมน่ า้ตาปี    
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

  

200 

จัดท าโดย : ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  ที่ต้ัง  : 33 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  
โทรศัพท์ : 077-355-022-3 โทรสาร : 077-355-705  
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ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ  

ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม  ร ะ ดั บ พื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  

ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น  

ส ำ นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร  1 2  
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จังหวัดสงขลา 

- อาสาสมคัรที่ร่วมจัดตั้ง (อพม.) ในพื้นที่ 

- สภาเด็กและเยาวชน  

- เครือข่ายพื้นที่ต้นแบบที่ พม.ร่วมขับเคลื่อน  

(Social Smart City/Social Lab) ตำบลทับช้าง  

อำเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 

- ข้อมูลบุคลากร  

 

                   

  จังหวัดสตูล 

- อาสาสมคัรที่ร่วมจัดตั้ง (อพม.) ในพื้นที่ 

- สภาเด็กและเยาวชน  

- ศนูยพ์ัฒนาครอบครัว 

- ศนูยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ 

- อาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ช่วยเหลือคนพกิาร 

- อาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

- เครือข่ายพื้นที่ต้นแบบที่ พม.ร่วมขับเคลื่อน (Social 

Smart City/Social Lab) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ 

จงัหวัดสตูล 

- ข้อมูลบุคลากร  

 จังหวัดนราธิวาส 

- อาสาสมัครที่ร่วมจัดตั้ง (อพม.) ในพ้ืนที่ 

- สภาเด็กและเยาวชน  

- เครือข่ายพื้นที่ต้นแบบที่ พม.ร่วมขับเคลื่อน  
    (Social Smart City/Social Lab) เทศบาลสุไหงโก-ลก 

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

- ข้อมูลบคุลากร  

 

 

 

ข้อมูลทำเนียบเครือข่าย พม. 
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 จังหวัดปัตตานี  

- อาสาสมัครที่ร่วมจัดตั้ง (อพม.) ในพ้ืนที่ 

- สภาเด็กและเยาวชน  

- ศนูย์พัฒนาครอบครัว 

- เครือข่ายพ้ืนที่ต้นแบบท่ี พม.ร่วมขับเคลื่อน (Social 

Smart City/Social Lab) ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ 

จังหวดัปัตตานี 

- ข้อมูลบคุลากร  

 

 

                      จังหวัดยะลา  

- อาสาสมคัรที่ร่วมจัดตั้ง (อพม.) ในพื้นที่ 

- ศนูยพ์ัฒนาครอบครัว 

- อาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ช่วยเหลือคนพกิาร 

- ศนูยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

- เครือข่ายพื้นที่ต้นแบบที่ พม.ร่วมขับเคลื่อน (Social 

Smart City/Social Lab)  เทศบาลตำบลท่าสาป 

(เทศบาลตำบลท่าสาป)อำเภอเมือง จงัหวัดยะลา 
- ข้อมูลบุคลากร  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทำเนียบเครือข่าย พม. 
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  ช่องทางการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ภายใต้โครงการ  “ศนูยบ์ริการวิชาการ

พัฒนาสังคมและจัดสวีสดิการสังคม เพื่อเป็นชองทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานทาง

วิชาการ เอกสาร งานบรกิารทางวิชาการ การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ และทุกกิจกรรม

ของหน่วยงานผ่าน 4 ชอ่งทาง ไดแ้ก่ Website, Facebook, Google Site, Line   

Website  

 

 

 

 

 

 

 

                        http://tpso12.m-society.go.th 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 Facebook : ศูนย์บรกิารวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสงัคม  

 

ช่องทางการเผยแพร่  

http://tpso12.m-society.go.th/


 

 

 

Google  Site 

 

 

 

 

 

TPSO12Songkhlaweb  

https://sites.google.com/site/tpso12songkhlaweb/ 

 

Line  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการเผยแพร ่

https://sites.google.com/site/tpso12songkhlaweb/


 

 

 

1. การถอดบทเรียน องค์ความรู้ “หน่วยงานที่มีผลงานด้านการพัฒนาสงัคมเป็นเลิศ ปี 58 59 60”         

5 เรื่อง ประกอบด้วย 

- บ้านปัตตานี  

- ศนูย์เรียนรู้ภาคใต้สู่มืออาชีพ 

- แง้มหน้าต่างบ้านทกัษิณ 

- องค์กรแห่งการสร้างสุข 

- บ้านสงขลา “องค์กรแห่งความสขุ 

2. แนวทางการดำเนินงาน กองทุนซะกาต 1 เรื่อง 

3. พม. กับงานบริการทางสังคม  1 เรื่อง 

4. แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ" 1 เรื่อง 

5. ไบโอดีเซล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ือคนพิการ 

6. งานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้อง  

7. วนัสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละเดือน 

8. สาระน่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของ พม. 

9. การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ การออกบูทกิจกรรมร่วมภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 

10. การเข้าร่วมประชุม สมัมนา อบรม ของบุคลากร 

11. การจัดประชุม อบรม ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตความรบัผิดชอบ 5 จังหวดั  

12. ข้อมูลเครือข่าย พม   

(อพม.)  อาสาสมัครพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์  

(ศพค.)    ศนูย์พัฒนาครอบครัว 

(ศพอศ.)  ศนูย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  

(สดย.)    สภาเด็กและเยาวชน    

(อพมก.)  อาสาสมคัรพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 

(อผส.)    อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

13. ข้อมูลบคุลกร พม.ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 35 หน่วยงาน  

14. เครือข่ายพ้ืนที่ต้นแบบท่ี พม.ร่วมขับเคลื่อน (Social Smart City/Social Lab) เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการเผยแพร่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทางวชิาการ 

โครงการออกหน่วยเคลื ่อนที ่บริการทางวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12   
ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนให้มีทุนทางปัญญา  
โดยการนำองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสังคมสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นให้
ประชาชนและชุมชนมีความรู้ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทางวิชาการนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ ่งและมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่เป็นไปได้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอย่างตรงประเด็น
และตรงความต้องการอย่างแท้จริง นับว่าเป็นกลไกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมในระดับฐานรากของ
ชุมชน ยกระดับคุณภาพความรู้ของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต  

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 ได้
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 รวมจำนวน 15 ครั้ง และมีผู้รับบริการ รวมจำนวน 830 ราย  

รูปแบบการจัดกิจกรรมให้บริการทางวชิาการ 

รูปแบบกิจกรรมของหน่วยเคลื่อนที่บริการทางวิชาการ จะประกอบด้วย กิจกรรม 3 รูปแบบ ดังนี้.- 

การให้คำปรึกษาแนะนำ การส่งเสริมทักษะความรู้ 
การจัดแสดงผลงานและ 

เผยแพร่ความรู้ 
เป็นการให้ความช่วยเหลือ

ทางด ้านผลงานว ิชาการและ
ผลงานการวิจัยด้านการพัฒนา
สังคมแก่ผู ้มาขอรับคำปรึกษา 
รวมถึงการเสนอแนะแหล่งข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือต ่าง ๆ 
รวมท ั ้ งการส ่งต ่อผ ู ้มาขอรับ
คำปรึกษาและความช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

- การให้ความรู้ ในถานศึกษา  
เกี่ยวกับ พรบ.เด็ก การตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมในวัยรุ่น การให้คำแนะนำ
กับนักศึกษา เป็นต้น 
 

เป ็นการเสร ิมสร ้างท ักษะ
ความร ู ้ท ี ่ม ีอย ู ่ เด ิมให ้ม ีความ
ชำนาญมากยิ่งขึ้น เป็นการนำองค์
ความร ู ้ ใหม่ ๆ ขยายโอกาสให้
ประชาชนและชุมชนได้เข ้าถึง 
และได้เรียนรู้การสร้างการมีส่วน
ร่วมในสังคม การเผยแพร่ความรู้ 
ที่ได้รับ ให้กับผู้รับบริการ  
เช่น  
   - การให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับการ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มหญิงไทย
ที่ตกเป็นเหยื่อ จากการค้ามนุษย์
ในต่างประเทศ  
   - เผยแพร ่องค ์ความร ู ้ เร ื ่ อง
กองทุนซะกาตสวัสดิการ ชุมชน 
ตามวิถีอิสลาม 

การจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการ
และผลงานการวิจ ัยด้านการพัฒนา
สังคม ให้เป็นที่ประจักษ์สู่ชุมชน ซึ่งเป็น
ช ่องทางหน ึ ่ ง ในการเผยแพร ่และ
ประชาส ัมพ ันธ ์ข ่ าวสาร ช ื ่อเส ียง 
ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีต่อชุมชนด้วยวิธ ีการ
เชิงสร้างสรรค์สังคม ระหว่างสำนักงาน
ส ่งเสร ิมและสนับสนุนว ิชาการ 12 
หน ่วยงานภายนอกประชาชนและ
ชุมชนผู้รับประโยชน์ เช่น การออกบูธ 
จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ  
       - ทีม One Home จังหวัด  
       - หน่วยงานระดับจังหวัด ท้องถิ่น 
       - ร่วมกับสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปการออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ประจำปี 2562 

ลำดับ 
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม

(คน) 
กลุ่มเป้าหมาย 

60% (6 คร้ังเป็นอย่างน้อย) นำความรู้งานทักษะ วิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยสู่ภายนอก 

1 
  

20 ธ.ค. 61 
  

จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับ 
พระราชบัญญตัิ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เช่น 
 - พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
 - พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2559  
 - พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558 
 - พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 
- เข้าใจวัยรุ่นสู่สัมพนัธภาพทีด่ทีี่สุด 
 - โครงการนักวิจัยวัยทนี 
 - กองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อเด็กและครอบครัว 
และกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัล 
ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ หมู่ 4 ต.เกาะแต้ว  
อ.เมือง จ.สงขลา 

73 
  

เด็กและ
เยาวชน 
  

2  12 ม.ค. 62 

จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับ 
พระราชบัญญตัิ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เช่น 
- พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
 - พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2559  
 - พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558 
 - พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 
- เข้าใจวัยรุ่นสู่สัมพนัธภาพทีด่ทีี่สุด 
 - โครงการนักวิจัยวัยทนี 
 - กองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อเด็กและครอบครัว 
และกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัล 
ณ ตำหนักเขาน้อย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  

96  
เด็กและ
เยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ลำดับ 
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี สถานที่ ผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย 

3 12 มี.ค. 62 

จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับ 
เอกสารทางวิชาการ เช่น 
- คู่มือคนพิการ 
- ไบโอดีเซลสรา้งอาชีพสร้างรายได้เพื่อคนพิการ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. 

51 คนพิการ 

4 5 เม.ย. 62 

จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับ 
พระราชบัญญตัิ เอกสารทางวิชการ งานวิจัย เช่น 
- กองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อเด็กและครอบครัว 
- กองทุนผู้สูงอาย ุ
- การวิจัยทิศทางการจัดสวสัดิการสังคมคนเร่ร่อน 
- คำศัพท์นา่รู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม 
- คู่มือสิทธิผู้สูงอาย ุ
- คู่มือสิทธิคนพิการ 
- พรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 
- พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
- พรบความเท่าเทียมระหวา่งเพศพ.ศ.2558 
ฯลฯ 
ณ สนามหน้าบริษัทแคนนิ่ง อ.เมือง จ.สงขลา 

51 
ประชาชน
ทั่วไป 

5 24 พ.ค. 62 

จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับ 
พระราชบัญญตัิ เอกสารทางวิชการ งานวิจัย เช่น 
- กองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อเด็กและครอบครัว 
- กองทุนผู้สูงอาย ุ
- การวิจัยทิศทางการจัดสวสัดิการสังคมคนเร่ร่อน 
- คำศัพท์นา่รู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม 
- คู่มือสิทธิผู้สูงอาย ุ
- คู่มือสิทธิคนพิการ 
- พรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 
- พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
- พรบความเท่าเทียมระหวา่งเพศพ.ศ.2558 
ฯลฯ 
บริเวณสระบัวแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 

35 
ประชาชน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ลำดับ 
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 
จำนวน 
ผู้เข้ารับ
บริการ 

หมายเหตุ 

6 21 ก.ค. 62 

จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับ 
พระราชบัญญตัิ เอกสารทางวิชการ งานวิจัย เช่น 
- กองทุนผู้สูงอาย ุ
- โกลด์แอปพลิเคชัน่เพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ 
- คู่มือสิทธิผู้สูงอาย ุ
- รายงานการวิจัยของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สงูอายุ 
- สวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผูสู้งอายุ 
- สุขใจวัยเกษียณด้วยการออม 
- สูงวัยใจเต็มร้อยครอบครัวหลายวัยใส่ใจผูสู้งอายุ 
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด
สงขลา 

52 
ผู้สูงอายุ และ 
หน่วยงาน พม. 

7 
 

5-6 ส.ค. 62 
 

จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับ 
พระราชบัญญตัิ เอกสารทางวิชการ งานวิจัย เช่น 
- การวิจัยทิศทางการจัดสวสัดิการสังคมคนเร่ร่อน 
- โครงการนักวิจัยวัยทนี 
- สรุปผลการถอดบทเรียนที่มีการจัดสวัสดิการสังคม 
- รายงานการวิจัยของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สงูอายุ 
- พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 
- พรบความเท่าเทียมระหวา่งเพศพ.ศ.2558 
- พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.
2559 
- เข้าใจวัยรุ่นสู่สัมพนัธภาพทีด่ทีี่สุด 
- กลุยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

66 
นักศึกษาและ
อาจารย ์

รวม 424   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ลำดับ 
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 
จำนวน 
ผู้เข้ารับ
บริการ 

หมายเหตุ 

40% (4 คร้ังเป็นอย่างน้อย) การออกหน่วยเคลื่อนที่ 

1 11 ต.ค. 61 วัดบ้านวังพา ม. 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 62   

2 15 พ.ย. 61 บ้านคลองยนต์ ม. 6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 51   

3  24 ม.ค. 62  
โรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนุกลู) ม. 2 ต.บางเขียด  
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

48  

4  
21 ก.พ. 62 
  

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ม. 7 ต.คลองรี อ.สทิงพระ  
จ.สงขลา 

39   

5 21 มี.ค. 62 วัดป่าสัก ม. 7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 65   

6 25 เม.ย. 62 วัดเชิงแสกลาง ม. 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 39   

7 16 พ.ค. 62 วัดพังตรี ม. 7 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 63   

8 18 ก.ค. 62 โรงเรียนบ้านสะกอม ม. 7 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 39  

รวม 406   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ครั้งที่ 1 วันที ่11 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที ่15 พฤศจิกายน 2561 
 ณ วัดบ้านวังพา ม. 9 ต.ทุง่ตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ สำนักสงฆ์บา้นคลองยนต์ ม. 6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครั้งที่ 3 วันที ่20 ธันวาคม 2561  ครั้งที่ 4 วันที ่12 มกราคม 2562 
ณ โรงเรยีนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ม. 4 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ณ สำนักเขาน้อย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ครั้งที่ 5 วันที ่24 มกราคม 2562  ครั้งที่ 6 วันที ่21 กมุภาพันธ ์2562 
ณ โรงเรยีนบางเขียด (เพียรนุกูล) ม.2 ต.บางเขยีด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ณ โรงเรยีนสมเด็จเจ้าพะโคะ ม.7 ต.ชมุพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ครั้งที่ 7 วันที ่12 มีนาคม 2562  ครั้งที่ 8 วันที ่21 มีนาคม 2562 
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี  ณ วัดป่าสัก ม.7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  ครั้งที่ 9 วันที ่5 เมษายน 2562  ครั้งที่ 10 วันที ่25 เมษายน 2562 
 ณ สนามหนา้บริษัทแคนน่ิง จำกัด(มหาชน) ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  ณ วัดเชิงแสกลาง ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 

 
  ครั้งที่ 11 วันที ่16 พฤษภาคม 2562  ครั้งที่ 12 วันที ่24 พฤษภาคม 2562 
  ณ วัดพังตรี ม.7 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา  ณ บรเิวณสระบัวแหลมสมหิลาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
  ครั้งที่ 13 วันที ่21 มิถุนายน 2562  ครั้งที่ 14 วันที ่18 กรกฎาคม 2562 
  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา  ณ โรงเรยีนบ้านสะกอม ม.2 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
  ครั้งที่ 15 วันที ่5 สงิหาคม 2562   
  ณ มหาวิทยาลัยสงขลาราชภฏัสงขลา   
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คณะผู้จัดทํา
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คณะผู้จัดทำ 

สสว.1  
นายพิสิฐ   พูลพิพัฒน์   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1    ที่ปรึกษา 
นายสนองวิชญ์   ภูวันทมาตย์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
นางอุไรวรรณ   แจ้งเวชฉาย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน         คณะทำงาน 
สสว.2 
นายพฤฒินันท์  เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2    ที่ปรึกษา 
นางวรรทณา   นวลย่อง  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
นายพนมศักย์   สุขทอง   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ          คณะทำงาน 
นางสาวพรทิพย์   สว่างวารีสกุล  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ          คณะทำงาน 
สสว.3  
นางรุ่งทิวา  สุดแดน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3    ที่ปรึกษา 
นายณัฐวุฒิ  สินธาราศิริกุลชัย หัวหน้ากลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย       คณะทำงาน 
นางสาวมลฤดี  มีสุข  พนักงานบริการ           คณะทำงาน 
นายสุรพงษ์  ตุนแสน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการทางวิชาการ        คณะทำงาน 
สสว.4 
นางสาวชวนชม    จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4    ที่ปรึกษา

นางสาวพีรภาว์   ลิมปนวัสส์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ          คณะทำงาน

นายสหศักด์ิ   ฤทธิ์รักษา  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ          คณะทำงาน

นายอศิยวุธ   ธนพิทักษ์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการทางวิชาการ        คณะทำงาน

สสว.5 

นางรชธร    พูลสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5   ที่ปรึกษา  

นางสาวขนิษฐา    ตรากลาง  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ          คณะทำงาน 

นางณัฐพิมพ์   ภวะวิจารณ์  นักพัฒนาสังคม               คณะทำงาน 

นางสาวจีรภา   พรมทอง  นักพัฒนาสังคม           คณะทำงาน 

สสว.6 
นายโชคชัย  วิเชียรชัยยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6    ที่ปรึกษา 
นายสุรเดช   คิดรัมย์   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ         คณะทำงาน 
นายปวีร์   บุญยกาญจนพล  เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการทางวิชาการ        คณะทำงาน 
สสว.7 
นายสถาพร  คำแท่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7    ที่ปรึกษา 
นางสาวศรีววรณ์  สระแก้ว  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
นางปุญชิดา   ปัญญามี  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ          คณะทำงาน 
นางสาวชฎารัตน์   ไชยสิงห์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการทางวิชาการ        คณะทำงาน 



 
สสว.8  
นายบัณจบ  ปัทมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8    ที่ปรึกษา 
นางสาวฐินันชาพัฒน์  อนุวงศ์   นักพัฒนาสังคม           คณะทำงาน 
นางสาวจิราพร   นนพละ   เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการทางวิชาการ        คณะทำงาน 
สสว.9 
ดร.ประสิทธิ์   มีช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9    ที่ปรึกษา 
นางสาวศศิยาภรณ์  เศรษฐ์ธนโชค  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ         คณะทำงาน 
นางสาวพรพรรณ  มีงิ้ว   นักพัฒนาสังคม           คณะทำงาน 
สสว.10 
นายธนู   ธิแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  ที่ปรึกษา 
นายผาด    สุวรรณรัตน์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ         ที่ปรึกษา 
นางพรรคริน    อุดมวัฒนานันท์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ         ที่ปรึกษา 
นางสาวณิชรัตน์   ยานะ    พนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติการ         ที่ปรึกษา 
นายสุทอน    มณีคำ    พนักงานธุรการ ส.3          ที่ปรึกษา 
นางสาวแคทริยา   ฆวีวงศ์    นักพัฒนาสังคม           ที่ปรึกษา 
นางสาวจีราวรรณ   แก้วธรรมานุกูล  พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 
สสว.11 
นางสาวซาราห์  บินเย๊าะ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  ที่ปรึกษา 
นางบุปผา    เกิดเพชร    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ         คณะทำงาน 
นางสาวพนิดา    แซ่ตั้ง     นักพัฒนาสังคมชำนาญการ         คณะทำงาน 
นางกุลวดี    เมืองจีน     นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ          คณะทำงาน 
นางสรัลชนา    หงษ์วิวัฒน์    นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ         คณะทำงาน 
นางสาวอรชนก    เกื้อเดช     เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการทางวิชาการ        คณะทำงาน 
สสว. 12  
นางสาวสุภาภรณ์  ณ นคร  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12    ที่ปรึกษา 
นางสาวบงกช   บุณยะศิวะ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ          คณะทำงาน 
นางสาวพิมานมาศ  สุวรรณ   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ          คณะทำงาน 
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐณิชา  บุษบา   นักพัฒนาสังคม           คณะทำงาน 
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สาํนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย์
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