ก

คำนำ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 (สสว. 5) สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
สัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ส่ง เสริมและสนับสนุนงานด้าน
วิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ให้บริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ภาคเอกชนและประชาชน ศึก ษา วิเ คราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อ ม เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของ
สถานการณ์ ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและจัดทายุทธศาสตร์ ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดาเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบาย และภารกิจ
ของกระทรวง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติง านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติง านของหน่วย งานอื่นที่
เกี่ ยวข้ องหรื อ ที่ไ ด้รั บ มอบหมาย และปฏิ บัติ ง านสนั บ สนุ นการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวง
โดยดาเนิน การในพื้นที่ 7 จัง หวัด ประกอบด้ว ย จั ง หวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ ด หนองบัว ลาภู
อุดรธานี เลย และหนองคาย
รายงานสรุ ปผลการดาเนิน งาน ประจาปี ง บประมาณ 2563 ของสานั กงานส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนวิชาการ 5 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประจาปี 2563 และส่วนที่ 3 สรุปผลการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการนาไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัตคิ วามเป็นมา
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 (สสว.6) ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอน 103 ก. หน้า 186 – 189 ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 (เล่มที่ 1) การ
จัดตั้งสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ จานวน 12 แห่ง
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 ได้เริ่มปฏิบัติง านตามบทบาทภารกิจ ตั้ง แต่วันที่ 2
ธันวาคม 2545 โดยใช้อาคารสถานที่เดิมของศูนย์สงเคราะห์ผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่
ทาการมีฐานะเทียบเท่ากองหรือสานัก เป็นราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค
ปัจจุบัน สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 เปลี่ยนชื่อเป็น สานักงานส่ง เสริมและ
สนั บ สนุ นวิ ช าการ 1 - 11 ตามค าสั่ ง ส านั กงานปลัด กระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ที่ 165/2563

1.2 ปรัชญาองค์กร
สร้างสรรค์วิชาการคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1.3 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาการ ประสานความร่วมมือเครือข่ายทางสังคม

1.4 พันธกิจ
1. บูรณาการงานพัฒนาสังคมเชิงพื้นที่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมให้กับทุกภาคส่วน
3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม
4. ประเมินผลทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม
5. พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

1.5 อานาจหน้าที่
1. พัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
พื้นที่และกลุ่มเปูาหมาย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศให้คาปรึกษาแนะนา
แก่หน่วยงาน บริการทุกกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ให้บริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้งองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน
3. ศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์
ทางสังคม และผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและจัดทายุทธศาสตร์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
4. สนับสนุนนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดาเนินงานเชิงวิชาการ ตามนโยบายและภารกิจ
ของกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคาสั่ง ที่ 34/2555 ลงวันที่
18 มกราคม 2555 แต่งตั้งให้ผู้อานวยการสานั กงานส่ง เสริมและสนับสนุนวิช าการ 1 - 11 ปฏิบัติง าน
เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกตาแหน่งหนึ่ง โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. ประสานการดาเนินงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
2. นิเทศและติดตามผลการดาเนินงานการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
3. สนับสนุนการตรวจราชการในเขตพื้นที่การตรวจราชการที่รับผิดชอบ
4. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการตาม
แผนตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

1.6 สถานที่ตั้ง
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 36/2 หมู่ที่ 9
ตาบลโคกสูง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทรศัพท์
: 0-4342-1249, 0-43421-277
โทรสาร
: 0-43421-249
E - mail
: tpso-5@m-society.go.th , tpso6@hotmail.co.th
Website
: www.tpso5.m-society.go.th
ไปเขื่อนอุบลรัตน์ – หนองบัวลาภู
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1.7 อัตรากาลัง
ข้าราชการ จานวน 10 คน
 อานวยการสูง จานวน 1 คน
 ชานาญการพิเศษ จานวน 1 คน
 ชานาญการ จานวน 1 คน
 ชานาญงาน จานวน 3 คน
 ปฏิบัติการ จานวน 3 คน
 ปฏิบัติงาน จานวน 1 คน
ลูกจ้างประจา จานวน 6 คน
 ช่างฝีมือโรงงานระดับ ช. 4 จานวน 1 คน
 พนักงานขับรถยนต์ จานวน 2 คน
 พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง จานวน 3 คน
พนักงานราชการ จานวน 7 คน
 นักพัฒนาสังคม จานวน 3 คน
 เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จานวน 1 คน
 พนักงานบริการ จานวน 3 คน
พนักงานจ้างเหมา จานวน 6 คน
 จ้างเหมาศูนย์เรียนรู้ฯ จานวน 1 คน
 พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 คน
 คนสวน จานวน 2 คน
 ยามรักษาความปลอดภัย จานวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 29 คน
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1.8 โครงสร้างองค์กร
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1.9 งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบที่ได้รับจัดสรร

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อม
ล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- งบบริหาร สสว.
- ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน
- ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์
- ค่าจ้างผู้ช่วยฯและพนักงานขับรถยนต์
- ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
- ประชุมการตรวจราชการ
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
สังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด
1.1 R2R
1.2 KM
1.3 หน่วยเคลื่อนที่
1.4 เดินทางไปราชการ
1.5 Social Lab
1.6 การพัฒนาระบบเครือข่าย
1.7 การเพิ่มความรู้และทักษะบคลากร
1.8 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1.9 ค่าบริหารจัดการศูนย์
1.10 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
2. โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านสังคม
2.1 การขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลทางสังคม
2.2 กิจกรรมรายงานสถานการณ์ทางสังคม
2.3 กิจกรรมขับเคลื่อนมาตรฐาน พม.
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
- งบดาเนินงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
- บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือ

2,256,840.00

2,256,840.00

0.00

506,430.00
215,130.00
216,000.00
72,000.00
80,000.00
397,880.00
647,000.00

506,430.00
215,130.00
216,000.00
72,000.00
80,000.00
397,880.00
647,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12,000.00
15,000.00
18,000.00
30,000.00
140,000.00
15,000.00
60,000.00
30,000.00
46,000.00
135,000.00
122,400.00
28,000.00
42,600.00
51,800.00
751,505.00

25,000.00
100,000.00
26,000.00
80,000.00
140,000.00
15,000.00
60,000.00
20,000.00
46,000.00
135,000.00
122,400.00
28,000.00
42,600.00
51,800.00
751,505.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

406,972.00
290,000.00
54,533.00

406,972.00
290,000.00
54,533.00

0.00
0.00
0.00
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งบที่ได้รับจัดสรร

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์
- ค่าใช้จ่ายรับนโยบาย
- โครงการสถานการณ์การค้ามนุษย์
งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพฯ
- ค่าเช่าบ้าน
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือ

510,000.00

2,770,491.00

0.00

10,200.00
500,000.00
1,624,291.00
1,502,520.00
60,000.00
61,771.00
636,000.00
5,778,836.00

10,200.00
500,000.00
1,624,291.00
1,502,520.00
60,000.00
61,771.00
636,000.00
5,778,836.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

งบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร
แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลือ่ มล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

2,256,840.- บาท
2,770,491.- บาท

751,505.- บาท
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1.10 พื้นที่รบั ผิดชอบของ สสว. 5
สานั กงานส่ง เสริม และสนั บ สนุ น วิช าการ 5 จั ง หวัด ขอนแก่ น มี พื้ นที่ รั บ ผิด ชอบในเขตภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ตอนบน จ านวน 7 จั ง หวัด ได้ แก่ จั ง หวัด ขอนแก่ น มหาสารคาม ร้อ ยเอ็ ด อุด รธานี
หนองบัวลาภู หนองคาย และเลย

พื้นที่
54,406.53 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8.73 ล้านคน
 ชาย 4.34 ล้านคน
 หญิง 4.40 ล้านคน

หน่วยการปกครอง









อาเภอ 108 แห่ง
ตาบล 891 แห่ง
หมู่บ้าน 10,924 แห่ง
อบจ. 7 แห่ง
เทศบาลนคร 4 แห่ง
เทศบาลเมือง 25 แห่ง
เทศบาลตาบล 242 แห่ง
อบต. 667 แห่ง
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1.11 ข้อมูลจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

อบจ.

เทศบาล
นคร

เทศบาล
เมือง

เทศบาล
ตาบล

อบต.

อุดรธานี
20
เลย
14
หนองคาย
9
หนองบัวลาภู 6
ขอนแก่น
๒๖
ร้อยเอ็ด
20
มหาสารคาม 13
รวม
108

156
89
62
59
๑๙๙
193
133
8๙๑

1,880
916
722
687
2331
2444
1944
10,924

1
1
1
1
๑
1
1
7

1
0
0
0
๑
4

3
2
2
1
๖
1
1
25

67
27
17
23
๗๗
72
18
242

109
71
48
43
๑๔๐
129
123
667

จังหวัด

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 31 ธันวาคม 2563

1.12 ข้อมูลประชากร
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จังหวัด

จานวนประชากร
รวม
ชาย
หญิง
ขอนแก่น
787,573
798,989
1,586,562
มหาสารคาม
322,741
320,336
643,077
ร้อยเอ็ด
259,829
262,712
522,541
อุดรธานี
256,174
256,692
512,866
หนองบัวลาภู
887,293
915,144
1,802,437
หนองคาย
648,209
656,947
1,305,156
เลย
471,277
488,901
960,178
รวม
3,633,096
3,699,721
7,332,817
ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php ข้อมูล : ณ ปี พ.ศ. 2562
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1.13 หน่วยงาน พม. ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 7 จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ 10 : เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
เขตตรวจราชการที่ 12 : ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
1. จังหวัดขอนแก่น
1.1 สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น
1.2 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
1.3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
1.4 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น
1.5 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่น
1.6 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.7 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
1.8 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
1.9 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
1.10 นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
1.11 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น
1.12 สานักงานเคหะชุมชนขอนแก่น
1.13 สานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
2. จังหวัดมหาสารคาม
2.1 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหาสารคาม
2.2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2.3 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
2.4 สานักงานเคหะชุมชนมหาสารคาม
3. จังหวัดร้อยเอ็ด
3.1 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
3.2 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด
3.3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
4. จังหวัดเลย
4.1 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
4.2 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
4.3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563|
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5. จังหวัดหนองคาย
5.1 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
5.2 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหนองคาย
5.3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
5.4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
5.5 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย
5.6 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย
5.7 นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย
5.8 สานักงานเคหะชุมชนหนองคาย
6. จังหวัดหนองบัวลาภู
6.1 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
6.2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู
6.3 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลาภู
6.4 นิคมสร้างตนเองโนนสัง
7. จังหวัดอุดรธานี
7.1 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
7.2 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
7.3 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
7.4 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
7.5 สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
7.6 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
7.7 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
7.8 สานักงานธนานุเคราะห์ 38 จังหวัดอุดรธานี
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ส่วนที่ 2
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ประจาปี 2563
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“การพัฒนาที่ยั่งยืน ” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และ
ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตบนฐาน การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การ
ขับเคลื่ อนการพัฒนา ซึ่งกาหนดเปู าหมายและตัว ชี้วัดที่ จะต้องบรรลุผ ลลัพธ์แ ละผลสัมฤทธิ์ ของการพัฒนา
รวมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ต้องดาเนินการในช่วง 5 ปี โดยกาหนดแผนงาน/
โครงการสาคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิง บูรณาการที่สาคัญ ในช่วง 5 ปี แรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทาให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริห ารจัดการงบประมาณ
แผ่นดิน กฎระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่กาหนดพื้นที่เปูาหมาย สาขา
การผลิตและลบริการเปูาหมายที่ชัดเจนเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเปูาหมายรวมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้ง หมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 60 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและสังคมที่เหมาะสม เด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นมีทักษะความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง ด้านสุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (7) ผลักดันให้
สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กาหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และ
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้
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2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสัง คม แนวทางการ
พัฒนาสาคัญ ประกอบด้ วย (1) การเพิ่มโอกาสให้กั บกลุ่มเปู าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุ ด
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษ า
สาธารณะสุข และสวัสดิภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่ง ขันได้อย่ างยั่ง ยืน แนวทางการ
พัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง (2) การเริมสร้างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
สาคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่ ง ยื น (3) การแก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤตสิ่ ง แวดล้ อ ม (4) ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้า นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่ง ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังค ม
และธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ (3) การส่งเสริมความ
ร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (5) การ
บริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
6. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การปู อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาท
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่ง ใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ เพื่อให้การ
จั ด สรรและการใช้ จ่ า ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) ปูองกันแล ะ
ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรมให้มีความทันสมั ย
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563|

13
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนาสาคัญ
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง (3) พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ (4) พัฒนาด้านพลังงาน (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (6) พัฒนาระบบน้าประปา
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาที่
สาคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย พัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย
9. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค เมื อ ง และ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ แนวทางการพั ฒ นาส าคั ญ
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง (2) การพัฒนาเมือง
(3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุ ทธศาสตร์ค วามร่ วมมื อระหว่ างประเทศเพื่อ การพั ฒนา แนวทางการพั ฒนาสาคั ญ
ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับ
สินค้าและบริการ (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาค (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประมูลการค้าและ
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มี
ความเสมอภาคกัน (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภ าค และนานาประเทศ (7)
เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและ
นานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจ
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านต่างประเทศ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
2.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง
เป้าประสงค์
๑.๑ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยทาให้คนในกลุ่มที่ต่ากว่าสามารถ มี
โอกาสทางสังคม
๑.๒ การวางรากฐานของประเทศเพื่อความมั่นคงและสร้างหลักประกัน ให้ความช่วยเหลือ โดย
การสร้างโอกาสให้กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงบริการตามความต้องการและความจาเป็น เร่งด่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปูาหมายและเครือข่าย
เป้าประสงค์
๒.๑ มีภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตนเองได้โดยเน้นการขับเคลื่อนในมิติการพัฒนา ปูองกัน ในลักษณะ
การเสริมสร้างโอกาส พร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน
๒.๒ เกิดกลไกขับเคลื่อนที่คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม โดยเน้นการสร้าง/ขยาย พัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายเพื่อเป็นพลังทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผนึกกาลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์
การผนึกกาลังทางสังคม การสร้างความตระหนักและเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม จากทุกภาค
ส่วน คนไทยมีความตระหนักร่วมรับผิดชอบตนเอง สร้างค่านิยมให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
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2.3 ยุทธศาสตร์สานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
เป้าประสงค์
มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่บูรณาการนาไปสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผนึกกาลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
การผนึกกาลังทางสังคม การสร้างความตระหนักและเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม จากทุกภาค
ส่วน และการเสริมสร้างงธรรมาภิบาลขององค์กรและเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
เป้าประสงค์
มีระบบการให้บริการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการทางสังคม และ
สวัสดิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
๔.๑ บุคลากรมีขีดสมรรถนะ (ความรู้ทักษะคุณลักษณะ) ในภารกิจในความรับผิดชอบ
อย่างเป็นมืออาชีพ
๔.๒ องค์กรมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ
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2.4 ยุทธศาสตร์สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พม. สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการนิเทศและการติดตามปะเมินผลเชิงวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานในสังกัด พม. และองค์กรภาคีระดับพื้นที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เป็นคลังความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่
3. ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ก่อให้เกิดกลไก
การขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคม
4. มีระบบการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงที่มี
ประสิทธิภาพ
5. บุคลากรมีขีดสมรรถนะ ตามภารกิจในความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินงาน
สานัก งานส่ งเสริมและสนับ สนุน วิชาการ 5 จัง หวัดขอนแก่ น ได้ดาเนินการขับ เคลื่อ นงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฎิบัติงานประจาปี 2563 และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนงาน
จานวน 3 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม จานวน 2 โครงการ 11 กิจกรรม ได้แก่
1.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1.) กิจกรรม การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
2.) กิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
3.) กิจกรรม การดาเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab)
4.) กิจกรรม การพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
สังคม
5.) กิจกรรม การดาเนินงานหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบ
6.) กิจกรรม เพิ่มความรู้และทักษะแก่บุคลากร
1.2 โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสัง คมในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้
1.) กิจกรรม การบูรณาการแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงแผนภาค
2.) กิจกรรม รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด
3.) กิจกรรม การขับเคลื่อนมาตรฐานและนิเทศติดตามงานของ พม.
4.) กิจกรรม ขับเคลื่อนมาตรฐาน พม.
5.) กิจกรรม การขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลทางสังคม
2. แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จานวน 1 โครงการ
ได้ แ ก่ โครงการสถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ใ นพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
3. แผนงาน/ โครงการกิจกรรมอื่น ๆ ที่ขบั เคลื่อนในสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
3.1 การตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์บริการทางวิชาการ และพัฒนา
ศักยภาพต้นแบบบุคลากรสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2563
โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ได้ดังนี้
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1.

โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

1.1 ที่มาและความสาคัญ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 (สสว. 1 - 12) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้สานักงานส่งเสริม เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายภารกิจจากส่วนกลาง
ไปสู่ก ารปฏิบัติ ในระดับพื้ นที่ใ ห้เป็ นรูปธรรม จึ ง ได้ พัฒนาศูนย์ บริก ารวิช าการวิช าการพัฒนาสัง คมและจั ด
สวัสดิการสังคมให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ การจัดการองค์ความรู้ การให้คาปรึกษาวิชาการที่ครบ
วงจร เป็นหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่หน่วยงานทุกกลุ่มเปูาหมายในความ
รับผิดชอบของกระทรวงอาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นระบบและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้ง พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เพื่อแลกเปลียนรู้พัฒนาการจัด บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ส่ง ผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางานทั้งเชิงมิติพื้นที่ เชิงประเด็น และเชิงกลุ่มเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น โดยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จัง หวัดขอนแก่น ดาเนินโครงการ ศูนย์บริการ
วิชาการพัฒนาสังคมแลจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “พม Learning Center” เป็นศูนย์
ต้น แบบสนั บสนุ นองค์ ค วามรู้ ข้อ มู ลทางวิ ชาการให้ กั บหน่ว ยงาน ภาคี เครื อข่ า ยที่ เกี่ ย วข้ องทั้ ง ภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับการจัดการบริการเชิงรุกในระดับพื้นที่
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดบริการในศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบท
พื้นที่ โดยการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งเป็นหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการเชิงรุกแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเปูาหมายในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
1.3 กลุ่มเป้าหมาย
1.3.1 บุ คลากรหน่ วยงานในสัง กั ดกระทรวงการพั ฒนาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์
อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
1.3.2 บุคลากรสานักงานส่ง เสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 และกองมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.4 วิธีดาเนินงาน
1.4.1 การประชุ ม วางแผนการด าเนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการพั ฒ นาสั ง คมและจั ด
สวัสดิการประจาปี พ.ศ. 2563
1.4.2 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมให้
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทางานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการในพื้นที่ความรับผิดชอบ
1.4.3 การจัด บริก ารของศูน ย์ บริ ก ารวิ ชาการพั ฒ นาสั ง คมและจัด สวั สดิ ก ารสั ง คม โดยมี
กิจกรรมดังนี้
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1) การเพิ่มความรู้และทักษะด้านการจัดบริการแก่บุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ บุคลากรศูนย์บริการวิชาการการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
2) การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
3) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
4) การดาเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab)
5) การพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
6) การดาเนินงานหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบ
1.4.3 การติดตามผลการดาเนินงาน การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาศูนย์บริการวิชาการพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดบริการของศูนย์บริการ
วิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

1.5 ผลการดาเนินงาน
1.5.1 กิจกรรม การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
R2R (Routine to Research) หรือการพั ฒนางานประจาสู่ ง านวิจัย เปรียบเสมือนกั บ
นวัตกรรมหรือเครื่องมืออย่างหนึ่งในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแนวทางโน้มนาให้เกิดการสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ที่บุคลากรในองค์กรขวนขวาย ศึกษาค้นคว้า นาหลักกระบวนการของการทาวิจัยมาใช้ในเรื่องของ
การศึกษาค้นคว้า เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานประจาวัน และพัฒนาต่อยอดให้งานประจานั้น ๆ มีมาตรฐาน
มีกฎเกณฑ์ในการทางานที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้น การทา R2R ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสคิด
ทดลอง แล้วทาการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เพื่อการนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัย มาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานต่อไป
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น ดาเนินงานโครงการศูนย์บริการ
วิชาการและการพัฒนาสังคม ในประเด็นการขับเคลื่อนงานการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย หรือ R2R (Routine
to Research) ในปีง บประมาณ 2563 จานวนทั้ ง สิ้น 1 ประเด็ น/เรื่ อง ได้แก่ เรื่อ ง กระบวนการให้เงิ น
สงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาถึง
ขั้นตอนของกระบวนการให้เงินสงเคราะห์ รวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ได้อย่างปลอดภัย
ต่อผู้ให้บริการและรับบริการที่รวดเร็ว สะดวก และทัน ท่วงที ผ่านการศึกษาผ่านทั้ง การทบทวนวรรณกรรม
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยฐานข้อมูลหลักอ้างอิงจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มุ่งให้บริการและช่วยเหลือทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างรวดเร็ว ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการนามาประกอบการวิเคราะห์อีกด้วย
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สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น จึงได้รวบรวมข้อมูล ซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์กระบวนการให้เงินสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น มาเป็นรู ปเล่ม R2R ที่สามารถนามาเป็นแนวทางในการพั ฒนางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งมีองค์ความรู้ด้านข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงนโยบาย และเชิงการปฏิบัติได้ต่อไป
ในภาพรวม

Infographic สรุปกระบวนการจ่ายเงินสงเคราะห์
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1.5.2 กิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
โครงการศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการและจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ประจ าปี ง บประมาณ 2563
ได้ดาเนินงานการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการพัฒนา
สัง คมและความมั่นคงของมนุ ษย์ โดยอธิบ ายความสาคั ญ ของโครงการถอดบทเรีย นภายใต้บ ริบ ทการดูแ ล
รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด 7 จังหวัด โดยเรื่องที่ทาการ
ถอดบทเรียนจะทาให้ทราบถึงวิธีการดาเนินการโครงการสาคัญของบริบทพื้นที่ รวมถึงทราบถึงข้อเสนอแนะที่มี
ต่อโครงการ เพื่อนาไปปรับปรุงงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างเป็นองค์ความรู้ที่มีความสาคัญต่อองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง สสว. 5 ได้จัดทาสรุปเป็นเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในลักษณรูปเล่มและทาง
เว็บไซต์ หน่วยงาน www.tpso6.m-society.go.th โดยสานักงานส่ง เสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จัง หวัด
ขอนแก่น ได้ดาเนินงานการจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Management : KM) ในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 3
เรื่อง ได้แก่
1. โครงการขั บ เคลื่ อ นระบบการดู แ ลและคุ้ มครองทางสั ง คมของผู้ สู ง อายุ ใ นระดั บ พื้ น ที่
เขต สสว.5 จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การดาเนินงานการจัดการความรู้
2. การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
กรณีศึกษา One Home จังหวัดร้อยเอ็ด
3. กระบวนการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายของทีม One Home จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษา
ภาวะวิกฤต Covid-19
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1.5.3 กิจกรรม การดาเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab)
การดาเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสัง คม (Social Lab) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ
ศูนย์บริการวิชาการและจัดสวัสดิการสังคม ซึ่ง สานักงานส่ง เสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น
ได้ร่วมกับทีม One Home ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ในการร่วมกันกาหนดขอบเขตการศึกษาในพื้นที่
ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) , การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการพัฒนางาน
ประจาสู่การวิจัย (Routine to Research)
นิยามศัพท์
Social Lab หมายถึง การศึกษาสภาพปัญหา ร่วมดาเนินการ ติดตามและถอดบทเรียน เพื่อ
ส่ง เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อสัง คมในชุมชน โดยมี อปท.เป็นเจ้าภาพสร้างชุมชน
จัดการตนเอง เริ่มที่การจัดการข้อมูล ช่วยเหลือ คุ้มครอง ปูองกัน นาไปสู่การจัดสวัสดิการสัง คมและพั ฒนา
สังคมอย่างเป็นระบบ
Model หมายถึง รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมในบริบทพื้นที่ ซึ่งเกิดจากการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเปูาหมายโดยมีส่วนร่วมของประชารัฐเพื่อสังคมในชุมชน สามารถขยายผลประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่อื่นได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดรูปแบบที่เป็น Best Practice ในการช่วยเหลือคุ้มครอง ปูองกัน พัฒนาประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) เพื่อสามารถพึ่งพาตัวเองได้ นาไปสู่การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนา
สังคมอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน (สสว.)
1. สสว. 5 ประชุมทีมงาน เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนา
สังคม (Social Lab)
2. นิเทศติดตามงานครั้งที่ 1 โดยประชุมทีม One Home ในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันกาหนด
ขอบเขตการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab)
3. ลงพื้นที่ติดตามงานเชิง ประเด็น ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ครั้งที่ 1/2563
โดยมี การติดตามประเด็นพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab)
4. ดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานตามแนวทางที่กาหนด
- ผลลัพธ์ในขั้นตอนนี้จะเกิดการขับเคลื่อนงาน Social Lab ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน
5. ถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดรูปแบบที่เป็น Best Practice ในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสัง คม
(Social Lab)
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จัง หวัดขอนแก่น ประชุม ชี้แจงเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกับทีม One Home ในพื้ นที่รับผิดชอบ 7 จัง หวัด ได้แก่ จัง หวัดขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู และเลย ในการกาหนดขอบเขตการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการ
พัฒนาสังคม (Social Lab) , การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการพัฒนางานประจาสู่การ
วิจัย (Routine to Research) พร้อมลงพื้นที่ติดตามงานเชิงประเด็น ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ครั้งที่
1/2563 โดยมี การติดตามประเด็นพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสัง คม ( Social Lab) , การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management) และการพัฒนางานประจาสู่การวิจัย (Routine to Research) ร่วมด้วย ซึ่ง พื้นที่
ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ดอนกลาง อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดได้แก่
ดังนี้
1. อบต.บ้านแท่น อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2. อบต.ดอนแกลาง อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. อบต.สว่าง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ทต.กู่แก้ว อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
5. อบต.โพธิ์ตาก อาเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
6. อบต.บ้านขาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
7. อบต.นาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
-

Infographic พื้นที่ขับเคลื่อนงาน KM / R2R / SL / Social smart city
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1.5.4 กิจกรรม การพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัด
ขอนแก่น ได้ดาเนินการขับเคลื่อนงานข้อมูลเครือข่ายภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสัง คมและจัด
สวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ โดยพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี และ
หนองคาย สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 7 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี และหนองคาย โดยมีข้อมูลเครือข่ายดังนี้ 1) ข้อมูลศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 2) ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab)
และ 3) ข้อมูลศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานข้อมูลเครือข่าย
2. ประสานหน่วยงาน พม. ในพื้นที่จัดทาข้อมูลภาคเครือข่าย
3. บันทึกข้อมูลในระบบ Google Forms
4. รวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์
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1.5.5 กิจกรรม การดาเนินงานหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มการวิจัยและการพัฒนา
ระบบเครื อ ข่ า ย ได้ ด าเนิ น งานร่ ว มกั บ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ในการโครงการ “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับ โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
สังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ของหน่วยงาน สสว.5 เพื่อบริการประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ให้ได้รับบริการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทราบถึงบทบาทภารกิจดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น และสอดคล้องกับการกากับดูแลองค์กรที่ดี ปี ๒๕๖๓ ด้านส่ง เสริมให้องค์กรมี
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อ ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการประกอบด้วย การจัดบูทเผยแพร่งานวิชาการ
มุมคลินิกให้คาปรึกษาปัญหาด้านสังคมทุกประเภทพร้อมทั้งให้คาแนะนาช่วยเหลือ และให้มอบสิ่งของเพื่อสร้าง
ความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยได้ดาเนินการ เป็นประจาทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2
ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ จานวน 10 ครั้ง ดังนี้
กิจกรรม
หน่วยบริการวิชาการ
 บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

๑.

7 พ.ย. 62

๒.

๑๒ ธ.ค. ๖๒  บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา
 ให้บริการน้าแข็งใส

๓.

๑๐ ม.ค. ๖๓  บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา
 ให้บริการน้าแข็งใส

๔.

๖ ก.พ. ๖๓  บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา
 ให้บริการน้าแข็งใส

โรงเรียนบ้านหนองเปุง
ตาบลตะกั่วปุา
อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

๕.

๕ มี.ค. ๖๓

โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง
ตาบลศรีบุญเรือง
อาเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น

 บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา
 ให้บริการน้าแข็งใส

สถานที่

หมายเหตุ

องค์การบริหารสาวนตาบลแวงใหญ่
ตาบลแวงใหญ่
อาเภอแวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง่
ตาบลซาสูง
อาเภอซาสูง
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านสร้างแปูนดอนนาแพง
ตาบลบ้านลาน
อาเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
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ครั้งที่
๖.
๗.

กิจกรรม
หน่วยบริการวิชาการ
๑๔ ก.ค. ๖๓  บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา
๒๒ ก.ค. ๖๓  บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา
วัน เดือน ปี

๘.

๒๓ ก.ค. ๖๓  บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา

๙.

๒๑ ส.ค. ๖๓  บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา

๑๐.

๒๘ ส.ค. ๖๓  บูทเผยแพร่งานวิชาการ
 มุมคลินิกให้คาปรึกษา

สถานที่

หมายเหตุ

ณ ห้องประชุมหน้าเมือง โรงแรม
เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
โรงแรมนภาลัย
อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านบะยาว
ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านโคกสูง
ตาบลในเมือง
อาเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
โรงแรมไอโฮเตล อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

- ภาพกิจกรรม
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1.5.6 กิจกรรม เพิ่มความรู้และทักษะแก่บุคลากร
สานั ก งานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ช าการ ๕ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ ก าหนด ให้ มี ก ารพั ฒ นา
ศัก ยภาพบุค ลากรของหน่ ว ยงาน ในสั งกั ดกระทรวงฯ ในด้า นการพัฒ นางานด้า นวิช ากาการส่ ง เสริ มและ
สนั บสนุน องค์ ความรู้ ข้อ มูล สารสนเทศ ตลอดจนการน ามาประยุก ต์ใ นการปฏิบ ัติร าชการให้บ รรลุต าม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแผนปฏิบัติสามารถบูรณาการงานในระดับพื้นที่ และสามารถขับเคลื่อนงาน
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้โครงการโครงการศูนย์บริการวิชาการและจั ดสวัสดิการสังคม
ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1.) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทาแผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนา
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
1.1 ขอบเขตของการดาเนินงานโครงการ
กลุ่มเปูาหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ สสว. ๕ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สานักงานส่ง เสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จัง หวัดขอนแก่น และวิทยากร
จานวน ๔๑ คน
1.2 พื้นที่ดาเนินงาน โรงแรมเจริญธานี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1.3 ระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
1.4 วิธีดาเนินงาน
1.๔.๑ ประสานและวางแนวทางในการดาเนินการ
1.๔.๒ กาหนดกิจกรรมและหัวข้อในการดาเนินการ
1.๔.๓ ขออนุมัติดาเนินการ
1.๔.๔ ดาเนินการตามกิจกรรมโครงการ
1.๔.๕ รายงานผลการดาเนินงาน
1.๕ กิจกรรมในการดาเนินงาน
1.๕.๑ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ” โดยอาจารย์ทองจันทร์ หอมเนตร นักวิชาการอิสระ
1.๕.๒ การฝึกปฏิบัติการ/กระบวนการกลุ่มย่อย “การจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยอาจารย์ทองจันทร์ หอมเนตร นักวิชาการอิสระ
1.๕.๓ การน าเสนอผลกลุ่ ม ย่ อ ย “การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ”
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1.6 ผลการดาเนินงาน
จากการจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทาแผนปฏิบัติการ
และโครงการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้
จากการบรรยาย หัวข้อหลักการวางแผนเพื่อการพัฒนาสัง คมและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหลักการเขียนโครงการที่ถูกต้อง
ตอบสนองกลุ่มเปูาหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อร่วม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละแสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและโครงการพั ฒ น าสั ง คมอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตามภารกิ จหน่ว ยงานและประเด็ นกลุ่ม เปู าหมาย โดยแบ่ ง ออกเป็น ๕ กลุ่ม ดัง นี้ กลุ่ มที่ ๑
ประเด็ นเด็ ก และเยาวชน กลุ่ม ที่ ๒ ประเด็ นสตรี แ ละครอบครั ว กลุ่ ม ที่ ๓ ประเด็ น ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม ที่ ๔
ประเด็นผู้พิการ และกลุ่มที่ ๕ ประเด็นผู้ด้อยโอกาส และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการตามภารกิจหน่วยงาน
และนาเสนอโครงการจากผู้แทนของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการ
ประชุมครั้งนี้
- ภาพกิจกรรม
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2.) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ”
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2.1 ขอบเขตของการดาเนินงานโครงการ
กลุ่มเปูาหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสว. ๕ จังหวัดขอนแก่น เขตตรวจราชการที่ ๑๐ จานวน
๔ จัง หวั ด ได้แก่ จังหวัด หนองบัว ลาภู อุ ดรธานี เลย หนองคาย เจ้าหน้ าที่สานัก งานส่ง เสริมและสนับสนุ น
วิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น และวิทยากร รวมจานวน ๕๔ คน
๒.๒ พื้นที่ดาเนินงาน โรงแรมนภาลัย อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๒.๓ ระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒.๔ วิธีดาเนินงาน
๒.๔.๑ ประสานและวางแนวทางในการดาเนินการ
๒.๔.๒ กาหนดกิจกรรมและหัวข้อในการดาเนินการ
๒.๔.๓ ขออนุมัติดาเนินการ
๒.๔.๔ ดาเนินการตามกิจกรรมโครงการ
๒.๔.๕ รายงานผลการดาเนินงาน
๒.๕ กิจกรรมในการดาเนินงาน
การบรรยายให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนพร้อมฝึกปฏิบัติ โดยคณะวิทยากรจากสานัก
ประชาสัมพันธ์เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้ ดังนี้
๑. หัวข้อ “การเขียนข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์”
๒. หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการเพจ”
๓. หัวข้อ “การทาคอนเทนต์เพจ ด้วยภาพ (Image) ด้วยการใช้แคนวาส (Canvas)”
๔. บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การตัดต่อวิดิโอ (Vedio) ผ่านมือถือ ”
๕. บรรยาย หัวข้อ “การทาคอนเทนต์เพจ ด้วยการไลฟ์สด (Live)”
2.6 ผลการดาเนินงาน
จากการจัดประชุมโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ “การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมือ
อาชีพ” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้จากการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยน
พร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ ดังนี้
- หัวข้อ“หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ” โดยนางธิดารัตน์ อากรตน ผู้อานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ โดยการแบ่งกลุ่มย่อย
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการเขียนข่าวตามภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมด้วยการนาเสนอข่าวใน
รูปแบบการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์
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- หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพ/คลิปวิดีโอด้วยมือถือ ” โดยนายปรัชญาวิทย์ แตงจันทึก นัก
สื่อสารมวลชนปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพที่ถูกต้อง การนาภาพไปใช้ในการตัด
ต่อวิดีโอหรือจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกให้สวยงาม
- หัวข้อ “การเผยแพร่รายการรูปแบบใหม่ผ่านระบบออกอากาศโซเซียลมีเดีย ” และ “การทา
คอนเทนต์เพจด้วยการไลฟ์สด” โดยนายปรัชชัย พุฒธรรม นายช่างไฟฟูาปฏิบัติการ และนายพงศกร เณรจ่า
พี นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักขั้นตอนและรูปแบบการสร้างสื่อ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการไลฟ์สดอย่างถูกวิธี
- หัวข้อ “การนาเข้าข้อมูลดิจิทัลโพสในรูปแบบภาพ Graphics และพาดหัวข่าว และ หัวข้อ
“กลยุทธ์การบริหารจัดการเพจ” โดยนางทัชมาวรรณ ดีประเสริฐ นายช่างไฟฟูาชานาญงาน และนางสาว
บุญ ศิ ริ จึ่ง จรั สทรั พย์ นั กสื่ อสารมวลชนปฏิบัติ การ เพื่ อฝึ กปฏิ บัติ การสร้ างเพจของหน่ วยงาน และการ
ออกแบบการเขียนข่าวเพื่อให้เกิดความสนใจ
- ภาพกิจกรรม
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2.

โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่

2.1 ที่มาและความสาคัญ
ตามที่ สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 11 (สสว. 1 - 11) มีภารกิจหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ พม. สู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ประกอบกับ สสว. 1 - 11 มีบทบาทหน้าที่
ในการศึกษาวิจัยพัฒนาทางวิชาการด้านการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์วิเคราะห์สถานการณ์และ
สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ คาดการณ์ แ นวโน้ ม สถานการณ์ ท างสั ง คมและผลกระทบที่ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่ แ ละ
กลุ่มเปูาหมายรวมถึง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการองค์ความรู้ข้อมูลสารสนเทศให้คาปรึกษาแนะนาแก่
หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ ในความรับผิดชอบของกระทรวง รวมไปถึง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมในระดับ
กลุ่มจัง หวัดเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้ านการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดั บกลุ่มจัง หวั ด
โดยเชื่ อมโยงประสานนโยบายระหว่ าง หน่ วยงานในส่ ว นกลางกั บส่ ว นภู มิ ภาค ให้เ กิ ด การบู ร ณาการการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานด้านสังคมอื่ นๆที่เหมาะสมกับบริบท
พื้นที่
การดาเนินงานของ สสว. 1 - 11 จะมีประสิทธิภาพตามภารกิจและบทบาทดังที่กล่าวมา
ข้างต้นได้นั้น จะต้องมีการทางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์ส่ง เสริมงานวิชาการให้ตรงตามบริบทและ
สถานการณ์ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการนี้จึงประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้
1. การบูรณาการแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงแผนภาค
2. รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมใน
ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตเพื่อนามากากับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านสังคม
3. ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านข้อมูลทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด
4. การขับเคลื่อนมาตรฐานและนิเทศติดตามงานของ พม. เป็นการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงาน
ทางด้านสังคมมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อจัดทารายงานสถานการณ์ทางสังคมในบริบทพื้นที่ ในการขับเคลื่อนให้สานักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการเป็นศูนย์ข้อมูลทางสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค
2.2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจั ดทาแผนงงาน/โครงการด้านสังคมที่มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาค สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การดาเนินงานด้านสังคมของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่มีการทางานที่มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์มี
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์มีทักษะ/แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ อันจะ
นาไปสู่การนาบริการที่ดีและมีคุณภาพไปสู่ประชาชน
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2.3 ผลการดาเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
ได้แก่
2.3.1 กิจกรรม การบูรณาการแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงแผนภาค
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสานักงานส่ง เสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 4 จังหวัดนครราชสีมา และสานักงานส่ง เสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จัง หวัดกาฬสินธุ์
ดาเนิ นการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติ การโครงการจัด ทาแผนด้ านสั ง คมภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ เพื่อ ขอรั บการ
สนับสนุนงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน
โครงการด้านสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมกันในการจัดทาแผนงานโครงการจัดทาแผนด้านสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2565 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
มาช่ ว ยในการประเมิ น โครงการในครั้ ง นี้ เพื่อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ในภาพรวม โดยใช้ แ บบประเมิน ความพึ ง พอใจ
เป็น เครื่ องมื อ ในการประเมิน ผล ในการเก็บข้ อมูล จากผู้เข้ ารับ การอบรมโครงการฯ จานวนทั้ง สิ้ น ๖๐ คน
ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอโฮเทล อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการ
ประเมินได้ดังนี้ ต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
บุคลากรสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 จั ง หวั ด ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ช าการ 4 จั ง หวั ด นครราชสี ม า
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น และสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวนทั้งสิ้น ๖๐ คน
ผลการดาเนินงานการจัดประชุม
จากการประชุ มเชิ งปฏิ บัติ ก ารดั ง กล่ า วได้ แ บ่ง กลุ่ม ย่ อ ย จ านวน 4 กลุ่ม ในประเด็น ด้ า น
เด็กและเยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจัดทาโครงการ เพื่อเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ระดมความคิดเห็นและสรุปได้ จานวน ๒ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการชุมชนเกื้อหนุน อุ่นรัก อิ่มท้อง งบประมาณ 73,528,000.-บาท (เจ็ดสิบสามล้าน
ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมย่อย ดังนี้.ผู้ประสานงาน : นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ ตาแหน่ง นักพัฒนาสัง คมชานาญการพิเศษ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน : นายทรงกฤษณ์ มีพันลม ตาแหน่ง นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน งบประมาณ 25,760,000.- บาท
(ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ ป ระสานงาน : นางรชธร พู ล สิ ท ธิ์ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนวิชาการ ๖ จังหวัดกาฬสินธุ์
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2.3.2 กิจกรรม รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๑ (สสว.) เป็นส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค โดยมีอานาจหน้าที่ คือ ข้อ ๑ พัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษ ย์ให้ สอดคล้ องกั บพื้ นที่แ ละเปูา หมาย ข้ อ ๒ ส่ ง เสริม และสนับ สนุ นงานด้า นวิ ชาการองค์ ความรู้ข้ อมู ล
สารสนเทศให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานบริการกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ให้บริการ ในความรับผิดชอบของ
กระทรวง รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน ข้อ ๓
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบ
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและการจัดยุทธศาสตร์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ข้อ ๔ สนับสนุนการนิเทศงาน
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด มีหน้าที่
เป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้กระทรวงการ
พัฒนาสัง คมและความมั่น คงของมนุษย์ ได้ม อบหมายให้ส านัก งานส่ ง เสริมและสนับสนุ นวิช าการทาหน้า ที่
เชื่อมโยงประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคในการแปลงนโยบาย ข้อมูลสารสนเทศ
องค์ความรู้ และแผนต่างๆ ของกระทรวงฯ ให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
ในส่วนภูมิภาค ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงตระหนักถึงความ
จาเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการโครงการด้านสังคมเชิงพื้นที่ในระดับพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติงานและแผนคาของบประมาณเชิงพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดในการบูรณาการการดาเนินงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับพื้นที่และยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดทารายงานสถานการณ์ทางสัง คมและคาดการณ์แนวโน้ม
สถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕
จั ง หวั ด ขอนแก่ น ที่ ค รอบคลุ ม ๗ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด มหาสารคาม
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ รวบรวม วิเ คราะห์ และจัด ทารายงานสถานการณ์ท างสัง คมที่เ กิด ขึ้น ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น
๒. เพื่อคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสัง คมและผลกระทบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น
๓. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางสั ง คมในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น
วิธีการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๑ ได้ตกลงร่วมกันและ
มอบหมายให้สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินการเพื่อ
จัดทารายงานสถานการณ์ทางสังคม โดยได้มีการจัดประชุมเพื่อการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
๑) การประชุมการจัดทารายงานสถานการณ์ทางสังคมประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference
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๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดทารายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจาปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference
สรุปผลการดาเนินงาน
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบจานวน ๗
จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด เลย จั ง หวั ด หนองคาย จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู จั ง หวั ด ขอนแก่ น
จั ง หวั ด มหาสารคาม และจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด มี พื้ นที่ ในเขตรั บผิ ดชอบรวมกั น ๕๔,๔๐๖.๕๓ ตารางกิ โลเมตร
หรือ คิดเป็น ๓๔,๐๗๐,๗๗๒ ไร่ มีจังหวัดจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคาย ที่เป็นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่มากที่สุดในกลุ่มจังหวัด
การปกครอง แบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย ๑๐๘ อาเภอ 8๙๑ ตาบล 10,924 หมู่บ้าน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๙๔๕ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจัง หวัด ๗ แห่ง เทศบาลนคร
4 แห่ ง เทศบาลเมื อ ง ๒๕ แห่ ง เทศบาลต าบล ๒๔๒ แห่ ง และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ๖๖๗ แห่ ง
จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ทางการปกครองมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด
ประชากร มี จ านวนประชากรในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ สสว.๕ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ทั้ ง สิ้ น
7,332,817 คน แบ่ ง เป็ น ประชากรเพศชาย จ านวน 3,633,096 คน ประชากรเพศหญิ ง จ านวน
3,699,721 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในระหว่าง ๒๖-๕๙ ปี จังหวัดขอนแก่น มีประชากรอาศัยอยู่มาก
ที่สุดในกลุ่มจังหวัด
ประชากรเด็ก หรือ บุค คลที่ มีอ ายุต่ ากว่ า 18 ปีบ ริบูร ณ์ ที่ อยู่ ในพื้ นที่ ความรับ ผิด ชอบของ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2562 มีจานวนรวม 1,166,004 คน
และจากข้ อมู ล ย้ อนหลัง ๑๐ ปี แสดงให้ เห็ นแนวโน้ม ว่า จ านวนประชากรเด็ ก ลดลงอย่ า งต่ อเนื่อ ง จั งหวั ด
ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีประชากรเด็กสูงสุดในกลุ่มจังหวัด
เยาวชน หรื อ บุ ค คลที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ ถึ ง 25 ปี บ ริ บู ร ณ์ ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ในปี พ.ศ. 2562 มีจานวนรวม 821,288 คน และจากข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี แสดงให้เห็นแนวโน้ม
ว่า จานวนเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่อง จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีจานวนเยาวชนสูงสุดในกลุ่มจังหวัด
ประชากรสตรี ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในปี พ.ศ. 2562 มีจานวนรวม 2,440,386 คน
จากข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า ประชากรสตรีมีจานวนที่คงที่ จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่
มีจานวนประชากรสตรีสูงสุดในกลุ่มจังหวัด
การจดทะเบียนสมรสที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในปี พ.ศ.2562 มีจานวนรวม 29,504 คู่
จากข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าจานวนครอบครัวจากการจดทะเบียนสมรส มีจานวนที่เพิ่มขึ้น
จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีจานวนการจดทะเบียนสมรสสูงสุดในกลุ่มจังหวัด
ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีอายุตั้ง แต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่อยู่ในพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2562 มีจานวนรวม
1,204,762 คน และจากข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า จานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด
คนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ ในปี พ.ศ.2562 มีจานวนรวม 245,660 คน
และจากข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า จานวนคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการจานวนคน
พิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดขอนแก่น เป็นจัง หวัดที่มีจานวนคนพิการมาก
ที่สุดในกลุ่มจังหวัด
คนยากจนที่อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ความรับ ผิ ดชอบ ในปี พ.ศ. 256๑ มีจ านวนรวม 525,๐๐๐ คน
และจากข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปีแสดงให้เห็นแนวโน้มว่ามีจานวนคนยากจนลดลงอย่างต่อเนื่อง จังหวัดอุดรธานี
เป็นจังหวัดที่มีจานวนคนยากจนสูงสุดในกลุ่มจังหวัด
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563|

36
การศึกษา มีจานวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่รั บผิดชอบของ สสว.๕ จัง หวัดขอนแก่นทั้ง สิ้ น
๖,๑๒๘ แห่ง สถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจานวนมากที่สุด
คือ ๔๕๔๓ แห่ง รองลงมา เป็นสถานศึกษาที่สังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) จานวน ๘๘๔ แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน ๓๙๑ แห่ง
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน ๑๖๔ แห่ง สังกัดสานักพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน ๑๐๓ แห่ง
และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน ๔๓ แห่ง ตามลาดับ จังหวัดขอนแก่น มีสถานศึกษามาก
ที่สุดในกลุ่มจังหวัด
การสาธารณสุข มีจานวนหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.๕ จังหวัด
ขอนแก่น ทั้งสิ้น 1,298 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) จานวน 3 แห่งโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)
จานวน 7 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จานวน ๙๙ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน
1,146 แห่ ง และโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 5๓ แห่ ง จั ง หวั ด ที่ มี ห น่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข มากที่ สุ ด
คือ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้จากการเปรียบจานวน รพ.สต. กับจานวนตาบลทั้งหมดในพื้นที่ทั้ง ๗ จังหวัด พบว่า
ทุกจังหวัดมี รพ.สต. ประจาตาบลมากกว่า 1 แห่ง ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธาร
สุขเบื้องต้นในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
เศรษฐกิจและรายได้ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมส่วนใหญ่มีจานวนที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
ทั้ง ๗ จังหวัด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ต่าที่สุดในกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ ร้อยละ ๑.๔ และจังหวัดเลยมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงที่สุดในกลุ่ม
จังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 10.8
ข้อมูลแสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.๕
จัง หวั ดขอนแก่ น ในปี พ.ศ. 256๑ เมื่ อพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บรายจั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด หนองบั วล าภู มี
ผลิตภัณ ฑ์จังหวั ดต่อหัว ต่าที่สุ ดในกลุ่ มจัง หวั ด อยู่ที่ 29,053 บาทต่อปี และจังหวัดขอนแก่น มีผ ลิตภัณ ฑ์
จังหวัดต่อหัว สูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 211,192 บาทต่อปี
รายได้ โดยเฉลี่ย ต่อ เดือ นต่อ ครั ว เรื อนของกลุ่ม จัง หวัด ในเขตพื้ น ที่รั บ ผิด ชอบของ สสว.๕
จัง หวัดขอนแก่นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจัง หวัดที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่ อ
ครั ว เรื อ นสู ง ที่สุ ด ในกลุ่ม จั งหวั ดของแต่ ละปี พบว่า ปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๖๐ ได้ แ ก่ จั ง หวั ดหนองบั วล าภู
ปี ๒๕๕๔ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคามปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๘ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒๒๕๖๐ จากการเปรียบเทียบข้อมูล ๕ ปีย้อนหลังหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนในพื้นที่ ๗ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สสว.๕ จังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกๆปี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด พบว่า ในปี ๒๕๖๐
จังหวัดมหาสารคาม มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมสูง ที่สุดในกลุ่มจังหวัด โดย
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ๓ อันดับแรก คือ ๑.เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ๒.เพื่อใช้ทาการเกษตร ๓.เพื่อใช้ซื้อ/เช่า
ซื้อบ้านและที่ดิน
ภาคีเ ครื อ ข่า ย องค์ กรภาคี เครือ ข่า ยในเขตพื้น ที่รั บผิ ด ชอบของ สสว.๕ จัง หวั ด ขอนแก่ น
ประกอบด้วย องค์กรสวัสดิการชุมชน มีจานวน ๗๑๔ องค์กร องค์กรสาธารณะประโยชน์ มีจานวน 362 องค์กร
กองทุนสวัสดิการชุมชน มีจานวน 2,080 กองทุน สภาองค์กรชุมชน มี 1042 แห่ง สภาเด็กและเยาวชน มี
จานวน 905 แห่ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) มีจานวน 447 แห่ง องค์กรคน
พิการ 253 แห่ง ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) จานวน 916 แห่ง และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม) จานวนทั้งสิ้น 21,893 คน จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีจานวนองค์กรภาคีเครือข่ายสูงสุด
ในกลุ่มจังหวัด
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ข้อเสนอแนะ
สถานการณ์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
จาการวิเ คราะห์ข้อ มูลประชากรกลุ่มเปูา หมายในพื้นที่ พบว่ าประชากรผู้ สูง อายุมี จานวน
เพิ่มขึ้นในทุกๆปี เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่กาลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและมีการสร้างระบบการดูแลและคุ้มครอง
ทางสังคมของผู้สูง อายุในระดับพื้นที่ครอบคลุม ทั้ง ๕ มิติ เพื่อให้เกิดกลไกการส่ง เสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1) มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ร ายได้ ที่ เ พี ย งพอต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต
ผ่านกระบวนการสร้างอาชีพและการส่งเสริมอาชีพของคนในครอบครัวให้สามารถหารายได้ มาดูแลครอบครัว
ตลอดจน การส่งเสริมการออมให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน เพื่อให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
2) มิติด้านสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีพฤฒพลัง ร่วมขั บเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ในมิติเชิง
พื้นที่ โดย อปท.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนในการส่งเสริม การร่วมกลุ่มของผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง และสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้ผู้อื่น ชุมชน และสังคม
3) มิติด้านสุขภาพ มีการส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๔ มิติ ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
ด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ ในผู้ สู ง อายุ ทุ ก กลุ่ ม (กลุ่ ม ติ ด สั ง คม ติ ด บ้ า น และติ ด เตี ย ง) และผลั ก ดั น ให้ ก ารมี CG
(Care Giver), CM (Case Management), อสม. และ อพม. ในพื้นที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความแข็งแรง
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4) มิติด้านสภาพแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ
ตลอดจนการปรับปรุงและซ่อมแซมสภาพที่อยู่อาศัยของผู้อายุ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์
5) มิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบูรณาการต่อยอด และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ
แบบองค์รวม โดยใช้ระบบสังคมออนไลน์ มาใช้ เช่น การแจ้งข่าวสาร การแจ้งเหตุ อีกทั้ง ขับเคลื่อนโรงเรีย น
ผู้สูง อายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง เสริมอาชีพผู้สูง อายุ (ศพอส.) เพื่อให้เกิดเป็นระบบการดูแลและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
สถานการณ์เชิงประเด็น
ข้อเสนอแนะในการการดาเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รายจังหวัดใน
พื้นที่ สสว.๕ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
๑) ควรกาหนดให้มีหน่วยงานหลักในการทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อดูแลข้อมูลในระดับ Big Data ด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๒) ควรมีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งทีมสหวิชาชีพในการดาเนินงานด้านการปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของทีมสห
วิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๓) ควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พร้อมทั้ง เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ป ระสบการณ์ และบูรณาการการปฏิบั ติง านร่วมกั น
เพื่อเพิ่มทักษะความชานาญแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๔) ควรเพิ่มจานวนบุคลากรในการดูแลคุ้มครองเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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๕) ควรส่ง เสริ มให้ป ระชาชนและคนในชุ มชน มีส่ ว นร่ วมในการแก้ ไ ขปัญ หาการค้า มนุ ษ ย์
รวมทั้งร่วมปูองกัน เฝูาระวัง แจ้งเบาะแสที่เข้าข่ายการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ และส่งเสริมให้สถานศึกษา
บรรจุเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมไปถึงเน้นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ไป
ยังครอบครัวและชุม ให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
สถานการณ์ทางสังคมที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
๑) ควรก าหนดระเบีย บ หลัก เกณฑ์ วิ ธี การ นิ ยามกลุ่ ม เปู า หมาย และแนวทางปฏิ บั ติก าร
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ให้ชัดเจน พร้อมรับนโยบายของจังหวัด
ในการขับเคลื่อนงานตามมาตรการต่าง ๆ ในการแพร่ระบาดของไวรัส
๒) ควรมีก ารวางแผนการดาเนินงาน ตลอดจนการวางแผนเรื่องการเยียวยาและฟื้นฟูภาย
หลังจากสถานการณ์ COVID - 19 ร่วมกับ ทีม One Home เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม กรณีเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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2.3.3 กิจกรรม การขับเคลื่อนมาตรฐานและนิเทศติดตามงานของ พม.
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 ได้ดาเนินงานลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัด
เลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จัง หวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแก่น จัง หวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๕ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายจังหวัดและภูมิภาคและเก็บข้อมูลในพื้นที่ ในโครงการจัดทา
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาคและการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัด (Grouping)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และนิเทศงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของหน่วยงาน One Home พร้อม
สรุปนาเสนอผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์จั งหวัด ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
๑. Flagship กระทรวง พม. พ.ศ. 2563 (8 Flagship)
๒. การตรวจราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. การขับเคลื่อนโครงการเชิงวิชาการ (KM, R2R, Social Lab)
๔. มาตรฐานสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (มาตรฐาน พมจ.)
๕. มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (มสก.)
๖. รางวัลเลิศรัฐ
๗. การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์
๘. การจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
๙. แนวทางการจัดทา One Plan จังหวัด
๑๐. การขอความร่วมมือขับเคลื่อนงาน อพม.ของจังหวัด
สานัก งานส่ง เสริ มและสนั บสนุน วิ ชาการ 5 นาโดย นายโชคชัย วิ เ ชีย รชั ย ยะ ต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 นางอรทัย แพงโสภา ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มนโยบาย
และยุทธศาสตร์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัง หวัดหนองบัวลาภู จัง หวัดเลย จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแก่น จัง หวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายจัง หวัดและภูมิภาคและเก็บข้อมูลในพื้นที่
ในโครงการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาคและการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ
จังหวัด (Grouping) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และนิเทศงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสัง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวทีในการช่วยกันแก้ไ ขปัญ หาที่พบ
ในเบื้องต้น ทาให้พื้นที่สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งาน
ของหน่วยงานที่ขับเคลื่อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะสามารถสนับสนุนงานในพื้นที่ไ ด้ และรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของหน่วยงาน One Home เพื่อนาเสนอผู้บริหารในโอกาสต่อไป โดยสามารถ
สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และข้อสังเกตของหน่วยงาน One Home ได้ดังนี้
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สรุปผลการดาเนินงาน
1. แนวทางการขับเคลื่อน Social Lab ควรมี 2 แนวทาง คือ 1.) กาหนดเปูาหมายตัวชี้วัดเป็น
ตัวตั้ง เช่น การที่จะเป็นตาบลต้นแบบชุมชนนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 2.) ใช้กลุ่มเปูาหมายเป็นตัวตั้งเช่น
กลุ่มเด็กผู้สูงอายุคนพิการในพื้นที่ประสบปัญหาอะไรแล้วขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทชุมชนจะทา
ให้ได้แนวทางรูปแบบในการแก้ไขปัญหากลุ่มเปูาหมายในแต่ละด้าน.
2. สสว. ควรสนับสนุนเรื่องการถอดบทเรียนในภาพรวมทั้งประเทศให้เป็นคู่มือการทางาน เช่น
เรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
3. ควรมีการกาหนดแนวทาง ขั้นตอนกระบวนการทางาน และ KPI การขับเคลื่อนงาน Social
Lab ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ง่ายและถูกต้อง
4. การขับเคลื่อนศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่
- สิ่งที่ควรทา > ศูนย์เรียนรู้ควรจัดทาเป็นฐาน ให้คนเข้ามาดูงาน และฝึกให้บุคลากร
สามารถเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ป็นวิทยากรกระบวนการได้
5. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
6. ควรสร้างการเรียนรู้ แบบ 2 ทาง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการยกระดับองค์ความรู้
๗. การทางานของบุคลากร พม. ขาดการถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง
๘. การดาเนินงานโครงการต่า ง ๆ เมื่อ แล้ว เสร็จ ควรมีการนาเสนอผลงานให้ผู้บ ริหาร
ประชาชน ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ปัญหาอุปสรรค
๑. การลงทะเบียน อพม. ในระบบออนไลน์ จานวนผู้สมัครจะอยู่ที่ส่วนกลาง ยังไม่มีการคืน
ข้อมูลให้จังหวัด ทาให้จังหวัดไม่ทราบจานวนคนเพื่อจะจัดอบรม อพม.
๒. หน่วยงานยังขาดความเข้าใจในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
๓. ขาดข้อมูลจานวนกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน ถูก ต้อง น่าเชื่อถือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเพื่อ
นามาประกอบวิเคราะห์วางแผนงาน บูรณาการงาน เช่น ข้อมูลเด็กแรกเกิด เด็กเปราะบาง เป็นต้น
๔. ขาดแนวทางการขับเคลื่อนงาน Social Lab ให้ชัดเจน
ผลที่ได้รับ
จะเห็นได้ว่าจากการที่สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 ได้ลงพื้นที่ เพื่อนิเทศติดตาม
งานตามนโยบายกระทรวงให้กับหน่วยงาน One Home เพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่พื้นที่ ทาให้พื้นที่ทราบแนว
ทางการตรวจราชการ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการเปิด
โอกาสให้ พื้น ที่ ได้ แสดงความคิด เห็น และแลกเปลี่ย นแนวทางการท างาน เพื่ อ การท างานที่ มี ประสิ ท ธิภ าพ
เป็นเวทีที่เปิดให้หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้การทางานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบูรณาการ
งานในระดับพื้นที่ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการติดตามงานมาตรฐาน พมจ. และการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ใน
พื้นที่พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างทีม One Home ในจังหวัด ในการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้ และยังพบว่าในบางจังหวัดมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งสานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 5 สามารถชี้แจงในเบื้องต้น และสร้างความเข้าใจร่วมกันให้กับจัง หวัดได้ และอยากให้สานักงาน
ส่ง เสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 ลงพื้นที่ให้คาแนะนา สนั บสนุนงานในด้านวิชาการ และเป็นพี่เลี้ยงในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
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2.3.4 กิจกรรม การขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลทางสังคม
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๑ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และ
เป็นกลไกในการขับ เคลื่อนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษย์ ที่ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้ สสว. ๑ – ๑๑ ได้ให้ความสาคัญ
ด้านข้อมูลกลุ่มเปูาหมายและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสังคมใน ระดับกลุ่มจังหวัดในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของทั้ง ๑๑ สสว. ที่สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และนาเสนอ ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการกาหนดนโยบายของผู้บริหาร และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่ หน่วยงานในระดับพื้นที่ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด จากแหล่งข้อมูลในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของ สสว. 1 - 11 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ สสว.5 จังหวัดขอนแก่น จานวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองบัวลาภู เลย อุดรธานี และหนองคาย
2.2 ปรับปรุงงานด้านข้อมูลและสารสนเทศของ สสว. 1 - 11 เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
สังคมใน ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ผู้ใช้งานทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติในจังหวัดต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้
2.3 เพื่อให้มีข้อมูลในเชิง สถิติที่แสดงสถานการณ์ จานวน และแนวโน้มของสภาพปัญ หา
สาหรับ ผู้บริหารในการกาหนดนโยบาย และสาหรับการใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับ
พื้นที่ จังหวัด
ผลการดาเนินงานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้ รวบรวมข้อมูลด้านสังคมใน
ระดับกลุ่มจังหวัด จากแหล่งข้อมูล หน่วยงาน พม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ สสว.5 จังหวัดขอนแก่น จานวน
7 จัง หวัด ได้ แก่ จัง หวั ด ขอนแก่น มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด หนองบัว ลาภู เลย อุด รธานี และหนองคาย
มาวิเคราะห์ และจัดทาฐานข้อมูลด้านสังคมในระดับกลุ่มจัง หวัด เป็นฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
โดยผู้ใช้งานทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติในจังหวัดต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมทั้งมี
การจัดทาข้อมูลในเชิงสถิติที่แสดงสถานการณ์ จานวน และแนวโน้มของสภาพปัญหา สาหรับผู้บริหาร ในการ
กาหนดนโยบาย และสาหรับการใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่จังหวัด
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3.

โครงการการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ รายภูมิภาคและการจัดระดับ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัด (Grouping) ประจาปีงบประมาณ 2563

3.1 ที่มาและความสาคัญ
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษ ย์ ได้ม อบหมายให้ ส านัก งานส่ง เสริม และสนับ สนุน วิชาการ ๑ - ๑๑ (สสว. ๑ - ๑๑) ด าเนิ นการ
โครงการจัด ทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาคและการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ
จังหวัด (Grouping) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์
สถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาค พร้อมนาข้อมูลไป ใช้ในการจัดระดับ สถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัด
และระดับประเทศ เพื่อศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์ การค้ามนุษย์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นาไปสู่การ
เตรียมความพร้อมที่ในการรับมือต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ รวมถึงการวางแผนดาเนินงานด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ในระดับพื้นที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ
จังหวัดให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น
3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ สถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษย์ ร ายภูมิ ภ าค ในเขตพื้ น ที่ รั บผิ ด ชอบ
จานวน ๙ จังหวัด เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒ ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู จัง หวัดเลย จัง หวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น
3.2.2 เพื่อศึกษาเกณฑ์การจัดระดับสถานการร์การค้ามนุษย์ของจังหวัด (Grouping) และ
ดาเนินการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั้ง 9 จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.3 วิธีดาเนินการ
3.3.1 วางแผนจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาค ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สสว. 5 (เดิม สสว. 6 รับผิดชอบ 9 จังหวัด) จานวน 9 จังหวัด เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒ ได้แก่ จังหวัด
หนองบัวลาภู จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม และวางแผนในการดาเนินการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ
จังหวัด (Grouping)
3.3.2 จัดประชุม/สัมมนา/ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล/เข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อศึกษา
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่ รวมถึงเพื่อหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 จัดทารูปเล่มรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาคในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สสว. 5 และจัดทารูปเล่มรายงานการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัด (Grouping)
3.3.4 เตรียมการนาเสนอผลการจัดทารายงานและการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์
ดังกล่าวในช่วงต้นไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563|

44
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ช าการ 5 จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ ด าเนิ น การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ โครงการจัด ทารายงานสถานการณ์การค้ามนุ ษย์รายภูมิภาคและการจัดระดับสถานการณ์การค้า
มนุษย์ของจังหวัด (Grouping) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์
รายภูมิภ าค ในเขตพื้ นที่รั บผิด ชอบ จ านวน ๙ จั ง หวั ด เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒ ได้ แก่ จัง หวั ด
หนองบัวลาภู จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรม
สวนเจ็ดพี่น้อง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย บุคลากรที่ เกี่ยวข้องของ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สสว. 5 เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒ พร้อมทั้งจัดทาเอกสารวิชาการในรูปแบบรูปเล่ม การจัดทารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์รายจังหวัดและภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแผ่นพับรายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- Infographic สรุปผลการดาเนินงาน
-
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- Infographic สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

.
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- Infographic สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์รายจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10

- Infographic สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์รายจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10
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4.

การตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.1 ที่มาและความสาคัญ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทาแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน
3 รอบ ประกอบด้วย การตรวจราชการรอบที่ 1 Agenda Review คือ การชี้แจงแผนการตรวจราชการประเด็น
เครื่องมือและการรายงานผลการตรวจราชการรวมถึงการทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแก่หน่วยงานรับตรวจ
เป็นการสื่อสารนโยบาย ไปสู่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ รอบที่ 2
Progress Review คือการตรวจติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นการตรวจราชการประจาปีรวมถึงรับฟังปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยผู้ตรวจราชการให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไ ขต่อผู้รับผิดชอบในพื้นที่และให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง รวมถึงการเชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนร่ วมใน
การตรวจราชการเพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายไปสู่ประชาชนผ่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ
รอบที่ 3 Evaluation คือ การประเมินในภาพรวมทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือ
การขับเคลื่อนงานตามประเด็นการตรวจราชการประจาปี สรุปได้ดังนี้
4.2 การตรวจราชการ รอบที่ 1 Agenda Review
กองตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขอความร่วมมือ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการ
ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑
กลุ่ ม เปู า หมายประกอบด้ ว ย หน่ ว ยรั บ ตรวจในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี) เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร) เขตตรวจราชการที่
๑๒ (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) เขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์) และ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (จังหวัดยโสธร ศรีษะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี) และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๖๙ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง กรอบแนวทางการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการ รอบที่ ๑ (Agenda Review) ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- ภาพกิจกรรม
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4.3 การตรวจราชการรอบที่ 2
การตรวจราชการรอบที่ 2 Progress Review เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้าตามประเด็น
การตรวจราชการประจาปีรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติง านโดยผู้ตรวจราชการให้ข้อคิ ดเห็นแนว
ทางแก้ไขต่อผู้รับผิดชอบในพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลางรวมถึงการเชิญที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเข้าร่วมในการตรวจราชการเพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายสู่ประชาชนผ่านทางที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการเขต
ตรวจราชการ ที่ 10 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู และเลย และนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจ
ราชการเขตตรวจราชการที่ 12 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบ
ที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น ตามประเด็นการ
ตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่
๑. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
๒. ประเด็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3. ประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย
๔. ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม
๕. ประเด็นการบูรณาการการดูแลสังคมและประชาชนในจังหวัด
๖. ประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียน
สรุปผลการตรวจราชการ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จัง หวัดขอนแก่น ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการ ในเขตพื้นที่รับผิ ดชอบ 7 จังหวัด พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและจัดทา
สรุปผลการลงพื้นที่ ของเขตตรวจราชการที่ 10 และเขตตรวจราชการที่ 12 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 10
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 10
กาหนดการลงพื้นที่ ตรวจราชการรอบที่ 2 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 จังหวัด
หนองบัวลาภู ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 จัง หวัดหนองคาย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และ
จังหวัดเลย ในวันที่ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 และ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึง การรับฟัง
ความคิดเห็น ความต้องการของผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียงของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตามแผนนโยบายกระทรวง พม. และประเด็นการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยผู้ตรวจราชการได้มอบนโยบายแก่พื้นที่ ดังนี้
๑) หน่วยงานต้องปรับการทางาน เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
๒) การทางานต้องคานึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
๓) จากการดาเนินงานที่ผ่านมา ผู้บริหารฝากขอบคุณ ทีม พม. และขอเป็นกาลังใจให้กับ
หัวหน้าหน่วยงานรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปรับกระบวนการทางานให้สอดรับกับสถานการณ์
ปัจจุบัน New normal
๔) หน่วยงานต้องจัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่ วยงาน เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการดาเนินงาน
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๕) หน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับการวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว และมีการ
การบูรณาการการทางานระดับเช่น ระดับอาเภอ ซึ่ง มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
โดยมีสาธารณสุขอาเภอ เป็นเลขานุการคณะทางาน
๖) ให้ เรีย งล าดับ ความส าคั ญ ในการให้ค วามช่ว ยเหลือ กลุ่ มเป้ าหมายที่มี ปัญ หาความ
จาเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก
๗) กฎระเบียบบางอย่างที่ไม่เอื้อต่อการทางาน ขอให้รวบรวมและเสนอให้มีการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
๘) เงิน อุดหนุนต่ าง ๆ ที่ เป็ นสิท ธิประโยชน์ข องประชาชน ขอให้ ว างแผนการเบิก จ่า ย
เพื่ อ ให้ สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ ต ามแผนและทั น ตามกาหนดเวลา โดยให้ อพม. มีส่ ว นร่ วมในการ สอบ case
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๙) การปฏิบัติงานให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน ปรับกระบวนการทางานเพื่อลด
ขั้นตอนในการทางาน โดยยึดประชาชนเป็ศูนย์กลาง
๑๐) กรณีมีข้อร้องเรียนจากประชาชน ให้มองว่าประชาชนรู้จักรักษาสิทธิของตนเอง
และนาข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยให้กระบวนการสังคมสงเคราะห์มาปรับปรุง
กระบวนงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
๑๑) ให้มีการบูรณาการการทางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.), ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ศูนย์บริการคนพิการ, ชุมชนคุ้มครองเด็กตาบลให้อยู่ในที่
เดียวกัน
๑๒) สนับสนุนให้ อพม. และสภาเด็กและเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน
ของกรรมการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พมจ.
๑๓) ให้ หน่ วยงานจัดเตรี ยมข้ อมูล ตามนโยบายของกระทรวง ได้แ ก่ ข้อมู ลคนตกงาน
นักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทา และแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อใช้ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อ
“ ความมรัก ความสามัคคี เป็นสิ่งสาคัญ การดูแลประชาชนเป็นหน้าที่ของเรา”
เขตตรวจราชการที่ 12
ผู้ต รวจราชการกระทรวงฯ นายอนัน ต์ ดนตรี ผู้ ต รวจราชการเขตตรวจราชการ ที่ ๑๒
กาหนดการลงพื้นที่ ตรวจราชการรอบที่ 2 ได้แก่ จัง หวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 จังหวัด
มหาสารคาม ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 และจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563
ได้ลงพื้นที่ต รวจตรวจราชการรอบ ๒ เพื่อ ติดตามผลการดาเนิ นงานพร้อมรับฟัง ปัญ หาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติง านตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึง การรับฟัง ความคิดเห็น
ความต้องการของผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียงของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุม ชน (องค์การมหาชน) ตามแผนนโยบายกระทรวง พม. และประเด็ นการตรวจราชการประจาปี
งบประมาณ 2563 โดยผู้ตรวจราชการได้มอบนโยบายแก่พื้นที่
๑) โครงการที่ ข อรั บ การสนั บสนุ น จากกองทุ น ต่ าง ๆ ให้ จั ดท าเอกสารหลั ก ฐานการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๒) นโยบายของ รมว. ให้รับสมัคร อพม. ทั้วประเทศเพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมาย จานวน
๕๐๐,๐๐๐.- คน ขอให้ดาเนินการให้ครบตามเป้าหมาย
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๓) การอบรมให้ความรู้แก่ อพม. ที่มีข้อจากัดเรื่องงบประมาณ ให้ดาเนินการปฐมนิเทศ
เบื้องต้นไปก่อน
๔) ให้เร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ
๕) ให้จัดเตรียมข้อมูลเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ โดยดาเนินการตามระเบียบ และเตรียม
ข้อมูลสาหรับชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชนที่มาขอรับบริการ
๖) ให้ หน่ ว ยงานจั ด เตรี ยมข้ อมู ล ตามนโยบายของกระทรวง ได้ แ ก่ ข้ อมู ล คนตกงาน
นักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทา และแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อใช้ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อ
๗) ขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
๘) ขอให้บุคลากรมีความรักความสามัคคี ในหน่วยงาน การเอื้ออาทร ความปลอดภัย
จะทาให้งานประสบความสาเร็จ
- ภาพกิจกรรม
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4.4 การตรวจราชการรอบที่ 3
การตรวจราชการรอบที่ 3 Evaluation คื อ การประเมิ น ในภาพรวมทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการขับเคลื่อนงานตามประเด็นการตรวจราชการประจาปี
สานักงานส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการ มีบทบาทหน้ าที่ในการเป็นผู้ช่ วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้รับมอบหมายจากสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อ นงานประเด็น
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย หน่วยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 4, 5 และ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน ๒0 จังหวัด หน่วยงานระดับกรม สานัก กอง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวม 176 คน โดยกาหนดจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนภาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดาเนินงาน ข้อจากัด ปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนินงาน เพื่อหาแนวทางการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 21 - 22
กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนภาลัย อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมระยะเวลา ๒ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวง, อธิบดีกรมและรองอธิบดี (พส./พก./สค./ผส./ดย./กคช./พอช.),
ผู้แทนสานัก/กอง/ศูนย์ (สป.พม.), หัวหน้าหน่วยงานในสัง กัด พม. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน ๒๐
จัง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น ชั ย ภู มิ นครพนม นครราชสี ม า บึ ง กาฬ บุ รี รั ม ย์ มหา สารคาม
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี
และอุบลราชธานี จานวนทั้งสิ้น ๑๗๖ คน ซึ่งกิจกรรมสาคัญประกอบด้วย
1. การชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การตรวจราชการ โดย ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
2. พิธีเปิด โดย นางจินตนา จันทร์บารุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
3. รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางองค์กรและการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ปี ๒๕๖๔
โดย นางจินตนา จันทร์บารุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
4. การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดาเนินงาน
ตามประเด็ น การตรวจราชการ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาศั ก ยภาพคน ครอบครั ว และชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย การมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การบูรณาการการดูแลสังคมและประชาชนในจังหวัด และการแพร่ระบาดของโรค
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
5. การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.พม. ได้แก่ การมีข้อมูล
ด้านสัง คมระดับพื้นที่ การพัฒนาการขับเคลื่อนทีม พม. จัง หวัด (ONE HOME) การพัฒนาเครือข่ายการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์งาน พม.
6. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น กาหนดทิศทางการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
7. การนาเสนอผลจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น
8. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ให้ข้อคิดเห็น
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9. สรุปผลการประชุม
10. รับฟังการบรรยาย หัวข้อ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
โดย ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ภาพกิจกรรม
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5.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์บริการทางวิชาการ และพัฒนา
ศักยภาพต้นแบบบุคลากรสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2563

5.1 ที่มาและความสาคัญ
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสัง คม และการพัฒนาสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีเปูาประสงค์ที่จะให้ศูนย์การเรียนรู้ของสานักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิ ชาการ เป็นคลังความรู้ และเป็น แหล่ง เรีย นรู้ด้ านการพัฒ นาสั ง คมในพื้น ที่ โดยมีอ งค์ค วามรู้และ
นวัตกรรมทางสังคมที่สามารถเข้ากับบริบทพื้นที่ได้ เพื่อก่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาสังคม ซึ่งสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่ วยงานบริการทุกกลุ่มเปูาหมายใน
พื้นที่ให้บริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
องค์กรในภาคเอกชนและประชาชน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมต้นแบบที่ดี จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสานักงานส่ง เสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จัง หวัด
ขอนแก่น จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติง านด้านสังคม โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ การศึกษาดูงาน การถ่ายทอด การถอดบทเรียน รวมไปถึงการทดลองประยุกต์ใช้ ในพื้นที่จริง ด้วยเหตุนี้
สานัก งานส่ งเสริ มและสนั บสนุน วิช าการ 5 จั ง หวัด ขอนแก่ น จึง ได้ กาหนดให้มี การจั ด โครงการประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์บริการทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพต้นแบบบุคลากรสานักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมสร้างทักษะให้บุคลากรขององค์กรมี
แนวคิดใหม่ ๆ จากกระบวนการทางวิชาการ เรียนรู้การศึกษาดูงานจากตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ
และมีความยั่งยืน มีการถ่ายทอดบทเรียนให้แก่ . กลุ่มเปูาหมายอย่างเป็นระบบ และได้ผลจริง ในเชิงประจักษ์
การขับเคลื่อนงานศูนย์บริการทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพต้นแบบบุคลากรสานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2563 จึง นับว่าเป็นการพัฒนาบุคลากร และเป็นหัวใจ
สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ทรัพยากรมนุษย์จาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา อันเป็นข้อดีที่ ให้
บุคลากรนาเอาความรู้ ความสามารถที่ไปใช้ในการปฏิบัติราชการ และสร้างสมรรถนะเพื่อให้ปฏิบัติง านได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติ และความผูกพันที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของตนเองเพื่อนร่วมงานอีกด้วย
5.2 วัตถุประสงค์
5.2.1 เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านงานศูนย์บริการทางวิชาการ ของสานักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น
5.2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น
5.3 ขอบเขตการประเมินผล
5.3.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัด
ขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ
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5.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่
- การศึกษาดูงานต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ โปุงแรด
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
- การศึกษาดูงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสังคม และศึกษาด้านการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
ตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชา อาเภอโปุงน้าร้อน (ตลาดช่องผักกาด) จังหวัดจันทบุรี
- การศึกษาดูงานต้นแบบศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากโครงการใน
พระราชดาริ อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์บริการทาง
วิชาการ และพัฒนาศักยภาพต้นแบบบุคลากรสานักงานส่ง เสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จัง หวัดขอนแก่ น
ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 4 วัน
5.4 สรุปผลการดาเนินงาน
วั น พุ ธ ที่ 16 กั น ยายน 2563 เป็ น การร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงาน
ศูนย์บริการทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพต้นแบบบุคลากรสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัด
ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านงานศูนย์บริการทางวิชาการ
แก่บุคลากร และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น จากที่ประชุมเป็นการบรรยายและ
แลกเปลี่ ย นร่ วมกั น โดยอาจารย์ท องจั นทร์ หอมเนตร นัก วิช าการอิ ส ระ เป็น วิท ยากรให้ ความรู้ ในหัว ข้ อ
”องค์กรคุณธรรม สู่การทางานเชิงรุกและการให้บริการด้วยใจ“
จากนั้น ให้ บุค ลากรทุ กท่ านร่ว มกิจ กรรมระดมความคิ ดเห็น ในหั วข้ อ “สถานภาพด้ านการ
ส่ง เสริมคุณธรรมของ สสว.5” ซึ่งเป็นการปรับพฤติกรรมการอยูร่วมกัน โดยแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มช่วงอายุ
ประกอบด้วย 1) กลุ่มอายุราชการ 10-15 ปี และ 2) กลุ่มอายุราชการน้ อยกว่ า 10 ปี ทั้ง นี้เ พื่อร่ว ม
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในวิเคราะห์ภารกิจองค์กรและกระบวนการทางาน ได้แก่ 1) สิ่ง ที่
ต้องการจะหลีกเลี่ยง ความคาดหวังของ สสว.5 2) เขียนบัตรคาอิสระ/การวิเคราะห์ภารกิจ สสว.5 3) เขียน
ปฏิญญาองค์กรคุณธรรม และ 4) เขียนโครงการมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม
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วันที่ 17 กันยายน 2563 ร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านโปุง
แรด มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลพลับพลา อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
“ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโปุงแรด ภายใต้มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ฝึกและแหล่งเรียนรู้
สาหรับการท าเกษตรอิน ทรีย์ ด้ว ยการน้ อมน าหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่ การปฏิ บัติอ ย่างเป็ น
รูปธรรม โดยยึดหลักการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆ ระดับ”
จากนั้น ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการดาเนินชีวิตของชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดน อาเภอโปุงน้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม และด้านการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของกลุ่มเปูาหมาย เนื่องจากเป็นตลาดสองภาษา
ที่มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา นาสินค้ามาขายกันอย่างมากมายหลายชนิด จึงมีผู้คนเดินทางมาซื้อ ขายสินค้ากันคึกคักตลอดทั้งวัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามาเพื่อซื้อของฝากต่างๆ จึงเป็น
ความเสี่ยงของการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ขึ้นได้ เช่น การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี หรือการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการการเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทา
อื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับหรือการตัดอวัยวะออกจากร่างก าย ในโอกาสนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ประวัติความเป็นมาและการดาเนินชีวิตของชาวบ้านบริเวณชายแดนตลาดการค้า
ชายแดนไทย – กัมพูชา (ตลาดช่องผักกาด) และกระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจัง หวัด
จันทบุรี และได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อนามาปรับใช้ในการจัดทาข้อมูลการวิจัยหรืองานที่
เกี่ยวข้องตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานต่อไป
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วั น ที่ 18 กั น ยายน 2563 ศึ ก ษาดู ง าน ณ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาอ่ า วคุ้ ง กระเบน
อันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดาริ อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และ
การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โดยวิทยากรจากศูนย์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวั ติความเป็นมา แนวทางและวัต ถุประสงค์การบริ หารและดาเนิ นงานภายในศูนย์ ศึกษาการพัฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นองค์
ความรู้และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้มารับบริการภายในศูนย์บริการวิชาการฯ สสว.5 และเพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายสุเมธ ทรายแก้ว

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

คณะทางาน
1. นางอรทัย แพงโสภา
2. นางสุรีรัตน์ ศรีคา
3. นางสาวกีรติกา กีรติพงษ์ไพศาล
4. นางพลอยวรินทร์ จันดา
5. นางสาวเกษสุดา เพชรก้อน
6. นายเศรษฐศักดิ์ มูลดามาตย์
7. นางจุฬาลักษณ์ จตุเทน
8. นางธิดารัตน์ วิศิลา

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทางาน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชานาญงาน
คณะทางาน
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
คณะทางาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมชานาญงาน
คณะทางาน
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
คณะทางาน
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
คณะทางาน
นักพัฒนาสังคม
คณะทางาน
นักพัฒนาสังคม
คณะทางาน/เลขานุการ
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