ถอดบทเรียนความสาเร็จ : ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางสังคมเชิงบูรณาการ (Social lab)
“ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อย่างยั่งยืน”

สานักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ถอดบทเรียนความสาเร็จ : ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางสังคมเชิงบูรณาการ (Social lab)

จัดทาโดย
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บรรณาธิการ บัณจบ ปัทมินทร์

ที่ปรึกษา

เรียบเรียง

: ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ภูมิชาย ปล้องอ้วน

: นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

ฐินันชาพัฒน์ อนุวงศ์

: นักพัฒนาสังคม

จิรทีปต์ ทวีสุข

: นายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์

ฐิติกา บุตรปรารมย์

: หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.ราชสถิตย์

น้าค้าง คันธรักษ์

: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ฐินันชาพัฒน์ อนุวงศ์

: นักพัฒนาสังคม

2

สารบัญ

3

บทสรุปผู้บริหาร

5

บทนา

8

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง

10

ข้อมูลทั่วไปของตาบลราชสถิตย์

15

การสารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมของอาเภอไชโย

25

ปัจจัยแห่งความสาเร็จการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
พื้นที่อย่างยั่งยืน

35

บทสรุปแนวทางการขับเคลื่อน Social Lab

41

คานา
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ดาเนินการถอดบทเรียน ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางสังคมเชิงบูรณาการ (Social lab) “ทบทวนการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อย่างยั่งยืน ” ซึ่งเป็นปัจจัยความสาเร็จขององค์การบริหารส่วนตาบลราช
สถิตย์ ที่มีทุนทางสังคมสูงในการบริหารจัดการชุมชน ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ การศึกษา (Education) สุขภาพ
อนามั ย (Health) ที่ อ ยู่ อ าศั ย (Housing) การท างานและการมี ร ายได้ (Employment and Income
Maintenance) ความมั่น คงทางสั ง คม (Social Security) บริการทางสั งคม (Social Services) และ
นันทนาการ (Recreation) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก/เยาวชน สตรี/ครอบครัว คนไร้ที่พึ่ง/ขอทาน
คนพิการ และผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาหนดให้ สสว. มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ
องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการ ในความ
รับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม
เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบ การจัดเก็บข้อมูลทางสังคม Social map และ
การจัดทาพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม Social Lap เพื่อให้พื้นที่ตาบลราชสถิตย์เป็นพื้นที่ต้นแบบห้องปฏิบัติการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงบูรณาการ (Social lab) ต่อไป

สานักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ 8
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
31 สิงหาคม 2561
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาสังคมทีล่ งทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทุกจังหวัดในประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้ข้อมูลผู้ระสบ
ปัญหาทั้งสิ้น 1,o85,435 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงฯ ต้องให้บริการ
เนื่องจากมีจานวนผู้ประสบปัญหาจานวนมาก และบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขโดยภาครัฐใช้
งบประมาณแก้ไ ขปั ญหาได้อย่ างยั่ งยื น และในความเป็ นจริงการแก้ไขปัญหาสั งคมเป็น หน้าที่ข องทุกคน
ช่วยเหลือเจือจุนกันในลักษณะ “ประชารัฐ” จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันและ
ก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การแก้ไขปัญหาสังคมจึงมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ “ข้อมูล” ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีข้อมูลแผนที่สังคม (SOCIAL MAP) เป็นทุนเดิมอยู่
แล้ ว หากน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ แ บบครบวงจรในรู ป แบบ
ห้องทดลองทางสังคม (SOCIAL LAP) ร่วมกับความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน “ประชารัฐ” จะทาให้เกิด
เป็นตัวแบบ (MODEL) ตัวอย่างที่พัฒนาได้จริงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นๆ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ได้ทดลองวางระบบการดาเนินการห้องทดลอง
ทางสังคม(SOCIAL LAB) โดยการใช้ข้อมูลแผนที่ทางสังคม (SOCIAL MAP) ร่วมกับพัฒนาสังคมและความ
มั่น คงของมนุ ษย์ จั งหวัดอ่า งทอง ที่ เทศบาลตาบลราชสถิ ตย์ โดยมีกระบวนการดาเนิน งาน ตั้ง แต่ต้นทาง
กลางทาง ปลายทาง ดังนี้
- ต้นทาง การดาเนินการประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและพื้นที่ ด้วย SWOT
ANALYSIS เพื่อให้องค์กรได้รู้จักตนเอง บริบทของพื้นที่ อดีต ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ด้วยตนเอง จาก
ประสบการณ์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา พัฒนาในพื้นที่ ในการนี้ได้ สสว 8 ได้นาเสนอข้อมูล SOCIAL MAP ของตาบลราชสถิตย์
ในระดับครัวเรือนและระดับตาบล เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งทาให้องกรได้รู้จักตนเอง สามารถรับทราบ
บริบทที่ครบถ้วนในปัจจุบัน วาดฝันตัวตนและกาหนดตาแหน่งองกรได้ในระดับหนึ่ง
- กลางทาง คือการกาหนดตาแหน่งขององค์กร (POSITIONING) ทิศทางแนวทางการดาเนินงาน
ในปัจจุบันและอนาคต ตั้งแต่การวางแผน วิธีการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล โดยการจัดหมวดหมู่ปัญหา
วิธีการแก้ไข ผู้แก้ไข และระยะเวลาดาเนินการอย่างเป็นระบบ จาแนกเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
- ปลายทาง คือการกาหนดเป้าหมายที่จะเป็นหลังจากการแก้ไขปัญหา พัฒนาแล้ว จะทาอย่างไร
ให้ยั่งยืน
กระบวนการดาเนินการได้แล้วเสร็จได้ในระดับหนึ่งและได้ดาเนินการถอดบทเรียนเบื้องต้น
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ ว ผลการดาเนิ นการทดลองนี้สอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสั งคมของ
จังหวัดอ่างทอง โดยในการประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561 วันที่
2o สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ตั้งคณะทางานในเรื่องนี้เพื่อพิจารณา
กระบวนการทางานที่เป็นระบบ ซึ่ง สสว. 8 และ พมจ. อ่างทอง ในนามกระทรวงฯ พม ได้ดาเนินการล่วงหน้า
ไปแล้ว อย่างไรก็ดี จะต้องมีการติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์เพื่อนาเสนอข้อมูลให้กับ
คณะทางานที่จังหวัดอ่างทองจะแต่งตั้งขึ้น พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขและต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต่อไป
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สาหรับผลการดาเนินงานห้องทดลองทางสังคม (SOCIAL LAP) ที่เทศบาลตาบลราชสถิตย์ ใน
ครั้งนี้สามารถสรุปเป็นระยะการดาเนินการ ได้ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น (เฉพาะหน้าและเหตุด่วน) โดยเทศบาลฯจะเป็นหน่วยงานหลัก
แก้ไขปัญหา กรณีที่เกินศักยภาพหรือเกินอานาจหน้าที่ของเทศบาลให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ดาเนินการแก้ไข และให้มีการพัฒนาข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลของเทศบาล
ต่อไป
2. การแก้ไขปัญหาระยะกลาง โดยการรวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดเป็น
หมวดหมู่ เสนอคณะกรรมการเทศบาลบรรจุเป็นเทศบัญญัติเพื่อตั้งงบประมาณประจาปี
3. การแก้ไขปัญหาระยะยาว ในกรณีที่เกินศักยภาพหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ของเทศบาล
โดยการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการแก้ไข/พัฒนา พื้นที่เพื่อขอสนับสนุนงบพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต่อไป
การดาเนินการทั้ง 3 ระยะ ต้องตัง้ อยู่บนข้อเท็จจริงมีข้อมูลที่ถูกต้องรองรับ และจะต้องมีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลจาแนกประเภทของการบริการแต่ละประเภทเพื่อลดการซ้าซ้อนและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งหากมีการดาเนินการครบถ้วน มีกระบวนการทางานที่ชัดเจนเป็นระบบ (Flow chart) จะทาให้การ
ดาเนินงานลื่นไหล ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็น
ตัวแทนของจังหวัดระดับประเทศ (ANGTONG MODEL) ได้
อย่างไรก็ดีความสาเร็ จที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและยั่งยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ผู้เกี่ย วข้องทุกภาคส่ วนที่จะมีความมุ่งมั่นทางานในหน้าที่เพื่อประชาชนมากน้อยเพียงไร หากมี “ระบบ”
ที่เหมาะสมและความตั้งใจจริงเชื่อว่าจะยั่งยืนอย่างแน่นอน
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การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยใช้กิจกรรมหลัก สร้างชุมชนต้นแบบ ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการดาเนินงานโดยการใช้ฐานข้อมูลด้าน
สังคมของจังหวัด เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลภาคประชาสังคม ข้อมูลภาคีเครือข่าย ข้อมูลทุนทางสังคม
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือนเพื่อพัฒนา
เป็นแผนที่ทางสังคม (Social Map) เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบในระดับพื้นที่โดยการบู รณาการกับ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ และเป็นการดาเนินงานที่สอดรับกับนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กาหนดให้ทุกจังหวัด มีรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์(Social Lap) ตามนโยบายการขับเคลื่อนพื้นที่/จั งหวัด 1 ตาบล โดยมอบหมายให้ทีมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่/จังหวัด (one Home) ในจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ และมีสานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 8 เป็นผู้กาหนดกรอบแนวคิดและประสานงานหลักนอกจากนี้กิจกรรมสร้างชุมชนต้นแบบครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ได้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อีกด้วย
ทีมการขับเคลื่อนพื้นที่/จังหวัด (one Home) ระดับจังหวัด ได้มีมติการประชุมการคัดเลือก
พื้น ที่ตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ห้ องปฏิบัติการทางสั งคมสร้างชุมชนต้นแบบ
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมอบหมายสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี เป็น
หน่วยงานหลักเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานและประสานงานหลักให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่าย
เสริมสร้างชุมชนต้นแบบดังกล่าวในการนี้สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เพื่อกาหนดรูปแบบพื้นที่
ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Social Lab) เพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อร่วมดาเนินงานเสริมสร้างชุมชนต้นแบบครอบครัว อบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง ในพื้นที่เป้าหมาย โดยบูรณาการการปฏิบัติงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง
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ตราประจาจังหวัดอ่างทอง คือรูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว
รูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว หมายถึงจังหวัดอ่างทองเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็น
แอ่งรับน้า ภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทอง ซึ่งหมายถึงความอุดม
สมบูรณ์ ของจังหวัดและในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว ซึ่งหมายถึงการทานา อาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี้

คาขวัญจังหวัดอ่างทอง
พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่
วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน
ถิ่นฐานทากลอง เมืองสองพระนอน

ประวัติความเป็นมา
จังหวัดอ่างทองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าอ่างทองเป็นชุมชนโบราณขนาดเล็ก
ตั้งแต่สมัยทวารวดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อ่างทองเป็นชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมว่า “แขวงเมืองวิเศษ
ชัยชาญ” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าน้อย พระราชพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยา อ่างทองเป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญ
ของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากทาเล ที่ตั้งของเมืองอ่างทอง และสภาพภูมิ
ประเทศที่เป็นที่ราบ มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่านคือ แม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าน้อย ในอดีตเมืองอ่างทอง
เป็นเส้นทางเดินทัพของพม่า เมื่อยกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและเป็นสนามรบระหว่างไทยกับพม่า เช่น การกอบ
กู้เอกราชของชาติไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ในการสู้รบครั้ง
สาคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย คือ ศึกบางระจันที่บ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งชาวอ่ างทองได้ร่วมสู้
รบกับกองทัพพม่าอย่างห้าวหาญ สมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง วีรชน คนไทย ใจกล้า อันเป็น
ที่มาของคาขวัญประจาจังหวัดว่า “พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววังโด่งดัง
จักสาน ถิ่นฐานทากลอง เมืองสองพระนอน”
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สภาพทั่วไป
จั ง หวั ด อ่ า งทอง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ภาคกลางของประเทศไทย เป็ น เมื อ งอู่ ข้ า วอู่ น้ าคื อ มี พื้ น ที่
ชลประทานเพื่อการเพาะปลูกเต็มพื้นที่ มีการปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ มีแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย ไหลผ่าน
พื้นที่ ประชาชนส่วนมากตามพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง จึงประกอบอาชี พ ทานา ทาสวน มีประเพณี และ
วัฒนธรรมต่างๆเป็นลักษณะเฉพาะที่สาคัญ เทศกาลไหว้พระสมเด็จเกษไชโย ไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล
สดุดีวีรชน ผลิตภัณฑ์จักสานหวายและไม้ไผ่ และการทากลอง
1. สภาพทางภูมิศาสตร์
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร และสามารถเดินทาง ตามลา
แม่น้าเจ้าพระยาจากตลาดท่าเตียน ถึงจังหวัดอ่างทองมีระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อ กับ อาเภอค่ายบางระจัน อาเภอพรหมบุรี และอาเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอผักไห่ และอาเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบางปะหัน อาเภอมหาราช และอาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอศรีประจันต์ อาเภอสามชุก
และอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดอ่างทอง

จากแผนที่จังหวัดอ่างทองมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวจากทิศตะวันออก ถึงทิศ
ตะวันตกและความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 40 กิโลเมตร
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา
ไม่มีป่ าไม้ ดิน เป็ น ดิน เหนี ย วปนทราย พื้น ที่ส่ ว นใหญ่เหมาะแก่ก ารท านาข้ าว ทาไร่ และท าสวน มี แม่น้ า
สายสาคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าน้อย โดยแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง
จากทิศเหนือไปทิศใต้ ระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ไหลผ่านอาเภอไชโย อาเภอเมืองอ่างทอง และ
อาเภอป่าโมก จากนั้นไหลเข้าสู่เขตท้องที่อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนแม่น้าน้อย เป็น
แม่น้าที่แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาที่อาเภอเมืองชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
อ่างทอง ในเขตพื้นที่อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ ไปบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองยาวประมาณ 50 กิโลเมตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ร้อนชุ่มชื้น ดังนั้น ภูมิอากาศจึงเป็นแบบฝนเมืองร้อน
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์ ทาให้อากาศ
เย็น และแห้งแล้ง และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
ทาให้มีเมฆมากและมีฝนตกชุก ประสบปัญหาอุทกภัย
2. การปกครอง
2.1 การปกครอง
จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 73 ตาบล 513 หมู่บ้าน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง ประกอบด้วย
2.1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
2.1.2 เทศบาล 21 แห่ง
2.1.3 องค์การบริหารส่วนตาบล 43 แห่ง
2.2 ประชากร
จานวนประชากรของจังหวัดอ่างทอง จากที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ เดือน
มีนาคม 2560) มีจานวนทั้งสิ้น 282,784 คน เป็นชาย 135,627 คน หญิง 147,112 คน ประชากรอาศัยอยู่ใน
อาเภอวิเศษชัยชาญ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.58 ของจานวนประชากรทั้งหมด รองลงมา ได้แก่อาเภอเมือง
อ่างทองร้อยละ 19.98 และอาเภอโพธิ์ทองร้อยละ 19.09 อาเภอที่ประชากรน้อยที่สุด ได้แก่อาเภอสามโก้ คิด
เป็นร้อยละ 6.83
จานวนครัวเรือนในจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 95,435 ครัวเรือน อาเภอที่มีครัวเรือนมากที่สุด
คือ อาเภอวิเศษชัยชาญ รองลงมาคืออาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอแสวงหา อาเภอป่าโมก อาเภอ
ไชโย และอาเภอสามโก้ ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรของจังหวัดอ่างทอง
อาเภอ

จานวนครัวเรือน

ประชากร
หญิง
29,563

รวม
56,524

อาเภอเมืองอ่างทอง

21,998

ชาย
26,961

อาเภอวิเศษชัยชาญ
อาเภอโพธิ์ทอง
อาเภอป่าโมก

22,421
17,858
9,795

31,976
25,819
13,691

34,679
28,159
14,795

66,655
53,978
28,486

อาเภอไชโย
อาเภอแสวงหา
อาเภอสามโก้
รวม

7,041
10,591
5,941
95,645

11,015
17,006
9,204
135,672

11,935
17,853
10,128
147,112

22,950
34,859
19,332
282,784

ที่มา :ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560)
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ข้อมูลทั่วไปของตาบลราชสถิตย์
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ประวัติความเป็นมา
ตาบลราชสถิตย์ แต่เดิมนั้นเป็นชุมชนใหญ่ เรียกว่า “ชุมชนบ้านกรอด” ตั้งอยู่ติดกับแม่น้า
เจ้าพระยาเพราะในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านอาศัยสายน้าเป็นเส้นทางคมนาคมที่สาคัญและชุมชนบ้านกรอดมีหาด
ทรายที่สวยงามทอดยาวนับจากวัดดอนกระต่ายทองไปจนถึงวัดวงษ์ภาศนารามซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนั้น
อาศัยแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางสัญจรไปมาและได้นาเอาทรายไปใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ก่อสร้าง
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและวัดวาอารามจนทาให้ปัจจุบันนี้หาดทรายดังกล่าวได้เลือนหายไปหมดสิ้นด้วยฝีมือของ
นายทุนที่ทาธุรกิจดูดทราย จนหมดสภาพของหาดทรายไปโดยสิ้นเชิง
ต่อมาชุมชนบ้านกรอดทางราชการในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มาตั้งโรงเลี้ยงม้าและ
ใช้เป็นสถานที่ฝึกม้าเพื่อใช้ในยามศึกสงคราม บ้านกรอดก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บ้านโรงม้า” ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่
3,4,5 ในปัจจุบัน และสมเสด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงเสด็จทางชลมารคมาประทับ พักแรมอยู่ริมแม่น้า
เจ้าพระยาบริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ดังนั้น หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จึงมีชื่อว่า “บ้านราชสถิตย์” ซึ่งหมายถึง
พระราชามาประทับพักแรม หลังจากนั้นได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 “บ้านหนองขุม” มาจัดตั้ง หมู่ที่ 7
“บ้านหนองหาด” เพื่อยกฐานะเป็นสภาตาบลและได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2542 และปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 ตามมติคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดอ่างทอง (ก.อบต.)
ครั้งที่ 11/2551
จานวนหมู่บ้านในเขตตาบลราชสถิตย์ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ ซึ่งจานวน 7 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์
มีเนื้อที่ประมาณ 1,014 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านราชสถิตย์
มีเนื้อที่ประมาณ 338 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า
มีเนื้อที่ประมาณ 761 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านโรงม้า
มีเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านโรงม้า
มีเนื้อที่ประมาณ 564 ไร่
หมู่ที่ 6 บ้านหนองขุม
มีเนื้อที่ประมาณ 398 ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด
มีเนื้อที่ประมาณ 830 ไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2551) ตั้งอยู่ที่
39 หมู่ที่ 4 ตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 035-949757-8 ต่อ 111 โทรสาร 035949757-8 ต่อ 111
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลราชสถิตย์ เป็นตาบลขนาดเล็ก มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทั่วไปเป็นพื้นที่สาหรับที่อยู่อาศัย
ประมาณ 60% เป็นพื้นที่สาหรับการเกษตร 35% และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5% มี 3 ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดู
หนาว) ด้านตะวันออกของตาบลติดแม่น้าเจ้าพระยา ด้านตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มมากเต็มไปด้วยห้วย หนอง
คลอง บึง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น คลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย คลองยายเทศ คลองป่าหัวพัน หนองสอง
ห้อง หนองแขม หนองคลองกรด หนองขวาง หนองคราม หนองพังพวย หนองอีด้วง หนอง สามง่าม
หนองยอ หนองสวาย เป็นต้น ในฤดูน้าหลากบางปีน้าจะท่วม พื้นที่เกษตรกรรม ปัจจุบันหนองสามง่ามและ
หนองสวาย ได้ดาเนินการขุดลอกและทาคันล้อมรอบทาให้มีน้าอุปโภค และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม
ทุกฤดูกาล
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ มีเนื้อทีท่ ั้งหมด 9.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,975 ไร่
แผนที่องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
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องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับตาบลไชโย อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ติดต่อกับตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ติดกับแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้าม ตาบลจรเข้ร้อง อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ติดกับตาบลอินทประมูล อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2. ประชากร
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ชุมชนที่

ชื่อชุมชน

จานวนครัวเรือน

หญิง

ชาย

1

ราชสถิ ต ย์

243

ครัวเรือน

372

คน

312

คน

2

ราชสถิ ต ย์

96

ครัวเรือน

112

คน

102

คน

3

โรงม้า

152

ครัวเรือน

287

คน

254

คน

4

โรงม้า

82

ครัวเรือน

142

คน

126

คน

5

โรงม้า

125

ครัวเรือน

186

คน

164

คน

6

หนองขุม

66

ครัวเรือน

75

คน

77

คน

7

หนองหาด

45

ครัวเรือน

58

คน

45

คน

2.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จานวนประชากรเยาวชน

203

คน

243

คน

อายุต่ากว่า 18 ปี

จานวนประชากร

776

คน

680

คน

อายุ 18-60 ปี

จานวนประชากรผู้สูงอายุ

243

รวม

คน
1,222 คน

คน
1,o86 คน

163

อายุมากกว่า 60 ปี
ทั้งสิ้น 2,308 คน
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3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
ราชถิตย์
โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
3.2 สาธารณสุข
จากการส ารวจข้อมูล พื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่ ว นมากมีสุ ขภาพที่ดี มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน
โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วน
ตาบลราชสถิ ตย์ แ ละหน่ ว ยงานสาธารณสุ ข โรงพยาบาล ได้ จัด กิ จกรรมร่ ว มมื อกั น รณรงค์ ใ ห้ ชุ ม ชนเห็ น
ความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี สาหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัดอาการเจ็บป่วย
ที่ไม่เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุข ภาพ ปัญหา
เหล่านี้องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข
จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
3.3 อาชญากรรม
ในพื้นที่องค์การบริหารส่ว นตาบลราชสถิตย์ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์
ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ก็ได้
ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่ วนตาบล
ราชสถิตย์ที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในจุดที่เป็ นที่ส าธารณะทางร่ วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่ว งเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ
ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก
ตารวจ ทหาร ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้ เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหาร ส่วนตาบล
ราชสถิตย์จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
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3.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตาบลราชสถิตย์ จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรเกษไชโยได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ทราบนั้น พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย
และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางโรงเรียน ผู้นา ผู้ปกครอง ประชาชน และ
หน่วยงานราชการที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
สามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
3.5 การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ ได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(1) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) ประสานการทาบัตรผู้พิการ
(4) ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
(5) ตัง้ โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(6) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
4. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
4.1 การคมนาคมขนส่ง
ทางหลวงหมายเลข 309 (สิงห์บุรี – อ่างทอง) จานวน 1 สาย
ทางหลวงชนบท จานวน 3 สาย
4.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์จึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
4.3 การประปา
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลเอง
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ
มีข้อร้องเรียนเรื่องน้าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้า และไม่มี
แหล่งน้าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทาให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลราชสถิตย์ ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้าประปาสาหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการ
ดาเนินการ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสามารถที่จะ
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จัดหาน้าดิบสาหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหา
ในทันทีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
(1) จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปา 663 หลังคาเรือน
(2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของ อบต.ราชสถิตย์ จานวน 1 แห่ง
(3) แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาได้จากแหล่งน้าใต้ดิน
4.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
4.5 ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จานวน 1 แห่ง
ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน เวลา 08.00 – 12.00 น.) หยุดวัน
อาทิตย์
5. ระบบเศรษฐกิจ
5.1 การเกษตร
ประชากรในเขตพื้น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลราชสถิ ต ย์ ร้อ ยละ 70 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ทานา ทาสวนผลไม้ ทาไร่ ปลูกพืชไม่ใช้ดิน ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 8 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ 13 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ 9 ของจานวนประชากรทั้งหมด
5.2 การประมง
(ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ ไม่มีการประมง)
5.3 การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง
ไก่ เป็ด โค สุกร ปลา เป็นต้น
5.4 การบริการ
1. ปั๊มน้ามัน และก๊าซ (หลอด)
จานวน 2 แห่ง
2. อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
จานวน 4 แห่ง
3. อู่เชื่อมเหล็ก
จานวน 2 แห่ง
4. ร้านทาผม
จานวน 1 แห่ง
5.บ้านเช่า/ ค่าเช่าที่
จานวน 5 แห่ง
6.ร้านซ่อมเครื่องผลิตยางพลาสติก
จานวน 1 แห่ง
7.ร้านอินเตอร์เน็ท
จานวน 1 แห่ง
5.5 การท่องเที่ยว
1. วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองขุม หมู่ที่ 6 ตาบลราชสถิตย์
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นวัดหนึ่งในสมัยตอนต้นของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีอายุมานานจนถึงปัจจุบันนี้
ประมาณ 500 ปี มีการขุดพบเศียรพระพรหมสี่หน้า ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไป
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2. จุดชมวิวบรรยากาศริมแม่น้าเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง ซึ่งจัดเป็นสถานที่พักผ่อนริมแม่น้าเจ้าพระยาให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้าเจ้าพระยาและได้ มีการ
เตรียมสถานที่แห่งนี้เป็นจุดชมดอกไม้สวยงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน
เป็นประจาของทุกปี)
3. วัดดอนกระต่ายทอง หมู่ที่ 1 ตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 ของทุกปี) ซึ่งคณะกรรมการวัดดอนกระต่ายทอง
ได้ประดิษฐ์กะลาขนาดเล็กและปล่อยไปพร้อม ๆ กัน กลางแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อให้เรียงรายเป็นสาย เรียกว่า
“กระทงสาย”
แหล่งโบราณสถานในชุมชน
1. วัตถุมงคลหลวงปู่สาย วัดดอนกระต่ายทอง
หมู่ที่ 1
2. รอยพระพุทธบาท วัดวงษ์ภาศนาราม
หมู่ที่ 4
3. พระพรหม
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
หมู่ที่ 6
5.6 อุตสาหกรรม
จานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานแปรรูปไม้) จานวน 1 แห่ง
5.7 กลุ่มอาชีพ
1. นายเกษม หมายเจริญ
กลุ่มเกษตรกรกระเจี๊ยบเขียว หมู่ที่ 1
2. นายประสิทธิ์ เพชร์สิงหล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตคอนกรีตบล็อกปูพื้น หมู่ที่ 2
3.นางเรณู ภู่ขาว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรราชสถิตย์
(ทาขนมเปี๊ยะ) หมู่ที่ 2
4. นางสาวสนอง สุขุม
กลุ่มผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7
5. นางสาวอุบล ราชภูศรี
กลุ่มทาดอกไม้จันทน์
6. นางสมเชื้อ พูลสวัสดิ์
กลุ่มทาไม้กวาด
7. นางบุญช่วย มั่นคง
กลุ่มทาขนมไทย
8. นางกุหลาบ สุทธิรักษ์
กลุ่มผูกผ้า จัดดอกไม้ ประดับงานพิธี
9. นางปราณี โพธิ์แกมแก้ว
กลุ่มอาชีพเย็บผ้าตาบลราชสถิตย์
10. นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรี
กลุ่มเกษตรกรใบตองและกล้วยแปรรูป
5.8 แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในกาลังแรงงาน ร้อยละ
95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ
เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้
ยังไม่สามารถแก้ไขได้
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6. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
6.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์
มีเนื้อที่ประมาณ 1,014 ไร่
ชาย 312 คน หญิง 372 คน รวม 243 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านราชสถิตย์
มีเนื้อที่ประมาณ 338 ไร่
ชาย 1o2 คน หญิง 112 คน รวม 96 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า
มีเนื้อที่ประมาณ 761 ไร่
ชาย 254 คน หญิง 287 คน รวม 152 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านโรงม้า
มีเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่
ชาย 126 คน หญิง 142 คน รวม 82 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านโรงม้า
มีเนื้อที่ประมาณ 564 ไร่
ชาย 164 คน หญิง 186 คน รวม 125 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองขุม
มีเนื้อที่ประมาณ 398 ไร่
ชาย 77 คน หญิง 75 คน รวม 66 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด
มีเนื้อที่ประมาณ 830 ไร่
ชาย 45 คน หญิง 58 คน รวม 45 ครัวเรือน
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตตาบลราชสถิตย์ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในพื้นที่
4 แห่ง ดังนี้
1. วัดดอนกระต่ายทอง
หมู่ที่ 1
2. วัดวงษ์ภาศนาราม
หมู่ที่
3. วัดปราสาท
หมู่ที่ 5
4. วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม) หมู่ที่ 6
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีและศาสนกิจที่สาคัญ ได้แก่
1. ประเพณีวันเข้าพรรษา
2. ประเพณีวันสงกรานต์
3. ประเพณีลดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
4. งานประจาปีวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม)
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น ประชาชนในเขตพื้ น ที่อ งค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลราชสถิ ตย์ ไ ด้อ นุรั ก ษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ “ขนมจีนโบราณ”, “แป้งจี่”, “ข้าวเม่า”, “ขนมฝักบัว”,“ขนมกล้วยนาบ”, “ขนมข้าว
เกรียบอ่อน”
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
1. แม่น้า
จานวน 1 แห่ง
2. คลอง
จานวน 3 แห่ง
3. หนองน้า
จานวน 10 แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 7 แห่งมีแหล่งน้าที่ใช้สาหรับ อุปโภค-บริโภค จานวน 7 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ดาเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค
ของประชาชน
8.2 ป่าไม้ (ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ไม่มีป่าไม้)
8.3 ภูเขา (ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ไม่มีภูเขา)
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ และน้าฝนน้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมาก
เป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลราชสถิตย์ได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของ
ตนเองและที่ส าธารณะรวมทั้งปรั บปรุ งสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
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การสารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ
อาเภอไชโย
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สถานการณ์สังคมในเขตตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ประมวลผลจากข้อมูล SOCIAL MAP

รูปที่ 1 จานวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ระดับตาบล ในจังหวัดอ่างทอง
จากรูปที่ 1 พบว่ามีจานวนครัวเรือนในระดับตาบล จังหวัดอ่างทอง มากที่สุดคือตาบลบ้านพราน
จานวน 141 ครัวเรือน และน้อยที่สุดคือตาบลบ้านอิฐจานวน 1 ครัวเรือน

รูปที่ 2 สภาพที่อยู่อาศัยของผู้ประสบปัญหาในตาบลราชสถิตย์
จากรูปที่ 2 จะแสดงจานวนสภาพที่อยู่อาศัยในตาบลราชสถิตย์ จังหวัดอ่างทอง โดยพบว่าผู้
ประสบปัญหาส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแต่ไม่มั่นคงถาวร
26

รูปที่ 3 แสดงรายได้ครัวเรือนของผู้ประสบปัญหาในตาบลราชสถิตย์
จากรู ป ที่ 3 จะแสดงจ านวนรายได้ ค รั ว เรื อ นของผู้ ป ระสบปั ญ หาในต าบลราชสถิ ต ย์
จั ง หวั ด อ่ า งทอง โดยพบว่ า ผู้ ป ระสบปั ญ หาส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ต่ากว่ า 5,000 บาท และรองลงมามี ร ายได้
5,000 – 10,000 บาท

รูปที่ 4 แสดงอาชีพของผู้ประสบปัญหาในตาบลราชสถิตย์
จากรู ป ที่ 4 จะแสดงอาชี พ ของผู้ ป ระสบปั ญ หาในต าบลราชสถิ ต ย์ จั ง หวั ด อ่า งทอง โดยพบว่ า
ผู้ประสบปัญหา ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และรองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป
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รูปที่ 5 แสดงผู้ประสบปัญหายากจนในตาบลราชสถิตย์เทียบกับตาบลอื่น
จากรูปที่ 5 จะแสดงผู้ป ระสบปัญหายากจนในตาบลราชสถิตย์ จังหวัดอ่างทอง จานวน 21 ราย
โดยเทียบกับตาบลอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง จานวน 115 ราย

รูปที่ 6 แสดงผู้มีหนี้สินและไม่มีการออมในตาบลราชสถิตย์เทียบกับตาบลอื่น
จากรูป ที่ 6 จะแสดงผู้ ประสบปัญหามีหนี้สินและไม่มีการออมในตาบลราชสถิ ตย์ จังหวัดอ่างทอง
จานวน 10 ราย โดยเทียบกับตาบลอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง จานวน 49 ราย
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รูปที่ 7 แสดงผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในตาบลราชสถิตย์เทียบกับตาบลอื่น
จากรู ป ที่ 5 จะแสดงผู้ ป ระสบปั ญหาเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อรั ง ในต าบลราชสถิ ตย์ จั งหวั ด อ่า งทอง จานวน
14 ราย โดยเทียบกับตาบลอินทประมูลจานวน 48 ราย
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ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
จานวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 3,866 ครัวเรือน ผ่านการคัดกรอง 191ครัวเรือน 208 ราย
สภาพปัญหา
ปัญหาที่อาเภอไชโย จ.อ่างทอง พบมากที่สุด
1. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่ค่าครองชีพ 133 ครัวเรือน
2. ยากจน 97 ครัวเรือน
3. ว่างงาน 44 ครัวเรือน
การช่วยเหลือ
รายงานผลการช่วยเหลือราษฎร อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง งบเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ 2558 - 2560
ตาบลตรีณรงค์
5 ราย
ตาบลชัยฤทธิ์
6 ราย
ตาบลจระเข้ร้อง
4 ราย
ตาบลเทวราช
2 ราย
ตาบลราชสถิตย์
31 ราย
ตาบลไชโย
8 ราย
ตาบลไชยภูมิ
18 ราย
ตาบลหลักฟ้า
4 ราย
ตาบลชะไว
9 ราย
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
ตาบลชัยฤทธิ์
12 ราย
ตาบลราชสถิตย์ 2 ราย
ตาบลเทวราช
9 ราย
ตาบลจระเข้ร้อง
41 ราย
ตาบลไชโย
7 ราย
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การสารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมของตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

จานวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตาบลราชสถิตย์

จากแผนภูมิ แสดงจ านวนผู้ ป ระสบปั ญหาทางสั งคม พบว่า ระดั บครัว เรือ นที่ ประสบปั ญหา 2o
ครัวเรือน และผู้ประสบปัญหา 21 ราย

สภาพที่อยู่อาศัย ตาบลราชสถิตย์
จากแผนภูมิ แสดงผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนมากเป็นผู้มี ที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองแต่ไม่มั่นคงถาวร รองลงมา อาศัยอยู่ในที่ดินบุคคลอื่น และอยู่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ ตามลาดับ
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สถานภาพครอบครัว
จากแผนภูมิ แสดงสถานภาพครอบครัวของผู้ประสบปัญหา พบว่า ส่วนมากอยู่ในครอบครัว
เดี่ยว อยู่คนเดียว ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาอยู่ในครอบครัวขยาย ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ตามลาดับ
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จานวนอาชีพของครัวเรือน
จากแผนภูมิ แสดงอาชีพของผู้ประสบปัญหาทางสังคมระดับครัวเรือน พบว่า ส่วนมากไม่ได้
ทางาน รองลงมา อาชีพรับจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ค้าขาย ในสัดส่วนที่
เท่ากัน

จานวนรายได้ครัวเรือน
จากแผนภูมิ แสดงรายได้ครัวเรือน พบว่า ส่วนมากมีรายได้ต่ากว่า 2,ooo บาท รองลงมา
2,oo1-4,ooo บาท และ 4,oo1 -6,ooo บาท ตามลาดับ
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ประเด็นสภาพปัญหา
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นสภาพปัญหาระดับครัวเรือน พบว่า ส่วนมากมีรายได้ไม่เพียงพอ
แก่การครองชีพ และยากจน ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา เจ็บป่วยเรื้อรัง มีหนี้สินไม่มีเงินออม ตามลาดับ
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่อย่างยั่งยืน
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สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ได้ทดลองวางระบบการดาเนินการห้องทดลอง
ทางสังคม(SOCIAL LAP) โดยการใช้ข้อมูลแผนที่ทางสังคม (SOCIAL MAP) ร่วมกับพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ที่เทศบาลตาบลราชสถิตย์ โดยการบริการทางวิชาการในด้านการบริหาร
จัดการ และพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งร่วมระดมความคิดเพื่อให้เกิดการตกผลึกของกระบวนการพัฒนา และได้
กาหนดกรอบกระบวนการดาเนินงาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ดังนี้
- ต้นทาง การดาเนินการประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและพื้นที่ ด้วย SWOT
ANALYSIS เพื่อให้องค์กรได้รู้จักตนเอง บริบทของพื้นที่ อดีต ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ด้วยตนเอง จาก
ประสบการณ์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา พัฒนาในพื้นที่
- กลางทาง คือการกาหนดตาแหน่งขององค์กร (POSITIONING) ทิศทางแนวทางการดาเนินงาน
ในปัจจุบันและอนาคต ตั้งแต่การวางแผน วิธีการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล โดยการจัดหมวดหมู่ปัญหา
วิธีการแก้ไข ผู้แก้ไข และระยะเวลาดาเนินการอย่างเป็นระบบ จาแนกเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
- ปลายทาง คือการกาหนดเป้าหมายที่จะเป็นหลังจากการแก้ไขปัญหา พัฒนาแล้ว จะทาอย่างไร
ให้ยั่งยืน
กรอบการดาเนินการดังกล่าว เป็นแนวทางหลักที่เห็นพ้องร่วมกันเพื่อให้การพัฒ นามีทิศทางที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
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จากการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ได้พบและรับทราบบริบทของตาบลราชสถิตย์ และได้
ร่ ว มกั น พิจ ารณา กาหนดกลยุ ท ธ์ และแผนงาน/โครงการ เพื่ อพัฒ นาและแก้ไ ขปัญ หาต่า งๆที่ พบ ด้ ว ยวิ ธี
วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS และกาหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS matrix ดังนี้
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จากการวิเคราะห์ SWOT ของบริบทตาบลราชสถิตย์ และนาเอาประเด็นที่ได้มาวิเคราะห์แนว
ทางแก้ไขโดยวิธี TOWS MATRIX จะทาให้ทราบได้ว่าประเด็นปัญหาต่างๆที่พบสามารถแก้ไขปัญหาของ
ตาบลได้อย่างเป็นระบบ และผลของการวิเคราะห์นี้ จะนาไปกาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และแผนงาน/โครงการ ต่อไป
38

บทสรุปแนวทางการขับเคลื่อน Social Lab
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แนวทางการขับเคลื่อน Social Lab
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้ดาเนินการขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางสังคมเชิงบูรณาการ (Social lab) โดยการนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาเป็นเครื่องมือในการดาเนินการกับพื้นที่
ต้นแบบ โดยการบูรณาการร่วมกันในทีม ONE HoME จังหวัดอ่างทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง ชี้เป้าพื้นที่ที่จะขับเคลื่อน Social Lab เมื่อได้พื้นที่เป้าหมายที่ทาง พมจ.อ่างทอง กาหนดให้
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ได้นาข้อมูลทางสังคม Social Map มาทาการประมวลผลเพื่อให้ได้
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตาบลราชสถิตย์ และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเวที “ทบทวนการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อย่างยั่งยืน” เพื่อให้ได้แนวทางในการดาเนินการแก้ ไขปัญหาทางสังคม
ในเขตพื้นที่อย่างมีมิติที่ยังยืนต่อไป
วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สถานการณ์ทางสังคม กลไกการดาเนินงาน และทุนทาง
สังคมในพื้นทีเป้าหมาย รวมทั้งยกร่างกรอบการดาเนินงานรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (Social Lab) เพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
2. ประชุมกาหนดกรอบการดาเนินงานรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (Social Lab) เพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โดยทีม one Home
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามหลักการ 2 เตรียมการ คือ 1) เตรียมคน และ
2) เตรียมพื้นที่ ดาเนินการ 5 รู้ คือ
1) รู้ชุมชน (ข้อมูลของชุมชน ข้อมูลทุนทางสังคม แผนชุมชน แผนท้องถิ่น สถานการณ์ทาง
สังคม)
2) รู้ปัญหา (ปัญหาของพื้นที่และประชาชน ลาดับความสาคัญของปัญหา วิเคราะห์ศึกษา
สาเหตุและแนวทางแก้ไข มีเวทีค้นหาศักยภาพ)
3) รู้ วิ ธี ก าร (จั ด หมวดหมู่ ข องปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ ปั ญ หาเชิ ง ประเด็ น และปั ญ หาเชิ ง
กลุ่มเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน)
4) รู้ ง าน ( รู้ กระบวนการดาเนินกิ จกรรมตามเมนูที่ร่ ว มกั นกาหนดเพื่อ การแก้ไ ขและ
ป้องกันปัญหา รวมทั้งรู้การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย)
5) รู้ติดตาม (ถอดบทเรียน ทบทวนบทเรียน เพื่อวางแผนพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม)
3. ประชุมร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย (เช่น พัฒนาชุมชนอาเภอ รพ.
สต. กศน.อาเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ) กลไกการดาเนินงานของกระทรวงฯ ในพื้นที่เป้าหมาย ( เช่น อพม. ศพด. สภา
เด็กและเยาวชนตาบล) เพื่อขับเคลื่อนและวางแผนการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแสวงหา
ทางออก และวางแผนการจัดกิจกรรมดาเนินงานในพื้นที่
5. การบูรณาการร่วมกันเพื่อดาเนินงานกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย คือ
1) ด้านผู้นาชุมชน ประกอบด้วย ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที ผู้นาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้นาสภาเด็กและเยาวชน ผู้นาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ (กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการและวางแผนการช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมาย)
2) ด้านเด็กเยาวชน (กิจกรรม การพัฒนาทักษะชีวิต)
3) ด้านผู้สูงอายุ (กิจกรรม ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชน)
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4) ด้านครอบครัว (กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัว)
5) ด้านสตรีและครอบครัว (กิจกรรม เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้น 5 วัน)
7. ประชุมแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมและวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
เป้าหมายเพื่อดาเนินการในปีต่อไป
8. ติดตามประเมินผล สรุปผลการศึกษารายงานผลและเผยแพร่
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สรุปผลการทดลองขับเคลื่อนห้องทดลองทางสังคม (Social Lap) ที่ตาบลราชสถิตย์
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กระบวนการขับเคลื่อนห้องทดลองทางสังคม (Social Lap) จะเริ่มต้นที่การใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการทางสังคม ประกอบด้วยข้อมูลระดับต่างๆที่มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องข้ามชุดข้อมูล (Cross check) ที่สาคัญต้องผ่านการประชาคมของชุมชนเพื่อความถูกต้องและ
รับผิดชอบในการดาเนินการร่วมกัน
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจะคานึงถึงศักยภาพขององค์กร ทรัพยากร ทุนทางสังคมของ
ท้องถิ่น และพิจารณาการแก้ไขเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว โดยจะเป็นการวนรอบของ
การแก้ไข พัฒนา เช่นกรณีแก้ไขปัญหาระยะสั้นเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องผลการดาเนินงานนี้เข้าไป
ปรับปรุงระบบข้อมูลและประมวลผลเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระยะกลาง และระยะยาว ต่อไป เพื่อให้
ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ผลการดาเนินการในระยะทดลองนี้
สามารถสรุปถอดบทเรียนเบื้องต้นได้ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น (เฉพาะหน้า และเหตุด่วน) โดยเทศบาลฯจะเป็นหน่วยงานหลัก
แก้ไขปัญหา กรณีที่เกินศักยภาพหรือเกินอานาจหน้าที่ของเทศบาลให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ดาเนินการแก้ไข และให้มีการพัฒนาข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลของเทศบาล
ต่อไป
2. การแก้ไขปัญหาระยะกลาง โดยการรวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดเป็น
หมวดหมู่ เสนอคณะกรรมการเทศบาลบรรจุเป็นเทศบัญญัติเพื่อตั้งงบประมาณประจาปี
3. การแก้ไขปัญหาระยะยาว ในกรณีที่เกินศักยภาพหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ของเทศบาล
โดยการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการแก้ ไข/พัฒนา พื้นที่เพื่อขอสนับสนุนงบพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต่อไป
การดาเนินการทั้ง 3 ระยะ ต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงมีข้อมูลที่ถูกต้องรองรับ และจะต้องมีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลจาแนกประเภทของการบริการแต่ละประเภทเพื่อลดการซ้าซ้อนและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งหากมีการดาเนินการครบถ้วน มีกระบวนการทางานที่ชัดเจนเป็นระบบ (Flow chart) จะทาให้การ
ดาเนินงานลื่นไหล ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็น
ตัวแทนของจังหวัดระดับประเทศ (ANGTONG MODEL) ได้
อย่างไรก็ดีความสาเร็ จที่เกิ ดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและยั่งยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ผู้เกี่ย วข้องทุกภาคส่ วนที่จะมีความมุ่งมั่นทางานในหน้าที่เพื่อประชาชนมากน้อยเพียงไร หากมี “ระบบ”
ที่เหมาะสมและความตั้งใจจริงเชื่อว่าจะยั่งยืนอย่างแน่นอน
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