การสอบทานระบบการควบคุมภายในเพือ่ การดําเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล : กรณีศึกษาหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โดย นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร
การศึกษาเรื่อง การสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล : กรณีศึกษาหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรคของระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน และเพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคของระบบการควบคุม
ภายในของหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา
กลุ มตัว อย างที่ ใชในการศึก ษา คื อ หน วยงานในสังกั ด ของกรมพั ฒนาสั งคมและสวัสดิการ จํานวน 36
หนวยงาน แบงออกเปน หนวยงานดานผูสูงอายุ จํานวน 3 หนวยงาน หนวยงานดานคนไรที่พึ่ง จํานวน 6
หนวยงาน หนวยงานดานคนพิการ จํานวน 4 หนวยงาน หนวยงานดานเด็ก จํานวน 7 หนวยงาน หนวยงาน
ดานวิชาการ จํานวน 9 หนวยงาน และหนวยงานดานพัฒนาสังคม จํานวน 7 หนวยงาน โดยดําเนินการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน 4 ดาน ไดแก ไดแก การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
ดานการเงินและการบัญชี การควบคุมภายในดานพัสดุ และการควบคุมภายในดานยานพาหนะ ผลการศึกษา
ปรากฏดังนี้
หนวยงานดานผูสูงอายุ มีปญหาอุปสรรคของระบบการควบคุมภายใน จํานวน 3 ดาน ไดแก ดาน
การจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายใน มี ป ญ หาอุ ป สรรคในเรื่ อ งเจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบยั ง มี ค วามเข า ใจ
คลาดเคลื่อนในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน รอยละ 66.7 ดานการควบคุมภายในดานพัสดุ มีปญหา
อุปสรรคในเรื่องครุภัณฑบางรายการไมไดกําหนดรหัสประจําตัวครุภัณฑ รอยละ 40.0 และดานการควบคุม
ภายในดานยานพาหนะ มีปญหาอุปสรรคในเรื่องไมไดกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถแตละคัน,
การจัดทําเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถไมสม่ําเสมอ และการจัดทําสมุดแสดงการซอมบํารุงรถไม
เปนไปตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด รอยละ 33.3
หนวยงานดานคนไรที่พึ่ง มีปญหาอุปสรรคของระบบการควบคุมภายใน จํานวน 4 ดาน ไดแก ดาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีปญหาอุปสรรคในเรื่องไมไดมีการประเมินผลการควบคุมภายในและ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน และเจาหนาที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการประเมินผลการควบคุม
ภายในโดยไมใชแบบสอบถามการควบคุมภายใน รอยละ 22.2 ดานการควบคุมภายในดานการเงินและการ
บัญชี มีปญหาอุปสรรคในเรื่องผูตรวจสอบรายการจายเงิน การจัดเก็บและนําสงเงินกับหลักฐานและรายการ
ที่บันทึกไวในระบบไมไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 100.0 ดานการควบคุมภายในดาน
พัสดุ มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง การกําหนดรหัสประจําตัวทรัพยสินไมครบถวน รอยละ 30.8 และดานการ

-๒ควบคุมภายในดานยานพาหนะ มีปญหาอุปสรรคในเรื่องการจัดทําใบขออนุญาตใชรถไมสม่ําเสมอทําใหไม
สัมพันธกับสมุดบันทึกการใชรถ รอยละ 44.4
หนวยงานดานคนพิการ มีปญหาอุปสรรคของระบบการควบคุมภายใน จํานวน 4 ดาน ไดแก ดาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีปญหาอุปสรรคในเรื่องมีปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในเรื่อง
เจาหนาที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในวิธีการจัดทํารายงาน และไมไดมีการนําแผนการควบคุมภายในที่
กําหนดไวไปปฏิบัติ รอยละ 25.0 ดานการควบคุมภายในดานการเงินและการบัญชี มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ไมไดจัดทําคําสั่งใหผูใดมีหนาที่ตรวจสอบการรับ-จายเงินกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในระบบ,
ไมไดแตงตั้งผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงาน (User Name) ในระบบ GFMIS พรอมรหัสผาน (Password), แตงตั้ง
ผูตรวจสอบรายการจายเงิน การจัดเก็บและนําสงเงินกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไวในระบบ แตไมได
ปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 33.3 ดานการควบคุมภายในดานพัสดุ มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ครุภัณฑบางสวนยังไมไดกําหนดรหัสที่ตัวครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินไมครบถวน รอยละ 28.6
และดานการควบคุมภายในดานยานพาหนะ มีปญหาอุปสรรคในเรื่องการจัดทําใบขออนุญาตใชรถไม
สม่ําเสมอทําใหไมสัมพันธกับสมุดบันทึกการใชรถ และไมไดจัดทําสมุดแสดงการซอมบํารุงรถแตละคัน
รอยละ 50.0
หนวยงานดานเด็ก มีปญหาอุปสรรคของระบบการควบคุมภายใน จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน มีปญหาอุปสรรคในเรื่องเจาหนาที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในวิธีการจัดทํา
รายงาน รอยละ 22.2 ดานการควบคุมภายในดานการเงินและการบัญชี มีปญหาอุปสรรคในเรื่องแตงตั้ง
ผูตรวจสอบรายการจายเงิน การจัดเก็บและนําสงเงินกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไวในระบบ แตไมได
ปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย และไมไดแตงตั้งผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงาน (User Name) ในระบบ GFMIS
พรอมรหัสผาน (Password) รอยละ 40.0 ดานการควบคุมภายในดานพัสดุ มีปญหาอุปสรรคในเรื่องผูลงนาม
ขอเบิกวัสดุไมใชหัวหนางานที่ตองการเบิกใชและจายของโดยผูมีอํานาจอนุมัติยังไมไดลงนามอนุมัติ,
ครุภัณฑบางสวนยังไมไดกําหนดรหัสที่ตัวครุภัณฑ, ไมไดเปลี่ยนรหัสครุภัณฑใหถูกตองตามที่กรมฯ
กําหนด รอยละ 14.3 และดานการควบคุมภายในดานยานพาหนะ มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง ไมไดจัดทํา
เกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง รอยละ 33.3
หนวยงานดานวิชาการ มีปญหาอุปสรรคของระบบการควบคุมภายใน จํานวน 4 ดาน ไดแก ดาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีปญหาอุปสรรคในเรื่องเจาหนาที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในวิธีการ
จัดทํารายงาน รอยละ 41.7 ดานการควบคุมภายในดานการเงินและการบัญชี มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ผูตรวจสอบรายการจายเงิน การจัดเก็บและนําสงเงินกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไวในระบบ แตไมได
ปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 55.5 ดานการควบคุมภายในดานพัสดุ มีปญหาอุปสรรคในเรื่องใบเบิก
วัสดุผูลงลายมือชื่อชองผูเบิกบางฉบับไมใชหัวหนางาน รอยละ 26.7 และดานการควบคุมภายในดาน

-๓ยานพาหนะ มีปญหาอุปสรรคในเรื่องรถราชการบางคันไมไดพนตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด
สวนราชการแตใชวิธีติดสติ๊กเกอรแทน รอยละ 41.7
หนวยงานดานพัฒนาสังคม มีปญหาอุปสรรคของระบบการควบคุมภายใน จํานวน 4 ดาน ไดแก
ดานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีปญหาอุปสรรคในเรื่องเจาหนาที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนใน
วิธีการจั ด ทํารายงาน
และไม ไ ดทําการประเมินองค ประกอบของการควบคุม ภายในและไมไ ด นํา
แบบสอบถามการควบคุมภายในมาปรับใช รอยละ 25.0 ดานการควบคุมภายในดานการเงินและการบัญชี มี
ปญหาอุปสรรคในเรื่องผูตรวจสอบรายการจายเงิน การจัดเก็บและนําสงเงินกับหลักฐาน และรายการที่
บันทึกไวในระบบ แตไมไดปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 50.0 ดานการควบคุมภายในดานพัสดุ มี
ปญหาอุปสรรคในเรื่องครุภัณฑบางสวนยังไมไดกําหนดรหัสที่ตัวครุภัณฑ, ใบเบิกวัสดุผูลงลายมือชื่อชองผู
เบิกบางฉบับไมใชหัวหนางาน และการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินไมครบถวน รอยละ 27.3 และดานการ
ควบคุมภายในดานยานพาหนะ มีปญหาอุปสรรคในเรื่องไมไดจัดทําเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง รอยละ
30.8
ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ นี้ คือ
ระดับนโยบาย
1. ดานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ควรมีการทําความเขาใจและใหเจาหนาที่เขามามีสวน
รวมในการจัดทําแผนการควบคุมภายใน เพื่อที่จะนําแผนการควบคุมภายในที่กําหนดไวมาปฏิบัติอยางเขาใจ
2. ดานการควบคุมภายในดานการเงินและการบัญชี ควรมีการแตงตั้งใหผูใดมีหนาทีต่ รวจสอบการ
รับ-จายเงินกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในระบบ และแตงตั้งผูมสี ิทธิถือรหัสผูใชงาน (User Name)
ในระบบ GFMIS พรอมรหัสผาน (Password) อยางเปนทางการ
3. ดานการควบคุมภายในดานพัสดุ ควรชี้แจงใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ โดยผูลงนาม
ขอเบิกวัสดุตองเปนหัวหนางานที่ตองการเบิกใช และการจายวัสดุตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอน
โดยผูลงลายมือในชองผูเบิกตองเปนหัวหนางาน
4. ดานการควบคุมภายในดานยานพาหนะ ควรชี้แจงใหพนักงานขับรถยนตจดั ทําใบขออนุญาตใช
รถทุกครั้ง เพื่อใหสัมพันธกับสมุดบันทึกการใชรถ
ระดับปฏิบตั ิ
1. ดานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ควรมีการจัดอบรมใหความรูในการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในที่
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจัดทําขึ้นใหม
2. ดานการควบคุมภายในดานการเงินและการบัญชี ควรดําเนินการใหผูตรวจสอบรายการจายเงิน
การจัดเก็บและนําสงเงินกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไวในระบบ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

-๔3. ดานการควบคุมภายในดานพัสดุ ควรมีการกําหนดรหัสประจําตัวครุภัณฑทกุ ครั้งที่ไดรับครุภณ
ั ฑ
เขามาไวในสํานักงาน และทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหครบถวน
4. ดานการควบคุมภายในดานยานพาหนะ ควรดําเนินการพนตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดง
สังกัดสวนราชการใหถูกตองตามระเบียบกําหนด

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยระดับตําบล
โดย นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับตําบล มี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อใหไดผลการศึกษาวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง
ระบบการเสริมสรางเครือขายใหตรงกับความตองการใชประโยชนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับตําบลใหเกิดความ
ตอเนื่องในการดําเนินงาน 3) เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายในการพัฒนาสังคมและการจัด
สวัสดิการสังคม
ผลการศึกษาพบวา เครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีกระบวนการเสริมสรางที่
เปนระบบ ประกอบด ว ย การเสริมสรางเครื อขาย การพัฒนาศักยภาพ และการติ ดตามประเมิ นผล
อยางไรก็ตามในรายละเอียดการปฏิบัติของแตละ สสว. ยังมีความแตกตางในรายละเอียดการดําเนินงาน
และยังขาดคูมือการดําเนินงานเครือขายที่สามารถอางอิงและมีความทันสมัย
สําหรับเครือขายทางสังคมกับสํานัก กอง ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พบวา สํานัก กอง
ตางๆ มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับเครือขายและมีการใชประโยชนเครือขายในการปฏิบัติงานนํา
บริการทางสังคมไปสูกลุมเปาหมายที่มีความแตกตางกันในรายละเอียด โดยสวนใหญเครือขายของ
สํานัก กองเปนเครือขายในมิติของกลุมเปาหมายใดกลุมเปาหมายหนึ่งหรือเปนเครือขายมิติเชิงประเด็น
ที่ มี ลั ก ษณะของบริ ก ารทางสั ง คมคล า ยๆกั น รวมทั้ ง ครอบคลุ ม ถึ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงมีขอบเขตกวางกวาเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับ
ตํ า บลซึ่ ง เป น เครื อข า ยมิติ พื้ น ที่ ส ว นสํ า นั กพั ฒ นาสั ง คมมี เ ครือ ข า ยในมิ ติข องพื้น ที่ ซึ่ งคล า ยคลึ ง กั บ
เครือขาย พม. ตําบล แตอยางไรก็ตามสํานัก กองมีความเห็นสอดคลองกันวา เครือขายพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยมีการทํางานที่เปนระบบ มีแกนนําเครือขายที่ชัดเจน และเปนการทํางานที่
เสียสละมุงประโยชนของประชาชนในพื้นที่จึงมีศักยภาพที่จะทําหนาที่เปนกลไกในการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการสังคมรวมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได โดยเฉพาะการมีสวนรวมสรางโอกาสใหคน
ไทยมีสวัสดิการถวนหนา

-๒อยางไรก็ตามเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับตําบลควรไดมีการพัฒนาใน
ดานความรูเกี่ยวกับงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขาย การ
พัฒนาดานระบบการติดตอสื่อสาร การเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานในพื้นที่
รวมทั้งควรพัฒนาการบริหารจัดการเครือขายที่มีมาตรฐานโดยสมาชิกสามารถมีสวนรวมไดอยางแทจริง
ขอเสนอแนะการพัฒนาเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเชิงปฏิบตั ิการ
ประกอบดวย 1) ควรเรงสรางคูมือการปฏิบัติงานเครือขาย และสรางหลักสูตรการพัฒนาเครือขายที่
สามารถจัดการฝกอบรมดานการจัดการเครือขายใหกบั องคกร แกนนํา และผูนําเครือขายอยางสม่ําเสมอ
2) ควรมอบภารกิจการสรางเครือขายใหหนวยงานในระดับจังหวัดเปนผูปฏิบัติ สวน สสว. ควรทําหนาที่
ดานการติดตามผล ทบทวนบทเรียน สรุปบทเรียน เผยแพรขอมูลทีเ่ นนทางวิชาการ และการยกยอง/การ
สรางการยอมรับในระดับภาคหรือชาติ 3) ควรสนับสนุนใหเครือขาย พม. ตําบลมีการสรางแนวรวมใน
การทํางานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง 4) สนับสนุนใหเครือขาย พม. ตําบล เปนชุดเดียวกันกับคณะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมประจําตําบล โดยมีตัวแทนของ ศพค. อพม. เครือขายสตรี ฯลฯ รวมเปน
กรรมการในคณะขับเคลื่อนการพัฒนา 5) เรงชวยใหเครือขาย พม. ตําบล มีสถานภาพถูกตองตาม
กฎหมายโดยการพัฒนาเปนองคกรสาธารณประโยชน 6) ควรสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงระหวาง
เครือขายกับเครือขาย ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยการมีกิจกรรมรวมกันหรือมีการ
ประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ 7) ควรมีการติดตามและประเมินผลอยางทั่วถึง และตอเนื่อง
ขอเสนอเชิงนโยบาย กระทรวงควรบูรณาการเครือขาย พม.ใหเปนหนึ่งเดียว ที่มีความเขาใจใน
บทบาทภารกิจของ พม. อยางชัดเจน แนวทางคือใหเครือขาย พม. เปนชุดเดียวกันกับคณะขับเคลื่อน
การพัฒนาสังคมประจําตําบล เปนชุดเดียวกับศูนยพฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เปนชุดเดียวกับ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) และเครือขายสตรี ฯลฯ โดยที่กรมอาจเปน
แกนหลักในการบูรณาการในฐานะที่เปนกรมที่รับผิดชอบการจัดบริการแกกลุมเปาหมายในพื้นที่ ซึ่งเมื่อ
สามารถรวมเครือขายใหเปนหนึ่งเดียวแลว กรมควรไดมีการสงเสริมการใชประโยชนเครือขายใหเปน
กลไกในการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งการนําบริการทางสังคมของรัฐไปสูก ลุมเปาหมายอยางเปนระบบ การ
จัดสวัสดิการชุมชน และการคุมครองสิทธิทางสังคมแกประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยควรมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเครือขายระยะ 5 ป ซึ่งจะเปนการ
กําหนดทิศทางการปฏิบัติงานดานเครือขาย การพัฒนาเครือขาย การบูรณาการเครือขาย และการ
สนับสนุนเครือขายใหมีความชัดเจนทั้งเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงาน องคกรภาคประชาชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายงานการศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมจัดสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร
รายงานการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การมีสวนรวมจัดสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีดานการจัดสวัสดิการสังคม
แก ก ลุ ม เป า หมายขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ๒) ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแก
กลุมเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย ๓) ใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทําการรวบรวมขอมูลที่
เกิดขึ้นมาทําการศึกษาเปรียบเทียบอยางมีระบบเพื่อนําไปสูการหาคําตอบหรือแนวโนมที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดจนหาแนวทางหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น
การจัดสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามการศึกษานี้
มุงเนนการศึกษาใน ๕ กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมเด็กและเยาวชน กลุมผูพิการ กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรีและ
ครอบครั ว และกลุ ม ผู ด อ ยโอกาส โดยใช แ นวคิ ด ทฤษฎี เอกสารทางวิ ช าการ กฎหมาย นโยบาย
สถานการณที่เกิดขึ้น ควบคูกับการนําประสบการณการทํางานและผลงานที่ไดปฏิบัติมาใชในการนําเสนอ
รูปแบบการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนรูปแบบของ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนซึ่งกรมควรมีการกระจายอํานาจการดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการดําเนินการที่มีความหลากหลายทั้งดานรูปแบบและวิธีการ การสงเสริม
และพัฒนาควรเนนการทําความเขาใจ ใหความรูทั้งแกคณะกรรมการทองถิ่นและกลุมที่เกี่ยวของ การ
ดํา เนิ นงานควรอยูในรูปคณะกรรมการท องถิ่ นที่ รวมกัน ในทุกกลุมเปา หมาย ให องคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น มี สว นร ว มในการศึก ษา รวบรวมข อมู ล วิ เคราะห จํา แนกผู รับ ผิด ชอบงานสวัส ดิก ารสัง คมแก
ผูสูงอายุในชุมชนตัดสินใจและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุที่เหมาะสมดวยตนเอง ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมกําหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุที่เหมาะสมของ
ชุมชน ในการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการจัดทําเปนแผนของ
ทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งมีการติดตามผล องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการสรางอาสาสมัครชุมชน
ประกาศเกียรติคุณ ยกยองใหกําลังใจกับบุคคล/องคกร/หนวยงานที่ทํางานไดดี ในขณะที่หนวยงาน

-๒สวนกลางควรเปนผูจัดทําตัวอยางการทํางานที่ประสบผลสําเร็จ (Best Practice) เพื่อเผยแพรใหความรูกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ตอไป
สําหรับรูปแบบการจัดสวัสดิการแกเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมี
ลักษณะเชิงบูรณาการหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เปนการจัดสวัสดิการสังคมพหุลักษณ (Pluralistic Social
Welfare) ซึ่งไดเสนอรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๘ ขั้นตอน ไดแก การสํารวจขอมูลชุมชน การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของ
ภาคีตางๆ การรวมกันวางแผนและการกําหนดกิจกรรม โครงการ และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับเด็ก การระดมทุนและทรัพยากรตางๆ เพื่อใชในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กและเยาวชน
ในทองถิ่น การนําแผนงาน กิจกรรม และโครงการตางๆ ที่ไดจากการวางแผนรวมกันไปสูการปฏิบัติ
(Implementation) การสรางกลไกในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กและเยาวชน การติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน (Monitoring and Evaluation) และการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
รูปแบบการจัดสวัสดิการแกคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรประกอบดวยการ
สรางความเขาใจรวมกันระหวางผูพิการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชนในพื้นที่ การจัดทํา
ฐานขอมูลคนพิการของทองถิ่น วางแผนงานเพื่อดําเนินการแกไขปญหา พัฒนา ฟนฟูคนพิการ การ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว และการติดตามประเมินผล
รูปแบบการจัดสวัสดิการแกสตรีประกอบดวย จัดใหมีองคกรกลางเพื่อเปนศูนยกลางในการ
รับขอมูล รับรูปญหา และขอรองทุกข จัดการใหความรูและสนับสนุนการเรียนรูของสตรี ใหสตรีมีสวนรวม
ในกิ จ กรรมการปกครองส ว นท อ งถิ่ น พั ฒ นาบุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให มี ค วามรู
ความสามารถ มีความตระหนักในการจัดสวัสดิการสังคมใหกับประชาชนทุกกลุม มีจิตบริการ มีความ
พรอมที่จะเปนที่พึ่งพาในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ได สนับสนุนและสงเสริมดานอาชีพหลัก และ
อาชี พ เสริ ม ให แ ก ส ตรี ที่ มี ค วามต อ งการมี ร ายได แ ละขาดความรู ค วามสามารถในการประกอบอาชี พ
รวบรวมแหลงภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การดูแล
สุ ข ภาพ การอนุ รัก ษ ท รั พ ยากรท อ งถิ่ น และธรรมชาติ ส ว นรู ป แบบการจั ด สวั ส ดิก ารแกค รอบครัว นั้ น
เนื่องจากครอบครัวถือเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดของสังคม ซึ่งชีวิตที่สมบูรณยอมเติบโตในครอบครัวที่
อบอุน เขมแข็ง ดังนั้นรูปแบบของสวัสดิการสังคมสําหรับครอบครัวจึงควรมีรูปแบบที่ประกอบดวย การบูร
ณาการในการจัดสวัสดิการครอบครัว การจัดสวัสดิการโดยเนนการจัดสภาพแวดลอมภายในครอบครัว
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดสวัสดิการครอบครัว การจัดสวัสดิการดานการมีงานทําและการสรางรายไดแก
ครอบครัว การจัดสวัสดิการดานสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการดานการศึกษา การจัดสวัสดิการเพื่อ

-๓ครอบครัวพิเศษหรือครอบครัวดอยโอกาส การจัดสภาพแวดลอมในตําบลใหเอื้อตอความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในครอบครัวและการสรางการเรียนรู
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับกลุมผูดอยโอกาสขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมี ๒ รูปแบบใหญ ๆ ซึ่งตองทําควบคูกันไป ไดแก ๑)รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิงสงเคราะห
เปนรูปแบบที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหกับผูดอยโอกาสอยูแลว เปนการจัดเพื่อบรรเทาปญหาของ
ผูดอยโอกาสใหสามารถลุกขึ้นยืนไดบาง เชน การจายเบี้ยยังชีพ ๒) รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบ
พหุลักษณ หรือการจัดสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ที่มีอยูในทองถิ่น
โดยเฉพาะจากกลุมผูดอยโอกาสเอง การจัดรวมกับภาคสวน อื่น ๆ ในพื้นที่
แนวทางการมีสวนรวมขับเคลื่อนใหคนไทยมีสวัสดิการถวนหนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยการพัฒนาฐานขอมูลผูมีสวัสดิการสังคมในพื้นที่ การสรางความรูและความเขาใจดานการ
จัดสวัสดิการสังคมแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ สมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และขาราชการประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีระดับความรูความเขาใจที่ใกลเคียงกัน
การจัดทําแผนกลยุทธการจัดสวัสดิการสังคมตําบล เปนการกําหนดทิศทางดานสวัสดิการสังคมของตําบลที่
ทุ ก ภาคส ว นในท อ งถิ่ น เข า มามี ส ว นร ว ม การบู ร ณาการทุ น ทางสั ง คมในพื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
โดยเฉพาะสวัสดิการชุมชนฐานตางๆ การประสานและการเขาถึงกองทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย การรวมดําเนินงานโครงการตําบลตนแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
สงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการมีสวนรวมจัดสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก ๑)การสรางความรูและความเขาใจดานการจัดสวัสดิการสังคมอยางเขมขน ใหแก
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ ๒)การพัฒนาระบบขอมูลผูมีสวัสดิการสังคมของตําบล
เปนระบบขอมูลอยางงายที่เอื้อตอความเขาใจของผูปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ ๓)การพัฒนาระบบ
แผนงานโครงการทองถิ่นเพื่อสวัสดิการสังคม โดยเปนการวางแผนแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น ซึ่งควรรวมหรือเชื่อมโยงกับแผนชุมชนของหมูบานตางๆเขาดวยกัน ๔)การสรางกลไกและการ
เชื่อมโยงเครือขายในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเปาหมาย การระดมทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอก การสงเสริมอาสาสมัครทางสังคมในทองถิ่น และเกิดการบูรณาการความรวมมือ
ระหว า งเครื อ ข า ยหน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน ตลอดจนกลุ ม ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (CSR) ให มี ส ว นร ว มจั ด
สวั สดิ ก ารแกก ลุม เปา หมายในทอ งถิ่ น ๕)การติด ตามผล และประเมิ น ผลการจัด สวั ส ดิก ารสั ง คมแก
กลุมเปาหมาย (Monitoring and Evaluation) เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและ

-๔เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเปาหมายใหมีคุณภาพ ตอไป ๖)การ
จัดการความรูการจัดสวัสดิการสังคมในทองถิ่น ดวยการถอดบทเรียนการดําเนินงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับพื้นที่ขางเคียง ตลอดจนการรวมมือกับองคการสวัสดิการสังคมในพื้นที่.

