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การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานส่ งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ (สท.) ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
สุรพร เสี้ ยนสลาย * บุญเสริ ม หุตะแพทย์ **
บทนา
สานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และ ผูส้ ูงอายุ (สท.) เป็ นส่วนราชการ มีฐานะเป็ น
กรมในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ มีพนั ธกิ จหรื ออานาจหน้าที่ สาคัญ คือ หนึ่ง พัฒนา
มาตรการ กลไกและนวัตกรรม ในการส่ งเสริ มสวัสดิภาพและคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่มเป้ าหมาย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ สอง เสริ มสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการ
ส่งเสริ มสวัสดิภาพและคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิกลุ่มเป้ าหมาย และสาม พัฒนาระบบบริ หารจัดการของหน่วยงานให้มีศกั ยภาพ
เป็ นองค์กรกลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ
แผนกลยุทธ์ที่สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส และผูส้ ู งอายุ (สท.) ที่ จ ะ
ดาเนิ นการในปี พ.ศ. 2554-2557 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการทางานไว้วา่ จะ “เป็ นองค์ กรกลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการส่ งเสริ มสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิ ” นอกจากนี้ ยงั กาหนด
เป้ าประสงค์ห ลัก ในการท างานที่ ส อดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ หลัก ของหน่ ว ยงานไว้สี่ ป ระการ คื อ (1) เด็ ก เยาวชน และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส มีสวัสดิภาพและได้รับการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ตามมาตรฐานการส่ งเสริ มสวัสดิภาพและคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ
เด็ก เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาส (2) ผูส้ ู งอายุได้รับการคุม้ ครอง ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมตาม
มาตรฐานการส่งเสริ มสวัสดิภาพและคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิของผูส้ ูงอายุ (3) สังคมมีความเข้มแข็งในการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ
และ (4) สท. เป็ นองค์กรมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี
ส่ วนในทางปฏิบตั ิ ในแต่ละปี สท. ได้จดั ทาแผนปฏิ บตั ิราชการประจาปี สาหรับหน่ วยงานต่าง ๆ ภายใน สท. เพื่อ
ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุแผนกลยุทธ์ของ สท. และส่งเสริ มให้องค์กรเครื อข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนดาเนิ นการตามนโยบาย
และมาตรการที่ ก าหนด เพื่อ ทาให้เด็ก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส และผูส้ ู ง อายุมี คุณภาพชี วิตที่ ดี และมี ค วามมั่นคงในการ
ดารงชีวิต และในเวลาเดียวกันเพื่อให้การบริ หารองค์กรเป็ นไปตามหลักการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ สอดคล้องกับแนวคิด
การบริ หารองค์กรเชิ งยุทธศาสตร์ การจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็ นไปตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ที่กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ส่วนราชการมี
เป้ าหมายการทางานที่ ชดั เจน บรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิตาม
แผนปฏิ บัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ส่วนราชการกาหนด เพื่อ วัดผลการปฏิ บัติงานว่าเป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน และวัตถุประสงค์ของงานในภาพรวม ดังนั้น สท. จึ งได้กาหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลงานการ
ดาเนิ นงานของ สท. เพื่อให้มองเห็ นความก้าวหน้าของภารกิ จต่าง ๆ ตลอดทั้งตรวจสอบถึงผลผลิต และผลลัพธ์ของการ
ทางานว่าสามารถบรรลุผลตามเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ เกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด โดยมีท้ งั การประเมินตนเอง
และจัดให้มีคณะผูต้ ิดตามและประเมินผลอิสระจากภายนอกมาดาเนิ นการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิ บตั ิ
ราชการประจาปี ในระดับผลลัพธ์เป็ นประจาทุกปี และนาผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึน
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทางานให้เข้าสู่เป้ าประสงค์ที่กาหนดมากขึ้นตามลาดับ
*รองศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ssiansalai@hotmail.com
**รองศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช boonserm_dv@windowslive.com
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สาหรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 สท. ได้กาหนดแผนปฏิ บตั ิราชการประจาปี ให้มีคุณภาพสู งขึ้น โดยทาให้
แผนงานและโครงการมีความชัดเจนและสัมพันธ์กบั เป้ าประสงค์หลักขององค์กรมากขึ้น มีการปรับลดจานวนโครงการให้มี
จานวนน้อยลง และพยายามกาหนดเป้ าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการและแผนงานต่าง ๆ ให้มีความคมชัด
รวมถึงกาหนดแนวทาง วิธีการปฏิบตั ิงานขององค์กรเองและองค์กรเครื อข่ายให้มีความชัดเจนและสัมพันธ์กบั เป้ าประสงค์ที่
แท้จริ งมากขึ้น และคาดหมายว่าการดาเนิ นงานจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่กาหนดเป็ นอย่างดี ดังนั้นเพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
ดาเนินงานตามผลการปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2555 ของ สท. จะสามารถบรรลุผลในระดับผลิต และผลลัพธ์ที่กาหนด
ไว้จริ ง คณะผูต้ ิดตามและประเมินผลผลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินภายนอกจึงขอเสนอโครงการ
การติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของสานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส และ
ผูส้ ู งอายุ (สท.) ตามแผนกลยุทธ์สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ (สท.)
ปี พ.ศ. 2554-2557 ในระดับผลลัพธ์ และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระดับผลผลิต เพื่อนาผลการ
ประเมินที่ได้มาใช้ในการทบทวนและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ในการทางานของหน่วยงานในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ ของการประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของสานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
และผูส้ ูงอายุ (สท.) ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
และผูส้ ูงอายุ (สท.) ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนกลยุทธ์สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
และพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ (สท.) ปี พ.ศ. 2554-2557 ในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ โดยจาแนกเป็ น
2 ส่วน คือ
2.1.1 การตรวจสอบผลผลิต (outputs) ของกระบวนการจัดการตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สท.
2.1.2 การประเมินประสิ ทธิ ผลหรื อการวัดผลลัพธ์ (outcomes) ของแผนงานและโครงการในแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนกลยุทธ์สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ผูส้ ูงอายุ (สท.) ปี พ.ศ. 2554-2557 ของ สท.
2.2 เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานในการส่ งเสริ มสวัสดิภาพและคุม้ ครอง พิทกั ษ์สิทธิ เด็ก
เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ ในอนาคต
3. วิธีการในการประเมินผล
3.1..กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล เมื่อได้ศึกษารายละเอียดของแผนปฏิ บตั ิ การราชการประจาปี
งบประมาณ 2555 ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหรื อสิ่ งที่จะประเมินผล และแผนกลยุทธ์สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก
เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ (สท.) ปี พ.ศ. 2554-2557 แล้ว คณะผูต้ ิดตามและประเมินผลได้กาหนดกรอบแนวคิดใน
การติดตามผล โดยกาหนดให้มีการติดตามตรวจสอบผลผลิตของโครงการทั้ง 19 โครงการ ในแผนปฏิ บตั ิการราชการ
ประจาปี งบประมาณ 2555 ตามตัวชี้วดั และเป้ าหมายผลผลิตที่กาหนดไว้ในโครงการ ส่ วนการประเมินผลในระดับผลลัพธ์
ได้เลื อกโครงการซึ่ งเป็ นโครงการหรื อกิ จกรรมสาคัญของสานักหรื อกอง ที่ กระทาโดยตรงกับกลุ่มเป้ าหมายหรื อเป็ น
โครงการหรื อกิ จกรรมที่ ก่อให้เกิดผลลัพธ์โดยตรงต่อกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 4 กลุ่มคือ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
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โครงการและกิจกรรมเหล่านี้มีการใช้งบประมาณดาเนินการจานวนมากหรื อเป็ นโครงการที่มุ่งแก้ไขปั ญหาวิกฤติทางสังคม
หรื อเป็ นโครงการทดลองนาร่ อง เป็ นนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างระบบการแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน จานวน 12 โครงการ มา
ทาการศึ กษาผลลัพธ์ของโครงการ โดยได้กาหนดตัวชี้ วดั และเกณฑ์การประเมินผล แหล่งข้อมูลสาหรับการประเมินผล
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลผลิต ผลลัพธ์ที่กาหนดในโครงการและแผนกลยุทธ์สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและ
พิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ (สท.) ปี พ.ศ. 2554-2557 ทาให้มีตวั ชี้วดั ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้
จานวน 38 ตัวชี้วดั เป็ นตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์ 23 ตัวชี้วดั และระดับผลผลิตอีก 15 ตัวชี้วดั
3.2 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในระดับผลลัพธ์ตามกรอบการติดตามและประเมินผลที่กาหนดในครั้งนี้
เป็ นการประเมินผลตามตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์ที่เกิดกับกลุ่มเป้ าหมายและเครื อข่ายเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
และผูส้ ู งอายุ วิธีการเก็บข้อมูลส่ วนใหญ่เป็ นการเก็บด้วยวิธีการเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามหรื อแบบแบบสัมภาษณ์
ขึ้นกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ยกเว้นในบางตัวชี้วดั ซึ่ งไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็ นเชิงปริ มาณได้ก็จะใช้วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรื อการสนทนากลุ่ม ส่ วนการเลือกพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลต้อง
คานึงที่ต้ งั ของโครงการ และความสะดวกในการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล จึงมีลกั ษณะแบบเจาะจง โดยประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของ สท. และพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด หรื อ พมจ. เป็ นหลัก ส่วนการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการกาหนดตามความสามารถในการจัดเก็บในระยะเวลาที่จากัด แต่คานึ งถึงเงื่อนไขความสามารถ
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ กล่าวคือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีเพียงพอในการวิเคราะห์ทางสถิติได้
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลประเมินผล การเก็บข้อมูลดาเนิ นการ 2 วิธี คือ การเก็บข้อมูลโดยคณะผูต้ ิดตามและ
ประเมินผล และใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการส่ งผ่านหน่วยงาน ของ สท.ที่รับผิดชอบ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายของ
โครงการ (เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ ) จานวน 1,740 คน และเครื อข่าย จานวน 401 คน ที่เข้าร่ วมโครงการ
ต่าง ๆ ของ สท.จานวน 12 โครงการ ในพื้นที่ 20 จังหวัดทัว่ ประเทศ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลอื่น ๆ อีกจานวน 217 คน รวมตัวอย่าง
ทุกกลุ่ม จานวน 2,359 ตัวอย่าง
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล ดาเนินการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็ นหลัก คือ
การหาค่าร้อยละและการแจกแจงความถี่ของตัวชี้วดั เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลที่ กาหนดไว้ในกรอบ
การติดตามและประเมินผลที่กาหนด
4. ผลการติดตามและประเมินผล
4.1 ความสาเร็ จตามความเห็นของผู้บริ หารและผู้รับผิดชอบโครงการ ผูบ้ ริ หารมองว่าการดาเนิ นงานของ สท.
ในปี งบประมาณ 2555 ประสบความสาเร็ จปานกลาง มองว่าองค์การประสบความสาเร็ จในการทางานระดับหนึ่ ง แต่ไม่
ถึงกับโดดเด่นเป็ นพิเศษ ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ งอีกจานวนมาก ผูบ้ ริ หารมองว่าการดาเนิ นงานของ สท.
ในปี งบประมาณ 2555 ได้มีการนาแนวคิดและเครื่ องมือในการจัดการสมัยใหม่ มาปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงการทางานของ
สานัก/กอง ฝ่ ายและโครงการให้มีพฒั นาการหรื อเป็ นระบบมากขึ้นกว่าในปี ก่อน ๆ แต่พฒั นาการหรื อการเปลี่ยนแปลงยังอยู่
ในระดับปานกลาง ก่อให้เกิดผลประโยชน์กบั กลุ่มเป้ าหมายในระดับปานกลางเช่นกันและมีคุณภาพมากกว่าการดาเนิ นงาน
ในปี ที่ผา่ น ๆ มาเล็กน้อย
ส่วนผูร้ ับผิดชอบโครงการ มองความสาเร็ จในการดาเนิ นงานของโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ในลักษณะเชิงบวก
มากกว่าผูบ้ ริ หาร สท. มีความเห็นว่า การดาเนินงานระดับโครงการมีพฒั นาการหรื อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระดับมากถึง
มากที่สุด โครงการต่าง ๆ ได้ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงดาเนินการทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อกลุ่มเป้ าหมาย มีการปรับปรุ งรู ปแบบ
การให้บริ การต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกแก่กลุ่มเป้ าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์กบั กลุ่มเป้ าหมายในระดับมากถึงมาก
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ที่สุด โดยให้คะแนนความสาเร็ จ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 7.9 คะแนน จาก 10 คะแนน และมีคุณภาพมากกว่าการดาเนิ นงานในปี ที่
ผ่าน ๆ มาเล็กน้อย
4.2 ผลสั มฤทธิ์ของสานักส่ งเสริมและพัฒนาเด็ก การดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2555 ของ สทด.
บรรลุความสาเร็ จในระดับผลผลิตในระดับสู งทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน ทั้งกิจกรรม
การเสริ มสร้างกลไกอาสาสมัครพิทกั ษ์สิทธิ เด็กเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น ที่เป็ นโครงการ
หนึ่งในกิจกรรมหลัก การสร้ างคุณภาพเด็กและเยาวชน (flagship)
ส่ วนความสาเร็ จระดับผลลัพธ์ พบว่า ในจานวนโครงการ 4 โครงการที่ทาการศึกษา จานวน 8 ตัวชี้วดั มีตวั ชี้วดั ที่
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดเพียง 1 ตัวชี้วดั คือ ตัวชี้วดั ร้อยละของอาสาสมัครและเครื อข่ายที่มีความรู ้ผ่านเกณฑ์
ของโครงการเสริ มสร้างกลไกอาสาสมัครพิทกั ษ์สิทธิ เด็กเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น ส่ วน
ตัวชี้วดั อีก 7 ตัวชี้วดั ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กาหนด แสดงว่าการปฏิบตั ิงานของ สทด. สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อเด็กและ
เครื อข่ายตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4.3 ผลสัมฤทธิ์ของสานักส่ งเสริมและพัฒนาเยาวชน (สทย.) การดาเนินงานของสทย.สามารถบรรลุความสาเร็ จใน
ระดับผลผลิตที่กาหนดไว้ในเกือบทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่ วมใจพัฒนาชาติ ซึ่งเป็ นโครงการ
หลักของสานักส่งเสริ มและพิทกั ษ์เยาวชน สทย.ได้ส่งเสริ มให้เครื อข่ายซึ่ งประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/
อาเภอ และเครื อข่ายที่ เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัดทาโครงการ/กิ จกรรมให้มีพ้ืนที่ สร้ างสรรค์สาหรับเด็กและ
เยาวชน เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมพัฒนาตนเอง และมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ในระดับตาบลที่เพิ่มขึ้น
ส่ วนความสาเร็ จระดับผลลัพธ์ พบว่า โครงการทั้ง 2 โครงการที่ ทาการศึกษา จานวน 4 ตัวชี้ วดั มีผลลัพธ์ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดทุกตัวชี้วดั แสดงว่าการปฏิบตั ิงานของ สทย.สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อเด็ก เยาวชนและ
เครื อข่ายตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แต่มีขอ้ สังเกตว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างต่า
4.4 ผลสั มฤทธิ์ของสานักส่ งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) หากมองจากจานวนผูด้ อ้ ยโอกาสที่มาเข้าร่ วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ทั้ง 4 โครงการ ที่ สทอ.รับผิดชอบในการดาเนิ นงาน กล่าวได้วา่ การดาเนิ นงานของ สทอ.
ในปี งบประมาณ 2555 สามารถบรรลุความสาเร็ จในระดับผลผลิตที่ กาหนดไว้ทุกโครงการเป็ นอย่างดี ส่ วนความสาเร็ จ
ระดับผลลัพธ์ พบว่า โครงการของ สทอ. 2 โครงการที่ทาการศึกษา คือ โครงการพัฒนาระบบการคุม้ ครองสิ ทธิเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า และโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตผูด้ อ้ ยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 3 ตัวชี้วดั
มีผลลัพธ์ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนด 2ตัวชี้วดั และอีก 1 ตัวชี้วดั ของโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ผูด้ อ้ ยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ร้อยละของเครื อข่ายที่ได้ดูแลช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
อย่างจริ งจังไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินที่กาหนด แสดงว่าการปฏิบตั ิงานของ สทอ. สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อผูด้ อ้ ยโอกาส
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้แต่ยงั ไม่บรรลุผลลัพธ์ต่อในการพัฒนาเครื อข่าย
4.5 ผลสั มฤทธิ์ของสานักส่ งเสริมและพิทักษ์ ผู้สูงอายุ (สทส.) สทส. สามารถทางานประสบความสาเร็ จในระดับ
ผลผลิตเป็ นอย่างดี สามารถจัดการให้โครงการที่ รับผิดชอบทั้ง 3 โครงการมีผลผลิตตามเป้ าหมายที่ กาหนด โดยเฉพาะ
โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ สังคมสู งอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่ งเป็ นโครงการหลักของ สทส.ประกอบด้วยกิ จกรรม
หลายกิ จกรรมที่ เป็ นการสนับสนุ นองค์ความรู ้และเงิ นทุ นให้เครื อข่ายต่าง ๆ ไปทาโครงการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตหลาย
รู ป แบบ ก็ ส ามารถสร้ า งผลผลิ ต ในแต่ ล ะกิ จ กรรมตามเป้ าหมายที่ ก าหนดซึ่ ง สทส. ประเมิ น ว่า ท าให้ผูส้ ู ง อายุเ ข้า ถึ ง
หลักประกันทางสังคม จานวน 256,469 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 105.26 ของเป้ าหมายผลผลิตที่กาหนด
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ส่ วนความสาเร็ จในระดับผลลัพธ์ ซึ่ งประเมินโดยใช้ 4 ตัวชี้ วดั ใน 2 โครงการ ผลสรุ ปรวมของการประเมินทั้ง
4 ตัวชี้วดั ซึ่ งพบว่ามี 3 ตัวชี้วดั ที่บรรลุผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละของผูส้ ู งอายุที่ได้รับบริ การจากกองทุนตรง
ตามต้องการ ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ได้รับการส่ งเสริ มให้อยูใ่ นสังคมสู งอายุที่มีคุณภาพ (กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ
มาตรฐานผูส้ ู งอายุ) และร้ อยละของเครื อข่ายที่ เ ข้มแข็งในการขับเคลื่ อนไทยสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ส่ วนตัวชี้ วดั ร้ อยละของ
ผูส้ ู ง อายุที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม ให้อ ยู่ใ นสัง คมสู ง อายุที่ มี คุ ณ ภาพ (กิ จ กรรมอาสาสมัค รดู แ ลผูส้ ู ง อายุที่ บ้า น (อผส.) ยัง
ไม่บรรลุผลลัพธ์ที่กาหนด
4.6 ผลสั มฤทธิ์ของกองส่ งเสริมและพัฒนาเครือข่ าย (กพข.) และกลุ่มงานสนับสนุนภารกิจ การดาเนิ นงานตาม
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ 2555 ของ กองส่งเสริ มและพัฒนาเครื อข่าย (กพข.) และกลุ่มงานสนับสนุนภารกิจ
สท.เพื่อพัฒนากลุ่มเป้ าหมายในระดับผลผลิ ตและผลลัพธ์ สรุ ปได้ว่า กพข. และกลุ่มงานสนับสนุ นภารกิ จสท.สามารถ
ทางานประสบความสาเร็ จในระดับผลผลิตเป็ นอย่างดี
ส่วนความสาเร็ จในระดับผลลัพธ์ ซึ่ งประเมินโดยใช้ 3 ตัวชี้วดั คือ ตัวชี้วดั สาหรับ กพข. 1 ตัวชี้วดั และตัวชี้วดั
สาหรับกลุ่มงานสนับสนุนภารกิจ สท. 2 ตัวชี้วดั ผลสรุ ปรวมของการประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วดั ซึ่ งพบว่า ทั้ง 3 ตัวชี้วดั บรรลุ
ผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ โครงการเสริ มพลังเครื อข่ายเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ
สามารถทาให้เครื อข่ายมีศักยภาพในการคุม้ ครองพิทักษ์สิทธิ ของกลุ่มเป้ าหมายมากกว่าเกณฑ์ประเมิ นที่ กาหนด ส่ วน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงการสนับสนุนภารกิจ สท.เพื่อพัฒนากลุ่มเป้ าหมาย ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานของสท.ถึง
ร้ อยละ 90.99 มี ความพึ งพอใจต่ อระบบงานของ สท และผูร้ ั บบริ การ ร้ อยละ 90.37 มี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ของ สท.
สรุ ปในภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2555 ของ สท. โดยพิจารณาจากผลผลิตและ
ผลลัพ ธ์ในการทางานของส านัก /กองต่างๆรวมกัน กล่ าวได้ว่า ในปี งบประมาณ 2555 สท.สามารถปฏิ บัติ งานบรรลุ
ความสาเร็ จในระดับผลผลิตเป็ นอย่างดี โครงการเกือบทั้ง 19 โครงการ ทางานได้ผลผลิตเกินกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนงาน ส่วนในระดับผลลัพธ์พบว่าโครงการส่วนใหญ่สามารถทางานได้ผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้ มีตวั ชี้วดั เพียง 3 ตัวชี้วดั
จากทั้งหมด 23 ตัวชี้วดั ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผล คือ
(1) ตัว ชี้ ว ดั ร้ อ ยละของอาสาสมัค รฯและเครื อ ข่ า ยที่ มี ค วามรู ้ ผ่า นเกณฑ์ ในโครงการเสริ ม สร้ า งกลไก
อาสาสมัครพิทกั ษ์สิทธิเด็กเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น แสดงว่าอาสาสมัครและเครื อข่ายยังมี
ความรู ้ไม่เพียงพอ
(2) ตัวชี้ วดั ร้อยละของเครื อข่ายที่ได้ดูแลช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริ งจัง
แสดงว่าเครื อข่ายเหล่านี้ยงั ไม่มีความเข้มแข็งในการทางานช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
(3) ตัวชี้วดั ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ได้รับการส่ งเสริ มให้อยูใ่ นสังคมสู งอายุที่มีคุณภาพ ในโครงการขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ สงั คมสู งอายุอย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุที่บา้ น) เพราะการดูแลผูส้ ู งอายุของ อผส.
ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจให้กบั ผูส้ ูงอายุได้
5. การอภิปรายผล: บทเรียนทีไ่ ด้ จากการติดตามและประเมินผล
จากผลของการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของ สท.ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ 2555
ในระดับผลลัพธ์ ที่ นาเสนอมาทั้งหมด จะทาให้มองเห็ นภาพการทางานและผลความสาเร็ จในภาพรวมของสานักงาน
ส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และ ผูส้ ู งอายุ (สท.) ที่สามารถใช้เป็ นบทเรี ยนเพื่อปรับปรุ งการ
ทางานของ สท.ในอนาคตได้ ดังนี้
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5.1. ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2555 แสดงให้เห็นว่า สท. เป็ น
หน่ วยงานราชการที่ มีประสิ ทธิ ผลในการทางานในระดับดี มากหน่ วยงานหนึ่ ง หน่ วยงานระดับสานัก กองและกลุ่มงาน
ต่าง ๆ แต่ละหน่วยงาน สามารถทางานได้ผลผลิตสูงกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้เกือบทุกโครงการโดยเฉพาะมองในแง่จานวน
กลุ่มเป้ าหมายที่ เข้า มาร่ ว มทากิ จกรรมกับโครงการต่าง ๆ ในปี นี้ มีเด็ กและเยาวชนเข้า ร่ วมกิ จกรรมกับโครงการต่างๆ
ของ สทด.และ สทย. จานวน 55,490 คนสู งกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยในจานวนนี้ มีเด็กและเยาวชนถึง 24,484 คน เข้า
ร่ วมในโครงการสร้างคุณภาพเด็กซึ่ งเป็ นโครงการที่เครื อข่ายร่ วมทากิจกรรมกับเด็กต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาถึงแปดสัปดาห์
มีผดู ้ อ้ ยโอกาส จานวน 3,675 คนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาสของ สทอ. และมีผสู ้ ูงอายุ จานวน 269,469 คน เข้าร่ วม
กิจกรรมพัฒนาผูส้ ู งอายุตามโครงการต่างๆของ สทส. และยังมีผูส้ ู งอายุอีกถึงจานวน 91,314 คน ได้รับการสนับสนุนเงิ น
จัดการศพผูส้ ู งอายุตามประเพณี แต่ อย่างไรก็ต ามในจานวนตัวเลขกลุ่ มเป้ าหมายที่ เข้า ร่ วมกิ จกรรมนี้ อาจมี จุ ดอ่อนที่
กลุ่มเป้ าหมายส่ วนหนึ่ งเป็ นเพียงผูท้ ี่ เข้ามามีส่วนร่ วมกิ จกรรมในระยะสั้นๆ เช่น มีเด็กและเยาวชน 17,355 คนเข้าร่ วม
กิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ หรื อผูส้ ูงอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมในปี นี้เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมวันผูส้ ู งอายุแห่ งชาติวนั เดียวถึง
148,844 คน ส่วนในระดับผลลัพธ์พบว่าโครงการส่วนใหญ่สามารถทางานได้ผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้ ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดไว้ มีจานวนถึง 20 ตัวชี้วดั จากทั้งหมด จานวน 23 ตัวชี้วดั มีเพียง 3 ตัวชี้วดั ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล โครงการสาคัญๆที่มีผลลัพธ์ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดอย่างชัดเจน เช่น โครงการสร้างคุณภาพเด็ก
เยาวชน โครงการส่ งเสริ มทักษะชี วิตเด็กและเยาวชนพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลง ของ สทด. โครงการพัฒนาระบบการ
คุม้ ครองสิ ทธิ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของ สทอ. กองทุนผูส้ ู งอายุและโครงการขับเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่ สังคมสู งอายุ
อย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรฐานผูส้ ู งอายุสู่การปฏิบตั ิ) ของ สทส. ส่ วนโครงการอื่นแม้จะผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล แต่ก็เป็ นการผ่านในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่า อาจต้องมีการทบทวนการทางานรวมถึงการปรับปรุ งตัวชี้วดั
และเกณฑ์การประเมินผลให้เหมาะสมต่อไป
5.2. หากมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของโครงการต่างๆกับเป้ าหมายหรื อผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ ของ สท.
เพื่อพิจารณาว่าความสาเร็ จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีของโครงการต่างๆ สามารถผลักดันหรื อขับเคลื่อนให้
การทางานของ สท. ไปสู่ เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่กาหนดในแผนกลยุทธ์ สท. ปี พ.ศ. 2554-2557 ได้มากน้อยเพียงใด จะ
เห็นว่าผลลัพธ์ของโครงการต่างๆมีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็ นตัวชี้วดั ที่เป็ นเหตุ (leading indicators) ของผลลัพธ์เชิงกล
ยุทธ์ค่อ นข้างน้อย เช่ น ความสัม พันธ์เ ชิ งเหตุ และผลระหว่างวัต ถุประสงค์หรื อผลลัพ ธ์ของโครงการต่า งๆของ สทด.
กับเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ดา้ นพัฒนาเด็กมีไม่ชดั เจนและเพียงพอ จะผลักดันให้เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป็ นจริ งได้ โครงการ
สามารถทาให้เด็กมีสวัสดิภาพตามมาตรฐาน 6 มิติ แต่ผลลัพธ์เพียงเท่านี้ ไม่สามารถทาให้เด็กมีสวัสดิ ภาพและได้รับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ ตามมาตรฐานการส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ เด็กได้ หรื อกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงการกับเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์มีค่อนข้างน้อย
5.3 ในเรื่ องการจัดการเชิงกลยุทธ์ สท. จะมีสภาพเหมือนส่ วนราชการจานวนมากที่ก่อตั้งมาแล้วเป็ นเวลานาน คือ
มีงานต้องทาตามพันธกิ จเดิ มจานวนมาก มีงานประจาและงานเฉพาะกิ จให้ทาผูกพันไปเรื่ อยๆ ทาให้ดู เสมือน สท. ให้
ความสาคัญกับการจัดการเชิงกลยุทธ์นอ้ ย ทาให้เกิดข้อจากัดในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ค่อนข้างมาก เช่น ความไม่ชดั เจน
ของเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของสท.และของสานักและกองต่างๆ ความไม่ชดั เจนของตัวชี้วดั ผลผลิต ผลลัพธ์ การขาดการ
ประสานเชื่อมโยงระหว่างเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระดับสานักและกองกับเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของสท.และทาให้การ
จัดการเชิงกลยุทธ์กลายเรื่ องของการจัดทาแผนงานและงบประมาณ เป็ นภาระหน้าที่ของหน่วยงานวางแผน แทนที่จะเป็ น
ภารกิจสาคัญของผูบ้ ริ หารองค์กร
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5.4 เนื่องจากงานของ สท.เป็ นงานเชิงสังคม การสร้างหรื อการระบุถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชดั เจนเป็ นเรื่ องยากกว่า
งานเชิงกายภาพมาก ทาให้ สท.ขาดเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ชดั เจน หรื อพูดง่ายๆก็คือไม่สามารถบอกผลลัพธ์ที่ชดั เจนจาก
การทางานได้ สท.มีกลุ่มเป้ าหมาย 4 กลุ่มคือเด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ แต่ยงั ไม่สามารถบอกได้ชดั เจนว่าการ
ทางานของสท.จะทาให้เกิดผลลัพธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม อย่างไรบ้าง แม้สท.จะพยายามสื่ อสารว่าเป้ าหมายเชิ งกล
ยุทธ์ของหน่ วยงานคือ การส่ งเสริ มให้กลุ่มเป้ าหมายมีสวัสดิ ภาพและได้รับการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ตามมาตรฐานการ
ส่ งเสริ มสวัสดิภาพและคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่มเป้ าหมาย แต่เมื่อพิจารณาดูรายละเอียดของมาตรฐานแล้ว พบว่ายังมี
ลักษณะเป็ นนามธรรมอยูม่ าก ขาดคานิ ยามความหมายที่ชดั เจนของตัวชี้วดั ต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนที่เป็ นผูร้ ับบริ การ ไม่สามารถบอกได้ชดั เจนว่ากลุ่มเป้ าหมายที่มีสวัสดิภาพฯมีลกั ษณะ
อย่างไรบ้าง และไม่สามารถใช้เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่ชดั เจนนี้เป็ นจุดหมายปลายทางในการทางานของสานักและกอง
ต่างๆได้ แต่ละสานักและกองจึงกาหนดเป้ าหมายกันเอง และมีเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายอยูเ่ สมอ เพราะความเข้าใจไม่ตรงกัน
5.5 นอกจากการขาดเป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจนแล้ว การทางานเชิงยุทธศาสตร์ ของสท.ยังต้องเผชิ ญกับ
ปั ญหาความไม่ชดั เจนและความไม่เหมาะสมของตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่นามาใช้ การทางานของสานักและกองต่างๆ มักมีการ
กาหนดตัวชี้วดั ผลลัพธ์ของตนเองขึ้นมาลอยๆ เช่น ผูส้ ู งอายุที่เข้าถึงหลักประกันทางสังคม ผูส้ ู งอายุที่ได้รับการส่ งเสริ มให้
อยูใ่ นสังคมสู งอายุที่มีคุณภาพ โดยไม่สามารถบอกได้วา่ ผูส้ ู งอายุที่เข้าถึงหลักประกันทางสังคมต้องมีคุณลักษณะอย่างไร
บ้าง และไม่สามารถนาไปเชื่อมโยงกับเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูงขึ้นได้ ในแง่ความไม่เหมาะสมของตัวชี้วดั พบว่า
ตัว ชี้ วัด บางตัว เมื่ อ ก าหนดขึ้ น มาแล้ว ยัง เป็ นปั ญ หาที่ มี ก ารถกเถี ย งว่า ลัก ษณะเหล่ า นี้ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะขั้น พื้ น ฐานที่
กลุ่มเป้ าหมายพึงมีจริ งหรื อ หรื อเป็ นสิ่ งที่สท.ต้องทาให้เกิดขึ้นและสามารถทาให้เกิดขึ้นได้จริ งหรื อไม่ เช่น ผูส้ ู งอายุตอ้ งมี
เงินออมไว้ใช้ในยามจาเป็ น ผูส้ ูงอายุตอ้ งมีงานทาตามความต้องการ เป็ นต้น
5.6 การทางานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ของสท.ยัง ขาดการถ่ ายทอดเป้ าหมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ของสท.หรื อตัวชี้วดั ผลลัพธ์ของสท.ไปสู่ หน่วยงานระดับปฏิบตั ิการ (แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ของสานักและกอง)
หรื อถ่ายทอดเป้ าหมายของสานักไปสู่โครงการ/กิจกรรมต่างๆของสานักและกอง ทาให้ไม่มีการคัดเลือกโครงการที่สมควร
ดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนสท.ไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด โครงการต่างๆของ สท.ส่ วนมากจึงเป็ นโครงการ/แผนงานเดิมที่
เคยทามาก่อนการปรับการจัดการมาเป็ นการจัดการเชิงกลยุทธ์ โครงการเหล่านี้ ไม่ได้สร้างผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ช่วยขับเคลื่อน
สานัก/กองและสท.ไปตามยุท ธศาสตร์ ที่ก าหนด โครงการหลายโครงการเป็ นงานประจาหรื องานเชิ งนโยบายที่ สท.
จาเป็ นต้องทาตามพันธกิ จเช่น การประชุมคณะกรรมการต่างๆ แต่ไม่ได้เป็ นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยตรง ดังนั้นสท.
ควรแยกงานในแผนการปฏิบตั ิราชการเป็ น 2 ส่วน คืองานประจาซึ่ งไม่สามารถปรับเป็ นยุทธศาสตร์ ได้ กับงานยุทธศาสตร์
ซึ่งหมายถึงงานที่จะเน้นความสาคัญเพื่อทาให้สท.ไปสู่เป้ าหมายที่กาหนด
5.7 ในด้านเนื้องานที่ดาเนินการในโครงการต่างๆของสานักและกอง มีลกั ษณะสาคัญคือ 1) เน้นเรื่ องการสร้างองค์
ความรู ้ นวัตกรรม แล้วเผยแพร่ ความรู ้ไปสู่ เครื อข่ายด้วยวิธีการฝึ กอบรม การให้ทุนอุดหนุ นไปทาโครงการกิ จกรรมด้วย
ความรู ้ ที่ฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้ าหมาย จนดู เหมือนงานหลักของทุ กสานักและกอง คื อการจัดฝึ กอบรม จัดประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการ และกลายเป็ นยุทธวิธีหลักในการทางานของสท.ซึ่ งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้ าหมายได้นอ้ ย 2) การอุดหนุนทุนไปทา
โครงการ/กิ จกรรมต่างๆไม่ได้มองถึงความจาเป็ นหรื อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย แต่มองความพร้อมเครื อข่ายหรื อ
พื้นที่เป็ นหลัก ทาให้โครงการหรื อกิจกรรมบางส่วนที่ทา ไม่สนองตอบต่อความจาเป็ นหรื อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
3) กิ จกรรมหรื อ โครงการพัฒนากลุ่มเป้ าหมายส่ ว นมากมักเป็ นกิ จ กรรมเล็กๆ กิ จ กรรมหรื อโครงการขนาดใหญ่ที่ มี
ผลกระทบต่อกลุ่มเป้ าหมายสูงมีจานวนน้อย ทาให้ไม่โดดเด่น กลายเป็ นกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นงานสร้างกระแสเพียงครั้ง
คราว หรื อการทากิจกรรมแบบให้แล้วเสร็ จไป เกิดผลลัพธ์ในกลุ่มเป้ าหมายน้อย และ 4) งานส่วนใหญ่ถูกส่งผ่าน พมจ. และ
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เครื อข่าย ซึ่ งบางคนขาดความเข้าใจในโครงการที่ ได้รับมอบหมาย ทาให้กิจกรรมถูกดัดแปลงไปจากเดิ มจนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
6.ข้ อเสนอแนะ
จากข้อสังเกตและบทเรี ยนทั้งหลาย ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของ สท. คณะผูต้ ิดตาม
และประเมินผล ได้สังเคราะห์เป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการดาเนิ นงานส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและคุม้ ครอง
พิทกั ษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุในอนาคต ดังต่อไปนี้
6.1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ที่ ผ่านมา สท. ประสบความสาเร็ จในการทางานตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี เป็ นอย่างดี ทั้งในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ แต่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ส่งผลไปถึงผลลัพธ์หรื อเป้ าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์หรื อแผน
ระยะยาวเท่าที่ควร เพราะผลลัพธ์ของโครงการต่างๆมีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุของผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์
ค่อนข้างน้อย การดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิราชการประจาปี สท.ต้องให้ความสาคัญการจัดการเชิ งกลยุทธ์อย่างจริ งจัง
เพื่อให้องค์การมีเป้ าหมายในการทางานและยุทธวิธีขบั เคลื่อนองค์การไปสู่เป้ าหมายที่ชดั เจน ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรเข้ามามี
บทบาทในการประสานกลยุทธ์และโครงการของสานักและกองต่างๆให้พงุ่ ไปสู่เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์อนั เดียวกัน
2) สท. ต้องกาหนดเป้ าหมายในการทางานของ สท. และหน่ วยงานระดับสานักและกองของ สท. ให้มีความ
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรมมากกว่าสภาพที่ เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ทาให้มองเห็นภาพของผลลัพธ์ที่จะบังเกิ ดขึ้นกับผูร้ ับบริ การและ
ตัวชี้ วดั ผลลัพธ์เหล่านั้น เพื่อทาให้ผูป้ ฏิ บัติงานทุกคน ผูร้ ั บบริ การและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจตรงกัน แม้สท.จะ
พยายามสื่ อสารว่าเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ การส่ งเสริ มให้กลุ่มเป้ าหมายมีสวัสดิภาพและได้รับการคุม้ ครอง
พิทกั ษ์สิทธิ ตามมาตรฐานการส่ งเสริ มสวัสดิภาพและคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่มเป้ าหมาย แต่เมื่อพิจารณาดูรายละเอียด
ของมาตรฐานแล้ว พบว่ายัง มี ลกั ษณะเป็ นนามธรรม ขาดคานิ ยามความหมายที่ ชัดเจน และสิ่ งที่ กาหนดในมาตรฐาน
บางอย่างยังไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ ง ในปั จจุบนั
3) นอกจากการส่งเสริ มให้หน่วยงานทุกระดับกาหนดผลผลิตและผลลัพธ์ในการทางานให้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม
แล้ว สท. ยังต้องส่งเสริ มหน่วยงานต่างๆกาหนดตัวชี้วดั ผลผลิตและผลลัพธ์ในการทางานให้มีความชัดเจนถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และการทางานทุกครั้งต้องมีการกาหนดตัวชี้วดั ที่ชดั เจนไว้ล่วงหน้าเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาการกาหนดตัวชี้วดั
ที่คลุมเครื อ ไม่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งและไม่สามารถเชื่อมโยงกับเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในระดับสู งขึ้นได้ โดยอาจ
จัดในรู ปการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิการจริ งไปพร้อม ๆ กัน และในการ
จัดทาโครงการจะต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีความชัดเจนไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
4) สท.ควรให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สท. หรื อตัวชี้วดั ผลลัพธ์ของแผนกลยุทธ์
ไปสู่ หน่วยงานระดับปฏิบตั ิการ (แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ของสานักและกอง) หรื อถ่ายทอดเป้ าหมายของสานักและกองไปสู่
โครงการ/กิ จกรรมต่างๆของสานักและ เมื่อ สท.มี เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนเป็ นรู ปธรรมแล้ว จะต้องถ่ายทอด
เป้ าหมายนี้ให้เป็ นเป้ าหมายหรื อผลลัพธ์ระดับสานัก/กอง เป้ าหมายระดับองค์การอาจถูกแปลงไปเป็ นเป้ าหมายย่อยๆระดับ
สานัก หลายเป้ าหมาย ถูกแจกจ่ายให้สานัก/กองต่าง ๆ หน่ วยละ 1-2 เป้ าหมายย่อย จนครบทุกเป้ าหมายเพื่อให้มนั่ ใจว่า
เป้ าหมายระดับองค์การมีเป้ าหมายย่อยระดับสานัก/กองรองรับอยูท่ ้ งั หมด
5) ในขั้นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิ สท. และสานัก/กอง/โครงการ ควรทบทวนการคัดเลือกโครงการ
ที่จะใช้ขบั เคลื่อนสท.ไปตามยุทธศาสตร์ ที่กาหนด โครงการต่างๆของ สท. ส่ วนมากจึงเป็ นโครงการ/แผนงานเดิมที่เคยทา
มาก่อนการปรับการจัดการมาเป็ นการจัดการเชิงกลยุทธ์ โครงการเหล่านี้ ไม่ได้สร้างผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนสานัก/
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กอง และ สท. ไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด โครงการหลายโครงการเป็ นงานประจาหรื องานเชิงนโยบายที่ สท. จาเป็ นต้อง
ทาตามพันธกิจ สท. ควรใช้แนวคิดหรื อเทคนิ คการทาแผนที่ ยทุ ธศาสตร์ (strategy map) มาเป็ นเครื่ องมือในการคัดเลือก
โครงการที่ดีและเหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
6) สท. ควรแสวงหาวิธีการหรื อยุทธศาสตร์ใหม่ๆในการส่งเสริ มให้เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ เพื่อ
หลีกเลี่ยงวิธีการหรื อยุทธศาสตร์ แบบเดิมที่เน้นเรื่ องการสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ ไปสู่ เครื อข่ายด้วยวิธีการ
ฝึ กอบรม การให้ทุนอุดหนุนไปทาโครงการกิจกรรมด้วยความรู ้ที่ฝึกอบรมให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย จนดูเหมือนงานหลักของ
ทุกสานักและกอง คือการจัดฝึ กอบรม จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
7) การทางานของสท.เน้นสร้างเครื อข่ายกับอปท. แล้วให้ อปท. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพื้นที่รวมถึง
ส่ วนราชการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง แต่สิ่ง ที่ ทาให้เกิ ดสวัสดิ ภาพในกลุ่มเป้ าหมายหลายอย่างอยู่ในมื อหน่ วยราชการระดับ
กระทรวงทบวงกรม สท. ควรส่ งเสริ มให้เกิดเครื อข่ายการทางานระดับปฏิบตั ิการร่ วมกันระหว่างสท.กับส่ วนราชการเป็ น
พันธมิตร
6.2.แนวทางการส่ งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทกั ษ์ สิทธิเด็กและเยาวชน
1) สทด. และ สทย. ควรกาหนดเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในระดับสานักให้มีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรม มีความ
สอดคล้องกับเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์หรื อแผนระยะยาว และใช้เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของสานักเป็ น
กรอบในการกาหนดโครงการที่จะดาเนินการในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี โดยทบทวนมาตรฐานการส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
และคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ของเด็กและเยาวชน ให้มีความชัดเจน แสดงให้เห็ นถึงคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนและสิ ทธิ
ขั้นพื้น ฐานที่ เด็ก และเยาวชนไทยในยุคปั จจุ บันพึงมี หรื อ พึงเป็ น และเป็ นคุ ณ ลักษณะหรื อการกระทาที่ สท. สามารถ
ควบคุมดูแลให้บงั เกิดขึ้นได้
2) สานักและกอง ควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สท. เพื่อให้หน่วยงาน
ระดับสานัก/กองมียทุ ธศาสตร์ ที่หลากหลายสาหรับการขับเคลื่อนการทางานไปสู่ เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ ที่กาหนด และ
สามารถขับเคลื่อนการทางานของสท.ไปสู่เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของสท.ด้วย
3) สทย.ควรปรับปรุ งตัวชี้ วดั เด็กและเยาวชนมีสวัสดิ ภาพและได้รับการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ตามมาตรฐานฯ
ที่นามาใช้ในปั จจุบนั ให้มีการนิ ยามความหมายที่ เหมาะสม สามารถนาไปจาแนกเด็กและเยาวชนที่ มีความแตกต่างด้าน
สวัสดิภาพและการได้รับการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ได้ตามสภาพจริ ง รวมถึงการทบทวนตัวชี้วดั ระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่
นามาใช้ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีการนิยามความหมายของตัวชี้วดั เหล่านี้ให้ชดั เจน
4.) สทย. ควรแสวงหาลู่ทางในการเสริ มสร้างความแข็งแรงยัง่ ยืนให้กบั สภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบลเพื่อให้กลายเป็ นกลไกหลักในการส่ งเสริ มบทบาททางสังคมของเด็กและเยาวชน หรื อเป็ นเวที ให้เด็กและ
เยาวชนแสดงบทบาททางสังคม โดยอาจทาการศึกษาวิจยั ให้เห็นสภาพที่เป็ นจริ งของสภาเด็กทัว่ ประเทศ และแนวทางใน
การพัฒนาให้เกิดความมัน่ คงยัง่ ยืน
5) ถ้าพิจารณาจากเนื้ อหาของโครงการต่างๆที่สทย.ดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2555 จะเห็นว่า
โครงการส่วนใหญ่เป็ นโครงการเก่าที่ดาเนินการมาแล้วเป็ นเวลานาน หลายโครงการมีมาก่อนการนาแนวคิดการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์มาใช้ และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสัมพันธ์กบั เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ค่อนข้างน้อย ในอนาคต สทย.
ควรพิจารณทบทวนเปลี่ยนแปลง โครงการบางส่วนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ ที่นามาใช้เป็ น
หลัก
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6.3.แนวทางการส่ งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทกั ษ์ สิทธิผ้สู ู งอายุ
1) การดาเนิ นการของสานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ (สทส.) ยังมีเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่ไม่ชดั เจน เป็ น
รู ปธรรมเพียงพอให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน เครื อข่ายและบุคคลทัว่ ไปเกิดความเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะเป้ าหมายระดับผลลัพธ์หรื อ
ผลประโยชน์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูส้ ูงอายุกลุ่มเป้ าหมาย พบว่า สทส. มีการใช้คาหลายคาในเรื่ องนี้ เช่น ผูส้ ู งอายุที่เข้าถึง
หลักประกันทางสังคม ผูส้ ูงอายุที่ได้รับการส่งเสริ มให้อยูใ่ นสังคมสู งอายุที่มีคุณภาพ หรื อความมัน่ คงทางสังคมด้านต่าง ๆ
ดังนั้น สทส. ควรกาหนดเป้ าหมายหรื อเป้ าประสงค์ในการทางานของหน่วยงานให้มีความชัดเจน เป็ นรู ปธรรม สามารถระบุ
ผลลัพธ์หรื อผลประโยชน์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูส้ ูงอายุ โดยอาจนามาตรฐานสวัสดิภาพและคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ผสู ้ ู งอายุ
มาปรับเป็ นเป้ าประสงค์ในการพัฒนาผู ้สูงอายุ โดยเน้นถึงคุณลักษณะหรื อสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่ ผสู ้ ู งอายุไทยพึงมีในปั จจุบนั
และใช้เป้ าหมายนี้เป็ นคาหลักเมื่อพูดถึงเป้ าประสงค์ของสทส.
2) การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของ สทส. ในปั จจุบนั ยังคงอาศัยโครงการและกิจกรรมเดิม ๆ
ที่เคยทามาในอดี ตเป็ นส่ วนใหญ่ โครงการเหล่านี้ มกั จะมีวตั ถุประสงค์เฉพาะที่มุ่งบรรลุ แต่อาจไม่ได้เป็ นวัตถุประสงค์ที่
สามารถสนองตอบกับเป้ าประสงค์หลักของ สทส. ตามแผนยุทธศาสตร์ เมื่อมีการวัดและประเมินผลลัพธ์ของโครงการหรื อ
กิจกรรม ทาให้โครงการหรื อกิ จกรรมบางกิจกรรมไม่บรรลุผลลัพธ์ที่กาหนด ดังนั้น สทส. จึ งควรทบทวนโครงการที่ จะ
ดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี ต่อ ๆ ไป ควรพิจารณาจากเป้ าประสงค์ของยุทธศาสตร์ หรื อตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น
3) สทส. จึ ง มี โ ครงการที่ มี ล ักษณะเป็ นงานการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ผูส้ ู ง อายุใ ห้บ รรลุ ต ามเป้ าห มายหรื อ
เป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงโครงการเดี ยว แต่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมย่อย ๆ ภายในจานวนมาก กิ จกรรม
ย่อยๆเหล่านี้แต่เดิมล้วนเป็ นโครงการเอกเทศ ที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะของตนเอง แตกต่างไปจากโครงการอื่น ๆ แม้ถูกรวม
มาอยูใ่ นโครงการอันเดียวกัน แต่กิจกรรมเหล่านี้ ก็จะมีลกั ษณะเป็ นโครงการเอกเทศ มีผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นงานและ
การดาเนินการที่ค่อนข้างอิสระเนื่องจากแต่ละกิจกรรมจะมีเครื อข่ายหรื อพื้นที่การทางานของตนเอง การรวมโครงการหลาย
โครงการที่มีมาแต่เดิมและมีแนวคิดต่างกันมารวมกันเป็ นโครงการเดียว ทาให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถสร้างผลผลิต
และผลลัพธ์ เพื่อสนองตอบต่อเป้ าประสงค์ของโครงการหลักได้ การดาเนิ นการในปี ต่อไป สทส. ควร ไปทบทวนเพื่อแยก
กิ จกรรมที่ ไม่ สามารถรวมอยู่ใ นโครงการหลัก เพีย งออกมาเป็ นโครงการเอกเทศ ทั้งนี้ ควรพิจารณาจากแผนงานหรื อ
ยุทธศาสตร์ที่มีเป็ นหลัก
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