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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ : เทศบาลเมือง
สกลนคร เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งเอกสาร การศึกษาสถานที่ การสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ ในฐานะผู้ดาเนินการหลัก และการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยการเชื่อมโยง
เครือข่ายของหน่วยงานให้บริการด้านผู้สูงอายุในชุมชน จากการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองสกลนครได้
ดาเนินการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุในรูปของศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน มีการ
พัฒนาการให้บริการผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกให้มีคุณภาพที่ดี อันเป็นการเตรียมพร้อมของประชาชนเข้าสู่
วัยสูงอายุ

ข

Abstract
The Study of Best practice of Older Persons Welfare : Sakhonnakorn Municipality
Aims to synthesize data from a number of sources in order to appraise the local administration
welfare for older persons as a organization play roles and participate with networking group
whom work with older persons in the community. The findings as fellow:
The Sakonnakorn Municipality base on an integrated service concept which intends to resolve
welfare for older persons as multipurpose senior center. The multipurpose senior center is the
place to develop, service for older person members and place to people to prepare themselves
before they enter old.

ค

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาเอกสาร แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ : เทศบาลเมือง
สกลนคร ผู้จัดทาได้รับความช่วยเหลือจกสถาบัน หน่วยงานต่างๆ หลายฝ่าย ซี่งผู้จัดทาขอกล่าวนาม
เพื่อแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษไว้ ณ โอกาสนี้
กลุ่มแรก ผู้ที่สนับสนุนทุนวิจัย สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ จาก
แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (Thai
Uinversities for Healthy Piblic Policy: TUHPP) โดย ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด
รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร คุณยุวดี คาดการณ์ไกล วิทยากรผู้ให้ความรู้อาจารย์
ศุภชัย เมืองรักษ์ และผู้ประสานงานคุณปัฐมา ชูประเสริฐ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทางพื้นที่ เทศบาลเมืองสกลนคร ประกิอบด้วย นายกเทศมนตรีโกมุท ฑีฆนา
นนท์ นายโสภณ ดอนโคตรจันทร์ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน และรักษาการผู้อานวยการกอง
สวัสดิการสังคม นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายศิริศักดิ์ เซียสกุล
ผู้อานวยการศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสกลนคร นางสาวสุภา เซียสกุล สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุฯ
กลุ่มทีมงาน ตรวสอบข้อมูล โดย นางสาวเกศกุล สระกวีและนางสาวสุชาดา จียโชค ที่ช่วยเหลือ
ในการค้นคว้าข้อมูลและจัดทาต้นฉบับ
ขอได้รับความขอบพระคุณและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กัมปนาท บริบรู ณ์

ง

คานา
การจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุของประเทสไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเตรียมหลักประกัน
สาหรับผู้สูงอายุ การดาเนินงานศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ ก็เป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดเพื่อมุ่งตอบสนองการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ การจัดทา
เอกสาร แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ : เทศบาลเมืองสกลนคร จึงได้จัดทา
ขึ้นเพื่อหาแนวทาการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสกลนคร โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุต่อไป
อย่างไรก็ตามการจัดทาเอกสารฉบับนี้ อาจจะยังไม่สมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหา หากผู้อ่านมีข่อ
สังเกต ข้อแนะนาประการใด ผู้จัดทาขอน้อมรับด้วยความยินดี

กัมปนาท บริบรู ณ์
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บทที่ 1
โครงร่างองค์กร
เกริ่นนา
เทศบาลเมืองสกลนครได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479 ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2479 แต่ก่อนเรียกว่า “ศาลา
เทศบาลเมืองสกลนคร” เดิมนั้นตั้งอยู่สถานีรถปรับอากาศ ปัจจุบันสถานที่ตั้งเข้าที่ดินของวัดแจ้ง
แสงอรุณ เมื่อก่อนนั้นเป็นที่ตั้งของตลาดสด เทศบาล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2500 จึงย้ายมาตั้ง
สานักงานอยู่ใน ที่ปัจจุบันนี้ เขตเทศบาลมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 54.54 ตารางกิโลเมตรโดยยก
เอาพื้นที่ตาบลธาตุเชิงชุมและตาบลสะพานหินเป็นเขตเทศบาล
ปัจจุบันเทศบาลเมืองสกลนคร
มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 54,318 คน ในจานวน
21,342 ครัวเรือน ประกอบด้วย 40 ชุมชนมีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 996
คนต่อตารางกิโลเมตร
บทบาทหน้าที่
เทศบาลเมืองสกลนครมีหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายสาคัญๆ ได้แก่
(ก) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และสืบเนื่องมาถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และยังเน้นถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนร่วม
(ข) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

2

(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรง
มหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด

3

(ค) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
(ง) แผนกระจายอานาจ พ.ศ. 2551
(จ) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
ในการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การบารุงรักษาทั้งทางบกและทางน้า การรักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ การเตรียมให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และหน้าที่ที่อาจจัดทา คือ การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
การให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน การ
บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร การจัดให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษา
คนเจ็บไข้ ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ให้มีและบารุงทางระบายน้า เทศ
พาณิชย์
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P. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
ในส่วนนี้เป็นการอธิบายถึงลักษณะสภาพแวดล้อมการดาเนินการของเทศบาลเมือง
สกลนคร และความสัมพันธ์ที่สาคัญกับลูกค้า ผู้ส่งมอบคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งการ
นาเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองสกลนคร และความสัมพันธ์
ระดับองค์กร ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
P1. ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองสกลนคร
ประกอบด้วยรายละเอียดทั้งหมด 5
ส่วน ดังนี้
ก.(1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่เทศบาลเมืองสกลนครส่งมอบให้กับลูกค้า
มีจานวนทั้งหมด 7 ผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลักภายใต้กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
ตารางที่ 1.1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน
ผลิตภัณฑ์/บริการ
ลูกค้า
1. ประชาชนใน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน
พื้นที่เทศบาล
ด้านการศึกษา บริการรถ รับ – ส่งนักเรียนฟรี
เมืองสกลนคร
สนับสนุนให้มีสื่อการเรียนการสอน
2. หน่วยราชการ
สร้างสนามกีฬาชุมชนพร้อมอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนประชาชนให้ก่อตั้งกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ
3. กลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมอนามัยของชุมชน
4. ชมรม
สนับสนุนศูนย์อเนกประสงค์สาหรับสูงอายุในชุมชน

วิธีการส่งมอบ

การ
อบรม

การจัด
กิจกรรม

การให้
ความ
อนุเคราะห์
สถานที่

การ
ออกเทศ
บัญญัติ

การให้
เงินสนับสนุน
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ตารางที่ 1.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์/บริการ
การอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
 ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง
ประมาณเดือนตุลาคม กิจกรรมสังเขป
ประกวดปราสาทผึ้ง แห่ปราสาทผึ้ง แข่งขัน
เรือยาว งานพาแลง ชุมชน
 ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน
พฤศจิกายน กิจกรรมสังเขป ประกวด
กระทงประกวดขบวนแห่ ลอยพระประทีป
 ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรม
สังเขป ประกวดขบวนแห่ พิธีรดน้าดาหัว
 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือน
กรกฏาคม กิจกรรมสังเขป ประกวด ขบวน
แห่ต้นเทียน ประกวดต้นเทียน ถวายต้น
เทียนจานาพรรษ
 ประเพณีงานวันวิสาขบูชา ประมาณเดือน
มิถุนายน กิจกรรมสังเขป ประดับโคม
ทาบุญตักบาตร พิธีเวียนเทียน การศึกษา

ลูกค้า
วิธีการส่งมอบ
1. ประชาชนใน

การ
พื้นที่เทศบาลเมือง
อบรม
สกลนคร

การจัด
2. หน่วยราชการ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

การให้
3. ชมรม
ความ
4. มูลนิธิ
อนุเคราะห์
5. กองทุน
สถานที่

การเป็น
พี่
เลี้ยง

6

ตารางที่ 1.3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์/บริการ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
บาบัดน้าเสียพื้นที่บริเวณบ้านธาตุ และชุมชน
ข้างเคียง
การปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์
“ ตลาดสดน่าซื้อ ”
การก่อสร้างปรับปรุงสนามแข่งเรือ
ตารางที่ 1.4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์/บริการ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ส่งเสริมด้านการอาชีพให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น
โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ลูกค้า
วิธีการส่งมอบ
1. ประชาชนใน
การจัด
พื้นที่เทศบาลเมือง กิจกรรมและ
สกลนคร
สถานที่
2. หน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ชมรม
4. มูลนิธิ
5. กองทุน
ลูกค้า
1. ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาล
เมืองสกลนคร
2. กองทุน

วิธีการส่งมอบ

การ
ประชุม

การ
อบรม

ลูกค้า
1. ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาล
เมืองสกลนคร

วิธีการส่งมอบ

การ
ประชุม

การ
จัดสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ตารางที่ 1.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์/บริการ
การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาล
1. โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ท่อระบายน้า ถนน
2. แผนพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างมีส่วนร่วม
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ตารางที่ 1.6 นโยบายการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ผลิตภัณฑ์/บริการ
นโยบายการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ก้าวไปสู่เทศบาลนคร
ก่อสร้างอาคารสานักงานใหม่
การบริการต้องเป็นเลิศ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

ลูกค้า
1. ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาล
เมืองสกลนคร

วิธีการส่งมอบ

การ
อบรม

ประช
าสัมพันธ์

ตารางที่ 1.7 พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ผลิตภัณฑ์/บริการ
การส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อความสาเร็จ
ตามพันธกิจของเทศบาล
1. ความรู้และวิธีการ บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
2. ระบบทะเบียน วัสดุอุปกรณ์
3. ค่ายคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
4. ความรู้และสาระที่เกี่ยวกับงาน (ทุนการศึกษา
อบรม)
5. กฎระเบียบของชุมชน
6. ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
7. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
8. ระบบประเมินผลการทางาน
9. การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ

ลูกค้า
1. ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาล
เมืองสกลนคร
2. พนักงาน
เทศบาลเมือง
สกลนคร
3. ผู้บริหาร
เทศบาลเมือง
สกลนคร

วิธีการส่งมอบ

การ
ประชุม

การ
ประชาสัมพันธ์

การ
ถ่ายทอด

การจ้าง
ทาระบบ

การให้
ทุนการศึกษา
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ก.(2) ทิศทางองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองสกลนคร
2.1 วิสัยทัศน์ (

Vision) เทศบาลเมืองสกลนคร

“ก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ สนับสนุนการท่องเที่ยว”
2.2 พันธกิจ (mission) ของเทศบาลเมืองสกลนคร
-ประสาน สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในการบริหารงานเทศบาลไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ
- ส่งเสริมและสนับสนุน การประกอบการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
- เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
2.3 ค่านิยม (Value) ของเทศบาลเมืองสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทาเพื่อสกลนคร”
2,4ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ก.(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
1. จานวนบุคลากรมีจานวนทั้งสิ้น
757 คน แยกเป็น
1.1
พนักงานเทศบาล
171 คน
1.2 ลูกจ้างประจา
52 คน
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
423 คน
1.4 พนักงานครู
111 คน
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ทางานในเทศบาลเมืองสกลนครมานาน ความผูกพันต่อ
องค์กรจึงมีอยู่ในระดับสูงและมีการสนับสนุนจากผู้บริหารให้มีการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร
นอกจากนั้นเทศบาลเมืองสกลนครยังได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี รอบ
ปีงบประมาณ 2553 – 2556 ต่อเนื่องจากแผนอัตรากาลัง 3 ปี ฉบับที่ผ่าน เพื่อลดความซ้าซ้อน
เน้นการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าของบุคลากร ซึ่งเน้นการเพิ่มจานวนบุคลากรในส่วน
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ของพันธกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็น
รากฐานที่มั่นคงของตาบล
ก.(4) อาคาร สถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์
การแบ่งกลุ่มของอาคาร สถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ของเทศบาลเมือง
สกลนคร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจโดยแบ่งออกเป็น 4
ส่วน ได้แก่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริการประชาชน กีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนเทศบาล ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตารางที่ 1.8 อาคาร สถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์
ลักษณะงาน
ส่วนที่ 1
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส่วนที่ 2
การบริการประชาชน

ส่วนที่ 3
กีฬาและนันทนาการ

อาคาร สถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์
1) รถยนต์ดับเพลิงจานวน 4 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุ
น้า)
2) รถบรรทุกน้า จานวน 3 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้า)
3) รถยนต์กู้ภัย จานวน 2 คัน
ก. รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ 1 คัน
ข. รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 1 คัน รับโอนจาก ปภ. เขต 7 สกลนคร
4) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จานวน 1 เครื่อง
5) เครื่องสูบน้า รวม 6 เครื่อง
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสกลนคร
จานวน 2 แห่ง
เว็บไซต์ www.sakoncity.com
ศูนย์บริการประชาชน

1)
2)
3)
4)
5)
6)

สนามมิ่งเมือง
สนามกีฬาเทศบาลเมืองสกลนคร
สนามกีฬาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สวนสุขภาพ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
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7) สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย
8) สวนสุขภาพหนองทรายขาว
ส่วนที่ 4 โรงเรียนเทศบาล
ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง
ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

ก.(5) การดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
เทศบาลเมืองสกลนครต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกาหนดและข้อบังคับทั้ง
จากภายในและภายนอก ดังนี้
ตารางที่ 1.9 การดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
กลุ่มของ
เนื้อหาสาระ
ทางกฎหมาย/
กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ
1. ขอบเขต
อานาจหน้าที่
และหน้าที่ใน
การจัดบริการ
สาธารณะของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 “(เฉพาะหมวด 9) การปกครองส่วนท้องถิ่น”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)

พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542

ส่วนราชการที่เป็น
ผู้รักษาตามกฎหมาย

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

สานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ สานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอานาจ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551




2. การ
บริหารงาน
บุคคลของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น










ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการ
แผนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2551
การกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541
สานักงานคณะกรรมการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
ข้าราชการพลเรือน
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กระทรวงมหาดไทย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กระทรวงมหาดไทย
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2509
กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542)
กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2546)
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
(เหตุผลที่ต้องมีแก้ไขฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2508) ถึง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2548))
กระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับเงินบาเหน็จบานาญ
และ ก.บ.ท.
กระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบัตร
ประจาสมาชิกของหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
พ.ศ. 2541
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ตารางที่ 1.9 การดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (ต่อ)
กลุ่มของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เนื้อหาสาระ
ทางกฎหมาย/
กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ
2. การ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบัตร
บริหารงาน
ประจาตัวลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
บุคคลของ
พ.ศ. 2532
องค์กร

มาตรการดาเนินการสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ 6
ปกครองส่วน
ด้าน
ท้องถิ่น (ต่อ) 
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.
2539

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. 2536
3. รายละเอียด 
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.
ในการจัดทา
2522
บริการ
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน
สาธารณะ
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
อัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และกาหนดลักษณะ
ของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็น
อุปสรรคสาคัญยิ่งในการประกอบอาชีพในการดารง
ชีพ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.
2542

ส่วนราชการที่เป็น
ผู้รักษาตาม
กฎหมาย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
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4. การ
บริหารงาน
ภายในองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น





พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง พ.ศ. 2539
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ฉบับที่ 1-12 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติข้องมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 4
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535

แนวทางการปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลง
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ประธานศาลปกครอง
สูงสุด
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
นายกรัฐมนตรี
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
ข.(1) โครงสร้างองค์กร

ประกอบด้วยรายละเอียดทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
และระบบธรรมาภิบาล

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของเทศบาลเมืองสกลนคร ประกอบด้วย สภาเทศบาลและ
คณะเทศมนตรี เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) จาก 3 เขตเลือกตั้งเขตละ 6
คน เข้ามาทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติในสภาเทศบาลและให้ความเห็นชอบเลือกคณะเทศมนตรี
ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 3 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2
คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงาน
ต่างๆของเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจาทั่วไปของ
เทศบาลโดยแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานและการบริการออกเป็นส่วนงานต่างๆ ดังแผนภาพที่ 1.1
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1. สานักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการกลาง งานสารบรรณ การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาร่างเทศบัญญัติ งานประชุมสภาเทศบาล การจัดทาทะเบียน
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานเลือกตั้ง งานทะเบียน การให้คาปรึกษาหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลทั้งหมด ราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
2. สานักการคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การ
ควบคุมการเบิกจ่ายงานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3. สานักการช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและ
ซ่อมบารุง แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สานักการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งาน
กิจการศาสนาส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและ
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เยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด และงาน
สวนสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผนหรือโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานของ
เทศบาล และโครงการ ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม ที่ได้รับมอบหมาย
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ
และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทาประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
สานักการช่าง/ สานักงานปลัด/ สานักการคลัง

การบริหารงาน
บุคคล

สานักงานปลัด/ งานธุรการ/ กองสวัสดิการสังคม/ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม/สานักการศึกษา

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สานักงานปลัด/ งานธุรการ/ กองสวัสดิการสังคม/ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม/สานักการศึกษา

การประกัน
procument

หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ สานักการคลัง/กองวิชาการและแผนงาน

Core process

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ สานักงานปลัด/ สานักการช่าง/ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม/ สานักการศึกษา/ กองสวัสดิการสังคม
พันธกิจ
ประสาน สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในกาบริหารงานเทศบาลไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ
- ส่งเสริมและสนับสนุน การประกอบการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

- เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
แผนภาพที่ 1.2 แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าของเทศบาลเมืองสกลนคร

ความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองสกลนคร

Support process

โครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์กร
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ระบบธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสกลนคร
เทศบาลเมืองสกลนครนอกจากจะมีการควบคุมตรวจสอบการบังคับบัญชาตาม
โครงสร้างองค์กรที่กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว เทศบาลเมืองสกลนครยังเน้นถึงการสร้างระบบ
ควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
เน้นถึงการสร้างความตระหนักและบรรยากาศของการควบคุมในหน่วยงาน ให้
บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยผู้บริหาร
ซึ่งทางเทศบาลเมืองสกลนครให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยรับผิดชอบโดยตรงเพื่อที่จะแสดงให้
เห็นถึงการให้ความสาคัญของเรื่องดังกล่าว
เทศบาลเมืองสกลนครมีกระบวนการที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวมและในแต่ละกิจกรรมของแต่ละ
หน่วยงาน โดยจะต้องมีการระบุกิจกรรมในระดับหน่วยงานที่มีความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงว่า
ส่งผลกระทบอย่างไรและหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร
ยกตัวอย่าง
3. กิจกรรมการควบคุม
หลังจากมีการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ทางหน่วยงานทุก
หน่วยงานจะต้องมีการกาหนดนโยบายและวิธีการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานดาเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรมการควบคุมในเชิงป้องกันเพื่อ
ลดความเสี่ยง 2) กิจกรรมแบบค้นพบ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อพบความเสียหาย 3) กิจกรรม
การควบคุมแบบแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก และ 4) กิจกรรมการควบคุมแบบ
ส่งเสริม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งทาง
เทศบาลเมืองสกลนครจะมีการดาเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และมีการ
วางระบบติดตามผลจากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดาเนินการในองค์ประกอบนี้จะเน้นถึงการสื่อสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานซึ่งรวมทั้งข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงินทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น
4.1 สารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ
Internet เพื่อช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆอย่างรวดเร็ว
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4.2 การประสานงานภายในและภายนอกกองสวัสดิการสังคม
4.2.1 การประสานงานภายในกองสวัสดิการสังคม และทุกกองใน
เทศบาลเมืองสกลนคร โดยเฉพาะสานักการคลัง เพื่อให้การประสานงานด้านงบประมาณ การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงที รวมทั้งงบประมาณ
ตามโครงการฝึกอบรม เป็นต้น
4.2.2 การประสานงานภายนอก เช่น การประสานงานผู้นาชุมชน ด้าน
การจัดการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านการสวัสดิการสังคม
การติดต่อประสานงานระดับ จังหวัด และท้องถิ่นด้วยกัน1
5. การติดตามประเมินผล
เป็นกระบวนการประเมินผลภายในของการปฏิบัติงานและประเมินระบบ
ควบคุมภายในให้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการติดตามการประเมินผล ยกตัวอย่างเช่น การติดตามประเมินผลปรับปรุงใช้
แบบสอบถามและการรายงานต่างๆเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ของเทศบาล
เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือราชการ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบ
สรุปผลการประเมินทั้ง
4 องค์ประกอบของกองสวัสดิการสังคม พบว่า การ
ติดตามประเมินการควบคุม กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ยังไม่บรรลุภารกิจ
เนื่องจากยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาบรรจุและเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะและเกี่ยวข้องกับระเบียบ
กฎหมาย ที่พิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะต้องติดตามผลและวางแผนควบคุมต่อไป
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ข.(2) กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาดที่สาคัญ
 กลุ่มผู้รับบริการหรือกลุ่มลูกค้า
ตารางที่ 1.10 กลุ่มผู้รับบริการหรือกลุ่มลูกค้า
กลุ่มผู้รับบริการ
1. ประชาชนใน 40
ชุมชน

ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส่งมอบ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
2.การอนุรักษ์ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน
3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร

ความต้องการและความคาดหวัง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงสร้างพื้นฐาน
ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การสร้างรายได้
การจัดให้บริการสาธารณะ/สวัสดิการ
สังคม
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 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 1.11 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส่งมอบ ความต้องการและความคาดหวัง
1.กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข
2.สถานีตารวจภูธรเมือง
สกลนคร
3.กลุ่มผู้สูงอายุ,สาขาสภา
ผู้สูงอายุฯ
4.อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

บริการสาธารณสุขมูลฐาน

การป้องกันสาธารณภัย

ความร่วมมือ อุปกรณ์และ
งบประมาณสนับสนุน

5.โรงเรียน

การให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความรู้ งบประมาณ และการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน

การรักษาความปลอดภัย
การจัดกิจกรรมบริการ

ความร่วมมือและงบประมาณ
สนับสนุน
ความร่วมมือและงบประมาณ
สนับสนุน
ความรู้และงบประมาณ
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ข.
(3) และ (4) ประเภทผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้จัดจาหน่ายที่สาคัญ และ
ความสัมพันธ์ กลไกการสื่อสารระหว่างกลุ่มดังกล่าว
ตารางที่ 1.12 ประเภทผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้จัดจาหน่ายที่สาคัญ และ
ความสัมพันธ์ กลไกการสื่อสารระหว่างกลุ่มดังกล่าว
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า ผลิตภัณฑ์/บริการ
คู่ความร่วมมือ
ทีส่ ่งมอบให้กับ
ตัวแทนจาหน่าย
องค์กรเรา
ฯลฯ

ข้อกาหนดที่
สาคัญที่สุด

กลไกในการ
สื่อสารระหว่าง
กัน

บทบาทในการ
ช่วยสร้าง
นวัตกรรม
ร่วมกับองค์กร
เรา

แผนและขั้นตอน
การกระจาย
อานาจ พ.ศ.
-การประชุม
1. กลุ่มอาสาสมัคร การให้บริการ
เครือข่าย อสม.
2542 มาตรา 16 -ความสัมพันธ์
สาธารณสุข
สาธารณสุข
ส่วนตัว
มูลฐาน
-การทาข้อตกลง เครือข่าย
2. สถานีตารวจ
การรักษา
-การฝึกอบรม อาสาสมัคร
เมืองสกลนคร
ความปลอดภัย
เชิงปฏิบัติการ
ศูนย์
3. กลุ่มผู้สูงอายุ, การจัดกิจกรรม
เอนกประสงค์
สาขาสภาผู้สูงอายุ
สาหรับผู้สูงอายุ
ฯ
4. อาสาสมัคร
การป้องกันอัคคีภัย
ในชุมชน
ป้องกันและ
และอุทกภัย
เตือนภัยของแต่
บรรเทาสาธารณ
ละชุมชน
ภัย
5. โรงเรียน

การให้การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน
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P2. ความท้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ก.(1) และ ก.(3) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
เป็นการกล่าวถึงลาดับในการเปรียบเทียบของเทศบาลเมืองสกลนครเมื่อเทียบกัน
กับคู่เทียบ
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ตารางที่ 1.13 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

ประเภท
การแข่งขัน
1.การแข่งขัน
ภายในประเทศ

คู่เทียบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาสวนกวาง (มี
ศูนย์เอนกประสงค์
สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ที่เป็นศูนย์นาร่อง
เช่นกัน)

ประเด็นการ
เทียบเคียง
การจัดทาบริการ
สาธารณะด้านศูนย์
เอนกประสงค์
สาหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชน

ผลการดาเนินงาน
ในปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่
เทียบ
เทศบาลเมือง
สกลนครมีผลการ
ดาเนินงาน
เทียบเคียงกับคู่
เทียบดังกล่าวได้
ดีกว่า

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข้อจากัดในการ
ได้มาซึ่งข้อมูล

1. ได้รับรางวัลจาก
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
2.ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

พื้นที่ของ ทั้งสอง
อปท อยู่คนละ
จังหวัด อาจจะมีผล
ต่อการเทียบเคียง
ในกรณีนี้เทียบจาก
การที่มีศูนย์ฯ ใน
พื้นที่ทั้งสองแห่ง

ปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
1.การกระจาย
อานาจการตัดสินใจ
2.การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม
3.การวางแผนอย่าง
มีส่วนร่วม
4.การสร้างเครือข่าย
การทางานกับ
หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
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ก.(2) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของ
องค์กร
ตารางที่ 1.14 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันขององค์กร
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขันทั้ง
ด้านนวัตกรรม ความร่วมมือ การแข่งขัน
ปัจจัยภายในเทศบาลเมืองสกลนคร อาคารสถานที่ของศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชน มีอาคารถาวรใช้สาหรับการดาเนินกิจกรรม ทาให้
อาคารสถานที่
การให้บริการเป็นไปด้วยดี สะดวก เกิดกิจกรรมที่
หลากหลาย
การที่นายกเทศมนตรีได้เข้ามาทางานได้เป็นสมัยที่สอง
การเมืองภายในท้องถิ่น
ทาให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงานตามนโยบาย
สามารถผลิตผลงานที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความ
ยั่งยืน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
การสร้างเครือข่ายความรู้ในภารกิจต่างๆ ที่เทศบาลต้อง
ปัจจัยภายนอกเทศบาลเมือง
รับผิดชอบ เช่นในส่วนของสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่ต้องมีการ
สกลนคร
การสนับสนุนด้านงบประมาณ ความรู้ ประมาณงานจาก หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ด้าน
จากหน่วยงานภายนอก
ผู้สูงอายุเพื่อจะได้สร้างความยั่งยืนในการทางานด้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุต่อไป
ปัจจัยแต่ละด้าน
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ข.(1) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้านธุรกิจ ด้าน
ปฏิบัติการ และด้านบุคลากร
ตารางที่ 1.15 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้านธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ
และด้านบุคลากร
ประเด็น
สิ่งท้าทาย / ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
เทศบาลเมืองสกลนคร มีเครือข่ายการทางานด้านผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง อาทิ
ด้านการจัดทา
บริการสาธารณะ ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดรวมถึงอาสาสมัครผุ้
สูงอายุ มีส่วนร่วมในการจัดบริการในศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชนได้
ด้านปฏิบัติการ อาคารสถานที่ของศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน มีอาคาร
ถาวรใช้สาหรับการดาเนินกิจกรรม ทาให้การให้บริการเป็นไปด้วยดี
สะดวก เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย
บุคคลโดยส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ด้านทรัพยากร
มีศักยภาพที่จะศึกษางานด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยงานอื่นเพิ่มเติมใน
บุคคล
กรณีที่ยังไม่สามารถบรรจุบุคคลเข้ามา แต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่สามารถ
รับบุคลากรตามตาแหน่งงานได้จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทางาน
ความยั่งยืนของ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ตลอดจน
คณะกรรมการ มีส่วนส่งผลให้การดาเนินงานการบริหารที่เอื้อต่อการ
องค์กร
ส่งผลในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพต่อการดาเนินการในการวางแผน
กิจกรรม และการจัดบริการที่ให้กับผู้สูงอายุ เป็นไปตรงกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ และกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นด้วย หาก
พิจารณาจะพบว่าศอสช. มีการจัดให้บริการและกิจกรรมที่มีความเป็น
บูรณาการในหลายมิติ และยังมีความหลากหลายในรูปแบบของกิจกรรม
ที่มีให้ผู้สูงอายุ และรวมไปถึงผู้ต่างวัยด้วย
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ค. ระบบการปรับปรุงและผลการดาเนินการ
ค.(1)
ระบบการปรับปรุง ผลการดาเนินการ การประเมินผล และ
กระบวนการเรียนรู้
- แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองสกลนคร
เพื่อให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองสกลนครโดย
ส่วนใหญ่จะแบ่งแยกตามหน่วยงานตามเกณฑ์ของการตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะตามเกณฑ์ดังกล่าวหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองสกลนคร
จะต้องมีการประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุมการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวแต่ละ
หน่วยงานจะต้องเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องระบุแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานในกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยง รวมถึงวิธีการประเมินผลการทางานเพื่อทาให้เกิดการควบคุมการทางานอย่างเป็นระบบ
- แนวทางและวิธีการในการประเมินผล และกระบวนการเรียนรู้ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางและวิธีการในการประเมินผลการทางานของเทศบาลเมืองสกลนคร
นอกจากจะมีการประเมินผลการทางานตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทางานระหว่างหน่วยงานภายใน ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้เพิ่มเติม
ยังเป็นวิธีการประเมินผลทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนยุทธศาสตร์ที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน และร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลเมือง
สกลนคร ออกแบบการติดตามการประเมินผลร่วมกัน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคการลงพื้นที่
สารวจความต้องการของประชาชนร่วมกัน ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้ในการทางานเกือบทุก
กระบวนการ เป็นต้น
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บทที่ 2
เกณฑ์รางวัลกับการเลือกกรณีศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
แสดงการพิจารณาการเลือกกรณีศกึ ษาและกระบวนการทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ โดย
การศึกษาครั้งนี้พิจารณาจากการได้รับเลือกเป็นศูนย์นาร่อง 1 ใน 8 แห่งในระดับประเทศ ซึ่งใน
บทนี้แบ่งการนาเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เกณฑ์รางวัลกับการเลือกกรณีศึกษาและกระบวนการที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ
ส่วนที่ 2 กระบวนการที่เลือกศึกษาและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากกระบวนการที่จะศึกษา
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เกณฑ์รางวัลกับการเลือกกรณีศึกษาและกระบวนการที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ
การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกรณีศึกษา คือ ดังนี้
1. ) ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนครได้รับเลือกเป็นศูนย์นาร่อง 1 ใน 8 แห่งใน
ระดับประเทศ ตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ในการประชุมครั้งที่
2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
2. ) จากผลจากการวิจัย “การศึกษาผลการดาเนินงาน ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน” โดย สาหนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสานักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ พ.ศ.2552 พบว่า ศอสช.ทม.
สกลนคร เป็น
2.1. ) ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน ศอสช. ที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) จนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของ ศอสช.นั้น และอาจนาไป
เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือปรับใช้กับ ศอสช.อื่น โดยเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
1. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
2. มีโครงสร้างของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับเชื่อมโยงอย่างชัดเจน ทาให้
เห็นการสนับสนุนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯมีหลายภาคส่วนของประชาชน
4. คณะกรรมการที่ปรึกษามีหลายภาคส่วนของรัฐ เอกชน และประชาชน
ฯลฯ
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5. ภาคประชาชนเข้มแข็ง ทั้งที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ ผู้นาและประชาชนทั่วไป
เจ้าภาพหลักมีนโยบายอย่างชัดเจนที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ
6. ลักษณะกิจกรรมที่จัดให้มีการบูรณาการในหลายมิติ และมีหลาย
รูปแบบ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ
2.2. ) มีผลสาเร็จมากในการดาเนินงาน โดยการวิจัยพบว่าปัจจัยที่นาไปสู่
ความสาเร็จมาก มีดังนี้
(1) มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้นามีความชัดเจนในด้าน
- แนวคิดในการจัดการสวัสดิการทางสังคม
- แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ฯ
- การบริหารจัดการ
(3) การนาแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ฯ เข้ามาใช้ในการจัดตั้ง
และบริหารศูนย์ฯ
(4) การวางแผนการจัดให้บริการและกิจกรรม ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
(5) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมี
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดในการให้บริการสวัสดิการทางสังคมใน
รูปแบบศูนย์อเนกประสงค์ฯ
ซึ่งเกณฑ์การเลือกการศึกษาศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมือง
สกลนคร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การพิจารณาศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
หัวข้อประเมิน
เกณฑ์การพิจารณา
1. ได้รับเลือกเป็นศูนย์นาร่อง 1 ใน 8 1. ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกาหนด
แห่งในระดับประเทศ
a. ประชาชนและภาคราชการในการจัดบริการผู้สูงอายุ
2. ศอสช. ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best
b. มีสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุอยู่แล้ว
Practice)
c. สาขาสภาผู้สูงอยุมีความเข้มแข็ง
3. มีผลสาเร็จมากในการดาเนินงาน
d. มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงโดยใช้รุปแบบ
ศูนย์อเนกประสงค์
2. เกณฑ์การเป็นแบบอย่างที่ดี
a. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
b. มีโครงสร้างของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับเชื่อมโยงอย่าง
ชัดเจน ทาให้เห็นการสนับสนุนการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
c. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯมีหลายภาคส่วนของ
ประชาชน
d. คณะกรรมการที่ปรึกษามีหลายภาคส่วนของรัฐ เอกชน
และประชาชน ฯลฯ
e. ภาคประชาชนเข้มแข็ง ทั้งที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ ผู้นาและ
ประชาชนทั่วไป
f. เจ้าภาพหลักมีนโยบายอย่างชัดเจนที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ

หลักฐานบ่งชี้/ข้อมูลบ่งชี้
1. ตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ (กผส.) ในการประชุมครั้งที่
2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
2. ผลจากการวิจัย “การศึกษาผลการ
ดาเนินงาน ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน” โดย สาหนัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
สานักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์ พ.ศ.2552
พบว่า ศอสช.ทม.สกลนคร
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ลักษณะกิจกรรมที่จัดให้มีการบูรณาการในหลายมิติ และมี
หลายรูปแบบ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ผู้สูงอายุ
3. เกณฑ์ในการดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็จมาก
a. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
b. ผู้นามีความชัดเจนในด้าน
- แนวคิดในการจัดการสวัสดิการทางสังคม
- แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ฯ
- การบริหารจัดการ
c. การนาแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ฯ เข้ามาใช้
ในการจัดตั้ง และบริหารศูนย์ฯ
d. การวางแผนการจัดให้บริการและกิจกรรม ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
e. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดในการ
ให้บริการสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบศูนย์
อเนกประสงค์ฯ
*
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ส่วนที่ 2 กระบวนการที่เลือกศึกษาและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากกระบวนการที่ศึกษา
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการที่เลือกศึกษาคือ กระบวนการ ประกอบด้วย
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร
ขั้นตอนที่ 2 การบริหารงานของศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมือง
สกลนคร
ขั้นตอนที่ 3 การบริการกิจกรรมของศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมือง
สกลนคร
จากขั้นตอนของกระบวนการได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว และแบ่งขั้นตอน
ดังกล่าวออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ สามารถสรุปได้ตามแผนภาพดังนี้
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3.แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสกลนคร
1. การจัดตั้งศูนย์
1. นโยบายการจัดตั้งศูนย์

1.1.1. การรับนโยบายนโยบายจากของหน่วยงาน
ภาครัฐฯ จากกระทรวง พม.

1.1.2. การบูรณาการความเข้าใจระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐฯที่เกี่ยวข้องและประสานงาน
ร่วมกัน

1.1.3. การพิจารณาให้เทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดาเนินงานโครงการนาร่อง ศอสช.

1.1.4. จัดประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อการ
ขับเคลื่อน ให้เกิดศอสช. อย่างเป็นรูปธรรม

1.1.5. จัดเวทีประชาคม พบชุมชนในทุกๆชุมชน รวม
ประมาณ40 ชุมชน
2. การตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช.โครงสร้างของ
ศอสช.ทม.สกลนคร
1.2.1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จานวน
19 คน

2. การบริหารจัดการแบบยั่งยืน
1. การตั้งคณะกรรมการ 3 ส่วนคือ
2.1.1. คณะกรรมการที่ปรึกษา จานวน 14 คน
2.1.2. คณะกรรมการบริหาร เทศบาลเมืองสกลนคร
แต่งตั้ง 19 คน จากสามองค์กร
2.1.3. อาสาสมัคร
2.1.3.1. อาสาสมัครในศูนย์อเนกประสงค์ฯ
จานวน 37 คน
2.1.3.2. อาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
จานวน 40 คน และอสม.ในชุมชน
จานวน 63 คน
2.1.3.3. สมาชิกศูนย์อเนกประสงค์ ที่เป็น
ผู้สูงอายุใน 40 ชุมชน จานวน 1,000
คน
2. แผนการดาเนินกิจกรรมในศูนย์ฯ

3. การบริการกิจกรรมของศูนย์ฯ
3.1 กิจกรรมย่อยทั้งหมด 29 กลุ่มกิจกรรม
3.2 กิจกรรมประจาวัน วันจันทร์-ศุกร์
3.3 กิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรม
3.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
เทศบาลเมืองสกลนคร
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กระบวนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสกลนคร สามารถอธิบายในรายละเอียดได้
ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์
1. นโยบายการจัดตั้งศูนย์
1.1.1. รับนโยบายนโยบายจากของหน่วยงานภาครัฐฯ จากกระทรวง พม.
1.1.2. การบูรณาการความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐฯที่เกี่ยวข้องและ
ประสานงานร่วมกัน
1.1.3. เทศบาลเมืองสกลนครจึงได้รับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินงาน
โครงการนาร่อง ศอสช.
1.1.4. จัดประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อน ให้เกิดศอสช. อย่างเป็น
รูปธรรม มติของที่ประชุมโดยสรุปว่าการดาเนินการของ ศอสช. นั้นควร
ดาเนินการโดยผู้สูงอายุในชุมชน การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลาย
ระดับทั้งในระดับชุมชนและส่วนกลาง เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวคิด ศอสช.
ก่อนตั้งศูนย์
1.1.5. จัดเวทีประชาคม พบชุมชนในทุกๆชุมชน รวมประมาณ40 ชุมชน ก่อนที่จะตั้ง
ศูนย์ฯ โดยจัดพบประชาชนทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ เป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี
2. การตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช.โครงสร้างของ ศอสช.ทม.สกลนคร แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร จานวน 19 คน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาเป็น
คณะกรรมการร่วมบูรณาการในระดับจังหวัด และมีองค์กรภาคประชาชนเข้ามาร่วม
ด้วย
1.2.1. กระทรวง พม. ได้ส่งผ่านงานไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อดาเนินการต่อ โดย
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน คณะกรรมการที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี
เมืองสกลนครการประชุมมีมติ ร่วมกันแบ่งเป็น 3 ส่วน
1.2.2. คณะกรรมการที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร
1.2.3. คณะกรรมการบริหาร
1.2.4. คณะกรรมการดาเนินงาน (อาสาสมัคร)

34

2. การบริหารจัดการแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นการบริหารศูนย์ฯ โดยภาคประชาชน มีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา 3 ส่วนคือ
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองสกลนครเป็นประธาน และ
คณะกรรมการจานวน 14 คน ประกอบด้วย
2.1.1. นายกเทศมนตรีเป็นประธาน
2.1.2. รองนายกเทศมนตรีเป็นรองประธาน
2.1.3. ผู้อานวยการกองทุกกองเป็นกรรมการที่ปรึกษา
2.1.4. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชนร่วมให้คาปรึกษาและร่วมทางานอย่างใกล้ชิด
2.1.5. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจากเทศบาลเมืองสกลนคร 1 คน
2. คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสกลนครเป็นประธาน
กรรมการ มีการประชุมร่วมกันทุก 3 เดือน องค์ประกอบคณะกรรมการแต่ละชุด
ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้สูงอายุ องค์กรเอกชน ตัวแทนจากมูลนิธิ
ต่าง ๆ ปราชญ์ชุมชน โดยเทศบาลเมืองสกลนครแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 19 คน
จากสามองค์กร ประกอบด้วย
2.2.1. องค์กรเอกชน ได้แก่ เครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอสม. สโมสรโร
ตารี สโมสรไลอ้อน เมตตาธรรมมูลนิธิ สมาคมคนพิการ สภาเด็กและเยาวชน
สื่อมวลชน
2.2.2. องค์กรภาครัฐ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน ศูนย์แพทย์ชุมนโรงพยาบาล
สกลนคร 2
2.2.3. องค์กรท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนและผู้นา
ชุมชน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี ประจาจังหวัดสกลนคร ประธาน
กรรมการบริหารและประธานศูนยอเนกประสงค์ฯ เสนอโครงการขอรับโครงการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลเมืองสกลนคร และ
ประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน เป็นต้น และชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
สกลนคร เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนรายเดือน นามาเป็น
ค่าอาหารกลางวันผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมในศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ ร่วม
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เสวนา แลกเปลี่ยนประสงบการณ์การจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ แก่ผู้สนใจที่มา
ศึกษาดูงานศูนย์ฯ
3. คณะกรรมการดาเนินงาน โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกอบด้วย ผู้อานวยการบริหารศูนย์ฯ ตัวแทนจากผู้สูงอายุ และ
อาสาสมัครสมัครจากชมรมต่าง ๆ เข้ามาบริหารศูนย์ฯด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินงานเป็นอาสาสมัครที่แบ่งตามการดาเนินกิจกรรม ได้ดังนี้
2.3.1. อาสาสมัครในศูนย์อเนกประสงค์ฯ จานวน 37 คน มาจากผู้นาองค์กร ชมรมใจ
ชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร แต่งตั้งเป็นผู้อานวยการศูนย์หัวหน้าฝ่าย 3 ฝ่าย
และผู้ช่วย คือฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจกรรมนันทนาการ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
กิจกรรมและผู้ช่วย 29 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สุขภาพ
อนามัย พิธีทางศาสา ประดิษฐ์ ดนตรีไทย นันทนาการ มวยโบราณ อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ อาคารสถานที่ มวยไทย แอโรบิค ออกกาลังกายด้วยไม้พลอง ซี่กง
บริการ ลีลาสเพื่อสุขภาพ กีฬาในรม ดนตรีพื้นเมือง สวัสดิการ แพทย์แผนไทย
นวดแผนไทย อาหารขนมเครื่องดื่ม พานบายศรี และงานใบตอง ถักโคเช
ดอกไม้จันทน์ คาราโอเกะ ดอกไม้ประดิษฐ์ ตุ๊กตาผ้า ประดิษฐ์ของที่ระลึก ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมประจาวัน วันจันทร์-ศุกร์ วันละ 5-7 คน สามารถนาสมาชิกในองค์กร
ชมรม มาร่วมจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุในวันที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังจัด
กิจกรรมในงานวันเกิดประจาเดือนของสมาชิก และจัดกิจกรรมต้อนรับผู้มาศึกษา
ดูงานที่ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
2.3.2. อาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จานวน 40 คน และอสม.ในชุมชนจานวน
63 คน รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3 ต่อ 1 ชุมชน คนหนึ่งดูแลผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยอยู่ในบ้านตามลาพัง ยากไร้ หรือพิการ ใช้ศอสช.เป็นศูนย์ปฎิบัติงาน
ออกปฎิบติงานทุกสัปดาห์ ร่วมกับอาสามัครศอสช. กองสัวดิการสังคม และศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 2 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ยังมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร
2.3.3. สมาชิกศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลเมืองสกลนครมี
จานวน 1,000 คน จากจานวนผู้สูงอายุทั้งหมดในชุมชน 4,563 คน
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3. การบริการกิจกรรมของ ศอสช กิจกรรมของศูนย์ฯ ได้ดาเนินโดยอาสาสมัคร ซึ่งมี
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมย่อยทั้งหมด 29 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สุขภาพอนามัย พิธี
ทางศาสา ประดิษฐ์ ดนตรีไทย นันทนาการ มวยโบราณ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
อาคารสถานที่ มวยไทย แอโรบิค ออกกาลังกายด้วยไม้พลอง ซี่กง บริการ ลีลาสเพื่อ
สุขภาพ กีฬาในรม ดนตรีพื้นเมือง สวัสดิการ แพทย์แผนไทย นวดแผนไทย อาหาร
ขนมเครื่องดื่ม พานบายศรี และงานใบตอง ถักโคเช ดอกไม้จันทน์ คาราโอเกะ ดอกไม้
ประดิษฐ์ ตุ๊กตาผ้า ประดิษฐ์ของที่ระลึก ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และกลุ่มกิจกรรมงาน
ประเพณีวัฒนธรรม โดยมีอาสาสมัครในศูนย์อเนกประสงค์ฯ รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมย่อยในศูนย์
2. กิจกรรมประจาวัน วันจันทร์-ศุกร์ วันละ 5-7 คน สามารถนาสมาชิกในองค์กร ชมรม
มาร่วมจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุในวันที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอาสาสมัครในศูนย์
อเนกประสงค์ฯ รับผิดชอบการจัดกิจกรรมย่อยในศูนย์ กิจกรรมในแต่ละวันมีดังนี้
3.2.1. วันจันทร์กิจกรรมให้ความรู้ทั่วไป
3.2.2. วันอังคารกิจกรรมงานใบตอง
3.2.3. วันพุธ กิจกรรมงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
3.2.4. วันพฤหัสบดี กิจกรรมปฏิบัติงานทาอาหาร
3.2.5. วันศุกร์ กิจกรรมลีลาศ/ราวง
3. จัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมในงานวันเกิดประจาเดือนของ
สมาชิก กิจกรรมจัดงานวันเกิด ของสมาชิกประจาเดือนโดยจะจัด รวมคนที่เกิดในเดือน
เดียวกันซึ่งจะจัดทาบายศรีสู่ขวัญ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันรวมทั้งมอบของขวัญ ให้
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด ซึ่งเกิดในเดือนนั้น กิจกรรมต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์
อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมทาบุญใส่บาตร
ตามเทศกาลสาคัญโดยมีอาสาสมัครในศูนย์อเนกประสงค์ฯ รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมย่อยในศูนย์
4. กิจกรรมรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3 ต่อ 1 ชุมชน คนหนึ่งดูแลผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยอยู่ในบ้านตามลาพัง ยากไร้ หรือพิการ ใช้ศอสช.เป็นศูนย์ปฎิบัติงาน
ออกปฎิบติงานทุกสัปดาห์ ร่วมกับอาสามัครศอสช. กองสัวดิการสังคม และศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 2 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ยังมีส่วนร่วมในการ

37

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร โดยมีอาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และอสม.ในชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบและดาเนินกิจกรรมนี้
5. สมาชิกศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน จะเป็นผู้เข้าร่วมทากิจกรรมของ
ศูนย์ฯ แบบไปเช้าเย็นกลับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
จากแผนกระบวนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสกลนคร สามารถพิจารณาใน
กระบวนการย่อยในแต่ละขั้นตอนที่มีรายละเอียดตามตารางที่ 2.2 ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 กระบวนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสกลนคร
ขั้นตอนที่ 1: การจัดตั้งศูนย์
Input
1. นโยบายของหน่วยงานภาครัฐฯ
2. หน่วยงานภาครัฐ (พม.)
3. นายกเทศบาลเมืองนครสกลนคร

1.

2.

3.

4.
Input Spec

Process
การบูรณาการความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐฯที่เกี่ยวข้องและประสานงานร่วมกัน จัด
ประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อน
ให้เกิดศอสช.
จัดประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาเป็น
คณะกรรมการร่วมบูรณาการ ซึ่งผลจากการมีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
การจัดเวทีประชาคม เพื่อไปพบชุมชนในทุกๆ
ชุมชน รวมประมาณ40 ชุมชน ก่อนที่จะตั้งศูนย์ฯ
โดยจัดพบประชาชนทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ เป็น
ระยะเวลาเกือบ 1 ปี (นับแต่เริ่มเข้าโครงการ
จนกระทั่งเริ่มตั้งศูนย์ฯ) เพื่อรับฟังข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะต่างๆรวมทั้งมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนวคิด ศอสช.ไปพร้อมกัน และ
สอบถามความต้องการกับชุมชนในเขตเทศบาล
การตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช.
Process Requirement

Output
1. เกิดศอสช.อย่างเป็นรูปธรรม มติของที่
ประชุมโดยสรุปเห็นพ้องกันว่าการ
ดาเนินการของ ศอสช. นั้นควร
ดาเนินการโดยผู้สูงอายุในชุม
2. ผลจากการประชุมภาคีเครือข่ายทาให้
เกิดคณะกรรมการบริหาร จานวน 19
คน
3. ผลจากการจัดเวทีประชาคม คือมีการ
ตอบรับกลับมาจากชุมชนที่แสดงความ
ต้องการที่จะมี ศอสช.
4. เกิดการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จานวน 19 คน

Customer
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
ชุมชนและส่วนกลาง
2. ภาคีเครือข่ายคณะ
กรรมการบริหาร
3. ประชาชนใน 40 ชุมชน

Output Objective

Outcome Objective
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Best Practice 1.1.1

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
ระเบียบศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริการ และคณะผู้บริหาร
ศูนย์ฯ

แม้ว่าแนวคิดจัดตั้ง ศอสช. จะเป็นนโยบายจากภาครัฐการรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนด้วยโดยมีการเชิญประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ หลายระดับทั้งในระดับชุมชนและส่วนกลาง นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร ได้จัดให้มีเวทีประชาคม โดยได้ไปพบชุมชนใน
ทุกๆชุมชน รวมประมาณ40 ชุมชน ก่อนที่จะตั้งศูนย์ฯ โดยจัดพบประชาชนทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ เป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี (นับแต่เริ่มเข้า
โครงการจนกระทั่งเริ่มตั้งศูนย์ฯ) เพื่อรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆรวมทั้งมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวคิด ศอสช.ไปพร้อมกัน
และสอบถามความต้องการกับชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งผลตอบรับกลับมาจากชุมชนคือ ชุมชนแสดงความต้องการที่จะมี ศอสช. ด้วยเช่นกัน
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ตารางที่ 2.2 กระบวนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสกลนคร (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 : การบริหารจัดการแบบยั่งยืน
Input
1.
2.
3.
4.

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสกลนคร
องค์กรเอกชน
องค์กรภาครัฐ
องค์กรท้องถิ่น

Input Spec

Process
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
2. การประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดแผนกิจกรรม

Process Requirement
ระเบียบศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
เทศบาลเมืองสกลนคร

Output
1. เกิดคณะกรรมการ 3 ส่วนคือ
1.1คณะกรรมการที่ปรึกษา จานวน 14 คน
4.2 คณะกรรมการบริหาร เทศบาลเมือง
สกลนครแต่งตั้ง 19 คน จากสาม
องค์กร
4.3 อาสาสมัคร
4.3.1 อาสาสมัครในศูนย์อเนกประสงค์ฯ
จานวน 37 คน
4.3.2 อาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.) จานวน 40 คน และอสม.
ในชุมชนจานวน 63 คน
4.3.3 สมาชิกศูนย์อเนกประสงค์ ที่เป็น
ผู้สูงอายุใน 40 ชุมชน จานวน
1,000 คน
2. เกิดแผนการดาเนินกิจกรรมในศูนย์ฯ

Output Objective
คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการทาแผน
ประจาปีของศูนย์ ฯ
มีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมบริการ

Customer
1. คณะกรรมการศูนย์ฯ
2. สมาชิกศูนย์ฯ

Outcome Objective
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Best Practice 1.1.1

คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ฯที่มาจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง และส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูง จะเห็นว่าในคณะกรรมการดาเนินงานนั้นเป็น
บุคลากรที่มาจากประชาชนผู้สูงอายุที่เกษียณอายุจากงานแล้ว มาจากหลากหลายอาชีพ มาช่วยกันทางานด้วยจิตอาสา ประกอบกับแต่ละท่านที่เป็นกรรมการใน
คณะดาเนินงานเป็นผู้มีระดับการศึกษาสูง ขณะที่ยังไม่เกษียณมีตาแหน่งทางการบริหารที่สูงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อมาทางานจึงนาประสบการณ์จากการทางานมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดผลสูงสุดต่อผู้สูงอายุ จะเห็นได้จากครงสร้างในการบริหารงานของ ศอสช.ทม.สกลนครจากโครงสร้างดังกล่าวทาให้สังเกตได้ว่า
ศอสช.เทศบาลเมืองสกลนคร มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน และที่สาคัญมีภาคประชาชน (ผู้สูงอายุ) เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารด้วย ตลอดจนมี
ตัวแทนเกือบทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการดาเนินกิจกรรม ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งอาจเป็นผลจากตัวของประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ซึ่งประธานคณะกรรมการดาเนินงานนั้นตัวท่านได้เกษียณอายุราชการในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและท่านได้ผ่านงานในหน้าที่นี้มาหลายโรงเรียน
ทาให้ท่านมองภาพ ศอสช. ในเชิงโครงสร้างการบริหารได้ชัดเจน ประกอบกับนายกฯเมืองสกลนครท่านมีความรู้ในหลักการบริหาร และมีความเข้าใจเนื้องานใน
กระบวนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการทางสังคมให้กับชุมชนเป็นอย่างดี
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ตารางที่ 2.2 กระบวนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสกลนคร (ต่อ)
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ขั้นตอนที่ 3 : การบริการกิจกรรม
Input
1. คณะกรรมการดาเนินงาน
1.1. อาสาสมัครในศูนย์อเนกประสงค์ฯ
จานวน 37 คน
1.2. อาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
จานวน 40 คน
1.3. อสม.ในชุมชนจานวน 63 คน

Input Spec

Best Practice 1.1.1

Process
การกาหนดแผนกิจกรรมตามหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินงานแต่ละส่วน

Process Requirement
ระเบียบศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
เทศบาลเมืองสกลนคร

Output

Customer

1. กิจกรรมของศูนย์ฯ
สมาชิกศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ
1.1. กิจกรรมย่อยทั้งหมด 29 กลุ่ม
ในชุมชน เทศบาลเมืองสกลนครมีจานวน
กิจกรรม
1,000 คน
1.2. กิจกรรมประจาวัน วันจันทร์-ศุกร์
1.3. กิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรม
1.4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชน เทศบาลเมืองสกลนคร

Output Objective
ศูนย์ฯ มีกิจกรรมตอบสนองต่อผู้เข้ารับ
บริการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

Outcome Objective

มีกิจกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้ต่างวัย ดังที่จะเห็นได้จากตารางกิจกรรมหลักที่มีให้บริการกับผู้มารับบริการทุกวัย และให้บริการ
ทั้งภาคเช้า-บ่ายลักษณะกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯแห่งนี้มีให้ผู้มารับบริการนั้นเป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการทั้งด้านจิตใจ สังคม และการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีไปพร้อมกัน และสามารถร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ต่างวัย
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การจัดสวัสดิการหรับผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสกลนคร มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ฯได้ผ่านขั้นตอนการจัดตั้งครบทุกขั้นตอน ศูนย์ฯ มีสถานภาพการ
ดาเนินงานอยู่ในขั้นตอนการดาเนินงานตามที่สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ได้กาหนด
ไว้ 9 ขั้นตอน คือ
1.1. เผยแพร่แนวคิด/รูปแบบศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ
1.2. การรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนของแต่ละชุมชนรวมทั้งเด็ก เยาวชน และสตรี
1.3. จัดเวทีประชาคมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อตัดสินใจร่วมกัน
1.4. การจัดสรรทรัพยากรโดยเน้นการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในที่นี้คือ
จัดตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และ จัดตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน(บริหารศูนย์ฯ)
1.5. จัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
1.6. มีการวางระบบและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การวางระบบในที่นี้ขอ
กล่าวถึงการวางระบบที่เป็นส่วนอาคาร สถานที่ ส่วนการบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1.7. จัดทาเวทีประชาคมเพื่อกาหนดกิจกรรมที่เป็นที่ต้องการของชุมชน
1.8. การวางแผนการดาเนินกิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่มา
เสริม หรือเป็นการปฏิบัติกิจกรรมตามภารกิจปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
1.9. สรุปและถอดบทเรียน ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้สาหรับทุกศูนย์ฯนาร่อง
2. ขั้นตอนที่ 2 มีการจัดการบริหารที่ดี พิจารณาดังนี้
2.1. คณะกรรมการบริหารการดาเนินงานศูนย์ฯ
ที่มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
คณะกรรมการดาเนินงานโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
(ดาเนินงาน)
ศูนย์ฯ มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก กรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งมาจาก อบต.
นั้นทาหน้าที่เพียงให้คาแนะนา แต่การบริหารกิจกรรมนั้นมาจากภาคประชาชนซึ่งเป็น
ตัวแทนผู้สูงอายุในตาบลนั้น ดังนั้นการจัดทากิจกรรมจึงมาจากภาคประชาชนหรือบาง
โครงการมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารศอสช .และ
กิจกรรมของ อบต. นับว่าเป็นการบูรณาการในด้านกิจกรรมและแนวคิดในการทางาน
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ร่วมกันของภาคประชาชน และ อบต.ด้วยมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาจาก
ตัวแทนในพื้นที่ และทุกภาคส่วน จึงทาให้เกิดการเชื่อมโยงในการบริหารจัดการที่ดีมาก
ของศูนย์ฯ
2.2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาจากตัวแทนในพื้นที่ และทุกภาคส่วน จึงทาให้เกิด
การเชื่อมโยงในการบริหารจัดการที่ดีมากของศูนย์ฯ
3. ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนกิจกรรมและการจัดให้บริการ
4. จากปัจจัยในการจัดการบริหารที่ดีข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตลอดจนคณะกรรมการระดับจังหวัด
มีส่วนส่งผลให้การ
ดาเนินงานการบริหารที่เอื้อต่อการส่งผลในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพต่อการ
ดาเนินการในการวางแผนกิจกรรม และการจัดบริการที่ให้กับผู้สูงอายุ เป็นไปตรงกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ และกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นด้วย หากพิจารณาจะ
พบว่าศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน. มีการจัดให้บริการและกิจกรรมที่มีความ
เป็นบูรณาการในหลายมิติ และยังมีความหลากหลายในรูปแบบของกิจกรรมที่มีให้ผู้สูงอายุ
และรวมไปถึงผู้ต่างวัยด้วย
ทั้งนี้รายละเอียดของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศจะนาเสนอในบทถัดไป
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บทที่ 3
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากการวางโครงสร้างการดาเนินงานของศูนย์ฯที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ศูนย์ฯได้รับเลือกเป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในเรื่องของ การจัดการบริหาร และการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน และที่สาคัญมีภาคประชาชน (ผู้สูงอายุ) เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร
ด้วย ตลอดจนมีตัวแทนเกือบทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดตั้ง ศอสช.ทม.สกลนคร สรุปได้ดังนี้
1. การวางแผน กาหนดแผนที่ต้องดาเนิน การจัดตั้งศูนย์ฯ
1.1. วิเคราะห์นโยบายการจัดตั้งศูนย์ นโยบายจากหน่วยงานรัฐ สอดคล้องกับ นโยบาย
ของทม.ที่มีแนวคิด และกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ ทม.สกลนคร มีนโนบายที่ชัดเจนในเรื่องผู้สูงอายุ
2. ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ให้เป็นไปตามแผน
3. การตรวจสอบศูนย์ฯที่ตั้งขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย
4. การปรับปรุงและพัฒนา โดยกาหนดมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ฯที่ทาให้เป็น ศอศช.ทม.สกลนครเป็น
Best Practice ได้แก่
4.1. การจัดการบริหาร
4.2. การจัดกิจกรรม
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กระบวนการเกิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
1. การจัดตั้งศูนย์
1.1. นโยบายการจัดตั้งศูนย์
1.2. การตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอสช.โครงสร้างของ
ศอสช.ทม.สกลนคร

2. การบริหารจัดการแบบยั่งยืน
2.1. คณะกรรมการ 3 ส่วน
2.2. แผนการดาเนินกิจกรรมในศูนย์ฯ

3. การบริการกิจกรรมของศูนย์ฯ

4. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน มิติการบริการกิจกรรมของศูนย์ฯ
จุดแข็ง (Strengths)
เป็นความแข็งแกร่ง (ข้อดี) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
ศูนย์ฯต่อการทากิจกรรม ได้แก่
» มีการบูรณาการกิจกรรมทุกด้าน
» มีกิจกรรมและการดาเนินกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ
» มีกิจกรรมเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
» อาสาสมัครในชุมชนมาช่วยกิจกรรม เป็นทุนทางสังคมที่
มีอยู่ในพื้นที่ มีผู้ช่วยเสริมเครือข่ายการให้บริการผู้สูงอายุ

โอกาส (Opportunities)
เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ โดยการเพิ่มความ
หลากหลายของกิจกรรม เพื่อจูงใจผู้สูงอายุในชุมชนให้เข้า
ร่วมบริหารและร่วมกิจกรรมมากขึ้น

จุดอ่อน (Weaknesses)
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมบริการได้แก่
» สถานที่ คับแคบ เนื่องจากมีสมาชิกมากขึ้น
» ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิน
กิจกรรม
» ลักษณะบางกิจกรรมที่จัดยังไม่ชัดเจน
» ไม่มีส่วนงานที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ของศูนย์
» งบประมาณการทากิจกรรม ค่อนข้างจากัด (25,000
บาท/เดือน) เนื่องจากมีสมาชิกมากขึ้น ระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สะดวก และล่าช้า
อุปสรรค (Threats)
เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เงิน
สนับสนุนการทากิจกรรมจากภายนอกการหางบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนภาคอื่นและเอกชนยังไม่ได้รบ
การสนับสนุน

ข้อบ่งชี้ที่ประสบความสาเร็จการจัดการบริหารและการจัดกิจกรรมที่เป็น Best Practice ของ
ศูนย์ฯ คือ
(1) ศูนย์ฯได้ผ่านขั้นตอนการจัดตั้งครบทุกขั้นตอน
ศูนย์ฯ มีสถานภาพการดาเนินงานอยู่ในขั้นตอนการดาเนินงานตามที่สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
ได้กาหนดไว้ 9 ขั้นตอน คือ
(1.1) เผยแพร่แนวคิด/รูปแบบศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ
(1.2) การรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนของแต่ละชุมชนรวมทั้งเด็ก เยาวชน และสตรี
(1.3) จัดเวทีประชาคมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อตัดสินใจร่วมกัน
(1.4) การจัดสรรทรัพยากรโดยเน้นการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในที่นี้คือ
จัดตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และ จัดตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน(บริหารศูนย์ฯ)
(1.5) จัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
(1.6) มีการวางระบบและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การวางระบบในที่นี้ขอ
กล่าวถึงการวางระบบที่เป็นส่วนอาคาร สถานที่ ส่วนการบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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(1.7) จัดทาเวทีประชาคมเพื่อกาหนดกิจกรรมที่เป็นที่ต้องการของชุมชน
(1.8) การวางแผนการดาเนินกิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่มา
เสริม หรือเป็นการปฏิบัติกิจกรรมตามภารกิจปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
(1.9) สรุปและถอดบทเรียน ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้สาหรับทุกศูนย์ฯนาร่อง
(2) มีการจัดการบริหารที่ดี พิจารณาดังนี้
(2.1) คณะกรรมการบริหารการดาเนินงานศูนย์ฯ ที่มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในคณะกรรมการดาเนินงาน โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (ดาเนินงาน) ศูนย์ฯ
มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก กรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งมาจาก อบต.นั้นทาหน้าที่
เพียงให้คาแนะนา แต่การบริหารกิจกรรมนั้นมาจากภาคประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนผู้สูงอายุใน
ตาบลนั้น ดังนั้นการจัดทากิจกรรมจึงมาจากภาคประชาชนหรือบางโครงการมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน .
และกิจกรรมของ อบต. นับว่าเป็นการบูรณาการในด้านกิจกรรมและแนวคิดในการทางาน
ร่วมกันของภาคประชาชน และ อบต.ด้วย
(2.2) มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาจากตัวแทนในพื้นที่ และทุกภาคส่วน จึงทาให้เกิดการ
เชื่อมโยงในการบริหารจัดการที่ดีมากของศูนย์ฯ
(3) การวางแผนกิจกรรมและการจัดให้บริการ
จากปัจจัยในการจัดการบริหารที่ดีข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา ตลอดจนคณะกรรมการระดับจังหวัด มีส่วนส่งผลให้การดาเนินงานการบริหารที่
เอื้อต่อการส่งผลในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพต่อการดาเนินการในการวางแผนกิจกรรม และการ
จัดบริการที่ให้กับผู้สูงอายุ เป็นไปตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ และกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตในท้องถิ่นด้วย หากพิจารณาจะพบว่าศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.
มีการจัด
ให้บริการและกิจกรรมที่มีความเป็นบูรณาการในหลายมิติ
และยังมีความหลากหลายในรูปแบบของ
กิจกรรมที่มีให้ผู้สูงอายุ และรวมไปถึงผู้ต่างวัยด้วย
(4) วิสัยทัศน์ของผู้นาคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จากการศึกษาพบว่า ผู้นา (ประธาน
กรรมการ/ผู้อานวยการศูนย์ฯ) มีความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างดี
(4.1) การบริหารจัดการ
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(4.2) มีการศึกษาถึงปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุ ในแต่ละบริบทของพื้นที่ตนเองอย่าง
เข้าใจ นอกเหนือจากการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ (ทั้งที่มีอยู่ในตนเอง แลผู้สูงอายุท่านอื่น)
(4.3) มีความเข้าใจในแนวคิดการจัดบริการสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ จึงเป็นปัจจัยที่
สาคัญ นาไปสู่การวางแผนการจัดบริการและดาเนินกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบอย่างบูรณา
การให้กับผู้สูงอายุและผู้ต่างวัยได้อย่างตรงกับความต้องการ และเหมาะสมในแต่ละบริบทของ
พื้นที่ของ ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.
(5) การผสมผสานของวิสัยทัศน์ของผู้นา คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯมีการจัดการที่ดี เข้าใจ
ปัญหาและสถานการณ์ผู้สูงอายุ ประกอบกับมีแนวคิดการจัดบริการสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ
จึงทาให้เกิดการวางแผนในการบูรณาการจัดกิจกรรม และการจัดให้บริการ กับผู้รับริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้คะแนนภาพรวมความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อกระบวนการให้บริการอยู่
ในระดับสูง
(6) จากผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทาให้เห็นและพิจารณาความเป็นแบบอย่างที่ดี
(Best Practice) ของ 3 ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน. ในเรื่องของการจัดการบริหาร และ
การจัดกิจกรรม
(7) การรับรู้ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน. จาก
การผ่านขั้นตอนกระบวนการดาเนินงานในขั้นตอนที่ 1 (เผยแพร่แนวคิดรูปแบบ ศูนย์อเนกประสงค์
สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.) ขั้นที่ 2 (การรวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหาความต้องการ ฯลฯ) และขั้นที่ 3 (จัด
เวทีประชาคม) ของทั้ง 3 ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.ที่ทาอย่างจริงจัง และใช้ระยะเวลา
ในการดาเนิน 3 ขั้นตอน ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น ศูนย์อเนกประสงค์
สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.ทม.สกลนคร ทาให้ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสาร และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการให้บริการสวัสดิการตามแนวทาง ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน. และ
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน ก็มีความเข้าใจในแนวคิดนี้พอสมควร รวมทั้งเจ้าภาพหลัก
ด้วย จึงทาให้
(7.1) ได้รับการประสานงานร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นที่
ไปขอความร่วมมือ ได้มีการประสานตอบรับในการสนับสนุนอย่างดีในกิจกรรมต่างๆ
ของแต่ละ ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน. ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก ศูนย์
อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน. ได้รับการแนะนาทางวิชาการจากเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง(สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวง พม.) และเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด
(พมจ.) ที่เข้าไปให้คาปรึกษา แนะนา (Supervise) ทางด้านวิชาการ แนวคิด ศูนย์
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อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน. แนะนากิจกรรม เป็นต้น (ตลอดจนกาเขียน
โครงการเพื่อขอทุน - กิจกรรมนี้ทาหลังจากการจัดตั้ง ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน.เรียบร้อยแล้ว) และนอกจากนี้ในพื้นที่ ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน.ทม.สกลนคร ยังได้รับความรู้ แนวคิดใหม่ที่ให้บริการสวัสดิการทาง
สังคมในรูปแบบศูนย์อเนกประสงค์ฯจาก รองศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ผู้เสนอรูปแบบ ศูนย์อเนกประสงค์
สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.นี้ด้วย จากการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ศูนย์
อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.นี้ จึงทาให้หน่วยงานต่างๆมีการรับรู้ มีความ
เข้าใจ และเห็นประโยชน์คุณค่า จึงให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดี
(7.2) หากพิจารณาทางด้านผู้มารับบริการ ในเรื่องการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์
อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน. จากการศึกษาพบว่า ผู้มารับบริการ ศูนย์
อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.ดังกล่าว มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้ข่าวสาร
ของผู้มารับบริการในระดับปานกลางค่อนข้างสูง (ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชน.ทม.สกลนคร 6.34 ) กว่าทุกพื้นที่ที่ศึกษา
(7.3) สาหรับความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน. พบว่า ผู้มา
รับบริการศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.มีความรู้มาก(ศูนย์อเนกประสงค์
สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.ทม.สกลนคร 8.05 )เกี่ยวกับ ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน.ของผู้มารับบริการ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.ทม.สกลนคร ประสบ
ความสาเร็จ
1. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- มีโครงสร้างของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับเชื่อมโยงอย่างชัดเจน ทาให้เห็นการ
สนับสนุนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯมีหลายภาคส่วนของประชาชน
- คณะกรรมการที่ปรึกษามีหลายภาคส่วนของรัฐเอกชน และประชาชนฯลฯ
2. ภาคประชาชนเข้มแข็ง ทั้งที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ ผู้นาและประชาชนทั่วไป
3. เจ้าภาพหลักมีนโยบายอย่างชัดเจนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
4. ลักษณะกิจกรรมที่จัดให้มีการบูรณาการในหลายมิติ และมีหลายรูปแบบ นาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ
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จากข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดตั้ง การดาเนินการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ จนทาให้เป็นศูนย์ฯที่ประสบความสาเร็จมากและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)ในด้านการ
จัดการบริหาร และ การจัดกิจกรรมนั้น สามารถนาวิเคราะห์ให้เห็นเห็นถึงปัจจัยสาคัญต่าง ๆ ตาม
กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของศูนย์ฯ ได้ดังนี้

ตารางที่ 3.2 วงจร PDCA แสดงกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของศูนย์
อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.ทม.สกลนคร ที่เป็น Best Practice (PDCA ระดับของ ผู้
วิเคราะห์ศูนย์ฯในภาพรวมทั้งหมด )
การวางแผน
การปฏิบัติ
การตรวจสอบประเมินผล การปรับปรุง และพัฒนา
(P)
(D)
(C)
(A)
»
วิเคราะห์นโยบายการ » วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ » ข้อมูลที่ได้จากการ
» หัวข้องานที่ปรับปรุง
จัดตั้งศูนย์
SWOT เพื่อ ประเมิน
วิเคราะห์แบบ SWOT
และพัฒนา สามารถ
โดยศึกษานโยบาย
สถานการณ์ ซึ่งช่วยให้
มาตรวจสอบกับ
กาหนดเป็น Best
จากหน่วยงานรัฐ
กาหนดจุดแข็งและ
นโยบายและผลการ
Practice ของศูนย์ฯ
สอดคล้องกับ
จุดอ่อนจาก
ทางานจริงของศูนย์ฯว่า
ได้แก่
นโยบาย
สภาพแวดล้อมภายใน
สอดคล้อง เป็นไปตาม การจัดการบริหาร
ของทม.ที่มีแนวคิด และ
โอกาสและอุปสรรคจาก
นโยบาย
การจัดกิจกรรม
กิจกรรม สาหรับผู้สูงอายุ
สภาพแวดล้อม
» SWOT = นโยบาย =
ทม.สกลนคร มีนโนบายที่
ภายนอกตลอดจน
การทางานของศูนย์ฯ
ชัดเจนอย่างมาก ในเรื่อง
ผลกระทบที่มีศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
จากปัจจัยเหล่านี้ต่อการ
ทางานขององค์กร
o ได้ผลการ
» หาข้อมูลของศูนย์และนา
วิเคราะห์ SWOT
ข้อมูล
ตามตารางที่ 2
ไปวิเคราะห์
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ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์สภาพของศูนย์ โดยใช้กระบวนการ SWOT

จุดอ่อน (Weaknesses)
จุดแข็ง (Strengths)
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจาก
เป็นความแข็งแกร่ง (ข้อดี) ที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายใน
2. กิจกรรม
2. นโยบาย
» ลักษณะบางกิจกรรมที่จัดยังไม่
» นโยบายของรัฐ สอดคล้องกันกับ
ชัดเจน
หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลเมือง
3. ไม่มีสว่ นงานที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้
สกลนคร)
ของศูนย์ฯ
» ระดับส่วนกลาง (กระทรวงการพัฒนา
4. สถานที่และอุปกรณ์
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
» คับแคบ เนือ่ งจากมีสมาชิกมากขึ้น
สนับสนุนเรื่อง การติดตามงาน การให้
ความรู้การจัดตั้ง และการดาเนินการ
» ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้
จัดตั้งศูนย์ฯ
ในการดาเนินกิจกรรม
5. งบประมาณ
» นโยบายด้านสังคมของ ทม.สกลสนคร
มีความชัดเจนในเรื่องผู้สูงอายุ
» งบประมาณการบริหาร ค่อนข้างจากัด
3. การบริหาร
(25,000 บาท/เดือน) เนื่องจากมี
สมาชิกมากขึ้น
» โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
» ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
» การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สะดวก และล่าช้า
ศูนย์ฯที่มีภาคประชาชนร่วมอย่าง
แท้จริง
4. บุคลากร
» คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูง นา
ประสบการณ์มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
» สมาชิกมีการรับรู้ และมีความเข้าใจใน
แนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์อเนกประสงค์
สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.เป็นอย่างดี
5. กิจกรรม
» มีการบูรณาการกิจกรรมทุกด้าน
» มีกิจกรรมและการดาเนินกิจกรรมที่
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หลากหลายรูปแบบ
» มีกิจกรรมเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
6. อาสาสมัครในชุมชนมาช่วยกิจกรรม เป็น
ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ มีผู้ช่วยเสริม
เครือข่ายการให้บริการผู้สูงอายุ
7. ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ในโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วย
ภูมิปัญญาพื้นบ้านสกลนคร จานวน
500,000 บาท
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อ
เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร ภายนอก
1. สามารถขอการสนับสนุนจากภาคเอกชน
1.เงินสนับสนุนจากภายนอกการหา
ในด้านต่าง ๆ ได้
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วน
2. การขอเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
ภาคอื่นและเอกชนยังไม่ได้รบการ
3. เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม เพื่อจูง
สนับสนุน
ใจผู้สูงอายุในชุมชนให้เข้าร่วมบริหารและ
2.คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีภาค
ร่วมกิจกรรมมากขึ้น
ประชาชนเข้ามาร่วมมีจานวนน้อยมาก
4. เพิ่มช่องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของศูนย์ฯให้กว้างมากขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ในด้านการสนับสนุนเงินทุนจาก
หน่วยงานรัฐและเอกชน และเพือจูงใจให้
ผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมมากขึ้น เป็นต้น
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ตารางที่ 3.4 วงจร PDCA แสดงกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดตั้ง
ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.ทม.สกลนคร
(PDCA ในระดับของ ผู้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ หรือ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ)
การวางแผน
(P)

การปฏิบัติ
(D)

» กาหนดแผนที่ต้อง
ดาเนิน
การจัดตั้งศูนย์ฯ
»
กาหนดตัวชี้วัด
(KPI)
และเป้าหมายของการ
จัดตั้งศูนย์ฯ

» ดาเนินการจัดตั้ง
ศูนย์
ให้เป็นไปตามแผน

การตรวจสอบ
ประเมินผล
(C)
» การตรวจสอบศูนย์ฯ
ที่ตั้งขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่

การปรับปรุงและพัฒนา
(A)
» กาหนดมาตรฐานการ
จัดตั้งศูนย์ฯที่ทาให้เป็น
ศอศช.ทม.สกลนคร
เป็น Best Practice
ได้แก่
o การจัดการบริหาร
o การจัดกิจกรรม
» แก้ไข และพัฒนาศูนย์ฯ
ในข้อที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

จากการวิเคราะห์กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของศูนย์ฯ ( PDCA) ข้างต้น
กล่าวได้ว่า ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ทาให้ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน.ทม.สกลนคร มีจุด
แข็งที่ดีมากและศูนย์ฯยังสามารถสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาศูนย์ฯต่อไปได้อีก ส่วนในจุดอ่อนนั้น ในเรื่อง
งบประมาณนั้น ทางศูนย์ฯก็มีโครงการเกี่ยวกับการหาแหล่งทุนเพิ่ม เช่น การเพิ่มส่วนงานจัดหารายได้
เข้าศูนย์ฯ การได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเมื่อศูนย์ฯดาเนินการครบตามกาหนดเวลา เป็นต้น
จึงทาให้ศูนย์ฯมีสถานภาพปัจจุบันที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีจุดแข็งและโอกาสที่ดี
ปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยภายในที่ทาให้ศูนย์ฯ เป็นโครงการนาร่องที่เป็น แบบอย่างที่ดี (Best
Practice) ในเรื่องของ การจัดการบริหาร และ การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1. การจัดการบริหารจัดการที่ดีมากและมีประสิทธิภาพ
1.1. โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มีโครงสร้างของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับ เชื่อมโยงอย่าง
ชัดเจน กาหนดภารกิจหน้าที่และบุคคลที่รับผิดชอบ ทาให้เห็นการสนับสนุนการทางานอย่าง
ชัดเจนในแต่ละระดับ และมีการวางส่วนงานจากผู้แทนกระทรวงที่จะมาสนับสนุนให้เห็นตาม
บทบาท และหน้าที่
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2.

3.

4.

5.

1.2. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯมีหลายภาคส่วนของประชาชน ทาให้มีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์ฯ
1.3. คณะกรรมการที่ปรึกษามีหลายภาคส่วนของรัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้คาปรึกษา
นโยบายชัดเจน เทศบาลเมืองสกลนคร(เจ้าภาพหลัก) มีนโยบายอย่างชัดเจนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
และแสดงออกถึงการปฏิบัติที่ให้ความสาคัญอย่างจริงใจต่อการดาเนินการของโครงการที่เกี่ยวกับ
กลุ่มเป้าหมายนี้
ผู้นามีความชัดเจนใน
3.1. แนวคิดในการจัดการสวัสดิการทางสังคม
3.2. แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ฯ
3.3. การบริหารจัดการ
ภาคประชาชนเข้มแข็ง มีผู้เข้าร่วมทั้งที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ ผู้นาชุมชน และประชาชนทั่วไป มีส่วน
ร่วมให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของศูนย์ฯทุกเรื่องอย่างดีเสมอมา ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดในการให้บริการสวัสดิการทาง
สังคมในรูปแบบศูนย์อเนกประสงค์ฯ
การบูรณาการกิจกรรมในทุกด้าน ลักษณะกิจกรรมที่จัดให้ผู้มารับบริการมีการบูรณาการในทุก
ด้าน (กายใจ สังคม อนุรักษ์ ฯลฯ) การวางแผนการจัดให้บริการและกิจกรรม ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
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บทที่ 4
ปัจจัยความสาเร็จ
ในบทนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยความสาเร็จ 3
ปัจจัย ได้แก่
4.1 วิสัยทัศน์ของผู้นา
ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
4.1 วิสัยทัศน์ของผู้นา
- กลไกการเลือกบุคคล
การเลือกบุคคลเข้ามาดารงตาแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์,
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และผู้บริหารศูนย์ฯ ทั้งในฐานะของผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนของ
ภาคประชาชนถือได้ว่าเป็นปัจจัยความสาเร็จที่มีความสาคัญมาก
- กลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์อเนกประสงค์
สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
นอกจากนั้นการที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนครเล็งเห็นถึงการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น เพื่อสามารถที่จะจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ จึงได้สร้างกลไกในรูปแบบของคณะกรรมการโดยอาศัยอานาจ
ของเทศบาลเมืองสกลนครในการออกกฎหมายรองรับในรูปของระเบียบศูนย์อเนกประสงค์ฯ ซึ่ง
กลไกดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนกับเทศบาลเมือง
สกลนครแล้วยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความสาคัญระหว่างเทศบาลกับชุมชนแต่ต้องระวัง
การสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนกับกานันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ง
หากทาการชี้แจงไม่ดีอาจทาให้เกิดข้อขัดแย้งและนาไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
- กลไกการถ่ายทอดความรู้
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องจัดกิจกรรมของศูนย์อเนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน ให้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคม ชมรมผู้สูงอายุ และหรือ หน่วยงาน อปท อื่นๆ
ทาให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันกับเทศบาลเมือง
สกลนครและสามารถนาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้ อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมในแต่ละ
องค์กรในฐานความรู้ชุดเดียวกัน
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า สิ่งต่างๆไม่ว่าการคัดเลือกกรรมการ การ
จัดตั้งกลไกคณะกรรมการศูนย์ การให้ความรู้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆล้วนเกิดจากการมองการณ์ไกล
หรือวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสกลนครทั้งสิ้น จึงถือได้ว่าวิสัยทัศน์ของผู้นาเป็นปัจจัย
ความสาเร็จของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการจัด/บริการในศูนย์ฯ
ภาคประชาชนเข้มแข็ง มีผู้เข้าร่วมทั้งที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ ผู้นาชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของศูนย์ฯทุกเรื่องอย่างดีเสมอมา
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
ในการให้บริการสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบศูนย์อเนกประสงค์ฯ
การบูรณาการกิจกรรมในทุกด้าน ลักษณะกิจกรรมที่จัดให้ผู้มารับบริการมี
การบูรณาการในทุกด้าน (กายใจ สังคม อนุรักษ์ ฯลฯ) การวางแผนการจัดให้บริการและ
กิจกรรม ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
การบริหารงานบนฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
ปัจจัยนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่เกิดต่อเนื่องจากปัจจัยที่
1 คือวิสัยทัศน์ของ
ผู้นาที่เน้นถึงการทางานบนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อที่จะทาให้สามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพของศูนย์ฯ

59

บทที่ 5
บทเรียนที่ได้รับและแผนงานในอนาคต
บทเรียนที่เทศบาลเมืองสกลนครจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในจัดบริการของศูนย์
อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน บทเรียนที่สาคัญที่กล่าวถึงข้างต้นคือ ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯเป็นไปด้วยดีนั้นเป็นผลจากมีการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนที่มีการยอมรับ มีจิต
อาสาและสานึกของการรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมและยอมรับของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเองด้วย อาจกล่าวได้ว่าในพื้นที่ศูนย์ฯแห่งนี้ที่สาเร็จได้ดีนั้นมาจากปัจจัยหนึ่งที่
สาคัญมากคือ ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
เพราะตระหนักในคุณค่าของตนเอง และคุณค่าของโครงการศูนย์อเนกประสงค์ฯที่ทางการจัดให้
โดยให้ภาคประชาชนเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจและบริหารดาเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะ
ภาคประชาชนคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเอง











แผนอนาคตของศูนย์ฯ
ส่วนงานบริหาร จะจัดให้มีฝ่ายจัดหารายได้เข้าศูนย์ฯ เนื่องจากศูนย์ฯมีกิจกรรมที่สามารถ
ทารายได้ให้กับศูนย์ได้ เช่น การจัดทาอาหารว่างให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการประชุม การทา
ดอกไม้จันทน์จาหน่าย การรับจัดทาพานบายศรีในงานมงคลต่าง ๆ และขณะนี้กาลังริเริ่มดาเนิน
กิจกรรมเสริมสวยด้วย
สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม เป็น
แหล่งเรียนรู้จริงๆ เช่น ในเรื่องสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้นแบบจริงๆคือ ใครมาใช้บริการ
นอกเหนือจากเทศบาลนี้ก็ได้
การบริการด้านสุขภาพ ซึ่งมีโครงการที่จัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนบริเวณหน้าศูนย์ฯ เพื่อ
ให้บริการกับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
ภาครัฐสนับสนุนในด้านงบประมาณให้มากขึ้น
กิจกรรมที่หลากหลายและให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงต้องการให้มีการขยายผลโดยจัดตั้ง
เครือข่าย ศอสช.ขยายออกไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกล เพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้มาก
ที่สุด
การเชื่อมโยงกับโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ด้วยมีการเชื่อมโยงกับโครงการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ด้วย
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 ศูนย์ต้นแบบของจังหวัดของภาค และของประเทศ และให้ผู้สูงอายุได้มีศักดิ์ศรีว่าตนเองเป็นผู้มี
คุณภาพ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งเมื่อผู้มาดูงานหรือมาใช้บริการแล้วจะเกิดความประทับใจ
 การบูรณาการงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนสามารถ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน เป็นรูปแบบใหม่ของการบูรณาการ
บริการของผู้สูงอายุ คือเป็นการจัดบริการจากความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน ซึ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุโดยให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ดาเนินการ เป็นศูนย์รวมการบริการในทุก
ด้าน เช่น ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคมและปัญญาของผู้สูงอายุ จัดให้มีการบริการแบบ
เข้าถึงผู้สูงอายุทั้งที่มารับบริการที่ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชนและผู้สูงอายุที่บ้าน
โดยผ่านทางอาสาสมัครเพื่อเป็นการกระจายบริการอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเป็นแหล่งรวม
ทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรผู้สูงอายุ เพื่อที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้และพัฒนาไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต
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บทที่ 6
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการ จัดบริการของศูนย์อเนกประสงค์
สาหรับผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองสกลนคร จะพบว่าวิสัยทัศน์ของผู้นาเป็นปัจจัยขับ
เคลื่อนที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกเครื่องมือหรือเทคนิคการบริหารจัดการที่มีความ
เหมาะสมกับกระบวนการวางแผน นอกจากนั้นเมื่อพิจารณากับการวิเคราะห์ศักยภาพของ
หน่วยงาน
1. การวางแผนผู้สืบทอด
จากการศึกษากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสกลนคร
โดยเฉพาะผู้บริหารคือ นายกเทศมนตรี จะเห็นได้ว่าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเกิดจากการริเริ่ม มอง
การณ์ไกลของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนคร และการร่วมลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอน
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญในการดาเนินงานดังกล่าว และหากเกิดกรณีที่ทาให้เทศบาล
เมืองสกลนครเปลี่ยนผู้บริหารอาจไม่สามารถที่จะดาเนินงานต่อได้ ใครจะเป็นคนที่จะรับช่วงต่อ
จากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนครได้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากพิจารณาจากการ
วิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลเมืองสกลนครเมื่อต้องเปรียบเทียบกับการวางแผนผู้สืบทอด
ตาแหน่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่งเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นสาหรับ
เทศบาลเมืองสกลนคร
2. การส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมการดาเนินงานของศูนย์ฯ ให้
มากขึ้นโดยที่ศูนย์จะต้อง
2.1ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการในศูนย์อเนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการและผู้สูงอายุที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2.2 ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบแนวคิดและประโยชน์ของ
ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
2.3 ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักรู้ในการใช้ศักยภาพของตนเพื่อจะได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
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3. การนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของศูนย์ขยายผลสู่องค์กรอื่นที่มีภารกิจเดียวกัน
3.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเสมอภาค
3.2 ควรกาหนดให้มีนโยบาย แผนงานและรูปแบบของศูนย์อเนกประสงค์สาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน

