แผนปฏิบัตริ าชการระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) มีภารกิจในการ
ปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉบับนี้จึงเป็นกรอบแนวทางการ
ทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕) ที่มุ่งยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงและเป็นองค์กรหลักในการกําหนดนโยบาย
สังคม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต รวมถึง สร้างสังคมแห่งโอกาสและ
มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) ที่กําหนดให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒ นาแล้วและสอดคล้ องกับการพั ฒ นาในระดับสากล
ที่ประเทศไทยจะต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการสําคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
ความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาระดับประเทศ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
ได้คํานึงถึงทิศทางการพัฒนาและกรอบการดําเนินงานทั้งจากภายนอกตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับภูมิภาค
ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนงานผ่านอนุสัญ ญา พันธกรณี กรอบทางนโยบายและทางกฎหมายที่จะนําไปสู่การ
ตอบสนองเป้าหมายที่เป็นสากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะต้องบรรลุภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓
ซึ่งเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แก่
เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป้าหมายที่ ๓
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน เป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ เป้าหมายที่ ๕ สร้างความ
เท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิ งทุกคน เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ํา และเป้าหมายที่ ๑๑ สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย รวมถึง
แผนงานประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน ๒๐๒๕ ซึ่งกระทรวงฯ เป็ น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสตรี ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ด้านเยาวชน และด้านสิทธิสตรี
และเด็ก ขณะเดียวกันยังทําหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขานอกเหนือจากสาขา
ข้างต้น อาทิ การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ กรอบแนวทางของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ รวมถึ ง การกํ าหนดประเด็ น การขับ เคลื่อนและการผลั ก ดัน นโยบายทางสั งคม และตั วชี้ วัด
ความสําเร็จของแผนฯ ที่คํานึงถึงความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ทุกมิติในอนาคต
กรอบแนวคิ ด การคุ้ ม ครองทางสั งคม กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
มีภารกิจหลักในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน
มีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจําเป็นขั้นพื้นฐานบนสิทธิพลเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ จึงให้ความสําคัญ
กับการผลักดันนโยบายหรือมาตรการที่มีความเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม ทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มี
ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการเฉพาะบนพื้ น ฐานสิ ท ธิ และได้ นํ า หลั ก การคุ้ ม ครองทางสั ง คมมาเป็ น กรอบ
การดําเนินงานตามแผนฯ นี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสังคมโลกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย
ย่ อ ยที่ ๑.๓ ที่ จ ะต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการและระบบการคุ้ ม ครองทางสั ง คมของประเทศที่ เหมาะสมและ
ครอบคลุม ทุ ก คนและทุ ก กลุ่ ม โดยเฉพาะกลุ่ม คนยากจนและเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ อี กทั้ ง
ยังสนับสนุนให้นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการระยะ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของคนและการสร้างรายได้ (Promotion) และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง (Transformative)
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยมุ่งเน้นการเสริมพลังและการให้ความสําคัญกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒ นธรรม เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารยกระดั บ หรื อ ขยายหลั ก ประกั น ด้ า นการคุ้ มครองทางสั งคมขั้ นพื้ นฐานให้ มี
ความครอบคลุมและเพียงพอที่จะสามารถให้ทุกคนดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกัน การออกแบบ
มาตรการการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะคํานึงถึงที่มาของงบประมาณและ
ความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง ของประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น นโยบายหรื อ มาตรการเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
บทบาทของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจสําคัญ
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนทุกระดับ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร และการปรับเปลี่ยนทิศทางการทํางาน เพื่อยกระดับองค์กร
ให้เป็นผู้นําทางสังคม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนและปรับบทบาทองค์กรให้ชัดเจน
ยิ่ งขึ้ น โดยแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ ๓ ปี นี้ ได้ กํ า หนดบทบาทจากเดิ มที่ มุ่ งเน้ นการทํ างานในฐานะผู้ จั ด
บริการสังคม การดูแลและจัดการรายกรณี มาเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
สั ง คม (Strategy Unit) และเป็ น หน่ ว ยงานวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ทางสั ง คม
(Intelligence Unit) ที่มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มภารกิจขับเคลื่อนงานระดับมหภาค
อาทิ การผลั กดั นนโยบาย มาตรการ นวั ตกรรม และมาตรฐานที่ นํ าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างสั งคม
การกําหนดทิศทางการพัฒนาสังคมของประเทศและระดับภูมิภาค การประสานหน่วยงานภายนอกทั้งในและนอก
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒

ประเทศ เพื่ อเป็ นหุ้ นส่ วนการพั ฒ นาสั งคม เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ ๓ ปี นี้ ได้ กํ า หนด
แนวทางการพัฒนาของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพสูงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครอบคลุมด้านบุ คลากร โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหาร
จั ด การองค์ ก รที่ ทั น สมั ย และมี ค วามคล่ อ งตั ว ขณะเดี ย วกั น ได้ ให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ การถ่ ายโอนภารกิ จ
การให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายให้แก่กลไกที่มีศักยภาพ อาทิ การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการสร้างความร่วมมือทางสังคมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมลงทุนพัฒนา
สังคม เป็นต้น

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย
(๑.๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ
ที่ ๒๑
(๑.๒) สั งคมไทยมี สภาพแวดล้อมที่ เอื้อ และสนั บ สนุ น ต่อ การพั ฒ นาคน
ตลอดช่วงชีวิต
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๓.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- การปลูกฝั งค่านิ ยมและวัฒ นธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว
เน้นส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น พัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่มีดีในการดํารงชีวิต
- การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นชุนชนเป็นฐาน
เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จัดระเบียบสังคม และการนําเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชน
(๓.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์ การเกิดอย่างมีคุณภาพ และการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
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- ช่ วงวัย เรี ย น/วัย รุ่น เน้ น ปลู ก ฝั งความเป็ น คนดี มี วิ นั ย พั ฒ นา
ทักษะความสามารถในการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับโลกการทํางาน สามารถอยู่ร่วมและทํางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
- ช่วงวัยแรงงาน เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผน
การเงินและการออม การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ
- ช่วงวัยผู้สูงอายุ เน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ การทํางานหลังเกษี ยณ มีงานทําที่เหมาะสมเป็นมิตรกับผู้ สูงอายุ และหลักประกัน ทางสังคม
ที่สอดคล้องกับความจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม
(๓.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- การสร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ไทย เน้ น การสร้ า ง
ครอบครั ว ที่ เหมาะสมกั บ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้ า งครอบครั ว อบอุ่ น เข้ ม แข็ ง การดู แ ลสมาชิ ก
ในครอบครัว สนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว สนับสนุนบทบาทในเชิงสร้างสรรค์สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
- การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน เน้นการพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่และจัดกระบวนการการเรียนรู้
ที่หลากหลายและเหมาะสม ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์
มีคุณภาพ
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้น
การเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งกระทรวงและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นฐานข้อมูลการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ พัฒ นาคนไทยอย่างมีทิศทาง และสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศในอนาคต และเป็นธนาคารคลังสมองรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะ ถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย
(๑.๑) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล่ําในทุกมิติ
(๑.๒) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
(๑.๓) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) การลดความเหลื่อมล้าํ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒.๒) การกระจายศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยี
(๒.๓) การเสริมพลังทางสังคม
(๒.๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพา
ตนเองและการจัดการตนเอง
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๓.๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
- กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร เน้นการเข้าถึง
ทรัพยากรให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบอาชีพ และมีที่อยู่อาศัย
- สร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั งคมที่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมกั บ คน
ทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และคนทุกกลุ่ม เน้นการเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจหรือองค์กรประชาสังคม ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและ
การลงทุนระยะยาว
- ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง เน้นพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
โดยผลักดันและพัฒนามาตรการด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการและปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองจากความเปราะบางทางสังคม ขยายระบบ
การคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐซึ่งถือเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ถูกกําหนดไว้ในระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้ประสบ
ปัญ หาทางสังคมในรูปแบบใหม่อันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ให้สามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย เพี ย งพอต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ตามความจํ า เป็ น พื้ น ฐาน และคํ า นึ ง ถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและความยั่งยืนทางการคลัง
(๓.๒) การกระจายศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยี
- พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ในภู มิ ภ าค เน้ น สั ด ส่ ว นจํ า นวนประชากรของแต่ ล ะจั ง หวั ด ให้ ส ามารถดู แ ลและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชากรได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณ ภาพและ
ปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตังของเมืองในอนาคต เน้นส่งเสริม
และสนับสนุนพัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
ดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(๓.๓) การเสริมพลังทางสังคม
- สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม เน้น
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุม ชน จัดให้ มีรูป แบบและระบบการสร้างความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาและจัดการตนเอง สร้างกลไกการทํางานร่วมกันของ
ภาคส่ ว นต่ าง ๆ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของเด็ ก และเยาวชนให้ เป็ น ผู้ นํ ารุ่น ใหม่ สนั บ สนุ น ระบบวิส าหกิ จ
เพื่อสังคม การดําเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกัน
ทางสังคมที่ร่วมทําสิ่งที่สร้างสรรค์
- การรองรับ สั งคมสูงวัยอย่างมีคุ ณ ภาพ เน้ น เตรียมความพร้อ ม
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม การออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อน
เกษียณอายุ สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการใน การเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อน
วัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ
ส่งเสริมให้สูงอายุมีกิจกรรมทําต่อเนื่องในทุกมิติ
- ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ในการ
สร้างสรรค์สังคม เน้น ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการยอมรับ
ของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทํางานเชิงเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้นําของสตรีให้ มีบทบาททางการเมืองและ
การบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น
- สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล เน้นสนับสนุนมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม และเตรียมคนทุกช่วงวัยให้มี
ความรอบรู้ทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(๓.๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพา
ตนเองและการจัดการตนเอง
- ส่ งเสริม การปรับ พฤติ ก รรมการในการระดั บ ครัวเรือ น ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ เน้น การวางแผนการออม
การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาชีพและรายได้
- เสริม สร้ างศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการพึ่ งตนเองและการพึ่ งพา
กันเอง เน้นสนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการและมีส่วนร่วม
- สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตย
ชุมชน เน้นสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลาง สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้
เหตุผล และสร้างข้อตกลงร่วมกัน เป็นเครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร้างความ
สมานฉันท์ ปรับบทบาทภาครัฐให้เป็นฝ่ายสนับสนุนชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษา
สนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการให้กับชุมชน เพื่อเป็นพลังของการพัฒนา
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- สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญหาให้กับชุมชน เน้นสร้างการเรียนรู้ของ
ชุมชนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
ของชุมชน ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง ส่งเสริมการสร้างหลักประกันให้คน
ทุกกลุ่มได้รับโอกาส
๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
(๑) เป้าหมาย
(๑.๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
(๑.๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(๑.๓) กองทั พ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ ง คง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(๑.๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ
โดยประชาคม ระหว่างประเทศ
(๑.๖) การบริห ารจั ด การความมั่ น คงมี ผ ลสํ าเร็ จ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๓.๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เน้นการให้ปัญหาเดิมที่มี
อยู่ ได้ รับ การแก้ ไขอย่ างจริ งจั ง วิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริงของปั ญ หาของทุ ก ภาคส่ วนในทุ ก ประเด็ น
อย่างเป็นระบบ สนับสนุนและส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความ
ร่วมมื อกันระหว่างหน่วยงานหลักและรอง ในการป้ องกัน แก้ไขปัญ หาและช่วยเหลือประชาชน ทั้ งจาก
ภัยคุกคามและปัญ หาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมือง การค้าและ
การแพร่ระบาดของยาเสพติด การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนปัญหาภัยพิบัติสําคัญที่ทําให้จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ความมั่ น คง รวมไปถึ ง การส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น หลั ก การ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ตลอดถึ ง โครงการสํ า คั ญ
ของประเทศให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
- การสร้ า งความปลอดภั ย และความสั น ติ สุ ข อย่ า งถาวรในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความ
สงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสําคัญในการปกป้อง
และแก้ ไขปั ญ หาต่ าง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น การมี ส่ วนร่ว มของประชาชนและภาคประชาสั งคมในพื้ น ที่ อ ย่ าง
เหมาะสม
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๔) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย
(๑.๑) ภาครัฐ มีวัฒ นธรรมการทํ างานที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์แ ละผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(๑.๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรังตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปล
(๑.๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑.๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒.๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๒.๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(๒.๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๒.๕) บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถ มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๒.๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒.๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่
จําเป็น
(๒.๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเสมอภาค
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๓.๑) จัดทําแผนบริหารจัดการกําลังคนของ พม. ระยะยาว เตรียมความ
พร้ อ มและพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรในทุ ก สายงานทุ ก ระดั บ โดยวิ เคราะห์ แ ละกํ า หนดตํ า แหน่ งที่ มี
ความสําคัญต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาการอบรม
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการทํางาน
(๓.๒) ถ่ า ยโอนภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง มอบบริ ก าร (Service
delivery) ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ Outsourcing
ให้แก่ภาคเอกชน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ปีแรก โดยทบทวนและวิเคราะห์ภารกิจหลักที่สําคัญ จําเป็นและ
มีความคุ้มค่าที่ต้องดําเนินการทั้งในปัจจุบัน รวมถึงภารกิจใหม่ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต และภารกิจบริการทางสังคมที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนมีความ
พร้อมที่จะดําเนินการได้เอง รวมถึงจัดทําแผนการถ่ายโอนภารกิจในแต่ละช่วงเวลา
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(๓.๓) ปฏิรูปองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุงโครงสร้าง
องค์ กรและทบทวน/ปรับ ปรุงกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ย วข้องเพื่ อให้ เกิด ประสิท ธิภ าพในการทํ างาน
มากยิ่งขึ้น
(๓.๔) มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสังคมระหว่างประเทศ กํากับดูแล
นโยบายที่ องค์กรจะต้องดําเนิ นการตามพั นธกรณี อนุสัญ ญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงนําองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
(๓.๕) จัดทําและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสังคมทันสมัยและสากล เป็นที่
ยอมรับในการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยครอบคลุมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มและสถานการณ์
ทางสังคม องค์ความรู้และการเตือนภัยทางสังคม และเชื่อมโยงกับข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและ
ตําบล
(๓.๖) ใช้ ค วามรู้ นวั ต กรรมในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร และนํ า ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทํางาน เพื่อเป็นองค์กรที่ชาญฉลาด
(๓.๗) ยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ ในการพัฒนาบุคลากร
ด้านนโยบายสังคม
(๓.๘) พั ฒ นาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่ อนการพั ฒ นา
สั งคมทั้ งการขั บ เคลื่ อ นในระดั บ พื้ น ที่ แ ละการกํ าหนดนโยบาย ผ่ านช่ อ งทางต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วมเวที
สมัชชา การร่วมตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ า หมายที่ 1 คนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ได้ รั บ
การพั ฒ นาอย่ างสมดุ ล ทั้ งด้ านร่างกาย สติ ปั ญ ญาและคุ ณ ธรรมจริย ธรรม เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ
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๙

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย
 แนวทางการพั ฒ นาที่ ๑ จั ด ให้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง
สุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่
เริ่มตั้งครรภ์
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุข
ภาวะที่ดีและสมวัย
แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓ จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี
พัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- เตรียมความพร้อมให้แก่ พ่อแม่ก่อน การตั้งครรภ์ การเกิด
อย่างมีคุณภาพ และการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกับผู้อื่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผน
ชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทํางาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับ ความต้ องการของประเทศ การบ่ ม เพาะการเป็นนั กคิด นักนวัตกร และการเป็ นผู้ป ระกอบการใหม่
รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทํางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ปลู ก ฝั ง ความเป็ น คนดี มี วิ นั ย พั ฒ นาทั ก ษะความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับโลกการทํางาน
สามารถอยู่ร่วมและทํางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๐

๔) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การพั ฒ นาและยกระดั บ ศั ก ยภาพ
วัยแรงงาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัยทํางานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดงาน
แนวทางการพั ฒ นาที่ ๒ เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมการทํ า งาน
ที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทําผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และ
อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต
มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญ ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้
สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- การสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการเงินและ
การออม การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ
๕) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
 แนวทางการพัฒ นาที่ 1 ส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุให้
พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
ในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศ
การทํางานหลังเกษียณ มีงานทําที่เหมาะสมเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้อง
กับความจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม
๖) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑
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๑๑

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงและบู รณาการข้ อ มู ล ด้ านการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ระหว่างภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพั ฒนาอาชีพ
ในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจ
ของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ
มีจิตสํานึกความเป็นไทย ดํารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- สร้างครอบครัวที่ เหมาะสมกั บโลกในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง การดูแลสมาชิกในครอบครัว สนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สนับสนุนบทบาทในเชิงสร้างสรรค์สร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว
- พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่และจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ การใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพ
- การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคนไทย
อย่างมีทิศทาง และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต และเป็นธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวม
ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
(๒) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
มีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- ปลูกฝังค่ านิ ยมวัฒ นธรรมที่ พึ งประสงค์ ข องประชาชนไทย
ในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และ
ความตระหนั ก ถึ งหน้ า ที่ ต่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม มุ่ งให้ ส ถาบั น ทางสั งคมร่ ว มปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มวั ฒ นธรรม
ที่พึ งประสงค์ ซึ่ งบู รณาการร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
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๑๒

๒) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
 แนวทางที่ ๑ ปลู ก ฝังค่ านิ ย มและวัฒ นธรรมผ่ านการเลี้ย งดู
ในครอบครัว
แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
 เป้าหมายที่ ๑ คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญ ญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญ ญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ส่ ง เสริ ม ให้ ค รอบครั ว มี ค วามอบอุ่ น พั ฒ นาพ่ อ แม่ ให้ เป็ น
แบบอย่างที่มีดีในการดํารงชีวิต
๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
จากภาคธุรกิจ
 แนวทางการพั ฒ นาที่ ๑ เสริม สร้างและพั ฒ นากลไก เพื่ อให้
ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
แนวทางการพั ฒ นาที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึง
มาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการลงทุน
เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
จัดระเบียบสังคม และการนําเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชน
๔) แผนย่อยของแผนแม่ บทฯ การใช้สื่อและสื่อ สารมวลชนในการ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดเวลาและ
พื้นที่ออกอากาศสื่อกระแสหลักให้แก่สื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้สื่อ
และสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพของสื่อควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริงและมีคุณภาพสูง
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แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้าน
ข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้
 เป้ าหมายของแผนย่ อยที่ ๑ สื่ อในสังคมไทยมีค วามเข้ม แข็ง
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทําให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- สนั บ สนุ น มาตรการสร้างความรับ ผิ ด ชอบของสื่ อต่ อสั งคม
และเตรียมคนทุกช่วงวัยให้มีความรอบรู้ทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
(๓) ประเด็น พลังทางสังคม
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม
ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ํา
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การเสริมสร้างทุนทางสังคม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือ
กันและกัน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และ
สิทธิมนุษยชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการ
พัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- เสริม สร้างศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน จัด ให้ มี
รูปแบบและระบบการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาและ
จัดการตนเอง สร้างกลไกการทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
ให้ เป็ นผู้นํารุ่นใหม่ สนับสนุ นระบบวิส าหกิจเพื่ อสังคม การดําเนิ นงานของภาคประชาสังคม การสร้าง
เครือข่ายในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมทําสิ่งที่สร้างสรรค์
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- ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
และการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทํางาน
เชิ ง เศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพิ่ ม ศั ก ยภาพความรู้ ค วามสามารถและภาวะผู้ นํ า ของสตรี ใ ห้ มี บ ทบาท
ทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น
๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
 แนวทางการพั ฒ นาที่ ๑ เร่งส่งเสริม การเตรียมการก่อนยาม
สูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้สูงอายุ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับ
สังคมสูงวัย
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อน
ยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๒ ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- เตรี ย มความพร้ อ มในมิ ติ เศรษฐกิ จ สั ง คม สุ ข ภาพ และ
สภาพแวดล้อม การออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
หรื อ สถานประกอบการในการเตรี ย มความพร้ อ มของแรงงานก่ อ นวั ย เกษี ย ณ การจ้ า งงานผู้ สู งอายุ
ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา ส่งเสริมการสร้างสรรค์
เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมสํ าหรับ การส่งเสริม และฟื้ น ฟู ศัก ยภาพผู้ สูงอายุ ส่งเสริม ให้ สู งอายุมี กิจกรรม
ทําต่อเนื่องในทุกมิติ
- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ การทํางาน
หลังเกษียณ มีงานทําที่เหมาะสมเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจําเป็น
พื้นฐานในการดํารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม
(๔) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ ๑ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกสําคัญของการกําจัดวงจรความ
เหลื่อมล้ําและความยากจน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม
แนวทางการพั ฒนาที่ ๒ สร้างหลักประกันสวัสดิการสําหรับ
แรงงาน
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- การถือครอบที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร เน้นการเข้าถึง
ทรัพยากรให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบอาชีพ และมีที่อยู่อาศัย
- สร้างหลักประกันทางสังคมที่ ค รอบคลุม และเหมาะสมกับ
คนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และคนทุกกลุ่ม เน้นการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น องค์ ก รชุ ม ชน ธุร กิ จ หรือ องค์ ก รประชาสั งคม ส่ งเสริม และสร้างแรงจู งใจ
ในการออมและการลงทุนระยะยาว
๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ
แนวทางการพัฒ นาที่ ๓ ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาส
และการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางการพั ฒ นาที่ ๔ สนับสนุ นให้ มีการพั ฒ นาและนําใช้
ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ มีระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- พัฒ นาระบบการคุ้ม ครองทางสังคมที่ มีค วามเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยผลักดันและพัฒนามาตรการด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการและปัญหา
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองจากความเปราะบาง
ทางสั งคม ขยายระบบการคุ้ ม ครองทางสั งคมในกลุ่ ม ผู้ ล งทะเบี ย นบั ต รสวัส ดิ ก ารแห่ งรั ฐ และผู้ ที่ ไม่ ได้
ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ถูกกําหนดไว้ในระเบียบหรือ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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กฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบใหม่อันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงพอต่อการดํารงชีวิตตามความจําเป็นพื้นฐาน และคํานึงถึง
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยั่งยืนทางการคลัง
(๕) ประเด็น ความมั่นคง
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
๒) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- การให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง วิเคราะห์
หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ สนับสนุนและส่งเสริมการหารือ
วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรอง ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น
การค้ามนุ ษ ย์ การหลบหนี เข้าเมื อง การค้ าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การย้ายถิ่นของทุ น และ
แรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษ ย์ ตลอดจนปัญ หา
ภัยพิบัติสําคัญ ที่ทําให้จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสําคัญของประเทศให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
- ให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
แก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลัง
สําคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม
ในพื้นที่อย่างเหมาะสม
(๗) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ า หมายที่ ๑ บริก ารของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี คุ ณ ภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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เป้ า หมายที่ ๒ ภาครั ฐ มี ก ารดํ า เนิ น การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
พัฒนาการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ เป็ นการพั ฒ นาแบบครอบคลุม ทั่วถึง มีการบู รณาการงาน พัฒ นาบริการดิจิทัล
มาประยุ ก ต์ ใช้ ประชาชนและผู้ รั บ บริ ก ารทุ ก กลุ่ ม สามารถเข้ าถึ งได้ โดยง่ าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
มีหลากหลายช่องทาง สามารถตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพั ฒ นาที่ ๑ พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารภาครั ฐ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับวิธีการทํางาน
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการ (Service
delivery) ให้แก่ อปท. และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ Outsourcing ให้แก่ภาคเอกชน ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๐ ปีแรก โดยทบทวนและวิเคราะห์ ภารกิจหลักที่สําคัญ จําเป็ นและมีค วามคุ้มค่ าที่ ต้อง
ดําเนินการทั้งในปัจจุบัน รวมถึงภารกิจใหม่ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในอนาคต และภารกิจบริการทางสังคมที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะดําเนินการ
ได้เอง รวมถึงจัดทําแผนการถ่ายโอนภารกิจในแต่ละช่วงเวลา
- มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสังคมระหว่างประเทศ
กํากับดูแลนโยบายที่องค์กรจะต้องดําเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงนําองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
- จัดทําและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสังคมทันสมัยและสากล
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในการนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ โดยครอบคลุ ม ข้ อ มู ล กลุ่ ม เป้ า หมาย แนวโน้ ม และ
สถานการณ์ทางสังคม องค์ความรู้และการเตือนภัยทางสังคม และเชื่อมโยงกับข้อมูลและสารสนเทศใน
ระดับชุมชนและตําบล
- ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร และนําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทํางาน เพื่อเป็นองค์กรที่ชาญฉลาด
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- ยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ ในการพัฒนา
บุคลากรด้านนโยบายสังคม
- พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการขั บ เคลื่ อ น
การพั ฒ นาสั งคมทั้ งการขั บ เคลื่ อ นในระดั บ พื้ น ที่ แ ละการกํ า หนดนโยบาย ผ่ า นช่ อ งทางต่ าง ๆ เพื่ อ ให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วม
เวทีสมัชชา การร่วมตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
 แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓ จั ด ทํ า งบประมาณตอบสนองต่ อ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้าง
แนวทางการพั ฒ นาที่ ๕ กํ า หนดให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ยที่ ๑ หน่ ว ยงานภาครั ฐ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการ (Service
delivery) ให้แก่ อปท. และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ Outsourcing ให้แก่ภาคเอกชน ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๐ ปีแรก โดยทบทวนและวิเคราะห์ภารกิจหลักที่สําคัญ จําเป็นและมีค วามคุ้มค่าที่ ต้อง
ดําเนินการทั้งในปัจจุบัน รวมถึงภารกิจใหม่ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในอนาคต และภารกิจบริการทางสังคมที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะดําเนินการ
ได้เอง รวมถึงจัดทําแผนการถ่ายโอนภารกิจในแต่ละช่วงเวลา
- ปฏิรูปองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและทบทวน/ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น
๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดุลภาครัฐ
 แนวทางการพั ฒ นาที่ ๑ เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี
ส่วนร่วมในการดําเนินการบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
แนวทางการพั ฒ นาที่ ๒ ส่ ง เสริ ม บทบาทองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการ (Service
delivery) ให้แก่ อปท. และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ Outsourcing ให้แก่ภาคเอกชน ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๐ ปีแรก โดยทบทวนและวิเคราะห์ภารกิจหลักที่ สําคัญ จําเป็นและมีค วามคุ้มค่าที่ต้อง
ดําเนินการทั้งในปัจจุบัน รวมถึงภารกิจใหม่ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในอนาคต และภารกิจบริการทางสังคมที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะดําเนินการ
ได้เอง รวมถึงจัดทําแผนการถ่ายโอนภารกิจในแต่ละช่วงเวลา
- พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการขั บ เคลื่ อ น
การพั ฒ นาสั งคมทั้ งการขั บ เคลื่ อ นในระดั บ พื้ น ที่ แ ละการกํ าหนดนโยบาย ผ่ านช่ อ งทางต่ าง ๆ เพื่ อ ให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้า
ร่วมเวทีสมัชชา การร่วมตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๕) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพั ฒ นาที่ ๑ พั ฒ นาหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ เป็ น
“ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้าง
องค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการ (Service
delivery) ให้แก่ อปท. และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ Outsourcing ให้แก่ภาคเอกชน ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๐ ปีแรก โดยทบทวนและวิเคราะห์ ภารกิจหลักที่สําคัญ จําเป็ นและมีค วามคุ้มค่าที่ต้อง
ดําเนินการทั้งในปัจจุบัน รวมถึงภารกิจใหม่ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในอนาคต และภารกิจบริการทางสังคมที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะดําเนินการ
ได้เอง รวมถึงจัดทําแผนการถ่ายโอนภารกิจในแต่ละช่วงเวลา
- มี ส่ ว นร่ ว มในการกํ าหนดนโยบายสั งคมระหว่ า งประเทศ
กํากับดูแลนโยบายที่องค์กรจะต้องดําเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงนําองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
- จัดทําและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสังคมทันสมัยและสากล
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในการนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ โดยครอบคลุ ม ข้ อ มู ล กลุ่ ม เป้ า หมาย แนวโน้ ม และ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๐

สถานการณ์ ท างสั งคม องค์ ค วามรู้แ ละการเตือ นภั ย ทางสังคม และเชื่อมโยงกั บ ข้ อมู ล และสารสนเทศ
ในระดับชุมชนและตําบล
- ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร และนําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทํางาน เพื่อเป็นองค์กรที่ชาญฉลาด
- ยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ ในการพัฒ นา
บุคลากรด้านนโยบายสังคม
- พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการขั บ เคลื่ อ น
การพั ฒ นาสั งคมทั้ งการขั บ เคลื่ อ นในระดั บ พื้ น ที่ แ ละการกํ า หนดนโยบาย ผ่ า นช่ อ งทางต่ าง ๆ เพื่ อ ให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วม
เวทีสมัชชา การร่วมตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๖) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพั ฒ นาที่ ๒ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการ
บริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓ พัฒ นาบุ คลากรภาครัฐทุ กประเภท
ให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สร้างผู้นําทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
 เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- จัดทําแผนบริหารจัดการกําลังคนของ พม. ระยะยาว เตรียม
ความพร้อมและพั ฒ นาสมรรถนะบุ คลากรในทุ ก สายงานทุ ก ระดั บ โดยวิเคราะห์ แ ละกําหนดตํ าแหน่ ง
ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต่ อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาองค์ ก ร การกํ าหนดเส้ น ทางความก้ าวหน้ าในอาชี พ การพั ฒ นา
การอบรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการทํางาน
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม
๑) เรื่อง/ประเด็น การปฏิรูป ที่ ๑ การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม
และการลงทุนเพื่อสังคม
(๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการออม
แห่ ง ชาติ จั ด ทํ า แผนปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานองค์ ก ร เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางดํ า เนิ น การ หรื อ นํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่มีความจําเป็น

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๑

 กิ จ กรรมที่ ๑ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารกองทุ น
การออมแห่งชาติ (กอช.)
 เป้าหมายกิจกรรม
- ประชาชนที่เป็ นกลุ่ม อาชีพนอกระบบเข้ามาเป็ นสมาชิก
กอช. เพิ่มขึ้น
- สมาชิก กอช. ได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าและเหมาะสม
(๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน นําเสนอกฎหมายต่อ สนช. โดยเร็ว
 กิจกรรมที่ ๒ สร้างระบบให้คนไทยมีบําเหน็จบํานาญหลังพ้น
วัยทํางาน
 เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึง
วัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทํางาน
(๓) ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ให้ กค. ตั้ งคณะกรรมการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ศึ ก ษา
หลักการ และนําเสนอ ครม.
- เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแก้กฎหมาย
และอนุบัญญัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติ ครม. และขั้นตอนทางนิติบัญญัติ
 กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
 เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนในแต่ละระบบสวัสดิการ ได้รับ
สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
(๔) ขั้นตอนการดําเนิน งาน เสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 กิจกรรมที่ ๕ ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม
 เป้าหมายกิจกรรม ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเริ่มดําเนินการได้
ภายในปี ๒๕๖๑
(๕) ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงวดที่ ๓ ของงบประมาณปี ๒๕๖๑
- เสนอ ครม. และใช้มติ ครม. ริเริ่มเป็นโครงการนําร่อง
- เตรียมความพร้อมของกฎหมายและอนุบัญญัติต่างๆ
 กิจกรรมที่ ๖ เสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคม เพื่อให้ อปท. กู้ยืมเพื่อการพัฒนาสังคม
 เป้าหมายกิจกรรม ชุมชนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ อดรับ
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๒

๒) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรปู ที่ ๒ กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
(๑) ขั้ น ตอนการดํ าเนิ น งาน ปฏิ รูป ระบบขนส่ งสาธารณะไม่ ให้ เป็ น
อุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all) ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย
 กิจกรรมที่ ๑ ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะในระบบราง
 เป้าหมายกิจกรรม คนทุกกลุม่ ทุกวัยสามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะในระบบรางโดยไม่มีอุปสรรค
 กิจกรรมที่ ๒ ปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่ง
สาธารณะทุกระบบ
 เป้าหมายกิจกรรม ลดความเสียเปรียบในการเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการขนส่งสาธารณะ
 กิจกรรมที่ ๓ ปฏิรูปกฎหมายและหน่วยงานที่กํากับดูแลหรือ
ติ ด ตามการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย โดยเฉพาะเกี่ ย วกั บ การออกแบบที่ ยึ ด หลั ก การออกแบบที่ เป็ น สากล
(Universal Design)
 เป้าหมายกิจกรรม คนทุกกลุม่ ทุกวัยเข้าถึงบริการสาธารณะ
และได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมสาธารณะอย่างทั่วถึง
(๒) ขั้นตอนการดําเนินงาน ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
 กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการ
ศูนย์บริการคนพิ การโดยองค์กรด้านคนพิการ และปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการใช้เงินของกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากลักษณะ project-based เป็น unit-cost โดยเน้นโครงการ
ที่เป็นการเสริมสร้างอาชีพคนพิการที่ไม่สามารถทํางานในสถานประกอบการได้ หรือคนพิการที่ประกอบ
อาชีพอิสระ
 เป้าหมายกิจกรรม
- มีศูนย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทั่วประเทศ
- คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่มีอุปสรรค และมีศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพ
(๓) ขั้น ตอนการดํ าเนิ น งาน การเสริม สร้างศั กยภาพผู้สูงอายุ ในการ
ทํางาน
 กิ จ กรรมที่ ๒ แก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ ให้ ผู้ สู ง อายุ
สามารถรับงานเป็นชิ้นงาน เพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกันตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมโดยไม่ต้องผูกพัน
ทํางานเต็มเวลา ๘ ชั่วโมงต่อวัน อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) พระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๓

 เป้ า หมายกิ จ กรรม ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วามตื่ น ตั ว
(active citizen) และมีงานทําที่เหมาะสมตามศักยภาพ
(๔) ขั้นตอนการดําเนินงาน ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทาง
ทะเบียนราษฎร
 กิ จ กรรมที่ ๑ ติ ด ตามกฎหมายทะเบี ย นราษฎรแก้ ไ ขใหม่
เพื่อสามารถบังคับใช้ได้ที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เป้ า หมายกิ จ กรรม ผู้ ไ ร้ ส ถานะทางทะเบี ย นราษฎรได้ รั บ
สถานะทางทะเบียนราษฎรและได้สิทธิประโยชน์บริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ
(๕) ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน การเปลี่ ย นแปลงนโยบายประชากร
เพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต
 กิจกรรมที่ ๑ แก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ทําให้ประเทศไทยมีประชากรในแต่ละกลุ่มอายุที่ไม่สมดุล
 เป้ า หมายกิ จ กรรม ประเทศไทยมี โครงสร้ า งอายุ ป ระชากร
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ
(๖) ขั้นตอนการดําเนินงาน การเสริมพลังสตรี
 กิ จ กรรมที่ ๑ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นของสตรี ในตํ า แหน่ ง บริ ห ารของ
องค์กรที่ทําให้ประเทศไทยมีประชากรในแต่ละกลุ่มอายุที่ไม่สมดุล
 เป้าหมายกิจกรรม สตรีมีบทบาทและมีส่วนร่วมในทางสังคม
การเมือง และกระบวนการตัดสินใจ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมากขึ้น
๓) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรปู ที่ ๔ ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
(๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน
 กิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่
 เป้าหมายกิจกรรม มีกลไกบูรณาการในพื้นที่ เกิดการร่วมคิด
ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์เพื่อการพัฒนาในพื้นที่
 กิจกรรมที่ ๒ การปฏิ รูประบบการสร้างเสริม ชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นและกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน
 เป้าหมายกิจกรรม
- ชุมชนได้รับการรับรองสถานภาพและสิทธิชุมชนขั้นพื้นฐาน
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
- สภาองค์ ก รชุ ม ชนมี บ ทบาทร่ ว มที่ สํ า คั ญ ในกระบวนการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ
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๒๔

- ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนให้มีคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ชาวไทยกลุ่ม ชาติพั นธุ์ต่างๆ ได้รับ การคุ้ มครองและมีสิท ธิ
ดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั่งเดิมตามความสมัครใจ
- เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนบนฐานของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านงานยุติธรรม
 กิจกรรมที่ ๔ การปฏิ รู ป ระบบการสร้างเสริม ชุม ชนเข้ ม แข็ ง
เชิงประเด็นและกลไก : สวัสดิการชุมชน
 เป้าหมายกิจกรรม
- มีกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดสวัสดิการชุมชน
- มีกลไกและกระบวนการหนุนเสริมองค์กรภาคประชาสังคม
ให้ เข้ ามามีบ ทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็น หุ้น ส่วนกับ ภาครัฐและภาคส่วนอื่น ในการพั ฒ นาประเทศ
อย่างยั่งยืน
 กิจกรรมที่ ๕ การปฏิ รูป ระบบการสร้างเสริม ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
เชิงประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจชุมชน
 เป้าหมายกิจกรรม
- มีกลไกหนุนเสริมความเข้มแข็งของการออมและเป็นแหล่ง
ทุนโดยชุมชนเพื่อชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบพันธมิตรชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการเงิน
ชุมชน
- เสริ ม สร้ า งระบบเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การบริ หารธุ รกิ จชุ มชน (Community Business Administration : CBA) ตามมาตรา ๗๕ แห่ งรั ฐธรรมนู ญ
พ.ศ.๒๕๖๐
- การแก้ปัญ หาและพัฒ นาชุมชนและสังคมของผู้ประกอบ
กิจการภาคเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในมิ ติ ต่ า ง ๆ บนฐานของการให้
ประชาชนช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์
๔) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
(๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน
 กิจกรรมที่ ๑ สร้างพลังจิตอาสา
 เป้าหมายกิจกรรม
- คนไทยมีสํานึกจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
โดยได้รับการปลูกฝังผ่านการดํารงชีวิตประจําวันอย่างสม่ําเสมอ
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๒๕

- เครื อ ข่ า ยจิ ต อาสาประชารั ฐ มี ค วามร่ ว มมื อ ในทุ ก ระดั บ
(ระดับพื้นที่/จังหวัด/ประเทศ) เพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 กิจกรรมที่ ๒ สร้างพลังแผ่นดิน
 เป้าหมายกิจกรรม
- เครือข่ายอาสาสมัครได้รับการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่มีความ
เข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคม
- จิตสํานึกสาธารณะของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ได้รับการพัฒนา/ส่งเสริมผ่านกระบวนการกิจกรรมลูกเสือ
- สภาเด็กและเยาวชนมีกจิ กรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
- สภาเด็กและเยาวชนเป็นเวทีสําหรับเด็กและเยาวชนในการ
จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
 กิจกรรมที่ ๓ พลังสร้างสรรค์
 เป้าหมายกิจกรรม
- ประชาชนในชุมชนมีโอกาสในการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ที่มี
ชีวิตในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น
- ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามศักยภาพที่
เหมาะสม
- คนในชุ ม ชนได้ รั บ ถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา/องค์ ค วามรู้ จ าก
ผู้สูงอายุในชุมชน
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ๑ เพื่ อ วางรากฐานให้ ค นไทยเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
วัตถุประสงค์ที่ ๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิท ธิภาพ
โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
เป้าหมายรวมที่ ๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
เป้ าหมายรวมที่ ๕ มี ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภั ย
สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
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๒๖

เป้ า หมายรวมที่ ๖ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่มที ัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดขี องสังคมเพิ่มขึ้น
เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ คนในสั งคมไทยทุ ก ช่ ว งวั ย
มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ คนไทยได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดีขึ้น
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา
ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
(๓.๔) แนวทางการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
(๓.๕) แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดปัญหาความเหลือ่ มล้ํา
ด้านรายได้ของกลุ่มคนทีม่ ีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมทีแ่ ตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ เพิ่ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น
(๔.๒) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๑ เพิ่ ม โอกาสให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายต่ําสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
(๔.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
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(๔.๔) แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
(๕.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
(๕.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(๖.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ
(๖.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
(๖.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ
สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
(๖.๔) แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
(๖.๕) แนวทางการพัฒ นาที่ ๔ เพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารจัดการ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖.๖) แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(๖.๗) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๖ ปฏิ รู ป กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
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ส่วนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ
๑. พัฒนาคนและสังคมให้มีคณ
ุ ภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
๓. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
๔. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน
และมีความมั่นคงในชีวิต

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่อ ง สร้างหลั ก ประกั น ทางสั งคมที่ ครอบคลุ ม และเหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๑) เป้าหมาย ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(๒.๑) สัดส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เข้าถึงมาตรการคุ้มครองทางสังคม
(๒.๒) ร้อยละของนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มเปราะบางและ
กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
(๒.๓) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
โดยผลักดันและพัฒนามาตรการด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการและปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองจากความเปราะบางทางสังคม ขยายระบบการ
คุ้มครองทางสังคมในกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งถือเป็นผู้ประสบปัญ หาทางสังคมที่ถูกกําหนดไว้ในระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้ประสบปัญ หา
ทางสังคมในรูปแบบใหม่อันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เช่น ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการให้ออกจากงานเนื่องจากการแทนที่ของระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว/
ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาศัยลําพังหรืออยู่ด้วยกันลําพัง คนต่างด้าวที่เกิดและเจริญเติบโตและมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย ผู้ถูกคุกคามหรือถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว อันเกิดจากร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint)
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เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงพอต่อการดํารงชีวิตตามความจําเป็นพื้นฐาน และคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยั่งยืนทางการคลัง
(๓.๒) พั ฒ นากลไกการดําเนิ น งานคุ้ ม ครองทางสั งคม ปรับ ปรุ งกฎหมาย ระเบี ย บ
กองทุ น ทบทวนกลไกทุ กระดับตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับชุม ชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการหรือสวัสดิการสังคมมากขึ้น
(๓.๓) ผลักดั น การปรับ ปรุงระบบภาษี ให้ ส ามารถเป็ น แหล่ งรายได้ สําหรับ การจั ด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและหลั ก ประกั น ทางสั ง คม โดยสนั บ สนุ น การขยายฐานภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา
ให้ ค รอบคลุ ม และมี ม าตรการที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ มี เงิ น ได้ เข้ า มาในระบบภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาเพิ่ ม ขึ้ น
การกระจายอํานาจทางการคลัง การปรับปรุงที่มาของงบประมาณในการจัดระบบคุ้มครองทางสังคมให้มี
ความครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอ
(๓.๔) การเชื่อ มโยงระบบฐานข้อมู ล กลุ่ ม เป้ าหมายของ พม. กับ ระบบฐานข้อ มู ล
ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เชื่อมโยงในระดับบุคคลและระดับครอบครัว และเพิ่มเติมการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประสบปัญหาทางสังคม
๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ
(๔.๑) โครงการยกระดับการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม
ให้มีความครอบคุลม
(๔.๒) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรือ่ ง ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีระบบบริหารจัดการภาคี
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑.๒) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบที่ให้
ผลตอบแทนทางสังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบประเด็นปัญหาทางสังคม
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(๒.๑) มีแผนการดําเนินงานระยะยาวในการพัฒนาการทํางานกับเครือข่ายในรูปแบบใหม่
(๒.๒) ร้อยละของแผนงาน / โครงการตามแผนการดําเนินงานระยะยาวที่สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่กาํ หนด
(๒.๓) มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมในทุกระดับ
(๒.๔) ร้อยละภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานทางสังคมเพิ่มขึ้น
(๒.๕) ร้อยละของธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานทางสังคม
เพิ่มขึ้น
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๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย
ที่มีอยู่เดิมและภาคีเครือข่ายที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาและลงทุนทางสังคม รวมถึงจัดระดับภาคีเครือข่าย
และพัฒนาระบบการทํางานที่มีความเชื่อมโยงกัน
(๓.๒) สร้าง พั ฒนา และนําความร่วมมือรูปแบบใหม่ มาใช้ในการนํ าร่องและดํ าเนินงาน
กับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีการประเมินครอบคลุมทั้งด้านความเสี่ยง ด้านการ
ดําเนินงาน รวมถึง มีการติดตามและรายงานผลและปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนทางสังคม
(๓.๓) พัฒนาความร่วมมือในการดําเนินงานกับภาคีเครือข่ายภายใต้ประเด็นทางสังคม
ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและกําหนดผลตอบแทนทางสังคมร่วมกัน
(๓.๔) สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ งกองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานทางสั งคม เพื่ อ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเพื่อการพัฒนาสังคมตามขอบเขตของการให้กู้ยืมที่กําหนดไว้
๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ
(๔.๑) โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
(๔.๒) โครงการส่งเสริมการลงทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นําทางสังคม
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) พม. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีบุคลากรที่มีคุณภาพและการทํางาน
แบบมืออาชีพในระดับสากล
(๑.๒) ประชาชนได้รับบริการด้านสังคมที่รวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการในพื้นที่และปรับสมดุลภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๑.๓) พม. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีภาพลักษณ์ทเี่ ป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(๒.๑) มีแผนบริหารจัดการกําลังคนระยะยาว
(๒.๒) ร้อยละของหน่ วยงานภายใต้ พม. มีการจัดทํ าฐานข้อมู ลที่ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ข้อมูลกลางของกระทรวง
(๒.๓) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัย
(๒.๔) สัดส่วนความสําเร็จของกระบวนงานที่ปรับเป็นดิจิทัล
(๒.๕) ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตอ่ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(๒.๖) มีแผนการกระจายอํานาจของ พม.
(๒.๗) ระดับความสําเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดําเนินการบริการสาธารณะ
ภายใต้ภารกิจของ พม.
(๒.๘) สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐทีก่ ระทําผิดกฎหมายลดลง
(๒.๙) ร้อยละของหน่วยงานภายใต้สังกัด พม. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓๑

๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) จัดทําแผนบริหารจัดการกําลังคนของ พม. ระยะยาว เตรียมความพร้อมและ
พัฒ นาสมรรถนะบุคลากรในทุกสายงานทุกระดับ โดยวิเคราะห์และกําหนดตําแหน่งที่มีความสําคัญ ต่อ
ทิศทางการพั ฒ นาองค์กร การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒ นาการอบรมภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการทํางาน
(๓.๒) ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการ (Service delivery) ให้แก่
อปท. และภาคส่ วนต่ าง ๆ ที่ มี ศั กยภาพ อาทิ Outsourcing ให้ แก่ ภาคเอกชน ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๑๐ ปี แรก
โดยทบทวนและวิเคราะห์ภ ารกิจหลักที่ สําคัญ จําเป็นและมีความคุ้ม ค่าที่ ต้องดําเนิ นการทั้ งในปัจจุบั น
รวมถึงภารกิจใหม่ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต และ
ภารกิจบริการทางสังคมที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะดําเนินการได้เอง รวมถึงจัดทําแผนการ
ถ่ายโอนภารกิจในแต่ละช่วงเวลา
(๓.๓) ปฏิรูปองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
(๓.๔) มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสังคมระหว่างประเทศ กํากับดูแลนโยบาย
ที่องค์กรจะต้องดําเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
รวมถึงนําองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
(๓.๕) จัดทํ าและเชื่อ มโยงฐานข้อ มู ล ด้ านสั งคมทั น สมัย และสากล เป็ น ที่ ย อมรับ
ในการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยครอบคลุมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มและสถานการณ์ทางสังคม
องค์ความรู้และการเตือนภัยทางสังคม และเชื่อมโยงกับข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและตําบล
(๓.๖) ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร และนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการทํางาน เพื่อเป็นองค์กรที่ชาญฉลาด
(๓.๗) ยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ ในการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายสังคม
(๓.๘) พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมทั้งการ
ขับ เคลื่ อนในระดั บ พื้ น ที่ แ ละการกํ าหนดนโยบาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่ อให้ ครอบคลุม กลุ่ม เป้ าหมาย
ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วมเวทีสมัชชา การร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๔) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(๔.๑) โครงการบริหารจัดการกําลังคนของ สป.พม.
(๔.๒) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สป.พม. ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
(๔.๓) โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
(๔.๔) โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(๔.๕) โครงการขับเคลื่อน สป.พม. สู่รัฐบาลดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓๒

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*

2,801.5470 ล้านบาท

แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ของหน่วยงาน

2,801.5470

-

เงินกู้
ในประเทศ

ต่างประเทศ

-

-

อื่นๆ

-

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
๑) เรื่อง สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
แผนปฏิบัติ
ราชการ

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

วงเงินรวม

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

640.8591

697.7069

728.5418

2,067.1078

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินต่างในประเทศ

-

-

-

-

อื่น ๆ

-

-

-

-

640.8591

697.7069

728.5418

2,067.1078

วงเงินรวม

๒) เรื่อง ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

วงเงินรวม

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1.6696

0.5142

0.5142

2.6980

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินต่างในประเทศ

-

-

-

-

อื่น ๆ

-

-

-

-

1.6696

0.5142

0.5142

2.6980

วงเงินรวม

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓๓

๓) เรื่อง ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นําทางสังคม
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างใน
ประเทศ
อื่น ๆ
วงเงินรวม

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

วงเงินรวม

168.5194

272.8377

290.3841

731.7412

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168.5194

272.8377

290.3841

731.7412

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓๔

รายละเอียดโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ธันวาคม 2562

สารบัญ
หน้า






สรุปผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนปฏิบัตริ าชการเรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์
รายละเอียดโครงการ
 เรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 เรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 เรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับองค์กรสูก่ ารเป็นผู้นําทางสังคม
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิบตั ิราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1
3
3
3
4
10
15
49

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สรุปผู้บริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉบับนี้จึงเป็นกรอบแนวทางการทํางานของ
สํานั กงานปลั ดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่มุ่ งยกระดับไปสู่ การเป็นองค์กรภาครั ฐ ที่ มีศักยภาพสูง
และเป็นองค์กรหลักในการกําหนดนโยบายสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต รวมถึง สร้างสังคมแห่งโอกาสและมีความเท่าเทียมกัน
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กําหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสอดคล้องกับ
การพัฒนาในระดับสากลที่ประเทศไทยจะต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการสําคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
ความสอดคล้องระหว่างการพั ฒนาระดับประเทศ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์
และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้คํานึงถึงทิศทางการพัฒนา
และกรอบการดําเนินงานทั้งจากภายนอกตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับภูมิภาค ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนงานผ่านอนุสัญญา พันธกรณี กรอบทางนโยบายและทางกฎหมาย
ที่จะนําไปสู่การตอบสนองเป้าหมายที่เป็นสากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะต้องบรรลุภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร
เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 5 สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน เป้าหมายที่ 8
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา และเป้าหมายที่ 11 สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย รวมถึงแผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน 2025 ซึ่งกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสตรี ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาด้านเยาวชน
และด้านสิทธิสตรีและเด็ก ขณะเดียวกันยังทําหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขานอกเหนือจากสาขาข้างต้น อาทิ การศึกษา สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ กรอบแนวทางของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึง การกําหนดประเด็นการขับเคลื่อนและการผลักดันนโยบายทางสังคม และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ
ที่คํานึงถึงความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกมิติในอนาคต
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กรอบแนวคิดการคุ้มครองทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจหลักในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีโอกาสได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจําเป็นขั้นพื้นฐานบนสิทธิพลเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงให้ความสําคัญกับการผลักดันนโยบายหรือมาตรการ
ที่มีความเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม ทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มีปัญหาหรือความต้องการเฉพาะบนพื้นฐานสิทธิ และได้นําหลักการคุ้มครองทางสังคมมาเป็นกรอบ
การดําเนินงานตามแผนฯ นี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสังคมโลกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 1.3 ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการและระบบการคุ้มครองทางสังคม
ของประเทศที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกคนและทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งยังสนับสนุนให้นําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของคนและการสร้างรายได้ (Promotion) และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง (Transformative) เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยมุ่งเน้นการเสริมพลังและการให้ความสําคัญกับสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่การยกระดับหรือขยายหลักประกันด้านการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานให้มีความครอบคลุมและเพียงพอที่จะสามารถ
ให้ทุกคนดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันการออกแบบมาตรการการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 –
2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะคํานึงถึงที่มาของงบประมาณและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ เพื่อให้การดําเนินนโยบายหรือ
มาตรการเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
บทบาทของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มี ภ ารกิ จ สํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นงานของกระทรวงฯ
ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนทุกระดับ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร และการปรับเปลี่ยนทิศทางการทํางาน เพื่อยกระดับองค์กร
ให้เป็นผู้นําทางสังคม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนและปรับบทบาทองค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปีนี้ ได้กําหนดบทบาท
จากเดิมที่มุ่งเน้นการทํางานในฐานะผู้จัดบริการสังคม การดูแลและจัดการรายกรณี มาเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม (Strategy
Unit) และเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม (Intelligence Unit) ที่มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มภารกิจขับเคลื่อนงาน
ระดับมหภาค อาทิ การผลักดันนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม และมาตรฐานที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสังคม การกําหนดทิศทางการพัฒนาสังคมของประเทศ
และระดับภูมิภาค การประสานหน่วยงานภายนอกทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปีนี้ ได้กําหนดแนวทาง
การพัฒนาของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครอบคลุมด้านบุคลากร
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและมีความคล่องตัว ขณะเดียวกัน ได้ให้ความสําคัญกับการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย
ให้แก่กลไกที่มีศักยภาพ อาทิ การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างความร่วมมือทางสังคมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมลงทุน
พัฒนาสังคม เป็นต้น
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วิสัยทัศน์
พันธกิจ

สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ
1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และมีความมั่นคงในชีวิต
แผนปฏิบัตริ าชการเรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ประกอบด้วย 2 โครงการสําคัญ
1) โครงการยกระดับการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีความครอบคุลม
2) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
ประกอบด้วย 2 โครงการสําคัญ
1) โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
2) โครงการส่งเสริมการลงทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
3. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นําทางสังคม
ประกอบด้วย 5 โครงการสําคัญ
1) โครงการบริหารจัดการกําลังคนของ พม. และ สป.พม.
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พม. และ สป.พม. ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
3) โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
4) โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
5) โครงการขับเคลื่อน พม. และ สป.พม. สู่รัฐบาลดิจิทัล
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เรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เป้าหมาย

ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต

ตัวชี้วัด

1) สัดส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เข้าถึงมาตรการคุ้มครองทางสังคม
2) ร้อยละของนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมที่นําไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น

แนวทาง

1) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยผลักดันและพัฒนามาตรการด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนอง
ความต้องการและปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองจากความเปราะบางทางสังคม
ขยายระบบการคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็น
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ถูกกําหนดไว้ในระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบใหม่อันเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เช่น ผู้ได้รับผลกระทบจากการให้ออกจากงานเนื่องจากการแทนที่ของระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว/ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาศัยลําพังหรืออยู่ด้วยกันลําพัง คนต่างด้าวที่เกิดและเจริญเติบโตและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย ผู้ถูกคุกคามหรือถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวอันเกิดจากร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint) เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
เพียงพอต่อการดํารงชีวิตตามความจําเป็นพื้นฐาน และคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยั่งยืนทางการคลัง
2) พัฒนากลไกการดําเนินงานคุ้มครองทางสังคม ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กองทุน ทบทวนกลไกทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการหรือสวัสดิการสังคมมากขึ้น
3) ผลักดันการปรับปรุงระบบภาษี ให้สามารถเป็นแหล่งรายได้สําหรับการจัดสวัสดิการสังคมและหลักประกันทางสังคม โดยสนับสนุน
การขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ครอบคลุมและมีมาตรการที่ส่งเสริมให้ผู้มีเงินได้เข้ามาในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น
การกระจายอํานาจทางการคลัง การปรับปรุงที่มาของงบประมาณในการจัดระบบคุ้มครองทางสังคมให้มีความครอบคลุม ทั่วถึง และเพียงพอ
4) การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของ พม. กับระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เชื่อมโยงในระดับบุคคลและ
ระดับครอบครัว และเพิ่มเติมการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประสบปัญหาทางสังคม
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
ปี 64
ปี 65

ที่มาของ
งบประมาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน

1. โครงการยกระดับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีความครอบคุลม
1.1 กองทุน
เพื่อการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การค้ามนุษย์

เพื่อใช้จ่ายสําหรับกิจการ
ดังต่อไปนี้
1. ช่วยเหลือผู้เสียหาย
2. คุ้มครองความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เสียหาย
3. ช่วยเหลือผู้เสียหายใน
ต่างประเทศให้เดินทางกลับ
เข้ามาในราชอาณาจักรหรือ
ถิ่นที่อยู่
4. การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
5. การบริหารกองทุน

1. การช่วยเหลือและ
คุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์
2. การสนับสนุนโครงการ
เพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
3. รางวัลนําจับและ
ค่าตอบแทน

-

40.0000

50.0000

งบประมาณ
แผ่นดิน
(กองทุน
หมุนเวียน)

1. การให้ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์จาก
กองทุนเพื่อการ
ป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์
2. การให้การ
สนับสนุนเพื่อดําเนิน
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ค้ามนุษย์
3. การให้รางวัลนําจับ
และค่าตอบแทนแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การดําเนินคดี
(จับและสอบสวน)
และประชาชน
ที่แจ้งเบาะแส/เหตุ

1. ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ได้รับ
การช่วยเหลือ เยียวยา
จากทางราชการ
2. สามารถดําเนิน
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ
3. สร้างขวัญกําลังใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการดําเนินคดี
(จับและสอบสวน)
และประชาชน
ที่แจ้งเบาะแส/เหตุ

เชิงปริมาณ :
1. จํานวนผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
ที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากกองทุนเพื่อการ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
(ปี 64 2,500 ราย)
(ปี 65 3,000 ราย)
2. จํานวนโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนเพื่อ
ดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์
(ปี 64 150 โครงการ)
(ปี 65 170 โครงการ)
3. จํานวนคดีรางวัลนํา
จับและค่าตอบแทน
(ปี 64 100 คดี)
(ปี 65 120 คดี)

สป.
(กคม.)

24.4327

40.2992

42.0000

งบประมาณ เจ้าหน้าที่ศูนย์
แผ่นดิน
ช่วยเหลือสังคมได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้
สามารถให้บริการ

ประชาชน ผู้ประสบ
ปัญหาสังคม สามารถ
เข้าถึงบริการของ
หน่วยงานได้

1. ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงการบริการ
พื้นฐานทางสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สป.
(กตร.)

2. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
2.1 พัฒนา
ระบบการ
คุ้มครอง
ทางสังคม

1. เพื่อยกระดับการ
ให้บริการประชาชนและผู้
ประสบปัญหาสังคม ตาม
ภารกิจรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์

1.ให้บริการประชาชน
ในการให้คําปรึกษาแนะนํา
ปัญหาสังคม รับแจ้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ร้องเรียน รับแจ้งเบาะแส
ทางสังคมและการให้
คําปรึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุปกรณ์เครือข่าย
ที่สามารถรองรับการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ผู้ประสบปัญหาสังคม
ได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงบริการของ
หน่วยงานได้หลากหลาย
ช่องทาง
4. เพื่อการพัฒนาระบบ
บริการจัดการองค์ความรู้
ให้กับบุคลากร ให้ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลง และสร้าง
มาตรฐานการให้บริการ
2.2 อํานวย
เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบ
ความยุติธรรม จากสถานการณ์ความไม่สงบ
และเยียวยา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ได้รับ
และครอบครัวได้รับการ
ผลกระทบ
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
การช่วยเหลือตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 31/5/1948 และ
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
ปี 64
ปี 65

สังคมเบื้องต้น และ
ประสานส่งต่อความ
ช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารจัดการและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชน
3. พัฒนาองค์ความรู้และ
คุณภาพการให้บริการ
ประชาชนผู้ประสบปัญหา
สังคม

-

139.6200

145.874

145.874
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ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม
ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
ได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบแม่ข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอด
24 ชั่วโมง

หลากหลายช่องทาง
และได้รับบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ทันท่วงที ตรงตาม
สภาพปัญหา และ
ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจกับการ
ให้บริการของศูนย์
ช่วยเหลือสังคม

(ปี 63 ปี 64 ปี 65
ร้อยละ 100)
2. ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจจากการใช้
บริการของศูนย์
ช่วยเหลือสังคม
(ปี 63 ร้อยละ 75)
(ปี 64 ร้อยละ 80)
(ปี 65 ร้อยละ 85)

เงิน
ผู้ได้รับผลกระทบจาก
งบประมาณ สถานการณ์ความไม่
แผ่นดิน
สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และครอบครัว
ได้รับการช่วยเหลือ
(ปี 63 6,663 คน)
(ปี 64 ปี 65 7,189
คน)

ครอบครัวของผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือฯ สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้ตาม
อัตภาพบุตรได้รับ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องแบ่งเบาภาระ

1. จํานวนผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ ที่ได้รับ
การช่วยเหลือเยียว
(ปี 63 6,663 คน)
(ปี 64 ปี 65 7,189
คน)
2. ร้อยละของผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ ที่ได้รับ

ที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงาน

สป.
(กตร.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
ปี 64
ปี 65

ที่มาของ
งบประมาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์
ในการดูแลผู้พิการ
ทําให้ครอบครัวมีทศั นคติ
ที่ดีต่อภาครัฐ

2.3 ช่วยเหลือ
คุ้มครอง
ผู้ประสบ
ปัญหาทาง
สังคม

2.4 ต่อต้าน
การค้ามนุษย์

1. เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้ สนง.พมจ. 76 จังหวัด
ในการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน
และจะต้องได้รับการแก้ไข
โดยฉับพลันทันท่วงที
2. เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานให้ สนง.พมจ.
76 จังหวัด ให้ขับเคลื่อนงาน
ตามภารกิจของกระทรวง
สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
1. เพื่อพัฒนาและผลักดัน
นโยบาย และแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ให้เกิดผลในการปฏิบัติทุก
ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
เรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2561 – 2580

-

329.0325

293.3394

308.0063

สนง.พมจ.76 จังหวัด
เงิน
งบประมาณ สามารถดําเนินการให้
แผ่นดิน
บรรลุวัตถุประสงค์
ตามภารกิจกระทรวง

ประชาชนลุ่ม
เป้าหมาย
ที่ประสบความ
เดือดร้อนได้รับความ
ช่วยเหลือคุ้มครอง
บรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า
ได้อย่างทันท่วงทีตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พัฒนากลไกเชิงนโยบาย
ที่ก่อให้ขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

52.6262

53.0013

54.0610

เงิน
ปี 63
งบประมาณ 1. แผนปฏิบัติการใน
แผ่นดิน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
ปี 64
2. ระบบฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยงกับการ
ดําเนินคดีกับผู้กระทํา
ผิดและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการ
ค้ามนุษย์

ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. จํานวนข้อเสนอ
เชิงนโยบาย แผนและ
แนวทางด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ระดับชาติ หรือได้รับ
การผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติ
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เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
การช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์
(ปี 63 ปี 64 ปี 65
ร้อยละ 100)
ปี 63 ปี 64 ปี 65
1.จํานวนผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมได้รับ
บริการสวัสดิการสังคม
761,200 คน
2. ร้อยละของผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่ได้รับ
บริการสวัสดิการสังคม
ตามมาตรฐานที่กําหนด
ร้อยละ 75
ปี 63 ปี 64 ปี 65
เชิงปริมาณ
1. จํานวนนโยบายและ
มาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ (2 เรื่อง)
ปี 63 ปี 64 ปี 65
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85 ของ
จํานวนนโยบายและ
มาตรการที่หน่วยงาน
นําไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงาน

สป.
(กตร.)

สป.
(กคม.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
ปี 64
ปี 65

3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อการ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของภาคี
เครือข่ายให้สามารถ
ดําเนินงานเป็นไปในทิศทาง
ที่เหมาะสม

4. เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ความเข้าใจถึงสถานการณ์
รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
และการป้องกันตนเองจาก
ภัยการค้ามนุษย์ ให้
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสร้าง
ทีมสหวิชาชีพในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์
5. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และ
ขยายพื้นที่เพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์

เสริมสร้างความตระหนักรู้
แก่กลุ่มเป้าหมายและ
พัฒนาเครือข่ายเพื่อ
การป้องกันปัญหาการ
ค้ามนุษย์

68..6588

30.1214

31.6275

ที่มาของ
งบประมาณ

ผลผลิต

ปี 65
3. ระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลของประเทศ
ไทย และแอปพลิเคชัน
อื่นที่มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน
ปี 64 -65
4. โครงการ/กิจกรรม
(แผนปฏิบัติการ)
ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
เงิน
ประชากร
งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย และ
แผ่นดิน
กลุ่มเสี่ยง ได้รับความรู้
เรื่องการค้ามนุษย์
และการป้องกันตนเอง
ไม่ให้เข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

ปี 64 ปี 65
2. ผู้บริหาร หน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูล
การดําเนินคดีกับ
ผู้กระทําผิด และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไป
กํากับการดําเนินคดี
และป้องกันปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย และ
กลุ่มเสี่ยง มีภูมิคุ้มกัน
และเป็นผู้เฝ้าระวังใน
พื้นที่ได้

เชิงปริมาณ
1. จํานวนประชากร
เป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจปัญหา
การค้ามนุษย์ เเละ
สามารถป้องกันตนเอง
จากการค้ามนุษย์
(ปี 63 39,480 คน)
(ปี 64 41,300 คน)
(ปี 65 43,400 คน)
ปี 63 ปี 64 ปี 65
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับความรู้เรื่อง
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หน่วยงาน

สป.
(กคม.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
ปี 64
ปี 65

ที่มาของ
งบประมาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ในระดับพื้นที่ ชุมชน รวมถึง
ในสถานศึกษา
6. ผู้เสียหายจากการค้า
คุ้มครองช่วยเหลือและ
มนุษย์/ผู้ที่มีเหตุควรเชื่อว่า
พัฒนาศักยภาพผู้เสียหาย
เป็นผู้เสียหายจากการ
จากการค้ามนุษย์
ค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
การช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนา
ให้สามารถกลับคืนสู่
ครอบครัว และดําเนินชีวิต
ได้อย่างปกติ
7. ส่งเสริมการสร้าง
มาตรฐานการให้บริการของ
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
8 แห่ง ให้มีมาตรฐานการ
จัดบริการสวัสดิการสังคม
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

95.1477

95.0716

96.9730
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เงิน
ผู้เสียหายจากการ
งบประมาณ ค้ามนุษย์ และผู้ที่มี
แผ่นดิน
เหตุควรเชื่อว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ได้รับการ
ช่วยเหลือ คุ้มครอง
บําบัด ฟื้นฟู ศักยภาพ
ตามกระบวนการ
คุ้มครอง

ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ และผู้ที่มี
เหตุควรเชื่อว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ มีภูมิคุ้มกัน
ในการดูแลตนเอง
และเป็นผู้เฝ้าระวัง
ปัญหาการค้ามนุษย์
ในชุมชน และไม่ตก
เป็นผู้เสียหายซ้ํา

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
การค้ามนุษย์ สามารถ
ป้องกันตนเองจาก
การค้ามนุษย์ได้
ปี 63 ปี 64 ปี 65
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผู้เสียหาย
จากขบวนการค้ามนุษย์
ได้รับการช่วยเหลือ
คุ้มครองและกลับคืน
สู่สังคม
(1,300 คน)
ปี 63 ปี 64 ปี 65
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เสียหายจากขบวน
การค้ามนุษย์ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย
และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

หน่วยงาน

สป.
(กคม.)

เรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

เป้าหมาย

1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบที่ให้ผลตอบแทนทางสังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ประเด็นปัญหาทางสังคม

ตัวชี้วัด

1) มีแผนการดําเนินงานระยะยาวในการพัฒนา การทํางานกับเครือข่ายในรูปแบบใหม่
2) ร้อยละของแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงานระยะยาวที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่กําหนด
3) มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมในทุกระดับ
4) ร้อยละภาคีเครือข่ายที่มีสว่ นร่วมในการดําเนินงานทางสังคมเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานทางสังคมเพิ่มขึ้น

แนวทาง

1) สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายที่มีอยู่เดิมและภาคีเครือข่ายที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาและลงทุน
ทางสังคม รวมถึงจัดระดับภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบการทํางานที่มีความเชื่อมโยงกัน
2) สร้าง พัฒนา และนําความร่วมมือรูปแบบใหม่มาใช้ในการนําร่องและดําเนินงานกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีการประเมินครอบคลุม
ทั้งด้านความเสี่ยง ด้านการดําเนินงาน รวมถึงมีการติดตามและรายงานผล และปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนทางสังคม
3) พัฒนาความร่วมมือในการดําเนินงานกับภาคีเครือข่ายภายใต้ประเด็นทางสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นและกําหนดผลตอบแทนทางสังคม
ร่วมกัน
4) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเพื่อการพัฒนาสังคมตามขอบเขต
ของการให้กู้ยืมที่กําหนดไว้
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

1. โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
2.1
เสริมสร้าง
เครือข่าย
ประชาสัมพั
นธ์เพื่อเสริม
พลังพัฒนา
สังคม

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
NGOs และสื่อมวลชน) เข้ามา
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน
ด้านการพัฒนาสังคม
2. เพื่อประสานความร่วมมือ
และสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาสังคมสู่กลุ่มเป้าหมาย
และประชาชนทั่วไปอย่าง
ทั่วถึง

2.2
เสริมสร้าง
ความร่วมมือ
ภาคี
เครือข่าย
เพื่อ
ขับเคลื่อน
การ
ดําเนินงาน
ด้าน
ต่างประเทศ
2.3 สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
เสริมสร้าง
เครือข่ายด้านประชาคมสังคม
ความ
และวัฒนธรรมอาเซียน

1. กิจกรรมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย
สื่อมวลชนช่วยคนเปราะบาง”
1 ครั้ง 50 คน ระยะเวลา 2
วัน 1 คืน
2. กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรและ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ พม.
1 ครั้ง 50 คน ระยะเวลา 3
วัน 2 คืน

0.3246

0.5142

0.5142

งบ
เกิดเครือข่าย
ประมาณ ประชาสัมพันธ์ พม.
แผ่นดิน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
สื่อมวลชน

เกิดความร่วมมือจาก
เครือข่ายทั้งภาครัฐ
เอกชน และสื่อมวลชน
และเป็นพลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนงานด้าน
การพัฒนาสังคมอย่าง
เข้มแข็ง

จํานวนเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ พม.
ปี 63 50 คน
ปี 64 ปี 65 100 คน

สป.
(กปส.)

สป.
(กกต.)

1. การรายงานความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

0.6295

-

-
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เงิน
งบ
ประ

กลุ่มภาคีเครือข่าย
ด้านประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน

เกิดความตระหนักรู้และ เชิงปริมาณ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน 1. จํานวนภาคีเครือข่าย
มากขึ้น รวมทั้ง มีการ
ที่เข้าร่วมการอบรม

สป.
(กกต.)

กิจกรรม
เข้มแข็ง
เครือข่าย
ASCC

2.4
ขับเคลื่อน
แผนการ
ดําเนินงาน
ในระดับ
ภูมิภาคสู่
การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ข้อมูลข่าวสาร การรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
ประชาคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร
การรายงานความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดอุปสรรค และข้อท้า
ทายต่างๆ ตลอดจนส่งเสริม
ความร่วมมือในกาปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน
ค.ศ. 2025

อาเซียน
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างภาคี เครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุปสรรค
และข้อท้าทายต่าง ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม :
จํานวน 3 วัน 2 คืน ใน
ต่างจังหวัด

เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา
และการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ซึ่งเป็น
ความร่วมมือของภูมิภาค
อาเซียนกับกระทรวง พม.

1. การอบรมให้ความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา
รวมทั้งการส่งเสริมคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ซึ่งเป็น
ความร่วมมือของภูมิภาค
อาเซียน ให้กับบุคลกรในสังกัด
กระทรวง พม. ทั้งส่วนกลาง

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

0.7155

ปี 64

ปี 65

-

-
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ที่มา
ของ
ผลผลิต
งบประ
มาณ
มาณ ได้รบั ทราบถึง
แผ่นดิน ความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

เงินงบ
ประ
มาณ
แผ่นดิน

บุคลกร พม. ได้รับ
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคม และความร่วมมือ
ของประเทศสมาชิก
อาเซียนในด้านการ
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
สตรีและสิทธิเด็ก

ผลลัพธ์
พัฒนาความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์
อาเซียน ค.ศ. 2025
ต่อไป

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

มีความรู้ ความเข้าใจใน
แผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมมากขึ้น
(จํานวน 110 คน)

เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรร้อยละ
ของการรายงานผลการ
ดําเนินงานรายกิจกรรม
3. ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
4. ร้อยละ 80 การดําเนิน
โครงการตามระยะเวลา
5. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และ
ตระหนักรู้ถึงแผนงาน
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
เกิดความตระหนักรู้
เชิงปริมาณ
และมีความเข้าใจในการ 1. จํานวนบุคลากร พม.
ปฏิบัติงานมากขึ้น
ที่เข้าร่วมการอบรม
รวมทั้งมีความเข้าใจ
มีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางในการ
แผนงานประชาคมสังคม
ขับเคลื่อนเอกสารของ และวัฒนธรรมมากขึ้น
(จํานวน 150 คน)

สป.
(กกต.)

กิจกรรม

2.5 สัมมนา
เชื่อมโลกกับ
ท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาที่
ครอบคลุม
และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

และส่วนภูมิภาค
2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อร่วมกันจัดทํา
แนวทางในการขับเคลื่อน
เอกสารของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
ไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศ
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม :
จํานวน 3 วัน 2 คืน ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1. เพื่อสร้างความตระหนัก
จํานวน 3 วัน 2 คืน
เกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่
ในต่างจังหวัด และกรุงเทพฯ
ยั่งยืน วาระใหม่แห่งการพัฒนา 1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เมือง และการดําเนินงานตาม วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
กรอบความร่วมมือระหว่าง
วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง
ประเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม
สังคมในระดับท้องถิ่น
2. การอภิปรายแบ่งปัน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ประสบการณ์การดําเนินงาน
ของภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริม และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการ
การดําเนินงานเพื่อการบรรลุ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ยั่งยืนและวาระใหม่แห่ง
อย่างครอบคลุมและไม่ทิ้งใคร การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยน
ไว้ขา้ งหลัง
3. รับทราบถึงสถานการณ์
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ทางสังคม ปัญหา และ
ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุ
อุปสรรคในการดําเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ
อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

อาเซียนที่เกี่ยวข้องไปสู่
การปฏิบัติ

-

-
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เงินงบ บุคลากร พม. ในระดับ
ประมาณ ท้องถิ่น และภาคี
แผ่นดิน เครือข่ายมีความรู้
เกี่ยวกับตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนระดับ
สากล และสถานะ
ความก้าวหน้าของ
ประเทศไทย

เชิงคุณภาพ:
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
(บุคลากรพม.) มีความ
เข้าใจ และตระหนักรู้ถึง
แผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
3. ร้อยละ 80 การดําเนิน
โครงการตามระยะเวลา
1. เกิดความตระหนักถึง เชิงปริมาณ
ความสําคัญของการนํา 1. จํานวนภาคีเครือข่าย
วาระโลกไปสู่การปฏิบัติ ที่เข้าร่วมการอบรม
ในระดับท้องถิ่น เพื่อ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ร่วมขับเคลื่อนการ
เกี่ยวกับวาระการพัฒนา
ดําเนินงานด้านสังคม
ที่ยั่งยืน (2030 Agenda
ของประเทศไปสู่ความ for Development)
ยั่งยืน
มากขึ้น (จํานวน 100 คน)
2. เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน เชิงคุณภาพ
ของหน่วยงานให้
2. ร้อยละ 80 ของ
สอดคล้องกับหลักการ กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และ
และตัวชี้วัดของ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการนําวาระโลกไปสู่
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น
3. ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรร้อยละของ

หน่วย
งาน

สป.
(กกต.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

(ที่ พม. มีความเกี่ยวข้อง) ซึ่งมี
ความแตกต่างกันตามบริบท
ของพื้นที่ และร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน
ในระดับท้องถิ่น

4. กิจกรรมระดมสมองเพื่อ
ร่วมกันจัดทําข้อเสนอแนะ
สําหรับการดําเนินงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการที่ยั่งยืน
ในมิติด้านสังคม และวาระใหม่
แห่งการพัฒนาเมือง เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานในระดับท้องถิ่น
5. (ปี 2564-2565) ติดตาม
การนําวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวาระใหม่แห่งการพัฒนา
เมืองไปสู่การปฏิบัติในระดับ
ท้องถิ่น

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

การรายงานผลการ
ดําเนินงานรายกิจกรรม
4. ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
5. ร้อยละ 80 การดําเนิน
โครงการตามระยะเวลา

2. โครงการส่งเสริมการลงทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
4.1 เมือง
สร้างสุข
(Happiness
Social City)

สป.
(กยผ.)
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เรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นําทางสังคม
เป้าหมาย

1) พม. เป็นองค์กรที่มสี มรรถนะสูง และมีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพและการทํางานแบบมืออาชีพในระดับสากล
2) ประชาชนได้รับบริการด้านสังคมที่รวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่และปรับสมดุลภาครัฐให้มขี นาดที่เหมาะสม
3) พม. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีภาพลักษณ์ที่เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

1) มีแผนบริหารจัดการกําลังคนระยะยาว
2) ร้อยละของหน่วยงานภายใต้ พม. มีการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลกลางของกระทรวง
3) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจยั
4) สัดส่วนความสําเร็จของกระบวนงานที่ปรับเป็นดิจิทัล
5) ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
6) มีแผนการกระจายอํานาจของ พม.
7) ระดับความสําเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดําเนินการบริการสาธารณะภายใต้ภารกิจของ พม.
8) สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําผิดกฎหมายลดลง
9) ร้อยละของหน่วยงานภายใต้สังกัด พม. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

แนวทาง

1) จัดทําแผนบริหารจัดการกําลังคนของ พม. ระยะยาว เตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกสายงานทุกระดับ โดยวิเคราะห์
และกําหนดตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาการอบรมภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการทํางาน
2) ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการ (Service delivery) ให้แก่ อปท. และภาคส่วนต่างๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ Outsourcing ให้แก่
ภาคเอกชน ให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปีแรก โดยทบทวนและวิเคราะห์ภารกิจหลักที่สําคัญ จําเป็นและมีความคุ้มค่าที่ต้องดําเนินการทั้งในปัจจุบัน
รวมถึงภารกิจใหม่ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต และภารกิจบริการทางสังคมที่ท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะดําเนินการได้เอง รวมถึงจัดทําแผนการถ่ายโอนภารกิจในแต่ละช่วงเวลา
15

3) ปฏิรูปองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและทบทวน/ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
4) มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสังคมระหว่างประเทศ กํากับดูแลนโยบายที่องค์กรจะต้องดําเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงนําองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาสังคม
5) จั ดทําและเชื่อมโยงฐานข้อมูล ด้ านสั งคมที่เป็นปัจจุบันและสากล เป็นที่ยอมรับในการนํ าข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยครอบคลุม ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มและสถานการณ์ทางสังคม องค์ความรู้และการเตือนภัยทางสังคม และเชื่อมโยงกับข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชน
และตําบล
6) ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร และนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทํางาน เพื่อเป็นองค์กรที่ชาญฉลาด
7) ยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ ในการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายสังคม
8) พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมทั้งการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และการกําหนดนโยบาย ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วมเวทีสมัชชา การร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

15.7699

17.3469

19.0816

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

ปี 63 ปี 64 ปี 65
เชิงปริมาณ
1. บุคลากร จํานวน
1,000 คน ที่ได้รับการ
พัฒนา

สป.
(กก.)

1. โครงการบริหารจัดการกําลังคนของ พม. และ สป.พม.
1.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การ
ขับเคลื่อน
การ
บริหารงาน
บุคคล และ
องค์กรสู่
ความสําเร็จ

1. เพื่อให้มีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดและสอดคล้องกับการบริหาร
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
3. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
สป.พม. ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมีความรู้ มีทักษะ และ
ขีดสมรรถนะ
ตามมาตรฐานที่กําหนด
4. สร้างภาวะผู้นําให้กับ
บุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียม
ความพร้อมสําหรับการเป็น
ผู้บริหาร
5. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์กร
ทุ่มเท และมีผลการปฏิบัติ
งานที่ดี

1. กิจกรรพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล
2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
สป.พม. ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path
Development)
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดการความรู้ในประเด็นที่
สําคัญ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร
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งบ
1. ข้อเสนองานด้าน
ประมาณ การบริหารงานบุคคล
แผ่นดิน 2. บุคลากร สป.พม.
มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาสังคมอย่างเป็น
มืออาชีพ
3. บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการทํางาน
เกิดความรักและความ
ผูกพันในองค์กร

1. สป.พม. มีระบบ
การบริหารบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับการ
บริหารการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
2. บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมรับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง และ
มีความพร้อมสําหรับ
การเป็นผู้บริหาร
3. บุคลากรของ
สป.พม. เกิดความรัก
และความผูกพันใน
องค์กรและสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ทําให้
ผลลัพธ์การทํางาน
ที่ดีขึ้น

ปี 63 ปี 64 ปี 65
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เทคนิคต่างๆในการพัฒนา
องค์กร
3. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินความผูกพัน
ต่อองค์กร
4. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนามีสมรรถนะตามเกณฑ์
5. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร ที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรในระดับต่ํา
ได้รับการพัฒนา

กิจกรรม

1.2
อํานวยการ
และ
สนับสนุน
งานด้านการ
พัฒนาและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและปรัชญา
การเป็นข้าราชการที่ดี
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะในการปฏิบัติงาน
เป็นทีม
3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานอย่างบูรณาการ

อบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี

0.8146

-

-

เงิน
งบประ
มาณ
แผ่นดิน

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และ
ปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ดี
2. กลุ่มเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม
3. ผู้เข้ารับการอบรมมี
เครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานอย่าง
บูรณาการ

4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามขีดสมรรถนะ
หลักสมรรถนะประจํากลุ่มงาน
และทักษะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์

อบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(พม.)

0.8254

-

-

เงิน
งบประ
มาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานตาม
ขีดสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจํากลุ่ม
งานและทักษะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แปลงนโยบายและ
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ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

6. ร้อยละ 95 ของการ
ดําเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สป.
มีข้าราชการรุ่นใหม่
เชิงปริมาณ
(สพบ.)
ที่มีสมรรถนะและทักษะ 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการใหม่ที่บรรจุ
ในการปฏิบัติงาน
เป็นทีม ปฏิบัติงานตาม ในช่วงระยะเวลา ระหว่าง
หลักคุณธรรม จริยธรรม 6 เดือน – 1 ปี รวม
จํานวน 170 คน (จํานวน
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2 รุ่นๆ ละ 85 คน)
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85
กลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจหลักคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและ
ปรัชญาการเป็นข้าราชการ
ที่ดี
1. กลุ่มเป้าหมาย
มีข้าราชการที่มีความรู้
สป.
มีความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจในการ
(สพบ.)
ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตาม
2. กลุ่มเป้าหมาย
ขีดสมรรถนะ
มีความสามารถในการ
แปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่าง
มุ่งผลสัมฤทธิ์
3 กลุ่มทักษะในการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

6. เพื่อให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ปฏิบัติทํางานอย่างบูรณาการ

7. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
อบรมหลักสูตรนักบริหารการ
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติเชิงบวก พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (นพม.)
มีการคิดวิเคราะห์และการ
บริหารจัดการได้อย่างมี
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
8. เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานที่มีความ
ซับซ้อนและยุ่งยากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน
เป็นการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น

1.7677

9. เพื่อจุดประกาย
กลุ่มเป้าหมาย ให้มีกระบวน
ทัศน์ ทักษะ ภาวะผู้นําที่เอื้อ

3.3664

หลักสูตรผู้นํายุคใหม่
(ระดับ ชพ.)

-

-

-

-
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เงินงบ
ประมาณ
แผ่นดิน

เงินงบ
ประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

ข้าราชการที่สามารถ
นําประสบการณ์
องค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
สามารถพัฒนาขีดความ
สามารถด้านการบริหาร
จัดการของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความพร้อมที่จะดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้น

เชิงปริมาณ
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการในสังกัดฯ
ประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ 4 ปี
จํานวนผู้เข้ารับการอบรม
50 คน (1 รุ่น)

สป.
(สพบ.)

มีบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ในการบริหารงาน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
มีภาวะผู้นํา สําหรับ

เชิงปริมาณ
1.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการปฏิบัติ
ทํางานอย่างบูรณาการ
1. กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ได้
2. กลุ่มเป้าหมาย
สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
บริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มเป้าหมาย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ การสร้าง
เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. กลุ่มเป้าหมายมี
กระบวนทัศน์ ทักษะ
ภาวะผู้นําที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน องค์ความรู้

ประสานความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และปฏิบัติงานอย่าง
บูรณาการกับทุกภาค
ส่วน

เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ทักษะในการบริหารงาน
อย่างมีกลยุทธ์
สป.
(สพบ.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในพื้นที่
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
10. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
แนวคิด มุมมองการบริหาร
เชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บริหารงาน
ระดับชํานาญการพิเศษ
11. เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ระหว่าง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต
แนวคิด มุมมอง
การบริหารเชิงกลยุทธ์
ภาครัฐ
2. กลุ่มเป้าหมายมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ การสร้าง
เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

นักบริหารระดับสูงด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (นบส.พม.)

14.0000

-

- เงินประ 1. เพื่อเตรียมความ
มาณ พร้อมให้แก่ผู้ดํารง
แผ่นดิน ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ในการเข้า
สู่ตําแหน่งประเภท
บริหาร เพื่อให้สามารถ
เข้าใจการบริหารจัดการ
ของภาครัฐในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ตระหนักถึง
ความสามารถทางการ
บริหารและการเป็นผู้นํา
ในหน่วยงานราชการ
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ผลลัพธ์
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น

1. กลุ่มเป้าหมาย
สามารถบริหารจัดการ
ของภาครัฐในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ
คิดอย่างมีรากฐานและ
เป็นระบบใน
2. กลุ่มเป้าหมายมี
ความเป็นผู้นําใน
หน่วยงานราชการ ตาม
สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของกรอบความคิดและ
วิธีการทํางาน

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

มั่นคงของมนุษย์ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
160 คน (จํานวน 2 รุ่น ๆ
ละ 80 คน)
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีขีด
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
มีบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ในการบริหารงานองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ มีภาวะ
ผู้นํา สําหรับเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้น

สป.
(สพบ.)

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

2.1 บริหาร
จัดการงาน
สป.พม. และ
พม.

1. เพื่ออํานวยการสนับสนุน
งานด้านการเงินการคลัง พัสดุ
และการบริหารงานทั่วไป
ให้มีความทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. สนับสนุนงานบริหารทั่วไป
ของผู้บริหาร
3. เพื่อพัฒนารูปแบบ
สิ่งก่อสร้างที่อํานวยความ
สะดวกให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

1. กิจกรรมการบริหารจัดการ
งานการเงินการคลังและพัสดุ
2. กิจกรรมการพัฒนา
ระบบงานสนับสนุนการ
ให้บริการ สป.
3. กิจกรรมการออกแบบ
สิ่งก่อสร้างและสิ่งอํานวย
ความสะดวก

90.6448

99.7093

109.68025

2.2 พัฒนา
ประสิทธิ
ภาพการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ปฏิบัติ
ราชการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
2.3
ยกระดับ
คุณภาพการ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการในการ
ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์
และภารกิจสําคัญของส่วน
ราชการ

1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการ
จัดทําตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับบุคคลของหน่วยงาน
ส่วนกลาง
2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การจัดทําตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับบุคคลของ สนง.พมจ.

0.4570

0.5472

0.5472

สป.พม มีการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
มีการจัดทําแผน พัฒนาองค์กร

1. การจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การ

0.9948

2.1512

2.1512

ปี 63
ปี 64
ปี 65
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พม. และ สป.พม. ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

เงิน
งบประ
มาณ
แผ่นดิน

1. บุคลากร สป.พม.
ได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงิน การคลัง และ
พัสดุตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. ผู้บริหารและ
บุคลากรของ สป.พม.
ได้รับการสนับสนุนด้าน
งานบริหารทั่วไปให้มี
ความทันสมัย
และสะดวกรวดเร็ว
3.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ทุกส่วนราชการในสังกัด
พม. ได้รับการพัฒนา
รูปแบบสิ่งก่อสร้าง
ที่เหมาะสม
เงิน ตัวชี้วัดตามคํารับรอง
งบประ การปฏิบัติราชการ
มาณ ระดับบุคคลของ
แผ่นดิน สป.พม.

เงิน
งบประ

หน่วยงาน สป.พม.
มีการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

สป.พม. มีการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
2. ร้อยละ 80 ของกิจกรรม
ที่ดําเนินการได้ถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นไปตาม
ระเบียบ

สป.
(กก.)

ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุตามเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ และ
ภารกิจสําคัญของ
ส่วนราชการ

1. ทุกหน่วยงานในสังกัด
สป.
สป.พม.
(กพบ.)
2. ร้อยละของโครงการ
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

ผลลัพธ์

สป.พม.สามารถพัฒนา 1. ทุกหน่วยงานในสังกัด
คุณภาพการบริหาร
สป.พม.
ราชการ ก้าวไปสู่องค์กร 2. ร้อยละของโครงการ

สป.
(กพบ.)

กิจกรรม
บริหาร
จัดการ
องค์กร
สป.พม.

วัตถุประสงค์
เพื่อนําองค์กรไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ที่เป็นองค์กรที่
เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน มีขีด
สมรรถนะสูง

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

2. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดี
3. การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายพัฒนาระบบ
ราชการ พม.
4. โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรคุณภาพมิติพื้นที่
5. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการชี้แจงและกลั่นกรอง
ผลงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ
ประจําปี
6. การจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ประจําปีและ KM
Sharing Day
7. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม
8. การจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ผลกระทบทางลบต่อสังคม
จากภารกิจ
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ
การปฏิบัติงานตาม
22

ที่มา
ของ
ผลผลิต
งบประ
มาณ
มาณ ภาครัฐ เพื่อนําองค์กร
แผ่นดิน ไปสู่ระบบราชการ 4.0

ผลลัพธ์
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย โดยมีการ
ทํางานที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วย
งาน

กิจกรรม

2.4 ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของการ
บริหาร
จัดการตาม
โครงสร้าง
กระทรวง
พม.

2.5 การ
ตรวจสอบ
ภายใน
สป.พม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

กระบวนการหลักและ
สนับสนุน
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําผลงานชิงรางวัล PMQA
รายหมวด (เพิ่มเติมปี 64 –
65)
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ความเหมาะสมของโครงสร้าง บริหารจัดการตามโครงสร้าง
ภารกิจและระบบงานตาม
กระทรวง พม. (จัดจ้างที่
โครงสร้างใหม่ของ พม. และ
ปรึกษา)
ปัญหาอุปสรรค
2. เพื่อประเมินผลสําเจใน
ระดับผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลัง
การปรับปรุงโครงสร้างใหม่
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่
สามารถนํามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและรองรับการทํางานที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน
อนาคต
1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง
1. จัดทําข้อเสนอและพัฒนา
เชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลข
นโยบายและแผนด้านการ
ต่าง ๆ ทางด้านการเงิน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
การบัญชี การพัสดุ
ของมนุษย์
2. เพื่อให้ทราบว่าการ
ปฏิบัติงานทางการเงิน

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

-

1.0000

-

1.4790

1.8710

1.8710
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ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

เงิน
งบประ
มาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มีเอกสารรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงานตาม
โครงสร้าง กระทรวง
พม.

เอกสารรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานตาม
โครงสร้างฉบับสมบูรณ์
และข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานที่สามารถ
นํามาใช้ได้จริง

สป.
พม. นําข้อเสนอแนะที่ได้
จากการประเมินผลไปเพื่อ (กพบ.)
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยรับตรวจสามารถ
ปฏิบัติงานได้

กลุ่มเป้าหมายเป็น
หน่วยงานในสังกัด
สป.พม. ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี

เงินงบ สามารถตรวจสอบ
ประมาณ ได้ครบทุกหน่วยตาม
แผ่นดิน แผนการตรวจสอบ

สป.
(กตภ.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2.6 อํานวย
การ และ
สนับสนุน
งานด้านการ
พัฒนาและ

การบัญชี และพัสดุ
3. เพื่อสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและประเมิน
ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจว่ามีความ
เหมาะสม เพียงพอหรือไม่
4. เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน
ที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณการบริหารการเงิน
การบริหารการพัสดุ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอแนะวิธีการ เพื่อให้
หน่วยรับตรวจปฏิบัติงาน
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด
6. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
ได้ทราบปัญหาการปฏิบัตงิ าน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเหตุการณ์
1. เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

1.0686

-

-

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์ และมีคุณสมบัติ
ที่จะได้รับการแต่งตั้ง

1 มีพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 ในปี 2563

เชิงปริมาณ
1.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

สป.
(สพบ.)

2. บริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

อบรมหลักสูตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551
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เงิน
งบประมา
ณ
แผ่นดิน

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ความมั่นคง
ของมนุษย์

พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เข้าใจอํานาจหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ตลอดจน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ
และทักษะในการให้ความ
ช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
รวมทั้งทักษะการทํางาน
ในรูปแบบสหวิชาชีพ
4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

25

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง อาทิ
ข้าราชการจาก
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เจ้าหน้าที่จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กรมการจัดหา
งาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย์ (สป.พม.)
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (พส.) กรม
กิจการเด็กและเยาวชน
(ดย.) กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
(สค.) กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงการ
ต่างประเทศ และ
สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวง สธ.
โรงพยาบาล มูลนิธิ

จํานวน 2 รุ่น รวม
80 คน
2 ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ได้รับการ
คุ้มครองช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม
3 ผู้กระทําผิดฐาน
ค้ามนุษย์ถูกจับกุม
ดําเนินคดีฐานค้ามนุษย์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
ตาม พ.ร.บ.ค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 จํานวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 80 คน
(จํานวน 2 รุ่น ๆ ละ 40
คน)
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ในการปฏิบัติงานได้ตาม
ที่กฎหมายกําหนด

หน่วย
งาน

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5. เพื่อเสริมสร้างความรู้
พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์
ให้กับนักสังคมสงเคราะห์และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์
6. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทัศนคติ จรรยาบรรณ ทักษะ
เทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้รับการ
อบรม ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน
7. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
การพัฒนาบทบาทหน้าที่
ของผู้เข้ารับการอบรม ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
8. เพื่อเสริมสร้างความรู้
พื้นฐาน ทักษะ ทัศนคติด้าน
สังคมสงเคราะห์ให้กับนักสังคม
สงเคราะห์ หรือผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์
9. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
จัดการความรู้และส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกันของ
กลุ่มเป้าหมาย

วิธีดําเนินกิจกรรม

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ด้านความรู้ ทักษะ และ
จรรยาบรรณ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์

การขับเคลื่อนมาตรฐานงาน
พัฒนาสังคมและการนิเทศ
งานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
0.2771

0.2738

ปี 64

ปี 65

-

-

-

-
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ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ต่าง ๆ จํานวน 2 รุ่น ๆ
ละ 40 คน รวม 80 คน
เงิน 1. ผู้เข้าอบรมได้รับ
งบประมา ความรู้พื้นฐานด้าน
ณ
สังคมสงเคราะห์
แผ่นดิน 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ทักษะ เทคนิคต่าง ๆ
3. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เพื่อสามารถทํางานกับ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
ได้อย่างเป็นบูรณาการ
เงินงบ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ประมาณ ทักษะ และทัศนคติที่ดี
แผ่นดิน ในการปฏิบัติงานเป็น
นักสังคมสงเคราะห์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

กลุ่มเป้าหมายนําความรู้
ทัศนคติ จรรยาบรรณ
และทักษะ เทคนิค
ต่าง ๆ ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านสังคม
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการที่ปฏิบัติ
งานด้านสังคม จํานวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 80
คน (จํานวน 2 รุ่น ๆ ละ
40 คน)

สป.
(สพบ.)

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ มีบุคลากร
ตําแหน่งนักสังคม
สงเคราะห์ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์ ที่มีความรู้
ทักษะ และทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การฝึกอบรม รวมจํานวน
80 คน

ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ในการปฏิบัติงานได้ตาม
ที่กฎหมายกําหนด

เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
พื้นฐาน ทักษะ ทัศนคติ

สป.
(สพบ.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

10. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
หัวหน้างานยุคใหม่ ที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จของงาน
11. เสริมสร้างทักษะในการ
บริหารงาน บริหารคน
สําหรับหัวหน้างานยุคใหม่
เพื่อความสําเร็จขององค์กร

12. เพื่อสร้างการเรียนรู้ใน
เรื่องของผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร
13. เพื่อทําให้ผู้นําสามารถ
บริหารและจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
14. เพื่อทําให้ผู้นําสร้างแนวคิด
ในการบริหารและจัดการกับ

วิธีดําเนินกิจกรรม

หลักสูตรการเป็นหัวหน้างาน

อบรมหลักสูตรผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
0.8146

1.9750

ปี 64

ปี 65

-

-

-

-
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ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

เงินงบ กลุ่มเป้าหมาย
ประมาณ สามารถนําความรู้
แผ่นดิน ทักษะในการบริหารงาน
บริหารคน ไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กร

เงินงบ ปี 63
ประมาณ กลุม่ เป้าหมายสามารถ
แผ่นดิน บริหารจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างแนวคิดในการ
บริหารจัดการด้วย
บริบทของตนเองได้

ผลลัพธ์

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ มีบุคลากร
ที่มีสมรรถนะในการ
บริหารและจัดการงาน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ปี 63
มีบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ในการบริหารและ
จัดการงานองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ มีความ
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
ด้านสังคมสงเคราะห์
ที่เพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ
1.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 40 คน (จํานวน
1 รุ่น)
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีขีดสมรรถนะตาม
มาตรฐานที่กําหนด
เชิงปริมาณ
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ข้าราชการ พม. ระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 80
คน (จํานวน 1 รุ่น)
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

หน่วย
งาน

สป.
(สพบ.)

สป.
(สพบ.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์
การเปลี่ยนแปลงด้วย Style
ที่เหมาะสมกับตัวเอง
15. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดําเนินคดีอาญาในชั้น
สอบสวน และกระบวนการ
ของชั้นศาลที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบพยานเด็ก
16. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทําหน้าที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ตลอดจนกฎ ระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
17. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เพื่อทํางานกับเด็ก
ในกระบวนการยุติธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
18. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง

วิธีดําเนินกิจกรรม

อบรมหลักสูตรผู้ทําหน้าที่
นักจิตวิทยาหรือนักสงคม
สงเคราะห์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
0.2627

ปี 64

ปี 65

-

-

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ
เงิน
งบประมา
ณ
แผ่นดิน

ผลผลิต

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่
นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์
ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ มีผู้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตําแหน่ง
นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์
ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
มีขีดสมรรถนะตาม
มาตรฐานที่กําหนด
เชิงปริมาณ
1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์ตาม
ประมวลผลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
พ.ศ.2560 ของ สํานักงาน
พมจ. ทุกจังหวัด จํานวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
76 คน (จํานวน 1 รุ่น)
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดําเนินคดีอาญา
ในชั้นสอบสวนและ
กระบวนการของชั้นศาล
ที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบพยานเด็ก
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หน่วย
งาน

สป.
(สพบ.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย ในการ
ดําเนินงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2.7 พัฒนา 1. เพื่อพัฒนากฎหมายด้าน
กฎหมาย
สังคมให้เป็นกลไกการ
และ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เสริมสร้าง
2.เพื่อส่งเสริมการรับรู้การ
ประสิทธิภา เข้าถึงและคุ้มครองสิทธิของ
พการบังคับ ประชาชนตามกฎหมาย และ
ใช้อย่างมี
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
ส่วนร่วม
กฎหมายของกระทรวง
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปฏิบัติ
ราชการ
2.8 ตรวจ
เพื่อให้มีการจัดสรร
ติดตาม
งบประมาณในการตรวจ
ประเมินผล ติดตามและประเมินผลการ
จัดทํา
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ สังกัด พม. งานของผู้ตรวจ
การตรวจ
ราชการกระทรวงและการ
ราชการของ สนับสนุนการตรวจสอบและ
กระทรวง
ประเมินผลประจํากระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ
บุคลากรในกองตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการ

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

หน่วย
งาน

กฎหมายที่มีการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้ ได้นํามาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนกฎหมายด้าน
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
ที่มีการพัฒนาละ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้

สป.
(กกม.)

1. ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงบุคลากร
กองตรวจราชการ
สามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามภารกิจ
เพื่อให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์
ของกระทรวง
2. คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํา

1. ร้อยละของข้อเสนอ
เชิงนโยบายจากผลสรุป
การตรวจราชการของ
กระทรวง พม. ที่นําไปสู่
การปฏิบัติ
(ปี 63 ร้อยละ 80)
(ปี 64 ร้อยละ 85)
(ปี 65 ร้อยละ 90)
2. ร้อยละผลของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการ/

สป.
(กตร.)

ผลลัพธ์

กฎหมายที่มีการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้ ได้นําไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 63

ปี 64

ปี 65

1. พัฒนากฎหมายในภารกิจ
กระทรวง
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย
ภารกิจกระทรวง
3. ส่งเสริมกฎหมาย
ในการปฏิบัติราชการ

3.4842

3.6584

3.8413

เงินงบ
ประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี

-

7.2500

12.0800

12.6800

เงินงบ 1. มีงบประมาณการ
ประมาณ ดําเนินงานตามภารกิจ
แผ่นดิน อย่างพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ
2. ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงบุคลากรใน
กองตรวจราชการ
สามารถดําเนินการ
ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
การที่กําหนด
3. คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
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ผลผลิต

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ประจําปีงบประมาณตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง สป.พม.

2.9
ขับเคลื่อน
การ
ดําเนินงาน
แผนด้าน
สังคมใน
ระดับพื้นที่

1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ทางสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด
ที่นําไปสู่การจัดทําแผนภาคที่
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
แก้ไข ปรับปรุง การดําเนินงาน
ด้านสังคมของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การวัดอุณหภูมิทางสังคม

-

1.1600

1.5000
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ประเมินผลประจํา
กระทรวง (ค.ต.ป.พม.)
สามารถดําเนินการ
ได้ตามแนวทางที่
กําหนด มีการนํา
ผลการตรวจสอบ
และการประเมิน
ผลข้อเสนอแนะ
เสนอต่อผู้บริหาร

กระทรวง (ค.ต.ป.พม.)
สามารถดําเนินการ
ได้ตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
กําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เงินงบ ผลการสํารวจความ
ประมาณ คิดเห็นของประชาชน
แผ่นดิน (ปี 64 จํานวน 3
ประเด็น)
(ปี 65 จํานวน 4
ประเด็น)

นําข้อมูลการสํารวจไป
เป็นแนวทางการจัดทํา
นโยบายแผนงาน
โครงการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินงานต่อไป

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล
ประจํากระทรวง
(ค.ต.ป.พม.)
(ปี 63 ร้อยละ 80)
(ปี 64 ร้อยละ 85)
(ปี 65 ร้อยละ 90)
3. มีการนําผลการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง /
คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํา
กระทรวง (ปี 63 ปี 64
ปี 65)
1. จํานวนข้อเสนอ
เชิงประเด็นจากผล
สํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน
(ปี 64 จํานวน 2 ข้อ)
(ปี 65 จํานวน 3 ข้อ)
2. จํานวนช่องทางการ
เผยแพร่ผลสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน

หน่วย
งาน

สป.
(สสว.
1-12)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
ผลผลิต
งบประ
มาณ
เงินงบ มีแผนงานโครงการ
ประมาณ ทีผ่ ลักดันเข้าสู่การขอ
แผ่นดิน งบประมาณในระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
ภาค

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนด้านสังคมระดับ
ภาค ที่มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาค

การบูรณาการโครงการ
ด้านสังคมในระดับพื้นที่และ
จัดทําแผนพัฒนาภาค

-

1.5000

1.5000

3. เพื่อนําเข้าข้อมูลเพิ่มเติม
และบริหารจัดการข้อมูลของ
ผู้ประสบปัญหาทาสังคม

การขับเคลื่อน Social Map

-

0.7400

0.7400

เงินงบ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
ประมาณ ทีไ่ ด้รวบรวมเข้าสู่ระบบ
แผ่นดิน ฐานข้อมูล

4. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล วิเคราะห์
สถานการณ์ สภาพแวดล้อม
และคาดการณ์แนวโน้มของ

การจัดทํารายงานสถานการณ์
ทางสังคมในระดับพื้นที่และ
ภาค

-

1.3000

1.4300

เงินงบ 1. จํานวนรายงาน
ประมาณ สถานการณ์ทางสังคม
แผ่นดิน รายไตรมาส/รายกลุ่ม
จังหวัด
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ผลลัพธ์
แผนบูรณาการที่ได้รับ
การอนุมัติในแต่ละ
จังหวัดนําสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
สังคม ประเทศ

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

1. แผนงานโครงการ
ที่ผลักดันเข้าสู่การขอ
งบประมาณในระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
2. หน่วยงานมีการจัดทํา
แผนงานโครงการ
ที่ผลักดันเข้าสู่การขอ
งบประมาณในระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
(ปี 64 จํานวน 1 เรื่อง)
(ปี 65 จํานวน 2 เรื่อง)
นําข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 1. มีข้อมูลไปใช้เป็นแนว
ที่ได้รวบรวมไปใช้เป็น
ในการกําหนดนโยบาย
แนวในการกําหนด
จัดทําแผน/โครงการ
นโยบายจัดทําแผน/
ตอบสนองการแก้ไข
โครงการตอบสนองการ ปัญหาที่สอดคล้องกับ
แก้ไขปัญหาที่สอดคล้อง บริบทพื้นที่
2. จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
กับบริบทพื้นที่
ที่ได้รวบรวมเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล/รายจังหวัด/
สสว.
(ปี 64 อย่างน้อย 3
จังหวัด)
(ปี 65 ครบทุกจังหวัด)
ใช้รายงานสถานการณ์ 1. มีรายงานการวิเคราะห์
ในการกําหนดนโยบาย สถานการณ์แนวโน้มเพื่อ
จัดทําแผน/โครงการ
การวางแผนในการพัฒนา
งานด้านสังคม

หน่วย
งาน
สป.
(สสว.
1-12)

สป.
(สสว.
1-12)

สป.
(สสว.
1-12)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

สถานการณ์ทางสังคมและ
ผลกระทบในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
5. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการใช้
ประโยชน์ในการดําเนินงาน
การจัดทําแผนงาน โครงการ
กิจกรรมให้กับหน่วยงาน
กระทรวง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต
2. จํานวนข้อมูลการ
วิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มเพื่อการ
วางแผนในการพัฒนา
งานด้านสังคม

6. เพื่อพัฒนางานและสร้าง
ระบบการบริหารจัดการใน
พื้นที่มุ่งเข้าสู่มาตราฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดีและมีแนว
ทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
7. เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่
หน่วยงานที่มีการให้บริการ
ที่เป็นเลิศ

การขับเคลื่อนมาตรฐาน
กระทรวง พม.

-

0.7000

0.7700

เงินงบ หน่วยงาน พม. ในพื้นที่
ประมาณ ผ่านการรับรอง
แผ่นดิน มาตรฐานงาน พม.

8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ อพม. ในพื้นที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน ร่วมกับ
กระทรวง พม.

พัฒนาศักยภาพ อพม.

-

1.2000

1.3200

เงินงบ จํานวน อพม. มีส่วน
ประมาณ ร่วมในการดําเนินงาน
แผ่นดิน ทางสังคมเพิม่ ขึ้น
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เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

2. จํานวนรายงาน
สถานการณ์ทางสังคมราย
ไตรมาสทุกจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (ปี 64)
3. จํานวนรายงาน
สถานการณ์ทางสังคมราย
ไตรมาสทุกจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (ปี 65)
4. มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคมราย
จังหวัดทุกไตรมาส อย่าง
น้อย 1 เรื่อง (ปี 65)
1. หน่วยงาน พม. ในพื้นที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากบริการที่ดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน
มีบริการสวัสดิการและ งาน พม.
การคุ้มครองอย่างทั่วถึง 2. จํานวนหน่วยงานที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน พม.
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
หน่วยงานในพื้นที่ (ปี 64)
3. จํานวนหน่วยงานที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน พม.
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
หน่วยงานในพื้นที่ (ปี 65)
อพม. เกิดการพัฒนา
1. เกิดการมีส่วนร่วมและ
ศักยภาพในการ
ช่องทางในการดําเนินงาน
ดําเนินงานของ
ด้านสังคมของกระทรวง
กระทรวง พม.
พม.
2. ระดับความสําเร็จของ

หน่วย
งาน

ตอบสนองปัญหาใน
พื้นที่

สป.
(สสว.
1-12)

สป.
(สสว.
1-12)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

9. เพื่อขับเคลื่อนงาน
การบูรณาการจัดการเครือข่าย
ด้านการพัฒนาสังคม

10. เพื่อติดตามประเมินผล
ตามนโยบายของกระทรวง
11. เพื่อติดตามประเมินผล
ตามบริบทพื้นที่
12. เพื่อติดตามผลลัพธ์ของ
โครงการ
13. เพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของโครงการ

การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระทรวง พม

-

1.2000

1.2000

เงินงบ 1. จํานวนโครงการที่
ประมาณ ดําเนินการติดตาม
แผ่นดิน ประเมินผลของ
กระทรวง พม.
2. จํานวนโครงการที่
ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามบริบท
พื้นที่

14. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล วิเคราะห์
สถานการณ์ และคาดการณ์
แนวโน้มของสถานการณ์

จัดทํารายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์

-

6.0000

6.6000

เงินงบ 1. จํานวนรายงาน
ประมาณ สถานการณ์ทางสังคม
แผ่นดิน รายไตรมาส/รายกลุ่ม
จังหวัด

33

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานด้านสังคมของ
กระทรวง พม. ของ อพม.
ร้อยละ 75 (ปี 64)
3. ระดับความสําเร็จของ
การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานด้านสังคมของ
กระทรวง พม. ของ อพม.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
(ร้อยละ 90) (ปี 65)
การดําเนินงานของ
1. ข้อเสนอนโยบายจาก
โครงการมีประสิทธิภาพ การติดตามประเมินผล
สอดคล้องกับ
เพื่อเป็นแนวทางในการ
วัตถุประสงค์และ
ตัดสินใจให้กับผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหา
2. จํานวนหน่วยงานจาก
ด้านสังคมได้
การติดตามประเมินผล
ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน
พม. ในจังหวัด (ปี 64)
3. จํานวนหน่วยงานจาก
การติดตามประเมินผล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
(ร้อยละ 75) ของ
หน่วยงาน พม. ในจังหวัด
(ปี 65)
นําข้อมูลรายงาน
1. มีรายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์การ
สถานการณ์แนวโน้มเพื่อ
ค้ามนุษย์ไปใช้เป็น
การวางแผนในการพัฒนา
แนวทางในการกําหนด งานด้านสังคม

หน่วย
งาน

สป.
(สสว.
1-12)

สป.
(สสว.
1-12)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2.10
ศูนย์บริการ

การค้ามนุษย์และผลกระทบ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
15. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการ
ใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน
การจัดทําแผนงาน โครงการ
กิจกรรมให้กับหน่วยงาน
กระทรวง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
16. เพื่อให้มีทักษะความรู้
ความเข้าใจองค์ประกอบ
การค้ามนุษย์ ตามแบบฟอร์ม
คัดแยกผู้เสียหายฯ
17. เพื่อพัฒนาทักษะ ด้าน
เทคนิคและวิธีการ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจน
มากที่สุด
18. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ
ความสําคัญและแนวทาง
ปฏิบัติงานร่วมกันของทีม
สหวิชาชีพในด้านการคัดแยก
ผู้เสียหายฯ และการส่งต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ต่อไป
1. เพื่อจัดโครงการกิจกรรมใน
ศูนย์การบริการวิชาการด้าน

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

2. จํานวนข้อมูลการ
วิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มเพื่อการ
วางแผนในการพัฒนา
งานด้านสังคม

นโยบายจัดทําแผน/
โครงการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในพื้นที่

2. จํานวนรายงาน
สถานการณ์ทางสังคมของ
ทุกจังหวัด รายไตรมาส
ปีละ 1 เล่ม (ปี 64)
3. จํานวนรายงาน
สถานการณ์ทางสังคมของ
ทุกจังหวัด รายไตรมาส
ปีละ 2 เล่ม (ปี 65)

1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เรื่องการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์
2. มีเครือข่ายการ
ทํางานกับทีมสหวิชาชีพ

1. เกิดองค์ความรู้เรื่อง
การคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น
2. มีผู้ผ่านการอบรม และ
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
จํานวน 840 คน (35 คน/
รุ่น, จํานวน 2 รุ่น, สสว.
1-12) (ปี 64)
3. มีผู้ผ่านการอบรม และ
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ปี 65)

สป.
(สสว.
1-12)

1. มีองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาสังคมและ

สป.

การฝึกอบรมเพิ่มพัฒนา
ศักยภาพในการคัดแยกเพื่อ
ช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

-

5.8141

6.3955

เงินงบ จํานวนของผู้เข้าร่วม
ประมาณ ฝึกอบรมเรื่องการคัด
แผ่นดิน แยกผูเ้ สียหายจาก
การค้ามนุษย์

1. จัดการองค์ความรู้ (KM)
2. R2R

-

34.2767

37.7044

เงินงบ

34

ผลลัพธ์

1. จํานวน KM ที่ได้
1. ครอบครัวอบอุ่น
จัดทําในพื้นที่ปฏิบัติการ ชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิชาการการ
พัฒนาสังคม
และจัด
สวัสดิการ
สังคมใน
ระดับพื้นที่
กลุ่มจังหวัด

การพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการสังคมที่สอดรับกับ
ความต้องการยกระดับการ
จัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ในระดับพื้นที่
2. เพื่อให้หน่วยงานและภาคี
เครือข่ายได้ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อยกระดับการ
ให้บริการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นที่

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

3. หน่วยบริการวิชาการ
เคลื่อนที่
4. Social Lab
5. ข้อมูลเครือข่าย

35

ที่มา
ของ
ผลผลิต
งบประ
มาณ
ประมาณ 2. จํานวน R2R ในพื้นที่
แผ่นดิน จัดกิจกรรม
3. จํานวนครั้งที่ได้ออก
หน่วยบริการเคลื่อนที่
4. จํานวนภาคีเครือข่าย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์
สู่ต้นแบบชุมชนแห่ง
ความสุข
2. เครือข่ายเกิดการ
พัฒนาศักยภาพนําองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดสวัสดิการสังคม
3. บุคลากร/ภาคี
เครือข่าย มีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
พัฒนาสังคม
4. กลไกเครือข่าย
มีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
5. หน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถยกระดับ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

สวัสดิการสังคมที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
2. เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน
ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับชุมชน
3. เกิดช่องทางการ
เชื่อมโยงงานวิชาการ
ในระดับพื้นที่
4. ภาคีเครือข่ายมีองค์
ความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลวิชาการด้าน
การพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
5. กลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการความรู้ ทักษะและ
การจัดบริการในการ
ดํารงชีวิตจากภาคี
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
6. ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ตาม
เกณฑ์กําหนด (ปี 64)
7. ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

(สสว.
1-12)

กิจกรรม

2.11 รวม
พลัง
ชายแดนใต้
ร่วมสร้าง
สังคมแห่ง
การแบ่งปัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข
2. เพื่อให้เกิดกลไก
ความร่วมมือเพื่อสร้างสังคม
แห่งการแบ่งปัน อันนําไปสู่
สังคมสันติสุขต่อไป

วิธีดําเนินกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนใต้

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
-

ปี 64

ปี 65

14.6633

14.6633

36

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

เงินงบ จํานวนผู้ประสบปัญหา
ประมาณ ทางสังคมและผู้ได้รับ
แผ่นดิน การเยียวยาได้รับการ
ช่วยเหลือ จํานวน
15,000 ราย

ผลลัพธ์

ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมและผู้ได้รับการ
เยียวยาได้รับการ
ช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
กิจกรรมมีความรู้ตาม
เกณฑ์กําหนด (ปี 65)
1. ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีศักยภาพ
สามารถเป็นเครือข่ายใน
การร่วมกันพัฒนาสังคม
ต่อไป
3. จํานวน 15,000 ราย
ของผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ปี 64)
4. ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถ
พึ่งตนเองได้ (ปี 64)
5. รายได้ของผู้ได้รับ

หน่วย
งาน

สป.
(สสว.
1-12)

กิจกรรม

2.12 เวที
วิชาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการพัฒนาสังคม
กับภาคีเครือข่ายวิชาการเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมทางสังคมใน
ระดับพื้นที่
2. เพื่อถ่ายทอดและพัฒนา
ความรู้ นวัตกรรมทางสังคม
ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันทางวิชาการ
และหน่วยงาน พม.
3. เพื่อให้มีเครือข่ายวิชาการ
ด้านการพัฒนาสังคมเป็นกลไก
สําคัญสําหรับการเสริมสร้าง
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่

วิธีดําเนินกิจกรรม

1. จัดประชุมกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานร่วมกัน
ในภาพรวม
2. จัดเวทีวิชาการ ในพื้นที่
แต่ละกลุ่มจังหวัด กลางปี
3. การจัดเวทีวิชาการ Social
Expo ในภาพรวม พม.
ปลายปี

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

-

ปี 64

ปี 65

3.7423

3.7423
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ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

เงินงบ 1. จํานวนองค์ความ/
ประมาณ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใน
แผ่นดิน ระดับพื้นที่นําไปสู่เวที
วิชาการในงาน Social
Expo
2. จํานวนภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้าน
สังคมในการขับเคลือ่ น
งานในพื้นที่

ผลลัพธ์

มีองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางสังคม
ที่ภาคีเครือข่ายสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์และ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
ในบริบทพื้นที่

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
ผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ
ร้อยละ 80 มีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น (ปี 65)
6. ร้อยละ 95 ของผู้ได้รับ
ผลกระทบได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ (ปี 65)
1. บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) กับสถาบัน
การศึกษาและภาคี
เครือข่าย
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมด้านสังคม
ระหว่างสถาบันทาง
วิชาการด้านสังคมเพื่อให้
เกิดนวัตกรรมทางสังคม
ใหม่ที่เหมาะสมกับบริบท
พื้นที่ และตรงตาม
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. จํานวนครั้งของ
หน่วยงานจัดกิจกรรมเวที
วิชาการ อย่างน้อย
13 ครั้ง/ปี (ปี 64)
4. จํานวนครั้งของ
หน่วยงานจัดกิจกรรมเวที

หน่วย
งาน

สป.
(สสว.
1-12)

กิจกรรม

2.13 พัฒนา
มาตรฐาน
การพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
งานวิจัย
และรายงาน
สถานการณ์
ทางสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนามาตรฐานความ
มั่นคงของมนุษย์ให้ประชาชน
และสังคมเกิด
ความตระหนักพร้อม เข้าร่วม
เสริมสร้าง
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
การดําเนินงานวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อวิเคราะห์รายงาน
สถานการณ์ทางสังคมที่
ครอบคลุมทั้งเชิงประเด็น
และเป้าหมาย
4. เพื่อพัฒนาระบบ สวัสดิการ
สังคม ติดตาม ประเมินผล
กลไกการพัฒนาสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคม
5. เพื่อสร้างรูปแบบนวัตกรรม
ทางสังคม (Social Lab)
ที่เหมาะสมตาม
บริบทของแต่ละพื้นที่

วิธีดําเนินกิจกรรม

1. ส่งเสริมความมั่นคงของ
มนุษย์ในทุกระดับ
2. ขับเคลื่อนระบบการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม
ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
3. พัฒนาประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนาสังคมไทย
ในต่างประเทศของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
4. พัฒนาระบบ มาตรการ
กลไก เพื่อการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคม
5. ส่งเสริมการบูรณาการงาน
วิชาการในระดับพื้นที่

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63
-

ปี 64

ปี 65

16.7400

18.4120
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ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

วิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ
20 ต่อปี (ปี 65)
เงินงบ 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 1. ข้อเสนอรูปแบบ
สป.
เชิงปริมาณ
ประมาณ ในการขับเคลื่อนการ
(Model) ด้านสังคมสู่
1. จํานวนข้อเสนอ
(กมพ.)
แผ่นดิน ดําเนินการเพื่อ
การกําหนดเป็นนโยบาย เชิงนโยบายรูปแบบ
ความมั่นคงของมนุษย์ ที่นําไปประยุกต์ใช้เพื่อ (Model) ด้านสังคมที่
การป้องกันสังคม
นําไปประยุกต์ ใช้เพื่อการ
2. มีองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ระดับประเทศ 2 เรื่อง ป้องกันสังคม (5 เรื่อง)
วิชาการด้านการ
2. ข้อเสนอรูปแบบ
2. จํานวนระบบสวัสดิการ
สังคมของกระทรวงฯ ได้
พัฒนาสังคมและจัด
(Model) ด้านสังคม
สวัสดิการสังคม เพื่อ
เชิงปฏิบัติที่นําไป
รับการพัฒนาและติดตาม
การประยุกต์ใช้ในการ ประยุกต์ใช้เพื่อการ
ประเมินผล (5 ระบบ)
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ป้องกันสังคมระดับพื้นที่ 3. ระดับความสําเร็จของ
3. รายงานสถานการณ์ 5 เรื่อง
ระบบบริหารจัดการ
สังคมภาพรวมประเทศ 3. หน่วยงานนโยบาย
แผนงานบูรณาการ
4. กลไกการพัฒนา
วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์และแผน
สังคมไทยใน
สามารถนําแผนปฏิบัติ งานวิจัยและนวัตกรรม (ระดับ 3)
ต่างประเทศของ
การงานวิจัยและ
4. จํานวนข้อเสนอเชิง
กระทรวง พม. ได้รับ
นวัตกรรมด้านสังคม
นโยบายในการขับเคลื่อน
การพัฒนา ติดตาม และ ของ พม. ไปปฏิบัติ
การดําเนินงานการเพื่อ
นําไปสู่การสร้างโอกาส 4. รูปแบบความร่วมมือ ความมั่นคงของมนุษย์
และความเสมอภาคทาง ในการพัฒนาสังคมไทย (4 เรื่อง)
สังคมให้กลุ่มเป้าหมาย ในต่างประเทศ
ของกระทรวง พม.
เชิงคุณภาพ
5. รูปแบบนวัตกรรม
5. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ทางสังคม (Social Lab)
ที่ได้รับความเห็นชอบไม่
ที่เหมาะสมตามบริบท
น้อยกว่าร้อยละ
ของแต่ละพื้นที่
(ปี 63 ร้อยละ 80)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
(ปี 64 ร้อยละ 85)
(ปี 65 ร้อยละ 90)
6. แนวทางใหม่ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
การส่งเสริมความมั่นคง
ของมนุษย์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารให้
นําสู่การปฏิบัติ
(ปี 63 ร้อยละ 70)
(ปี 64 ร้อยละ 80)
(ปี 65 ร้อยละ 85)
7. แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีทั้งวิธีการ
และเป้าหมายที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ
(ปี 63 ร้อยละ 80)
(ปี 64 ร้อยละ 80)
(ปี 65 ร้อยละ 90)
8. ระบบ มาตรการ กลไก
ด้านสวัสดิการสังคมของ
กระทรวงฯ ได้รับการ
พัฒนาและติดตาม
ประเมินผล
(ปี 63 ร้อยละ 80)
(ปี 64 ร้อยละ 85)
(ปี 65 ร้อยละ 90)
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หน่วย
งาน

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

2.14 ศูนย์
ฝึกอบรม
อาเซียน
ด้านสังคม
สงเคราะห์
และ
สวัสดิการ
สังคม
(ASEAN
Training
Centre for
Social
Work and
Social
Welfare:
ATCAW)

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
อาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม (ASEAN
Training Centre on Social
Work and Social Welfare)
ในประเทศไทย สําหรับเป็น
ศูนย์กลางในการฝึกอบรมด้าน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมี
บทบาทนําและเป็นศูนย์กลาง
ของการดําเนินงานด้าน
อาเซียน ในโอกาสที่ประเทศ
ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี
2562

1. การจ้างเหมาบุคลากร
ภายนอก
- ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 1 คน
- จนท.วิเทศสัมพันธ์ 2 คน
2. การฝึกอบรม
- หลักสูตรสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคมระดับโลก
- หลักสูตรการคุ้มครองทาง
สังคม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

-

2.6000

3.4440
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ที่มา
ของ
ผลผลิต
งบประ
มาณ
เงินงบ 1. มีการจัดตั้งศูนย์
ประมาณ ฝึกอบรมอาเซียนด้าน
แผ่นดิน สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม
(ASEAN Training
Centre on Social
Work and Social
Welfare) ในประเทศ
ไทย สําหรับเป็น
ศูนย์กลางในการ
ฝึกอบรมด้านสังคม
สงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมใน
ภูมิภาคอาเซียน
2. มีการตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลและ
นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้น
ให้ประเทศไทยมี
บทบาทนําและเป็น
ศูนย์กลางของการ
ดําเนินงานด้านอาเซียน
ในโอกาสที่ประเทศไทย
เป็นประธานอาเซียนใน
ปี 2562

ผลลัพธ์
1. มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของศูนย์
ฝึกอบรมอาเซียนด้าน
สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม
(ASEAN Training
Centre for Social
Work and Social
Welfare) ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย สําหรับ
เป็นศูนย์กลางในการ
ฝึกอบรมด้านสังคม
สงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมใน
ภูมิภาคอาเซียน
2. มีการตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลและ
นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้น
ให้ประเทศไทยมี
บทบาทนําและเป็น
ศูนย์กลางของการ
ดําเนินงานด้านอาเซียน
โดยการส่งเสริมบทบาท
นําของประเทศไทยใน
การด้านการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านสังคม
สงเคราะห์และ

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรร้อยละของ
การรายงานผลการ
ดําเนินงานรายกิจกรรม
2. ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

สป.
(กกต.)

เชิงคุณภาพ
3. ระดับ 5 ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนงานกิจกรรม
4. ร้อยละ 80 การดําเนิน
โครงการตามระยะเวลา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

สวัสดิการสังคมใน
อาเซียน
2.15 การ
การบริหารงานนโยบายและ
บริหารงาน ยุทธศาสตร์
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
2.16 การ
ถ่ายโอน
ภารกิจการ
ให้บริการ

ขับเคลื่อน ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์
2.4900

-

-

2.500

2.800

งบประ
มาณ
แผ่นดิน

สป.
(กยผ.)

งบประ
มาณ
แผ่นดิน

สป.
(กยผ.)

3. โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
3.1 ป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ

1. เพื่อสร้างระบบและกลไก
ดําเนินการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ผลึกกําลังทุกภาคส่วนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากร พม.
ตามหลักประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ
4. เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
บุคลากรทุกระดับเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต และ

1. การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การส่งเสริมคุณธรรมและ
คุ้มครองจริยธรรม

1.5200
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เงินงบ 1. มีมาตรการ กลไก
ประมาณ และระบบในการ
แผ่นดิน ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากร พม. ปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร

พม. เป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ มีความ
โปร่งใสเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม

1. ร้อยละของหน่วยงาน
พม.ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 85 ขึ้นไป
2. ร้อยละความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3. ร้อยละความสําเร็จใน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม

สป.
(ศปท.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

ปี 63

ปี 64

ปี 65

4.1794

18.3881

18.5000

งบประ สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็น
มาณ ประโยชน์ต่อประชาชน
แผ่นดิน กลุม่ เป้าหมาย

1. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้ารับบริการสวัสดิการ
สังคม จากกระทรวง
พม. ได้อย่างเหมาะสม
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ของกระทรวง พม.

1. ร้อยละของประชาชน
ที่ลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ ของ
กระทรวงการคลัง
ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ผลิต
และเผยแพร่
(ปี 63 ปี 64 ร้อยละ 60)
(ปี 65 ร้อยละ 70)
2. ร้อยละ 70 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
พึงพอใจ ในบริการ
สวัสดิการสังคมจาก
กระทรวง พม.
(ปี 63 ปี 64 ร้อยละ 70)
(ปี 65 ร้อยละ 80)

สป.
(กปส.)

-

1.9157

-

งบประ มีระบบสารสนเทศ
มาณ สําหรับการรายงาน
แผ่นดิน สถานการณ์ทางสังคมที่
มีประสิทธิภาพ ในการ
อํานวยความสะดวกใน
การบันทึกและแสดง
รายงานที่มีความถูกต้อง

มีระบบประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
นําไปสู่การบริหาร
จัดการแผนงาน/
โครงการช่วยสนับสนุน
การวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และกําหนดแนว

1. มีระบบสารสนเทศ
สําหรับการรายงาน
สถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดที่ผู้ใช้งานเข้าถึง
ง่าย สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง

สป.
(กมพ.)

ร่วมกันสกัดกั้นการทุจริต
ในทุกรูปแบบ

4. โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
4.1 สื่อสาร
ประชาสัม
พันธ์สร้าง
ความรับรู้
ความเข้าใจ
ด้านการ
พัฒนาสังคม
แก่
ประชาชน
กลุ่ม
เป้าหมาย
กระทรวง
พม.

1. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมและสามารถ
เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เมื่ออยู่
ในสถานการณ์ที่มีความ
จําเป็นต้องใช้บริการสวัสดิการ
สังคมนั้น ๆ
2. เพื่อลดช่องว่างของสังคม
ระหว่างผู้ได้เปรียบและ
เสียเปรียบของผู้ที่อยู่ห่างไกล
จากศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร

1. ผลิต/เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง
2. ผลิต/เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีโทรทัศน์
3. ผลิต/เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์
4. ผลิตและเผยแพร่สื่อ Social
Network
5. การประกาศเกียรติคุณ
ผลงานด้านการพัฒนาสังคม
เป็นเลิศเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนากระทรวง พม.
6. การบริหารจัดการงาน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

5. โครงการขับเคลื่อน พม. และ สป.พม. สู่รฐั บาลดิจิทลั
5.1 พัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
รายงาน
สถานการณ์
ทางสังคม
จังหวัด

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) และ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดที่ระบบเข้าถึงง่ายและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการและบริหารข้อมูลได้

1. ศึกษากระบวนการทํางาน
และความต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทํารายงาน
สถานการณ์ทางสังคม
2. จัดทําแผนการดําเนินงาน
ของโครงการในแต่ละขั้นตอน
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กิจกรรม

5.2
ขับเคลื่อน
มาตรฐานทาง
สังคมของ
พม.ด้วย
ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม
(Digital
Platform)

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
ระดับจังหวัดและภาพรวม
ประเทศ
2. เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัดทํารายงาน
สถานการณ์ทางสังคมในระดับ
ต่าง ๆ ได้แก่ ระดับจังหวัด
ท้องถิ่นและกลุ่มจังหวัด
มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และสามารถใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มเพื่อกําหนดเป็น
นโยบายและแผนงานในการ
พัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย
ปี 64
1. เพื่อศึกษาดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital
Platform) ที่เหมาะสมกับ
การดําเนินการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางสังคมของ พม.
2. เพื่อใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Digital Platform) ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้าน
มาตรฐานทางสังคมของ พม.
ทั้งระบบ เป็นการนําระบบ
ดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการ

อย่างละเอียด เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดทําระบบต้นแบบ
(Prototype)
4. พัฒนาระบบ
- ระบบบันทึกเพิ่ม แก้ไข
ข้อมูลรายงาน
- ระบบการรายงานทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
- ระบบบริหารจัดการผู้ดูและ
ระบบ
- ทดสอบระบบ
- ติดตั้งระบบ
- จัดทําคู่มือการใช้งานและ
อบรมการใช้งาน
ปี 64
1. ศึกษาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Digital Platform) ที่
เหมาะสมกับการดําเนินการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานทางสังคม
ของ พม.
2. จัดทําตัวอย่างดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital
Platform) ที่สามารถใช้งานได้
ปี 65
3. จัดทําระบบการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางสังคมของ พม.

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

-

ปี 64

ปี 65

3.3321

5.0000
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ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

เงิน
งบประ
มาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ครบถ้วน เข้าถึงง่าย
ทั้งในระดับจังหวัด และ
ภาพรวมระดับประเทศ

ทางการดําเนินงาน
รวมทั้งนําข้อมูลไป
กําหนดทิศทางนโยบาย
ในการพัฒนาสังคม เพื่อ
เฝ้าระวังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีข้อมูลสถานการณ์
ทางสังคมที่สามารถใช้
กําหนดทิศทางเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
3. จํานวนระบบฐานข้อมูล
รายงานสถานการณ์
ทางสังคมจังหวัดสนับสนุน
การดําเนินงานระดับ
จังหวัดและภาพรวมของ
ประเทศที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4. ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ

ปี 64
1. สรุปผลการศึกษา
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Digital Platform)
ที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางสังคม
ของ พม.
2. ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Digital Platform) ที่
สามารถใช้งานได้อย่าง
น้อย 3 Platform

ปี 64
1. หน่วยงานของ พม.
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานด้าน
มาตรฐานทางสังคม ทั้ง
ส่วนกลาง และภูมิภาค
สามารถดําเนินการด้าน
มาตรฐานทั้งระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 65
2. หน่วยงานของ พม.
ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปี 64
1. ผลการศึกษาดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital
Platform) ที่เหมาะสมกับ
การดําเนินการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางสังคมของ
พม. 1 เรื่อง
2. ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Digital Platform)
อย่างน้อย 3 ช่องทาง
หรือมากกว่า

หน่วย
งาน

สป.
(กมพ.)

กิจกรรม

5.3 การ
พัฒนา
สถาปัตยกรร
มองค์กร
ของ สป.
และ พม.

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

บริหารจัดการของหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ให้มีการใช้ระบบดิจิทัล
อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ
ปี 65
3. เพื่อใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Digital Platform) ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้าน
มาตรฐานทางสังคมของ พม.
ทั้งระบบ เป็นการนําระบบ
ดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่าง
คุ้มค่าและเต็มศักยภาพ
5. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
มาตรฐานทางสังคมของ พม.
อยู่ในระบบเดียวกัน

โดยใช้ Digital Platform
ที่ได้จากการศึกษาปี 2564
4. จัดทําคู่มือการใช้งาน พร้อม
การอบรมบุคลากร เพื่อการ
ใช้งาน (ผู้ดูแลระบบ และ
ผู้ปฏิบัติ)
5. การพัฒนา Digital
Platform ที่ดําเนินการ
ในปี 2564

1. เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานระดับกรม สังกัด
กระทรวง พม. ได้เรียนรู้
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
หลักการ Framework
องค์ประกอบของ

อบรมหลักสูตรอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดทํา
สถาปัตยกรรมระบบขององค์กร
(Enterprise Architecture
Workshop : EAW)
ระยะที่ 1 ปี 2563

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

1.6000

ปี 64

ปี 65

-

-
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ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

เงินงบ
ประ
มาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

3. รูปแบบ แนวทาง
และวิธีการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางสังคมของ
พม. ในรูปแบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital
Platform) สู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมของ พม.
ปี 65
4. มีระบบการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานทาง
สังคมของ พม.โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Digital Platform)
ทั้งระบบ
5. คู่มือ แนวทาง และ
วิธีการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางสังคมของ
พม. ในรูปแบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital
Platform) ทั้งระบบ

ดําเนินงานด้าน
มาตรฐานทางสังคม ทั้ง
ส่วนกลาง และภูมิภาค
สามารถดําเนินการด้าน
มาตรฐานทั้งระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านมาตรฐานทางสังคม
ของ พม.
4. ลดขั้นตอน
กระบวนงาน เวลา และ
ค่าใช้จ่ายในระยะยาว
แต่เพิ่มประสิทธิภาพ
คุณค่า และคุณภาพของ
การให้บริการของ
หน่วยงาน

3. รูปแบบ แนวทาง และ
วิธีการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางสังคมของ
พม. ในรูปแบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital
Platform) ทั้งระบบสู่การ
ปฏิบัติที่เป็น
ปี 65
4. มาตรฐานที่ใช้ระบบ
การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital
Platform) อย่างน้อย 20
มาตรฐานหรือมากกว่า
5. คู่มือ แนวทาง และ
วิธีการขับเคลื่อน
มาตรฐานทางสังคมของ
พม. ในรูปแบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Digital
Platform) ทั้งระบบ
1 ชุด

จํานวนบุคลากรของ
หน่วยงานระดับกรมที่
เข้ารับการอบรม
หลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
สถาปัตยกรรมระบบ
องค์กร

บุคลากรของหน่วยงาน
ระดับกรม ที่เข้ารับการ
อบรม ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
Framework
องค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรม

เชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรผู้เข้า
รับการอบรมตามหลักสูตร
ที่กําหนด (จํานวน
2 รุ่น ๆ ละ 40 คน รวม
80 คน)

หน่วย
งาน

สป.
(ศทส.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์
สถาปัตยกรรมระบบ
ความสําคัญและความจําเป็น
ของการมีสถาปัตยกรรมระบบ
องค์กร
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และ
เสนอแนะ และจัดทําแบบแผน
สถาปัตยกรรมองค์กร ของ
สป.พม. ที่จําเป็นจะต้องทําการ
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติการในอนาคต (ปี 64)
3. เพื่อศึกษาและจัดทํา
แนวทางการและบูรณาการ
การพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กร ของ พม. เพื่อยกระดับ
การทํางานภายใน พม. ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น (ปี 65)

5.4 จัดทํา
ห้องปฏิบัติ
การระบบ
แม่ข่ายและ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
สป.พม.

เพื่อจัดทําห้องปฏิบัติการ
ระบบแม่ข่ายและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สป.พม. พร้อม
จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ประกอบ

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ และ
จัดแบบแผนสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise
Architecture : EA) ของ
สป.พม.
- ระยะ ที่ 2 ปี 2564
- ระยะ ที่ 2 ปี 2565

-

-

12.4500

2.0000

6.6000

-

-
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เงิน
งบประ
มาณ
แผ่นดิน

เงินงบ
ประ
มาณ
แผ่นดิน

ปี 64 ปี 65
มีแบบแผน
สถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สป.พม. จํานวน
1 แบบแผน

สป.พม. มีองปฏิบัติการ
ระบบแม่ข่ายและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
มีเสถียรภาพน่าเชื่อถือ
และมีความมั่นคง
ปลอดภัย

หน่วยงานกอง /สํานัก/
ศูนย์สามารถใช้แบบ
แผนสถาปัตยกรรม
องค์กร ไดอะแกรม
ความเชื่อมโยง ที่มี
แนวคิดและระดับ
กายภาพร่วมกัน
ลดความซ้ําซ้อน

สป.พม. สามารถ
ให้บริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ปี 64 ปี 65
เชิงปริมาณ
1. มีแบบแผน
สถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สป.พม. 1 แบบแผน
ปี 64 ปี 65
เชิงคุณภาพ
2. สามารถใช้
สถาปัตยกรรมองค์กรของ
สป.พม. เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ตามแนวคิดการ
ออกแบบ สถาปัตยกรรม
องค์กรที่สอดคล้องกับ
กระบวนการหลักและ
กระบวนการย่อย ตาม
ภารกิจขององค์กร
เชิงปริมาณ
1. สป.พม. มี
ห้องปฏิบัติการระบบ
แม่ข่ายและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
มีเสถียรภาพ น่าเชื่อถือ

สป.
(ศทส.)

สป.
(ศทส.)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)

วิธีดําเนินกิจกรรม

ปี 63

ปี 64

ปี 65

(ห้อง
เซิร์ฟเวอร์)
พร้อมจัดหา
ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์
ประกอบ
5.5 จัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ของ สป.พม.
ปี 2564

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

และมีความมั่นคงปอดภัย
1 ระบบ

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
สป.พม.
2. เพื่อจัดหาลิขสิทธิ์ระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล

-

5.6 จัดหา
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบบริหาร โครงสร้างพื้นฐานด้าน
จัดการ

-

-

3.0000

-

-

9.8000

-
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เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
ร้อยละ 100
เชิงปริมาณ
1.ระบบงานและ
เงิน 1. สป.พม. มีระบบ
งบประ โครงสร้างพื้นฐานด้าน สารสนเทศของ พม.
1. สป.พม. มีระบบ
มาณ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้อย่างมี โครงสร้างพื้นฐานด้าน
แผ่นดิน ที่มีประสิทธิภาพรองรับ เสถียรภาพ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อและ
2. บุคลากร สป.พม.
หลักแบบ 10 Gbps
ให้บริการระบบงานและ และบุคคลภายนอกที่มา
2.. สป.พม. มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ พม.
ติดต่อ ประสานงาน
ไร้สายครอบคลุมพื้นที่
ในอนาคต
ประชุม สามารถใช้
สํานักงาน และพื้นที่
2. สป.พม. มีระบบ
เครือข่ายไร้สายอย่างมี ส่วนกลาง
เครือข่ายไร้สาย
เสถียรภาพ
3. สป.พม. มีลิขสิทธิ์
ครอบคลุมพื้นที่
3. พม.มีระบบ
ซอฟแวร์ระบบบริหาร
สํานักงาน และพื้นที่
ฐานข้อมูลที่มี
จัดการข้อมูล
สู่ในกลางภายในอาคาร ประสิทธิภาพ
ที่ทําการใหม่
เชิงคุณภาพ
4. ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
ร้อยละ 100
เงิน สป.พม. มีระบบ
1. ระบบงานและ
เชิงปริมาณ
งบประ โครงสร้างพื้นฐานด้าน สารสนเทศของ พม.
1. สป.พม. มีระบบ
มาณ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้อย่างมี โครงสร้างพื้นฐานด้าน
แผ่นดิน ที่มีประสิทธิภาพรองรับ เสถียรภาพ

สป.
(ศทส.).

สป.
(ศทส.)

กิจกรรม
ฐานข้อมูล
สป.พม.

5.7
การจัดทํา
มาตรฐาน
ข้อมูลกลาง
กระทรวง
พม.
(Data
Standard)
พัฒนาและ
ปรับระบบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
พม. ให้
ทันสมัย

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
สป.พม.
2. เพื่อจัดหาลิขสิทธิ์ระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล

1. เพื่อทบทวน/ปรับปรุงชุด
รายการมาตรฐานข้อมูลที่มีอยู่
เดิมและออกแบบชุดรายการ
มาตรฐานข้อมูลใหม่เพิ่มเติม
ที่ครอบคลุมภารกิจของ
กระทรวงฯและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อประกาศและเผยแพร่
มาตรฐานข้อมูลกลาง
กระทรวง พม. เพื่อให้ส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงฯ
ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล
ต่อไป

1. ทบทวน/ปรับปรุงชุด
รายการมาตรฐานข้อมูล
ที่มีอยู่เดิม
2. ออกแบบชุดรายการ
มาตรฐานข้อมูลใหม่เพิ่มเติม
จํานวน 1 ชุดรายการข้อมูล
3. ส่งเสริมให้ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงฯ นํามาตรฐาน
ข้อมูลกลางไปใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่จะ
พัฒนาขึ้นใหม่

-

0.4000

0.4000
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เงิน
งบประ
มาณ
แผ่นดิน

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

การเชื่อมต่อและ
ให้บริการระบบงานและ
สารสนเทศของ พม.
ในอนาคต
3. สป.พม. มีระบบ
เครือข่ายไร้สาย
ครอบคลุมพื้นที่
สํานักงาน และพื้นที่
สู่ในกลางภายในอาคาร
ที่ทําการใหม่

2. บุคลากร สป.พม.
และบุคคลภายนอกที่มา
ติดต่อ ประสานงาน
ประชุม สามารถใช้
เครือข่ายไร้สายอย่างมี
เสถียรภาพ
3. พม.มีระบบ
ฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักแบบ 10 Gbps
2.. สป.พม. .มีระบบเครือข่าย
ไร้สายครอบคลุมพื้นที่
สํานักงาน และพื้นที่
ส่วนกลาง
3. สป.พม. มีลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ระบบบริหาร
จัดการข้อมูล

ปี 64 ปี 65
ชุดรายการมาตรฐาน
ข้อมูลกลางกระทรวง
พม. เพิ่มเติม อย่างน้อย
1 ชุดรายการ

รองรับการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูล โดย
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงฯ สามารถนํา
มาตรฐานข้อมูลกลาง
กระทรวง พม. ไปใช้ใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เชิงคุณภาพ
4. ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
ร้อยละ 100
1. มีชุดรายการมาตรฐาน
ข้อมูลกลางกระทรวง พม.
เพิ่มเติม
2. ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํามาตรฐานข้อมูล
กลางกระทรวง พม.

หน่วย
งาน

สป.
(ศทส.)

กิจกรรม
(นําระบบ
เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบ
การทํางานที่
เป็นดิจิทอล
มาใช้ในการ
บริหารและ
ขับเคลื่อน
งาน
5.8
บํารุงรักษา
และปรับเพิ่ม
ประสิทธิภา
พระบบ
ฐานข้อมูล
กลางผู้รับ
สวัสดิการ
พม. (DB
Center)

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินกิจกรรม

1. เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูลกลางผู้รับ
สวัสดิการจาก พม. ให้มีความ
พร้อมใช้งาน มีฐานข้อมูลที่
รองรับการขับเคลื่อนการใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) และครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายกระทรวง พม.
รวมถึงสอดคล้องตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อให้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลกลางผู้รับสวัสดิการ
จาก พม. สามารถให้บริการใน
การแสดงผลข้อมูลรายบุคคล
สถิติ ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา
และมีประสิทธิภาพ

1. ดําเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลกลางผู้รับสวัสดิการ
จาก พม. (DB Center) URL :
http://dbcenter.msociety.go.th ให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน พร้อมใช้งาน
(ทั้งนี้ การปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน ขึ้นอยูก่ ับรอบการ
UPDATE ข้อมูล จากเจ้าของ
ข้อมูล)
2. ดําเนินการนําเข้าฐานข้อมูล
ใหม่ (เพิ่มเติม) อย่างน้อย 1
ฐาน ในระบบฐานข้อมูลกลาง
ผู้รับสวัสดิการจาก พม. (DB
Center) URL : http://
dbcenter.m-society.go.th

งบประมาณ (หน่วย ลบ.)
ปี 63

ปี 64

ปี 65

0.7544

1.5014

3.5000
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ที่มา
ของ
งบประ
มาณ

เงิน
งบประ
มาณ
แผ่นดิน

ผลผลิต

1. ข้อมูลรายบุคคลที่อยู่
ในระบบฐานข้อมูล
กลางผู้รับสวัสดิการจาก
พม. (DB Center)
ได้รับการปรับปรุงให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
(ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรอบการ
UPDATE ข้อมูลจาก
เจ้าของข้อมูล)
2. มีฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
รายบุคคล เพิ่มเติม
อย่างน้อย
ปี 63 1 ฐาน
ปี 64 2 ฐาน
ปี 64 3 ฐาน

ผลลัพธ์

มีการบูรณการข้อมูล
ด้านสังคมจาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกระทรวง

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด

หน่วย
งาน

เชิงคุณภาพ
1. มีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
รายบุคคลให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
2. มีฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายรายบุคคล
ใหม่ เพิ่มเติม

สป.
(ศทส.)

เชิงปริมาณ
3. ร้อยละความสําเร็จของ
การปรับปรุงและนําเข้า
ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
รายบุคคลเพิ่มเติม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
•
•
•
•
•
•
•

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ฒนาและ
 ความมั่นคง การพั
เสริมสร้าง

างโอกาส
 การสร้
และความเสมอภาค
ทางสังคม

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม

ความมั่นคง
การปรับเปลี่ยนค่านิยม/วัฒนธรรม
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
การเสริมสร้างพลังทางสังคม
การสร้างหลักประกันทางสังคม
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
การพัฒนาบริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

• การออม สวัสดิการ การลงทุนเพื่อสังคม
• การจัดการข้อมูล/ องค์ความรู้ทางสังคม
• การช่วยเหลือ/เพิม่ ขีดความสามารถ
กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
• พัฒนาระบบเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
• สร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้/
รับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

โครงการสําคัญระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2563-2565

พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี
1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
2) โครงการส่งเสริมครอบครัวให้สามารถดูแลสมาชิก
ได้อย่างมีคุณภาพ
3) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม
ที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
4) โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง

บสมดุลและ
 การปรั
พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 -2564)

นโยบายและแผนระดับชาติวา่
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

• ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
• ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

• การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์

• ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
• ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ พม. 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
วิสัยทัศน์ : สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม
และเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
1) โครงการยกระดับการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มี
ความครอบคุลม
2) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จะต้องบรรลุภายในปี 2573

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC)
4 องค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา ได้แก่
1) ด้านสตรี
2) ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
3) ด้านเยาวชน
4) ด้านสิทธิสตรีและเด็ก

ส่งเสริมภาคีเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ
สู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
2) โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและสนับสนุน
การสร้างจิตอาสาในประชากรทุกช่วงวัย
4) โครงการส่งเสริมการลงทุนทางสังคมเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

ยกระดับองค์กรสูก่ ารเป็น
ผู้นําทางสังคม
1) โครงการบริหารจัดการกําลังคนของ พม.
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พม.
ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
3) โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
4) โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
5) โครงการขับเคลื่อน พม. สู่รัฐบาลดิจิทัล

นาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน
ให้มพัีคฒวามเข้
มแข็ง และสร้างระบบที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคนให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าหมาย :
1.
1) ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และเหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย
2) เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีพัฒนาการสมวัย
3) เด็กและเยาวชนมีทกั ษะทีส่ อดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศมากขึ้น
4. จัดระบบสวัสดิการ
4) วัยแรงงานมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นผูส้ งู อายุทพี่ ึ่งพาตนเองได้
ที่เหมาะสมกับบริบท
5) ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
6) ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา
ของประเทศไทย
และพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ



ส่งเสริมภาคีเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ
สู่การเป็นหุน้ ส่วนทางสังคม

เพื่อให้ประชาชน
มีหลักประกัน
และมีความมั่นคง
ในชีวิต

เป้าหมาย :
1) พม. มีระบบบริหารจัดการ
ภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
อย่างเป็นระบบที่ให้ผลตอบแทนทางสังคม
บนพื้นฐานความรับผิดชอบประเด็นปัญหาทางสังคม
24 มิถุนายน 2562

 สร้างหลักประกันทางสังคม

พันธกิจ :

ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
เต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ พม. 20 ปี
(พ.ศ. 2561 -2580)
วิสัยทัศน์ :
สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ
และระบบการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาสังคม
www.m‐society.go.th

2. สร้างเสริม
เครือข่ายจาก
ทุกภาคส่วน
ในการมีสว่ นร่วม
พัฒนาสังคม

เป้าหมาย :
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต

 ยกระดับองค์กร

สู่การเป็นผูน้ าํ ทางสังคม

เป้าหมาย :
1) พม. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพและการทํางานแบบมืออาชีพในระดับสากล
2) ประชาชนได้รับบริการด้านสังคมที่รวดเร็ว
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่
และปรับสมดุลภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
3) พม. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3
และมีภาพลักษณ์ที่เป็นองค์กรธรรมาภิบาล


เป้าหมายระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
1) ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิก
ในครอบครัวได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และเหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย
2) เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ
และมีพัฒนาการสมวัย
3) เด็กและเยาวชนมีทกั ษะ
ที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศมากขึ้น
4) วัยแรงงานมีความพร้อมทุกมิติ
ในการเป็นผู้สูงอายุทพี่ ึ่งพาตนเองได้
5) ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเอง
ได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
6) ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ

พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) :
1) ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวไทยเพิ่มขึ้น
2) จํานวนนโยบายครอบครัวทีไ่ ด้รับความเห็นชอบ
จากกลไกระดับชาติ
3) ร้อยละของนโยบายหรือมาตรการด้านครอบครัว
ที่นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4) ร้อยละของครอบครัวทีม่ ีทกั ษะด้านครอบครัว
(Family literacy)
5) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีผ่ า่ นมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
6) ร้อยละของนโยบายหรือมาตรการทีเ่ อือ้
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทีน่ ําไปสูก่ ารปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
7) ร้อยละของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนมีพัฒนาการสมวัย
8) จํานวนนโยบายหรือมาตรการทีส่ นับสนุนการพัฒนา
ทักษะเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับโลกในศตวรรษที่ 21
9) ร้อยละของนโยบายหรือมาตรการทีส่ นับสนุน
การพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับโลก
ในศตวรรษที่ 21
10) ร้อยละของเด็กทีม่ ีทกั ษะทีส่ อดรับกับโลก
ในศตวรรษที่ 21
11) ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มสี ว่ นร่วม
ในการพัฒนาสังคม
12) ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสีย่ งลดลง
13) จํานวนนโยบายหรือมาตรการทีส่ นับสนุนวัยแรงงาน
ให้มีความพร้อมในการเป็นผูส้ งู อายุทมี่ ีคณ
ุ ภาพ

14) ร้อยละของนโยบายหรือมาตรการทีส่ นับสนุน
วัยแรงงานให้มีความพร้อมในการเป็นผูส้ งู อายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
สามารถนําไปสูก่ ารปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
15) ร้อยละของวัยแรงงานที่มีความพร้อมในการเป็น
ผู้สูงอายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
16) ร้อยละของวัยแรงงานที่มีทอี่ ยู่อาศัยทีเ่ หมาะสม
ตามมาตรฐานที่อยู่อาศัยขัน้ พื้นฐาน
17) ร้อยละของผูส้ งู อายุทมี่ งี านทําและมีรายได้ทเี่ หมาะสม
18) จํานวนนโยบาย/มาตรการทีส่ นับสนุนผู้สงู อายุ
ให้สามารถดํารงชีวิตด้วยตนเองได้
19) ร้อยละของผูส้ งู อายุทเี่ ข้าร่วมกลุม่ เพื่อทํากิจกรรม
ต่างๆ
20) มีแผนแม่บทชุมชนเข้มแข็ง
21) จํานวนนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาเมือง/ชุมชน
22) ชุมชนได้รับการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
ปี 2560
23) มีกลไกให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากร
และทุนชุมชนโดยชุมชน
24) ระบบสวัสดิการชุมชนได้รับการรับรองสถานะ
กฎหมาย
25) ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
26) ดัชนีช่องว่างทางเพศ (Gender gap index) เพิ่มขึ้น
27) มีมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติที่เน้น
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย หรือมาตรการเสริม
ตามที่รัฐธรรมนูญระบุให้สามารถดําเนินการเพื่อขจัด
การเลือกปฏิบัติและสร้างความเท่าเทียมกัน

แนวทางการดําเนินงานระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
1) พัฒนาศักยภาพครอบครัว
ในการสร้างและพัฒนาคนให้มที กั ษะ
และความรอบรูส้ อดรับกับศตวรรษที่ 21
สามารถวางแผนชีวิตครอบครัวและ
ทําบทบาทหน้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม
2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3) พัฒนาศักยภาพครอบครัวในการสร้าง
และพัฒนาคนให้มีทกั ษะและความรอบรู้
สอดรับกับศตวรรษที่ 21
4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5) สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม
และทางกายภาพทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย
6) เตรียมความพร้อมของคนทุกกลุม่ วัย
เพื่อเป็นผู้สงู อายุทสี่ ามารถพึ่งพาตนเอง
ได้และมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

โครงการสําคัญระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565) :
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย
2) โครงการส่งเสริมครอบครัว
ให้สามารถดูแลสมาชิก
ได้อย่างมีคุณภาพ
3) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสังคม
ที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย
4) โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง



เป้าหมายระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
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สร้างหลักประกันทางสังคม
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ

ตัวชี้วัดระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
1) สัดส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ที่เข้าถึงมาตรการคุ้มครองทางสังคม
2) ร้อยละของนโยบายหรือมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ที่นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น

แนวทางการดําเนินงานระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
1) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
2) พัฒนากลไกการดําเนินงานคุม้ ครอง
ทางสังคม
3) ผลักดันการปรับปรุงระบบภาษี
4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
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โครงการสําคัญระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565) :
1) โครงการยกระดับการบริหารจัดการ
กองทุน เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมให้มีความครอบคุลม
2) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ทางสังคม
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เป้าหมายระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
1) พม. มีระบบบริหารจัดการ
ภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
อย่างเป็นระบบที่ให้ผลตอบแทน
ทางสังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ประเด็นปัญหาทางสังคม
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ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
สู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

ตัวชี้วัดระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
1) มีแผนการดําเนินงานระยะยาว
ในการพัฒนา การทํางานกับเครือข่าย
ในรูปแบบใหม่
2) ร้อยละของแผนงาน/โครงการ
ตามแผนการดําเนินงานระยะยาว
ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลา
ที่กําหนด
3) มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
ที่ครอบคลุมในทุกระดับ
4) ร้อยละภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานทางสังคมเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
งานทางสังคมเพิ่มขึ้น

แนวทางการดําเนินงานระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
1) สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
2) สร้าง พัฒนา และนําความร่วมมือรูปแบบ
ใหม่มาใช้ในการนําร่องและดําเนินงานกับภาคี
เครือข่าย
3) พัฒนาความร่วมมือในการดําเนินงานกับ
ภาคีเครือข่าย
4) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
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โครงการสําคัญระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565) :
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาคีเครือข่าย
2) โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วน
ทางสังคม
3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
และสนับสนุนการสร้างจิตอาสา
ในประชากรทุกช่วงวัย
4) โครงการส่งเสริมการลงทุนทางสังคม
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
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เป้าหมายระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
1) พม. เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงและมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพและการทํางาน
แบบมืออาชีพในระดับสากล
2) ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสังคมที่รวดเร็วและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการในพื้นที่
และปรับสมดุลภาครัฐ
ให้มีขนาดที่เหมาะสม
3) พม. เป็นองค์กรที่มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีภาพลักษณ์
ที่เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
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ยกระดับองค์กร
สู่การเป็นผู้นําทางสังคม

ตัวชี้วัดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) :
1) มีแผนบริหารจัดการกําลังคนระยะยาว
2) ร้อยละของหน่วยงานภายใต้ พม.
มีการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อมูลกลางของกระทรวง
3) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพ
ทางสังคมจากผลการวิจัย
4) สัดส่วนความสําเร็จของกระบวนงาน
ที่ปรับเป็นดิจิทัล
5) ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
6) มีแผนการกระจายอํานาจของ พม.
7) ระดับความสําเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่น
เข้ามาดําเนินการบริการสาธารณะภายใต้ภารกิจ
ของ พม.
8) สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําผิดกฎหมายลดลง
9) ร้อยละของหน่วยงานภายใต้สังกัด พม.
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

แนวทางการดําเนินงานระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) :
1) จัดทําแผนบริหารจัดการกําลังคน
ของ พม. ระยะยาว
2) ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งมอบบริการ
3) ปฏิรูปองค์กรให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจ
4) มีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายสังคมระหว่างประเทศ
5) จัดทําและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านสังคมทันสมัยและสากล
6) ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนองค์กร
7) ยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลาง
นานาชาติ
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โครงการสําคัญระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565) :
1) โครงการบริหารจัดการกําลังคน
ของ พม.
2) โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ พม. ให้ทันสมัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
3) โครงการบริหารจัดการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
4) โครงการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
5) โครงการขับเคลื่อน พม.
สู่รัฐบาลดิจิทัล
7

กรอบแนวคิดการปฏิรปู กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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กรอบแนวคิดการคุ้มครองทางสังคม
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บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการปรับเปลีย่ นทิศทางการทํางาน
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย (Stakeholder Analysis)
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีแนวทางการปฏิรูป พม. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. มีนโยบาย Onehome ในการบูรณาการการทํางานในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายใน/ภายนอกองค์กร รวมถึงกลไกในพื้นที่ อาทิ คณะกรรมการ/คณะทํางานระดับ
ตําบล อําเภอ จังหวัด
3. มีกลไกการทํางานภายในองค์กรเพื่อตอบสนองปัญหาสังคมตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึง
ปฏิบัติ เช่น ศปก.พม. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300สายด่วนคนพิการ 1479
4. มีเครือข่ายการทํางานในพื้นที่ เช่น อพม. สภาเด็กและเยาวชน ศพค. ศพอส. เป็นต้น
5. มีกฎหมายคุ้มครองพิทักษ์สิทธิที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
6. พม. เป็นเจ้าภาพด้านสังคมในระดับจังหวัด
7. บุคลากร พม. มีจิตมุ่งบริการ (Service Mind)
8. การกําหนดบทบาท position ขององค์กรโดยปรับบทบาทจาก Operator เป็น
Regulator และ Policy Maker
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จุดอ่อน (Weakness)
ข้อมูล
1.การบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรูด้ า้ นสังคม ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
แผนงาน
2. การกําหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการไม่ชดั เจน ทําให้ไม่สามารถประเมินผลและวัดความสําเร็จ รวมถึงนําข้อมูล
ย้อนกลับไปสู่การกําหนดนโยบายได้
3. โครงการยังคงมีแนวคิดเดิม ขาด innovative/proactive ideas
บุคลากร
1. ขาดการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
2. ความเหลื่อมล้ําด้านอัตรากําลังคนระหว่างหน่วยงาน พม. ซึ่งจําเป็นต้องพิจารณาโครงสร้าง พม. ในภาพรวม เพื่อจัดสรรอัตรากําลังให้
เหมาะสม
3. ขาดแผนการบริหารจัดการกําลังคนระยะยาวในภาพรวมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง positioning ของ พม. และแผน HRD ในการ
ยกระดับความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. งบประมาณ HRD มักถูกตัด ทําให้ไม่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
5. กระบวนการคัดเลือก/จัดสรรอัตรากําลัง ยังไม่เท่าทันภารกิจของ พม.
6. ปัญหา Turnover และความต่อเนื่อง/ความชํานาญในการทํางาน /ขาดแผนเพื่อเสริมสร้างและธํารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร
ซึ่งจําเป็นต้องทบทวนวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรด้วย
7. บุคลากรขาดองค์ความรูใ้ นประเด็นการทํางานด้านนั้นๆ รวมถึงความเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการคิดวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์ ทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติไปสู่การกําหนดนโยบาย
8. ขาดการ Coaching ในองค์กร รวมถึงศักยภาพ/ทักษะของบุคลากรในการ coach
9. Generation gap
นโยบาย
1. พม. ยังไม่สามารถชีน้ ํานโยบายด้านสังคมได้
กระบวนการทํางาน
1. การจัดการรายกรณียังขาดระบบส่งต่อ/การติดตามอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รบั การแก้ไขปัญหาแล้ว
2. ขาดการบูรณาการการทํางานเชิงประเด็น/กลุ่มเป้าหมายร่วมกันในแต่ละกรม รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
3. ขาดการกระตุน้ กลไก/เครือข่ายการทํางานของ พม. ให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขาดการประเมินการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก
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โอกาส (Opportunities)
1. SDGs/ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฯ /การปฏิรูปประเทศด้านสังคมให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมซึ่งเป็นภารกิจหลักของ พม. จึงเป็นโอกาสนํา
ขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวเพื่อไปสูก่ ารเป็นผูน้ ําด้านสังคม
2. เป็นเจ้าภาพหลักเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน/การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญา พันธกรณีและกลไกระหว่างประเทศ
3. ภาคประชาสังคม/เอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมมากขึ้น
4. มีเครือข่ายการทํางานในพื้นที่ เช่น อพม. สภาเด็กและเยาวชน ศพค. เป็นต้น
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล/การจัดทํา Big data/การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ทํา
ให้ พม.สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกลุม่ เป้าหมายกับหน่วยงานที่ทํางานด้านสังคมที่
เกี่ยวข้อง/ เป็นเจ้าภาพฐานข้อมูลใหญ่ด้านสวัสดิการของกลุม่ เป้าหมายที่ พม.
รับผิดชอบ
6. มีกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อตกลงทั้งภายในและระหว่างประเทศสนับสนุนการทํางาน ของ
พม.

24 มิถุนายน 2562

ความท้าทาย (Threats)
1. ความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่ถ่างกว้างขึ้น
2. Super-aged society/ ความยั่งยืนของสวัสดิการและภาระทางการคลัง/ การขยายอายุการจ้างงาน
และการปรับอายุของวัยสูงอายุ
3. Multi- cultural society รวมถึงการจัดการทรัพยากรจากการที่มีผู้สูงอายุตา่ งชาติใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่
4. Social Media และการทะลักข้อมูลทําให้ปัญหาสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น
5. ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวลดลง
6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัญหาสังคมมีความหลากหลาย
และสลับซับซ้อน
7. การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
8. กฎหมาย/งบประมาณยังไม่ตอบสนองกลุม่ เป้าหมายของ พม. และไม่รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
กลุ่มเปราะบางบางกลุม่ เช่น ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อเอดส์ บุคคลไร้สถานะ บุคคลไร้รากเหง้า บุคคลต่างด้าว
9. ความไม่พร้อมของ อปท. ในการรับถ่ายโอนภารกิจจาก พม. ในฐานะ operator อาทิ งบประมาณ
องค์ความรู้และทักษะ เป็นต้น / การสร้าง ownership ในการจัดการ/ดูแลกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่ของ
อปท.
10. Outsourcing/ Community-based service ในการดูแล/พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพืน้ ที่
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