วิสัยทัศน
“เสริมพลัง สรางโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกชวงวัย”

ก

คำนำ
การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านั กงานปลั ดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ ก าหนดให้ ห น่ วยงานของรั ฐจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ แผนการปฏิ รู ปประเทศ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ แถลงต่ อรัฐสภาและอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการให้บรรลุผล
สั มฤทธิ์ ตามเป้ าหมาย รวมถึ งก ากั บ ติ ดตาม ประเมิ นผลการด าเนิ นงานและการเบิ กจ่ ายงบประมาณอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จั ดทาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและทุกหน่ วยงานในสังกัด ร่วมกันทบทวน
ความสอดคล้ องเชื่ อมโยงของภารกิ จงานกั บเป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 13 แผนการปฏิ รูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ “เสริ ม พลั ง สร้ ำ งโอกำส พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต คนทุ ก ช่ ว งวั ย ”
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1) พั ฒนานโยบายการพั ฒนาคุณภาพชี วิตคนทุ กช่วงวัยแบบพุ่งเป้ า
2) ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ 3) พัฒนาระบบสวัสดิ การและนวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และ 4) ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับ
ยุคดิจิทัล
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ คาดหวังว่ า แผนปฏิ บั ติ
ราชการฯ ฉบับนี้ จะเป็นกลไกสาคัญในขับเคลื่อนภารกิจงานของหน่วยงานในสังกัด ทั้งในมิติภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
(Agenda based) มิ ติ เชิ งพื้ นที่ (Area based) และมิ ติ เชิ งกลุ่ มเป้ าหมาย (target based) ระยะ 5 ปี เพื่ อพั ฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้ าหมายให้ได้รับโอกาสและความคุ้มครองทางสังคม ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทางสังคม และตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บทสรุปผู้บริหาร
พระราชบั ญ ญั ติ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็ นยุ ทธศาสตร์ ชาติ ฉบั บแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื น เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง” เพื่ อความสุ ขของคนไทยทุ กคน และตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 13 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในระยะ 5 ปี และรายปี เพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐที่ มี ความสอดคล้ องกับแผนระดับที่ 1 คื อ
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และแผนระดั บที่ 2 ได้ แก่ แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนการปฏิ รู ปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทาขึ้นบนหลักการของภารกิจหลักสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวคือ ภารกิจในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไป
ของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง และสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนั ย ยะของมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 ได้ แก่ แผนระดั บที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอง) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)
และประเด็นยุ ทธศาสตร์ ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) แผนระดับที่ 2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทย
ทุกคนมีความคุ้มครองทางสั งคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลั งคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้
อย่ างต่อเนื่ องตอบโจทย์ การพั ฒ นาแห่ งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมั ย มีประสิ ทธิภาพ
และตอบโจทย์ ประชาชน และแผนระดั บที่ 3 แผนปฏิ บั ติราชการระยะ 5 ปี กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษย์ มาใช้ เป็ น กรอบแนวคิ ดในการพั ฒ นาและน าไปสู่ แผนปฏิ บั ติ ราชการของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กอปรกับสถานการณ์โลกปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกสถานการณ์นี้ว่า
(VUCA World) ยังเป็นปัจจัยเร่งสาคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จึงให้ ความส าคัญในการวางแผนและจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม (Strategy Unit)
การวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม (Intelligence Unit) ที่มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยเพิ่มภารกิจขับเคลื่อนงานระดับมหาภาค อาทิ การกาหนดทิศทางการพัฒนาสังคมของประเทศ และระดับภูมิภาค
การประสานหน่วยงานภายนอกทั้งในและนอกประเทศเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม รวมถึงมุ่งเน้นการทางานของ
หน่วยงานในฐานะผู้จัดบริการสังคมการดูแลและจัดการรายกรณี และกาหนดบทบาทให้เป็นองค์กร ที่มีศักยภาพสูง
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครอบคลุมด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย
และมีความคล่องตัว
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สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ กาหนดแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จานวน 4 เรื่อง โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย”
พันธกิจ 4 ด้าน
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริม พัฒนากลไก และบูรณาการภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับ
3. ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมทางสั งคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคน
ทุกช่วงวัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ผลสัมฤทธิ์ :
“ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัวได้”
แผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง ประกอบด้วย 5 เป้าหมาย 15 แนวทาง 23 ตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละเรื่อง
มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 13 และแผนระดั บ ที่ 3 แผนปฏิ บั ติ ราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ ดังนี้
เรื่ องที่ 1 พั ฒ นานโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนทุ กช่ ว งวั ยแบบพุ่ งเป้ า ประกอบด้ ว ย
2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สามารถชี้นาการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง 1.1) จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 1.2) ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 1.3) พัฒนาและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ เป้าหมายที่ 2 ประชาชนและครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ แนวทาง 2.1) สร้างโอกาสและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบพุ่งเป้า 2.2)
พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจในสถานการณ์วิกฤติอย่างทันท่วงทีและ
มีประสิทธิภาพ
เรื่ อ งที่ 2 ยกระดั บ การพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แ บบบู ร ณาการ เป้ าหมาย
เกิดการ บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
แนวทาง 2.1) บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทุกระดับและทุกภาคส่วนเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสั งคม
ให้ เกิดความมั่นคงและยั่ งยื นทางเศรษฐกิจและสั งคม ลดความเหลื่ อมล้ าได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ 2.2) พั ฒนา
เครือข่ายและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ 2.3) ขับเคลื่อนกลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตาบลเพื่อพัฒนา
สังคมแบบองค์รวม
เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
เป้ าหมาย 3.1) พั ฒ นางานวิ ช าการงานวิจั ย และมาตรฐานการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
เพื่ อพั ฒ นาระบบสวัส ดิการและยกระดับ คุณ ภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุด 3.2) ขับเคลื่อนการจัดท า
สถานการณ์ทางสังคมและการพยากรณ์แนวโน้มทางสังคมเพื่อชี้นาการพัฒ นาสังคม 3.3) พัฒ นานวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมและความเหลื่อมล้าทางสังคม
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เรื่ อ งที่ 4 ยกระดั บ การพั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู งเพื่ อ รองรั บ ยุ ค ดิ จิ ทั ล เป้ าหมาย
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ เป็ นองค์ กรที่ มี ผ ลสั มฤทธิ์ สู ง รองรั บ
การเปลี่ ยนแปลงในยุ คดิ จิ ทั ลอย่ างมี ประสิ ทธิภาพ แนวทาง 4.1) เพิ่ มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการองค์ กร
การปรั บโครงสร้ างให้ มี ความยึ ดหยุ่ นตลอดจนการพั ฒ นากฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศต่ างๆ ให้ สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 4.2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และข้อมูลสารสนเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 4.3) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะบุคลากร (Skillsets)
ในการทางานในยุคดิจิทัลและศตวรรษ ที่ 21 ทั้งการปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองมุ่งประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้ให้เอื้อต่อการทางาน 4.4) สื่อสารสังคม
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งในเชิงนโยบายและการขับเคลื่ อนภารกิจ เพื่อสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและ
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน อานาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน อานาจหน้าที่
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ ส านักงานปลั ดกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคง
ของมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ห ารของกระทรวงในการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ละแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผน ปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และรับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้ านการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ จัดท า
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง และนานโยบายและมาตรการดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. พัฒนา ปรับปรุง และดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง
3. พัฒนาวิชาการและมาตรฐานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเฝ้าระวัง
ติดตาม วิเคราะห์ คาดการณ์ เตือนภัย และรายงานสถานการณ์ทางสังคมของประเทศในภาพรวม
4. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และกากับ ติดตามผล และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ รวมทั้งการช่วยเหลือ
และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ และบริหารจัดการกองทุนเพื่อการป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง รับเรื่องราวร้องทุกข์
ที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของกระทรวง และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
6. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
7. จั ด สรรและบริ ห ารทรั พ ยากร บริ ห ารงานบุ ค คล งบประมาณ การเงิ น การบั ญ ชี
และการตรวจสอบของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
8. พัฒนาและจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
ของกระทรวง เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกระทรวงและ
การให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
9. พัฒ นาและฝึ กอบรมบุคลากรของกระทรวง และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของกระทรวง
10. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงมอบหมาย
โดยให้แบ่งส่วนราชการบริหาร ดังต่อไปนี้
1) ราชการบริหารส่วนกลาง
1.1 กองกลาง
1.2 กองกฎหมาย
1.3 กองการต่างประเทศ
1.4 กองตรวจราชการ
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1.5 กองต่อต้านการค้ามนุษย์
1.6 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1.7 กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม
1.8 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.9 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1.10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.11 สถาบันพระประชาบดี
1.12 สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 11
2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
- สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
(1) แผนภูมิโครงสร้าง

(2) อ านาจหน้ าที่ ส่ ว นราชการในสั งกั ดส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
ราชการบริหารส่วนกลาง
กองกลาง
1. ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหาร
งานประสานราชการ และงานสารบรรณของสานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และ
กิจกรรมสาคัญของชาติ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของสานักงานปลัดกระทรวง
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3. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
4. เสริมสร้างวินัย วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพชีวิตของบุคลากรของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
5. ดาเนิ น การรั บเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับวินัย หรือส่ งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สารวจ ออกแบบ ติดตาม และประเมินผลสิ่งก่อสร้างและสิ่งอานวยความสะดวก
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7. ดาเนินการอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
กองกฎหมาย
1. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมาย กฎ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงและกระทรวง ตลอดจนให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าด้ า นกฎหมายแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรม และสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และ
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
3. เป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของกระทรวง สนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านกฎหมายแก่กระทรวง ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
กองการต่างประเทศ
1. จั ดท าข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบายและยุ ทธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อระหว่ า งประเทศ
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ดาเนิ นงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ความตกลง พันธกรณี และ
อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ
และปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทย
4. ดาเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
กองตรวจราชการ
1. จัดทาแผนการตรวจราชการประจาปี และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของกระทรวง

4
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัด
3. ติดตาม ประเมินผล จัดทาข้อเสนอแนะ และพัฒนาระบบการตรวจราชการให้ มี
ประสิทธิภาพ
4. รับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับงานและอานาจหน้าที่ของกระทรวง
5. ดาเนินการเป็นศูนย์กลางของกระทรวงในการช่วยเหลือ ส่งต่อ ให้คาปรึกษาและ
พัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
6. สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
กองต่อต้านการค้ามนุษย์
1. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์ และคณะกรรมการประสานและกากับการด าเนิ นงานป้ องกั นและปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่า งประเทศ ในการดาเนินงานตามพันธกรณีและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
3. ดาเนิ นการเกี่ยวกับงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง แผนงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนการกากับดูแลการดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล รวมทั้ง
การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้ง
ดาเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5. กาหนดมาตรการ มาตรฐาน ส่งเสริม และประสานการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งกาหนดมาตรฐาน กากับดูแลสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. บริหารจัดการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1. ดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง
2. ดาเนินการด้านวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์เกีย่ วกับงานของกระทรวง ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
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กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม
1. ศึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ความเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ความมั่นคงในการดารงชีวิตและความมั่นคงของ
มนุษย์ และปัจจัยทางสังคมอื่นๆ เพื่อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการ รวมทั้งจัดทาแผนด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาหรือนโยบายเฉพาะเรื่องทางด้านสังคม
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเสนอแนวทางหรือมาตรการควบคุม ป้องกัน แก้ไข
หรือเยียวยาประเด็นดังกล่าว รวมตลอดทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมด้วย
3. พั ฒ นานวั ต กรรม เครื่ อ งมื อ และแบบจ าลองทางสั ง คม รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ความเคลื่อนไหวคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านสังคม และเตือนภัยทางสังคม
4. ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่ อนนโยบาย แนวทาง มาตรการการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และจัดการฐานข้อมูลทางสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. กาหนด ขับ เคลื่ อน และพัฒ นามาตรฐานด้านการพัฒ นาสั งคมและความมั่ น คง
ของมนุษย์
3. จัดทาและพัฒนาดัชนีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้ง
จัดทารายงานสถานการณ์ทางสังคม เพื่อติดตามสถานการณ์และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเผยแพร่
รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการของกระทรวง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. จั ดทายุ ทธศาสตร์ กระทรวงและแผนปฏิบั ติราชการของกระทรวงและส านั กงาน
ปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
2. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
4. กาหนดและพัฒนาตัวชี้วัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
กระทรวง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
5. ประสานการด าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ กระทรวง และแผนปฏิ บั ติ ราชการของ
กระทรวง และสานักงานปลัดกระทรวง ตลอดจนการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. เสนอแนะนโยบายและจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวง
2. พั ฒ นาและให้ บ ริ ก ารระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. พัฒนาและให้บริการระบบสานสนเทศและฐานข้อมูล ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน
และติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบคลังข้อมูลและเครื่องมือสาหรับวิเคราะห์จัดการข้อมูลเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
สถาบันพระประชาบดี
1. กาหนดยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
2. พัฒนาระบบ รูปแบบ และหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
3. ดาเนินการจัดและสนับสนุน การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงและ
บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร และติ ดตามประเมินผลการพัฒนา
และฝึกอบรมบุคลากร
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11
1. พั ฒ นางานด้ า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศและให้คาปรึกษา
แนะนาแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการในความรับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน
3. ศึ กษา วิ เคราะห์ สถานการณ์ และสภาพแวดล้ อ ม เพื่ อคาดการณ์ แนวโน้ ม ของ
สถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและการจัดทายุทธศาสตร์ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
4. สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานเชิงวิชาการตามนโยบาย
และภารกิจของกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
3. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ
และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
1. เสนอแนะแก่ ปลั ดกระทรวงเกี่ ยวกั บการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
2. ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. รั บข้อร้ องเรียนเรื่องการทุ จริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม 3 และ 4 และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบของส่ วนราชการในสั งกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลั ดกระทรวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
1. จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดั บ
จังหวัด รวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2. ประสานและจัดทาแผนงาน โครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
3. ส่งเสริมและประสานการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมาย
ของหน่วยงานในกระทรวง
4. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และประสานการด าเนิ นงานกั บองค์ กรเครื อข่ ายในจั ง หวั ด
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาทางสั งคม รวมทั้ง การส่ งต่ อ
ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
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6. ก ากั บดู แลหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงให้ ด าเนิ นการตามกฎหมาย นโยบายของ
กระทรวงและติดตามและประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการและ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงในระดับจังหวัด
7. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
9. รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคมในระดับจังหวัด
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย

1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษย์ ตามหลัก SWOT Analysis สามารถแยกเป็นโอกาสและภัยคุกคามได้ ดังนี้
โอกาส (Opportunity)
 ยุ ทธศาสตร์ ชาติ /แผนระดั บต่ าง ๆ และนโยบาย
สาคัญของรัฐบาลที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน เอื้อให้
องค์กรสามารถนามาปรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
กาหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ขององค์กร และถือปฏิบัติ
ตามนโยบาย
 การให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม เปราะบาง ภายใต้
แนวทาง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทาให้องค์กรมีบทบาท
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 การให้ ความส าคั ญกั บสถาบั นหลั กของชาติ ของ
รัฐบาล ทาให้องค์กรน้อมนาแนวพระราชดาริ หลักการ
ทรงงานและปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การ
ปฏิบัติ
 การให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
และการให้ ความส าคั ญกั บการพั ฒนาพื้ นที่ (Area based Approach) ของรัฐบาล ทาให้องค์กรมีบทบาท
ในการดู แลแก้ ไขให้ ความช่ วยเหลื อกลุ่ มเปราะบาง
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยเน้นการ
ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
แบบองค์รวม
 การให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ของรัฐบาล ทาให้องค์กรมีบทบาทในการ
สนั บสนุ นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อร่ วมมื อในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ภัยคุกคาม (Threat)
 ระบบการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ และการแทรกแซง
ทางการเมืองในทุกระดับมีผลกระทบต่อความต่อเนื่อง
ในการดาเนินนโยบายหรือโครงการที่ได้ดาเนินการอยู่
ขององค์กร
 การแข่งขันทางการเมืองระดับชาติที่รุนแรง ซึ่งทา
ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดของประชาชน ส่งผล
กระทบไปถึ ง การพั ฒ นาประเทศตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่กาหนดไว้
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่ อ ทางด้ า นสั ง คม โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่ ม
เปราะบาง
 การเกิดภัยและความรุนแรงในปัจจุบันที่มี ความ
ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
ออนไลน์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โรคอุบัตใหม่
และอุบัตซ้า ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ท าให้ อ งค์ ก รต้ อ งปรั บ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานให้
สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าว
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้องค์กรต้องมีการ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทัน
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โอกาส (Opportunity)
 การให้ ความส าคั ญ กั บ การแก้ ไ ขปั ญหาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ของรั ฐบาล โดยน้ อมน ายุ ทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางใน
การดาเนินงาน ทาให้องค์กรมีบทบาทในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 การให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริ ตประพฤติมิชอบของรั ฐบาล เป็นโอกาสของ
องค์กรในการกาหนดและขับเคลื่ อนมาตรการในการ
ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบ
รวมทั้งพัฒนาระบบการกากับดูแลองค์การที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 การปรั บ ตั ว เข้ า สู่ โ มเดลเศรษฐกิ จ ใหม่ “BCG
Model” ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ฐานรากของประเทศไทย ท าให้ องค์ กร
สามารถมีบทบาทในการส่งเสริมให้หน่วยงานนาประเด็น
ดังกล่าวมากาหนดเป็นแผนงาน/โครงการในการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย และมีบทบาทในการสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น
เพื่อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจดังกล่าว
 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งลูกค้าหลัก
และ ผู้ ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อองค์กร ส่ งผลให้องค์กรต้อง
พัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้ องกั บความต้ องการของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ดังกล่าว
 การที่ ประเทศไทยก้ าวเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ ท าให้
องค์กร มีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อรองรั บจ านวนประชากรผู้ สู งอายุ ที่ มี แนวโน้ ม
เพิ่มสูงขึ้น
 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้สถานการณ์ความยากจน
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ
มากกว่ากลุ่มอื่น ทาให้องค์กรเข้ามามีบทบาทหลักใน
การจัดทานโยบาย หรือมาตรการในการปรับปรุงระบบ
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection)
 กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital
Transformation) เอื้อต่อการพัฒนารูปแบบการ
ดาเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว

ภัยคุกคาม (Threat)
 การเข้าถึงเทคโนโลยี ที่ ไม่เท่าเทียมกัน ทาให้เกิ ด
ข้อจากัดในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานของ
องค์กร
 การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม สภาพ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง
หลายครั้งในประเทศ ส่ งผลกระทบต่ อปัญหาสั งคม
เช่น ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาชุมชนแออัด
 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
ขององค์ ก รบางฉบั บ มี ข้ อ จ ากั ด ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กร
ต้องพิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
นาเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันการณ์
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โอกาส (Opportunity)
 นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ย เช่ น ข้ อมู ล
ขนาดใหญ่ (Big Data), ปั ญญาประดิ ษฐ์ (AI), ระบบ
อินเทอร์เน็ต, สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ช่วยเอื้อให้
องค์กรสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้
 การมี ก ฎหมาย ระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ ร องรั บ การ
ด าเนิ นงานขององค์ กรอย่ างชั ดเจน เอื้ อให้ องค์ กร
สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภัยคุกคาม (Threat)

1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงฯ โดยใช้เทคนิค SWOT
Analysis ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็นการวิเคราะห์
โครงสร้างและนโยบาย

บุคลากร

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
- มีหน่วยงานที่รับผิดชอบครอบคลุม
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ที่ชัดเจน ทั้งในระดับส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
- บุคลากรมีความรู้ ความชานาญ
เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

-

-

ระบบสารสนเทศ
การขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจ

กฎหมาย ระเบียบ

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุมภารกิจของ สป.พม.
- มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนการดาเนินงานชัดเจน

- มีกฎหมาย ระเบียบ ครอบคลุมภารกิจ
ของ สป.พม.

-

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
ภาพรวมการดาเนินงานตามนโยบาย
ขาดการบูรณาการและส่งต่อการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ร่วมกัน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลาย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานที่มี
ความแตกต่างในองค์กร
ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
หลายระบบงานไม่มีการนามา
ขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่อง

- การสร้างความเข้าใจในการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกยังไม่เป็นที่ยอมรับ
และให้ความร่วมมือ
- ความร่วมมือภาคีเครือยังขาด
ความต่อเนื่อง
- การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถ
ทาได้
- ขาดบุคลากรหลักด้านกฎหมาย
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
และความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ (1) แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(2) แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ
(3) แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยแต่ละแผนมีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)
(1) เป้าหมาย
1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
1.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
1.3 เพิ่ มขี ดความสามารถของชุ มชนท้ องถิ่ นในการพั ฒ นา การพึ่ งตนเองและ
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.1.1 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
2.1.2 ลงทุ นทางสั งคมแบบมุ่ งเป้ าเพื่ อช่ วยเหลื อกลุ่ มคนยากจนและกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
2.2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
2.2.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแนวทางการ
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและสร้างหลักประกันทางสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยดาเนินนโยบายและมาตรการทางด้านสวัสดิการในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่ มเปราะบางอย่ างครอบคลุ มเพื่ อยกระดับคุ ณภาพชีวิต พัฒ นาระบบและกลไกให้ ความช่ว ยเหลื อ กลุ่ ม
เปราะบางแบบมุ่งเป้า พร้อมทั้งเสริมสร้างพลังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
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2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอง)
(1) เป้าหมาย
1.1 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 การส่ งเสริ มบทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแนวทาง
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบู รณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลและรายบุคคล เพื่อป้องกันปัญหาภาวะตกหล่นของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้ อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and
Analytics Platform : TPMAP) ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ระบุปัญหาความยากจน
ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทาให้
การแก้ไขปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง)
(1) เป้าหมาย
1.1 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2.1.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
2.1.2 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแนวทางบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่ นคง โดยให้ การส่ งเสริ มการป้ องกั น และแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุ ษย์ แบบบู รณาการ พั ฒนากลไกและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้บูรณาการได้ในทุกมิติ สนับสนุนการบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการให้ ความช่วยเหลื อเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(1) เป้าหมาย
1.1 ภาครัฐ มีวัฒ นธรรมการทางานที่มุ่งผลสั มฤทธิ์และผลประโยชน์ส่ ว นรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริ การ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2.1.1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2.1.2 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2.1.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ในทุกระดับ
2.2 ภาครัฐมีความทันสมัย
2.2.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
2.2.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
2.3 บุ คลากรภาครัฐเป็นคนดี และเก่ ง ยึดหลั กคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
2.3.1 ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
2.3.2 บุคลากรภาครั ฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
2.4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4.1 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแนวทางบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ความสาคัญกับการให้บริการของภาครัฐทีย่ ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริหาร
ภาครัฐมีความทันสมัย ปลอดการทุจริต โดยการพัฒนาระบบราชการ 4.0 เพื่อให้กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานที่
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อานวยความสะดวกโดยการตอบสนองความต้องการ
และให้ บ ริ การอย่ างรวดเร็ ว และโปร่ งใส มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย มีระบบบริห ารจัดการและพัฒ นา
บุคลากรให้มีทักษะที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการบริห ารจัดการ ซึ่งช่ว ยส่ งเสริมให้ บุคลากรสามารถปรับตัว ได้อย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาและปรับ
ระบบให้ทันสมัยโดยมีการกาหนดและการบริหารที่ชัดเจน มีความโปร่งใส รวมถึงนานวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบ
การทางานที่เป็นดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารและตัดสินใจ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
ให้ทันสมัย พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.2 แผนระดับที่ 2 :
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) แผนแม่บทประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการสานักงานกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
แผนแม่บทฯ ในประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยให้ความสาคัญกับการสร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ยกระดับการ
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คุ้มครองทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า บูรณาการระบบฐานข้อมูลทางด้านการคุ้มครอง
และหลักประกันทางสังคมให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และแม่นยา เพื่อนาไปสู่การดาเนินมาตรการช่วยเหลือและ
สร้างหลักประกันที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
1.1) แผนย่ อ ยที่ 1 การคุ้ ม ครองทางสั ง คมขั้ น พื้ น ฐานและหลั ก ประกั น ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ สุขภาพ
(1) แนวทางการพัฒนา
1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกาหนดระดับมาตรฐานขั้นต่าของ
สวัสดิการแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน
2) สร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน โดยส่งเสริมให้แรงงานมีโอกาส
และรายได้ มีสิทธิในด้านต่าง ๆ ความมั่นคงของครอบครัว การได้พัฒนาตนเอง และการมีความเท่าเทียมทางเพศ
การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ
(2) เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
โดยมีการดาเนิ น นโยบายและมาตรการทางด้านสวัส ดิก ารในกลุ่ มผู้ ด้ อยโอกาสและกลุ่ มเปราะบางอย่ า ง
ครอบคลุ มเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้ น ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อ การสร้ างหลั กประกั น
ทางสั งคม ปรั บ รู ป แบบบริ การให้ ส อดคล้องกับกลุ่ มเป้าหมาย รวมถึงมีการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายให้
สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค ทันต่อสถานการณ์
1.2) แผนย่อยที่ 2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
(1) แนวทางการพัฒนา
1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ
3) ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน
4) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาและน าใช้ ร ะบบข้ อ มู ล และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน
(2) เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
มี ร ะบบและกลไกในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการส านั กงานปลั ดกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่ อนเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง โดยมีระบบและกลไกในการ
ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนากลไก
สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งมีความเสี่ยงและ
ความท้าทายสูงในการปรับตัวให้ ทันกับการเปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ มเปราะบางราย
ครัวเรือน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ปัญหาของครัวเรือน
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2) แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- คนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล ทั้ ง ด้ า น
ร่ างกาย สติปั ญญา และคุณธรรม จริ ย ธรรม เป็นผู้ ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรี ย นรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทฯ ในประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย
วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีความรู้และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.1) แผนย่อยที่ 1 การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพมนุษย์
(1) แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี
ความเชื่อมโยงและบู รณาการ ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับ การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต
(2) เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
- ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิ บั ติ ร าชการกระทรวงฯ ได้ ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ตาม แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โดยส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพครอบครัว มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของครอบครัว สร้างครอบครัวให้
มีศักยภาพและสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งมีการออกแบบนโยบายและมาตรการที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละครอบครัว เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
3) แผนแม่บทประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทฯ ในประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม โดยพัฒนาและเสริมสร้างพลังทางสังคม ดึงพลังจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการในระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันบน
ฐานความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มีส่วนร่ วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริ ง พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้
ทุกภาคส่วนในสังคมและประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
เตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
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3.1) แผนย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(1) แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน
2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง
(2) เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
- ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลั ดกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่ อนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม โดยมีการส่งเสริมการดาเนินงานของอาสาสมัคร เครือข่าย และ
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้เข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มช่องทางและเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคม พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง
4) แผนแม่บทประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
- ภาครั ฐมี การด าเนิ นการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพด้ วยการน านวั ตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทฯ ในประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและด้านเทคนิคให้มี ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน อีกทั้งมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานและการให้บริการ เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล
4.1) แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(1) แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”
2) ก าหนดนโยบายและการบริ หารจั ดการที่ ตั้ งอยู่ บนข้ อมู ลและหลั กฐาน
เชิงประจักษ์
(2) เป้าหมาย
- ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการส านั กงานปลั ดกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่ อนเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ โดยให้ความสาคัญกับการเพิ่มทักษะดิจิทัลที่จาเป็นต้อง
ใช้ให้กับบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
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5) แผนแม่บทประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- มูลค่าการลงทุนวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทฯ ในประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยให้เป็นเครื่องมือในการ
กาหนดนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม การเข้าถึงบริการและสวัสดิการ การเตรียม
ความพร้อมประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้าในสังคม ตลอดจนใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของกระทรวง
5.1) แผนย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม
(1) แนวทางการพัฒนา
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย
การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
(2) เป้าหมาย
- คุ ณ ภาพชี วิ ต ศั ก ยภาพ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และ ความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เชิงสังคม
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลั ดกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่ อนเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนแม่ บทย่ อย การวิจั ยและพัฒนานวัตกรรมด้ านสั งคม โดยได้ให้ ความส าคั ญในการพั ฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม พัฒนานวัตกรรมด้านสังคมในทุกระดับ
โดยตั้งอยู่ บนพื้นฐานของการจั ดทาด้วยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดนโยบายเพื่ อสั งคม
ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริง
6) แผนแม่บทประเด็นที่ 1 ความมั่นคง (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิ บั ติ ร าชการกระทรวงฯ มี แ นวทางในการบรรลุ เ ป้ า หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ พัฒนากลไกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้บูรณาการได้ในทุกมิติ สนับ สนุนการบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่ส งบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ในการให้ความรู้ ความ
เข้าใจและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
6.1) แผนย่อยที่ 2 การป้องกัน และแก้ไ ขปั ญหาที่ มี ผลกระทบต่ อความมั่ น คง
ในส่วนของการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
(1) แนวทางการพัฒนา
1) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ มุ่ ง เน้ น การวางแผนและ
ยกระดับวิธีการแก้ไข รวมทั้งให้มีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง
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2) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนาในการดาเนิ นงาน
แก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่
(2) เป้าหมาย
1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา ยาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้า มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อการบริหารและ พัฒนาประเทศ
2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
แผนย่อยการป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยหน่วยงานมีการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง โดยการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มีการพัฒนาและผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยอาศัยความร่ว มมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการ
ป้องกันภัยจากยาเสพติด ในส่วนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการดาเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (หลัก)
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
1. มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
2. เสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่
หมุ ดหมายที่ 9 ไทยมี ความยากจนข้ ามรุ่ นลดลง และคนไทยทุ กคนมี ความคุ้ มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
(1) เป้าหมาย
1.1 ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
จนสามารถ หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน
(2) กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุ ทธ์ ที่ 1 การแก้ ปั ญหาความยากจนข้ า มรุ่ น แบบมุ่ ง เป้ า ให้ ครั ว เรื อ นหลุ ด พ้ น
ความยากจนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่น โดยให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างเฉพาะเจาะจงในกลุ่มที่มีข้อจากัดด้านศักยภาพ พร้อมทั้ง
มุ่งเน้ น การสร้ างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผ ลิตภาพและรายได้สู งขึ้น ผ่ านการพัฒ นาทักษะแรงงาน
การหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพของครัวเรือน บริบทของพื้นที่ และทิศทางการพัฒนาประเทศ
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 1.2 พั ฒ นากลไกการแก้ ปั ญ หาความยากจนข้ า มรุ่ น
ในระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการยกระดับ ศักยภาพ และเพิ่มบทบาทของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในการ
แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนา
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 บูรณาการระบบความคุ้มครองทางสังคม กาหนด
เป้าประสงค์ของการจัดความคุ้มครองทางสังคมร่วมกัน กาหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในการจัดความคุ้มครองทางสังคมให้ชัดเจน รวมถึง
การเชื่อมโยง ฐานข้อมูลให้ทุกหน่วยงานสามารถทางานบนฐานข้อมูลเดียวกัน
กลยุทธ์ที่ 5 การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ลดความยากจนข้ า มรุ่ น และจั ด
ความคุ้มครองทางสังคม
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 5.2 ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานข้ อ มู ล ในการ
ออกแบบนโยบาย/มาตรการ และ การติดตามประเมินผล เพื่ อช่วยเหลือกลุ่ มคนยากจนข้ามรุ่นเป้าหมาย
จัดสวัสดิการทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
(1) เป้าหมาย
1.1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้
1.2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว
(2) กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น
เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอานาจการบริ หาร
จั ดการภาครั ฐ ปรั บปรุ ง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้ เอื้อต่อการกระจายอานาจของส่ วนราชการและการ
บูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับ
ภารกิจจากส่วนกลางไปดาเนินการ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผย
ข้ อมู ลผ่ านเทคโนโลยี ต่ าง ๆ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ งข้ อมู ล และมี ส่ วนร่ วมในการให้ ข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง
ความคิดเห็น และตรวจสอบ การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจั ดการ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ ยนข้อมูล ภาครัฐ ให้ เป็นดิจิทัล ทั้งในด้าน
งบประมาณ ทรั พ ยากรบุ ค คล ให้ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล ที่ มี ม าตรฐาน ถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย พร้ อ มใช้ ง าน มี ก ารจั ด เก็ บ
ที่ไม่ซ้าซ้อน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานภาครัฐเป็นดิจิทัล
โดยออกแบบกระบวนการทางานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทางานที่หมดความจาเป็น
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริห ารภาครัฐ ที่ส่ ง เสริม การปรับ เปลี่ ยนและพั ฒ นา
บุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็น และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 4.1 ปรั บ ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ
เพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพ โดยให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยทบทวนแนวทางการ
ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยนตาแหน่งงานที่สามารถ
ถ่ า ยโอนภารกิ จ มาเป็ น ต าแหน่ ง งานหลั ก ที่ มี ค วามจ าเป็ น อี ก ทั้ ง ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจ้ า งงานภาครั ฐ
ให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมให้มีประเภทการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทางาน

20
2.3 แผนระดับที่ 3
2.3.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
1) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสาหรับ
คนทุกช่วงวัย
(1) เป้าหมาย
ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
(2) แนวทางการพัฒนา
1) ก าหนดนโยบาย มาตรการ ในการคุ้ ม ครองทางสั ง คม รวมถึ ง การพั ฒ นา
นวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
2) ยกระดั บการคุ้ มครองทางสั งคม โดยการจั ดสวั สดิ การขั้ นพื้ นฐาน การส่ งเสริ ม
การเข้าถึงสิทธิ การสร้างหลักประกันทางสังคม สาหรับคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม
และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงแบบพุ่งเป้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3) พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในสถานการณ์วิกฤติอย่างทันท่วงทีและ
มีประสิทธิภาพ
4) สร้างโอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบพุ่งเป้า
2) แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 พัฒนาทุนทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วม เสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
(1) เป้าหมาย
องค์กรเครือข่าย มีความเข้มแข็งและร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ
(2) แนวทางการพัฒนา
1) สานพลั งเครือข่าย ร่ว มกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจเพื่อสังคม วิส าหกิจ
เพื่อสั งคม ภาคประชาสั งคม องค์กรชุมชน องค์กรตามกลุ่ มเป้าหมาย สถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหุ่นส่วนในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2) ส่งเสริมการลงทุนทางสังคมในรูปแบบใหม่
3) ปรับกลไกการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม
4) เสริ ม สร้ า งพลเมื อ งที่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Engage Citizen) พลเมื อ งตื่ น รู้ (Active
Citizen) อาสาสมัครพัฒนาสังคมจิตอาสา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
5) เสริมสร้างความร่ว มมือกับภาคีเครือข่ายในการเพิ่มมูล ค่าและความเข้ มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และทุนทางสังคม
3) แผนปฏิ บั ติ ร าชการเรื่ อ งที่ 4 มุ่ ง พั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ส มรรถนะและผลสั ม ฤทธิ์ สู ง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
(1) เป้าหมาย
องค์กร พม. ก้าวสู่องค์กรยุคดิจิทัล มีผลสัมฤทธิ์สูง และบุคลากรมีทักษะที่จาเป็น
ในการขับเคลื่อนงานในศตวรรษ ที่ 21
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(2) แนวทางการพัฒนา
1) ปรับเปลี่ยนองค์กร พม. สู่องค์กรยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาและบูรณาการข้อมูล
ขนาดใหญ่ เ พื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดนโยบาย รวมถึ ง การพั ฒ นากระบวนงานและบริ ก ารที่ ส ะดวกเข้ า ถึ ง ง่าย
ด้วยดิจิทัล และส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร การปรับโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่น
ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
3) มุ่งเน้ น การพัฒ นาทักษะบุคลากร (Skillsets) ในการทางานในยุคดิจิทัล และ
ศตวรรษ ที่ 21 ทั้ ง การปลู ก ฝั ง บุ ค ลากรให้ มี ก รอบความคิ ด (Mindset) ในการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเอง
มุ่งประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน
4) สื่อสารสังคมสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งในเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนภารกิจ
เพื่อสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals – SDGs
1) เป้าหมายที่ (Goal) 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
เป้าประสงค์ 1.3 ดาเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม
ของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายปี 2573
 แผนของหน่วยงาน : สนับสนุนนโยบายด้านสังคมระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
เป้าประสงค์ 1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
และเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของ
และควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการ
ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance)
 แผนของหน่วยงาน : พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
2) เป้าหมายที่ (Goal) 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เป้าประสงค์ 5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและ
ที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทาทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
 แผนของหน่วยงาน : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3) เป้าหมายที่ (Goal) 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย
มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
เป้าประสงค์ 11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ ครอบคลุมและยั่ งยืน
เพื่ อ การวางแผนและการบริ ห ารจั ด การการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม บู ร ณาการและยั่ ง ยื น
ในทุกประเทศ ภายในปี 2573
 แผนของหน่วยงาน : สนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าผ่านการ
บูรณาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสาหรับทุกคน
4) เป้ า หมายที่ (Goal) 17 เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ก ลไกการด าเนิ น งานและฟื้ น ฟู หุ้ น ส่ ว น
ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้ า ประสงค์ 17.17 สนั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม หุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ
ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน
 แผนของหน่วยงาน : สนับสนุนการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
เป็นหุ้นส่วนทางสังคม
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.1 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.1.1 ภาพรวม
 วิสัยทัศน์
“เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย”
 พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริม พัฒนากลไก และบูรณาการภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับ
3. ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
 วัตถุประสงค์
1) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สามารถชี้นาการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ครัวเรือนเปราะบาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ
2) องค์กรเครื อข่ ายมี ความเข้ มแข็ ง และเป็นหุ้ นส่ ว นทางสั ง คมอย่ างยั่ง ยืน รวมถึงยกระดั บ
บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
3) ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงด้วยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัล
 เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม
1) ครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ (กลุ่มเป้าหมายระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2570
รวมจานวน 42,665 ครัวเรือน)
2) กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจได้รับการช่วยเหลือ
คุ้มครอง และพัฒนา (กลุ่มเป้าหมายระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2570 รวมจานวน 1,336,030 คน)
3) ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมระดั บ ต าบลมี ก ารจั ด ตั้ง ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน (กลุ่มเป้าหมายระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2570 รวมจานวน 7,305 ศูนย์)
3.1.2 แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
 เรื่องที่ 1 พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
เป้าหมายที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สามารถชี้นาการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. จานวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (135 เรื่อง)
2. ระดับ ความส าเร็ จของการขับเคลื่อนนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สู่การปฏิบัติ (ระดับ 5)
3. ระดับความสาเร็จของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ระดับ 3)
4. จานวนแผนงาน/โครงการด้านสังคมที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด (30 แผนงาน)
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แนวทาง :
1. จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท รวมถึง
นโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2. ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
การค้ามนุษย์
3. พัฒนาและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการสาคัญ :
1. โครงการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจั งหวัด
สู่การปฏิบัติ
เป้าหมายที่ 2 : ประชาชนและครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. จานวนครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ (42,665 ครัวเรือน)
2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจในสถานการณ์วิกฤติอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ (ระดับ 5)
3. จานวนกลุ่มเปราะบาง กลุ่ม ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจได้รับการ
ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนา (1,336,030 คน)
แนวทาง :
1. สร้างโอกาสและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบพุ่งเป้า
2. พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจในสถานการณ์
วิกฤตอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ :
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
2. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
 เรื่องที่ 2 ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ
เป้า หมาย : เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็น
หุ้นส่วนทางสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม (400 คน)
2. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ในการสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยและกลไกความร่ ว มมื อ ด้ า นการ
ต่างประเทศเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (เพิ่มขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5-10)
3. ร้อยละความสาเร็จความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาสังคมสาหรับคนไทยในต่างประเทศ
(ร้อยละ 100)
4. จานวนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตาบลที่มีการจัดตั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน (7,305 ศูนย์)
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แนวทาง :
1. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับและทุกภาคส่วน เพื่อเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาสังคมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาเครือข่ายและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
3. ขับเคลื่อนกลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตาบลเพื่อพัฒนาสังคมแบบองค์รวม
แผนงาน/โครงการสาคัญ :
1. โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
2. โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตาบล
 เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคน ทุกช่วงวัย
เป้าหมาย : คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 100)
2. ระดับความสาเร็จของการจัดทาดัชนีชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ (ระดับ 5)
3. จ านวนรายงานการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ทางสั งคมและรายงานการวิเ คราะห์ แนวโน้ ม
ด้านสังคมที่สามารถชี้นาทางสังคมได้ (4 รายงาน)
4. ระดับความสาเร็จนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับการพัฒนาและสามารถขับเคลื่ อนไปสู่ ก าร
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับ 5)
แนวทาง :
1. พั ฒนางานวิ ชาการ งานวิ จั ย และมาตรฐานการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์
เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุด
2. ขับเคลื่อนการจัดทาสถานการณ์ทางสังคมและการพยากรณ์แนวโน้มทางสังคมเพื่อชี้นาการ
พัฒนาสังคม
3. พัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แผนงาน/โครงการ :
1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. โครงการขับเคลื่อนการจัดทาสถานการณ์ทางสังคมและการพยากรณ์แนวโน้มเพื่อชี้นา
การพัฒนาทางสังคม
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
 เรื่องที่ 4 ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล
เป้าหมายที่ : สป.พม. เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาระบบราชการสู่การเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (ร้อยละ 95)
2. จ านวนการพัฒ นาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของ สป.พม. ให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (16 ฉบับ)
3. ระดับคะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้นของ สป.พม (90 คะแนนขึ้นไป)
4. ร้อยละของหน่วยรับตรวจนาข้อเสนอเชิงนโยบายไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 95)
5. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ สป.พม. (5 ระดับ)
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6. จานวนกระบวนงานและการให้บริการที่ใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน (35 ระบบ)
7. ร้อยละของบุคลากร สป.พม. ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ (ร้อยละ 100)
8. จานวนช่องทางการสื่อสารสังคมที่มีความหลากหลายและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง รับรู้
เข้าใจการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ (210 ช่องทาง)
แนวทาง :
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร การปรับโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่น ตลอดจน
การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล
3. มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะบุคลากร (Skillsets) ในการทางานยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ 21 ทั้งการ
ปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มุ่งประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน
4. สื่ อ สารสั ง คมเพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รทั้ ง ในเชิ ง นโยบายและการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ
เพื่อสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการสาคัญ :
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สป.พม. ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย
3. โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. โครงการขับเคลื่อน สป.พม. สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (พม. ดิจิทัลเพื่อประชาชน)
5. โครงการเสริ มสร้ างบุคลากรให้ มีขีดสมรรถนะสู ง (คน พม. พันธุ์ใหม่มีทักษะให้ คนไทย
อยู่รอด อยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน)
6. โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3.1.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2566 – 2570)
1. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*
แหล่งเงิน*
งบประมาณแผ่นดิน
(ล้านบาท)
9,568.1809
วงเงินรวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ของหน่วยงาน
---

เงินกู้
ในประเทศ

ต่างประเทศ

---

---

อื่น ๆ
---

เก้าพันห้าร้อยหกสิบแปดล้าน หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน
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2. ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
 เรื่องที่ 1 พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า (แปดพัน
สองร้อยสี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติ
2566
2567
2568
ราชการ
เงิน
งบประมาณ 1,492.4062 1,519.7493 1,633.1260
แผ่นดิน
เงินรายได้
ของ
---หน่วยงาน
เงินกู้
---ในประเทศ
เงินกู้
ในต่าง
---ประเทศ
อื่น ๆ

--

--

--

2569

2570

วงเงินรวม

1,747.0150

1,850.5550

8,242.8515

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

● เรื่ องที่ 2 ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ วงเงินรวม
539.4423 ล้านบาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้าน สี่แสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
ของ
หน่วยงาน
เงินกู้
ในประเทศ
เงินกู้
ในต่าง
ประเทศ
อื่น ๆ

2566

2567

2568

2569

2570

วงเงินรวม

117.8553

97.4905

98.7455

99.7605

125.5905

539.4423

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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● เรื่ องที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคน
ทุกช่วงวัย วงเงินรวม 129.6880 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้าน หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
ของ
หน่วยงาน
เงินกู้
ในประเทศ
เงินกู้
ในต่าง
ประเทศ
อื่น ๆ

2566

2567

2568

2569

2570

วงเงินรวม

20.8310

23.1776

25.5571

28.3825

31.7398

129.6880

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

● เรื่ องที่ 4 ยกระดั บการพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์ สูง เพื่อรองรั บยุคดิจิทัล วงเงินรวม
656.1991 ล้านบาท (หกร้อยห้าสิบหกล้าน หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
ของ
หน่วยงาน
เงินกู้
ในประเทศ
เงินกู้
ในต่าง
ประเทศ
อื่น ๆ

2566

2567

2568

2569

2570

วงเงินรวม

114.1084

138.6983

118.8520

127.6590

156.8814

656.1991

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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พั นธกิจ

วิสัยทัศน์

แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี ของ พม.

แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)

ความมั่นคง

03

การพั ฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

สร้างโอกาสและยกระดับ

เรือ
่ งที่ 2

ยกระดั บ การพั ฒนา
สั ง คมและความมั่ นคงของ
มนุ ษ ย์ แ บบบูรณาการ

ความเสมอภาค
และหลักประกัน
ทางสังคม

17
17

เรือ
่ งที่ 3

06

การวิจัย
และพั ฒนา
นวัตกรรม

มุ่งพัฒนาองค์กร

ให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิส
์ ูง

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การคุ้มครองทางสังคม และการพั ฒนา
ศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวได้

ผลสัมฤทธิ์

ยกระดั บ การพั ฒนา
องค์ ก รให้ มี ผ ลสั มฤทธิ์สู ง
เพื่ อ รองรั บ ยุ ค ดิ จิทั ล

เรือ
่ งที่ 4

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

เรื่องที่ 4

ภาครัฐสมรรถนะสูง

23
20

การปรับสมดุลและพั ฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

20
20

13

พั ฒ นาระบบสวั ส ดิก าร
และนวั ตกรรมทางสั ง คมเพื่ อ ยก
ระดั บ คุ ณ ภาพชีวิตคนทุก ช่ วงวัย

1. พัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมสูก่ ารปฏิบตั ิ
2. ส่งเสริม พัฒนากลไก และบูรณาการภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับ
3. ส่งเสริมการวิจยั งานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ คนทุกช่วงวัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ มีขีดสมรรถนะสูง

เสริมพลัง สร้างโอกาส พั ฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

พั ฒ นานโยบาย
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต คน
ทุ ก ช่ ว งวั ย แบบพุ ่ ง เป้ า

เรือ
่ งที่ 1

พลังทาง
สังคม

15
15

พัฒนาทุนทางสังคม สร้างการมี
ส่วนร่วมเสริมเศรษฐกิจฐานราก
สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

เรื่องที่ 3

04

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและ
ความคุ้มครองทางสังคมเพี ยงพอ และเหมาะสม

11
11

การพั ฒนาและเสริมสร้าง
ศั กยภาพทรัพยากรมนุษย์

การคุ้มครองทางสังคมสาหรับคนทุกช่วงวัย

เรื่องที่ 2

09

1

ความมั่นคง

01

3.2 เชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผน
ระดับ 1

แผน
ระดับ 2

แผน
ระดับ 3

แนวทาง

ตัวชีว้ ดั

เรือ
่ งที่ 1

หน่วย
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ
รับผิดชอบ
นับ
ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
ปี 70
แผนปฏิบตั ริ าชการ เรื่อง พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนทุกช่วงวัยแบบพุง่ เป้า
1,492.4062 1,519.7493 1,633.1260 1,747.0150 1,850.5550
เป้าหมายที่ 1 นโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมสามารถชีน้ าการขับเคลือ่ นการพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
250.2367 246.1548 259.5315 273.4205 276.9605
 จำนวนนโยบำยและ
1. จัดทำนโยบำยและ
เรื่อง
27
27
27
27
27 1. โครงการจัดทาข้อเสนอเชิง
57.6800
41.7200
42.7500
43.8000
44.8400
ยุทธศำสตร์ทสี่ อดคล้อง
ยุทธศำสตร์ทไี่ ด้รบั กำร
นโยบายเพือ่ การพัฒนา
กับทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ พัฒนำและขับเคลื่อน
คุณภาพชีวติ คนทุกช่วงวัย
แผนแม่บท รวมถึง
ไปสู่กำรปฏิบัติ
แบบพุง่ เป้า
นโยบำยและยุทธศำสตร์
1.1 โครงกำรขับเคลื่อนควำม
0.4800
0.5200
0.5500
0.6000
0.6400 กกต.
ระหว่ำงประเทศ
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมัน่ คงของมนุษย์ไปสู่
กำรปฏิบัติในระดับพืน้ ที่
1.2 โครงกำรจัดทำข้อเสนอเพือ่
4.5000
4.5000
5.0000
5.5000
6.0000 กยผ.
พัฒนำนโยบำยและแผน
ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมัน่ คงของมนุษย์
1.3 โครงกำรขับเคลื่อน
22.5000
6.0000
6.0000
6.0000
6.0000 กพน.
นโยบำยทำงสังคมเพือ่ ลด
ควำมเหลื่อมล้ำผ่ำนกำร
บูรณำกำรพัฒนำเมือง
อัจฉริยะสำหรับทุกคน
1.4 โครงกำรจัดทำข้อเสนอเชิง
10.0000
10.5000
11.0000
11.5000
12.0000 สสว.1-11
นโยบำยด้ำนสังคมระดับกลุ่ม
จังหวัดเพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวติ
กลุ่มเปรำะบำงรำยครัวเรือน

3.3 รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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 ระดับควำมสำเร็จ
2. ขับเคลื่อนนโยบำย
ยุทธศำสตร์ และแผน
ของกำรขับเคลื่อน
ปฏิบัติกำรด้ำนกำร
นโยบำย ยุทธศำสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
และแผนปฏิบตั ิกำร
กำรค้ำมนุษย์
ด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำร
ค้ำมนุษย์ไปสู่กำร
ปฏิบัติ

ตัวชีว้ ดั

5
2
40
4,700

ระดับ

เรื่อง

คน

คน

4,700

40

2

5

4,700

40

2

5

4,700

40

2

5

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ
ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69
แผนปฏิบตั ริ าชการ เรื่อง พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนทุกช่วงวัยแบบพุง่ เป้า

แนวทาง

แผนงาน/โครงการ

เรือ
่ งที่ 1

หน่วย
งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
รับผิดชอบ
ปี 70
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
ปี 70
1,492.4062 1,519.7493 1,633.1260 1,747.0150 1,850.5550
1.5 โครงกำรวัดอุณหภูมิทำงสังคม
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000 สสว.1-11
พม.โพล
1.6 โครงกำรส่งเสริมและ
17.7000
17.7000
17.7000
17.7000
17.7000 สสว.1-11
สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมัน่ คง
ของมนุษย์ในพืน้ ทีเ่ ขต
รับผิดชอบสสว.1-11
1.7 โครงกำรขับเคลื่อนบูรณำกำร
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000 สสว.1-11
แผนงำนด้ำนสังคมระดับกลุ่ม
จังหวัด
2. โครงการป้องกันและแก้ไข
5
187.5567 196.9348 206.7815 217.1205 217.1205
ปัญหาการค้ามนุษย์
3 2.1 บูรณำกำรขับเคลื่อน
42.6111
44.7420
46.9790
49.3280
49.3280 กคม.
นโยบำย มำตรกำร
40
แนวทำงไปสู่กำรปฏิบัติ
2.2 เสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้
27.4587
28.8316
30.2732
31.7868
31.7868 กคม.
4,700
แก่กลุ่มเป้ำหมำยและพัฒนำ
ศักยภำพเพือ่ ป้องกัน
กำรค้ำมนุษย์
2.3 เพิม่ ประสิทธิภำพระบบกำร
117.4869 123.3612
129.5293 136.0057
136.0057 กคม.
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหำย
ตำมกฎหมำยและสอดคล้อง
กับมำตรฐำนสำกล
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 จำนวนแผนงำน/
โครงกำรด้ำนสังคม
ทีไ่ ด้รบั กำรบรรจุ
ในแผนพัฒนำ
จังหวัด

3. พัฒนำและขับเคลื่อน
แผนกำรพัฒนำสังคม
และควำมมัน่ คง
ของมนุษย์ระดับจังหวัด
สู่กำรปฏิบัติ

แผนงำน/
โครงกำร

10

15

20

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ
ปี 66 ปี 67 ปี 68
แผนปฏิบตั ริ าชการ เรื่อง พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนทุกช่วงวัยแบบพุง่ เป้า
 ระดับควำมสำเร็จ
ระดับ
3
3
3
ของกองทุนเพือ่ กำร
ครั้ง
1,000 1,000 1,000
ป้องกันและ
โครงกำร 15
15
15
ปรำบปรำมกำร
คดี
50
50
50
ค้ำมนุษย์

ตัวชีว้ ดั

แนวทาง
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เรือ
่ งที่ 1

4. โครงการพัฒนาและขับเคลือ่ น
แผนการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ระดับ
จังหวัดสูก่ ารปฏิบตั ิ

3
3. กองทุนเพือ่ การป้องกันและ
1,000
ปราบปรามการค้ามนุษย์
15 3.1 ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
50
ทีไ่ ด้รบั กำรช่วยเหลือจำก
กองทุนเพือ่ กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
3.2 โครงกำรทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุน
เพือ่ ดำเนินกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
3.3 คดีทจี่ ำ่ ยเงินรำงวัลนำจับ
และค่ำตอบแทน

3
1,000
15
50

25

ปี 70

แผนงาน/โครงการ

ปี 69
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5.0000

5.0000

7.5000

12.0000

5.0000

5.0000

8.0000

10.0000

10.0000

6.0000

15.5000

8.5000

12.5000

7.0000

18.0000

10.0000

15.0000 กยผ. กตร.
สสว.1-11

7.0000 กคม.

18.0000 กคม.

10.0000 กคม.

หน่วย
งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
รับผิดชอบ
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
ปี 70
1,492.4062 1,519.7493 1,633.1260 1,747.0150 1,850.5550
20.0000
25.0000
30.0000
35.0000
35.0000

แนวทาง

ตัวชีว้ ดั

เรือ
่ งที่ 1

หน่วย
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แผนงาน/โครงการ
รับผิดชอบ
นับ
ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
ปี 70
แผนปฏิบตั ริ าชการ เรื่อง พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนทุกช่วงวัยแบบพุง่ เป้า
1,492.4062 1,519.7493 1,633.1260 1,747.0150 1,850.5550
เป้าหมายที่ 2 ประชาชนและครัวเรือนเป้าหมายได้รบั การพัฒนาในทุกมิติ
1,242.1695 1,273.5945 1,373.5945 1,473.5945 1,573.5945
 จำนวนครัวเรือน
4. สร้ำงโอกำสและ
ครัวเรือน 48,500 50,000 55,000 60,000 65,000 5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
970.0000 1,000.0000 1,100.0000 1,200.0000 1,300.0000 กตร.
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เปรำะบำงทีไ่ ด้รบั กำร
ครัวเรือนเปราะบาง
คุณภำพชีวติ ครัวเรือน
พัฒนำในทุกมิติ
เปรำะบำงแบบพุง่ เป้ำ
5. พัฒนำระบบกำรให้ควำม  ระดับควำมสำเร็จในกำร ระดับ
5
5
5
5
5
6. โครงการพัฒนาระบบการ
272.1695 273.5945 273.5945 273.5945 273.5945
ช่วยเหลือกลุ่มเปรำะบำง
พัฒนำระบบกำร
คุม้ ครองทางสังคม
กลุ่มเป้ำหมำยตำม
ให้ควำมช่วยเหลือ
6.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้
28.5750
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000 กตร.
ภำรกิจในสถำนกำรณ์
กลุ่มเปรำะบำง
ควำมช่วยเหลือคุ้มครอง
วิกฤติอย่ำงทันท่วงที
กลุ่มเป้ำหมำยตำม
ผู้ประสบปัญหำทำงสังคม
และมีประสิทธิภำพ
ภำรกิจในสถำนกำรณ์
วิกฤติอย่ำงทันท่วงที
และมีประสิทธิภำพ
 จำนวนกลุม่ เปรำะบำง
คน 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 6.2 โครงกำรช่วยเหลือคุ้มครอง
105.0000 105.0000
105.0000 105.0000
105.0000 กตร.
กลุ่มผู้ประสบปัญหำ
ผู้ประสบปัญหำทำงสังคม
ทำงสังคม
6.3 โครงกำรอำนวยควำมยุติธรรม
138.5945 138.5945
138.5945 138.5945
138.5945 กตร.
กลุ่มเป้ำหมำยตำม
และเยียวยำผู้ได้รบั ผลกระทบ
ภำรกิจได้รบั กำร
ช่วยเหลือ คุ้มครอง
และพัฒนำ
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ตัวชีว้ ดั

เรือ
่ งที่ 2

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
นับ
ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70
แผนปฏิบตั ริ าชการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์แบบบูรณาการ
เป้าหมาย เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
1. บูรณาการความร่วมมือ  จำนวนภำคีเครือข่ำย
คน
60
70
80
90
100 1. โครงการสร้างและ
พัฒนาความร่วมมือกับ
กับภาคีเครือข่าย
ทีเ่ ข้ามาเป็นหุน้ ส่วน
ทุกระดับและทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาสังคม
ภาคีเครือข่ายในการเป็น
เพือ่ เป็นหุน้ ส่วนการ
หุน้ ส่วนทางสังคม
พัฒนาสังคมให้เกิดความ
1.1 โครงกำรจัดกำรและพัฒนำ
มัน่ คงและยั่งยืนทาง
ข้อมูลภำคีเครือข่ำยเพือ่ กำร
เศรษฐกิจและสังคม และ
พัฒนำสังคมและกำรจัด
ลดความเหลื่อมล้า
สวัสดิกำรสังคมในระดับพืน้ ที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ร้อยละควำมสำเร็จ เพิม่ ขึน/ 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 1.2 โครงการเสริมสร้างภาคี
2. พัฒนาเครือข่ายและ
กลไกความร่วมมือ
ในการสร้างและ
ดีขึน
เครือข่ายเพือ่ บูรณาการ
ระหว่างประเทศ
พัฒนาเครือข่าย
ร้อยละ
การขับเคลื่อนการต่างประเทศ
และกลไกความ
ในมิติสังคมและวัฒนธรรม
ร่วมมือด้านการ
1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ต่างประเทศ เพือ่
ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานประชาคม
ยกระดับบทบาท
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ของไทยในเวที
ของประเทศไทย
ระหว่างประเทศ
1.4 โครงการจัดท้าความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายด้านการ
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการจัดท้าและผลักดัน
แผนงาน/โครงการ เอกสาร

แนวทาง

0.0000

1.0000

1.0000

0.0000

2.3850

2.3800

2.3672

0.0000

0.0000

1.0000

2.4000

0.0000 กกต.

1.0000 กกต.

2.4050 กกต.

12.7014 สสว.1-11

10.7040

11.2014

11.2014

ปี 66
117.8553
117.8553
18.2712

11.7014

งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วย
ปี 67
ปี 68
ปี 69
ปี 70
รับผิดชอบ
97.4905 98.7455 99.7605 125.5905
97.4905 98.7455 99.7605 125.5905
21.3314 22.5864 23.6014 26.0064

แผนปฏิบตั ริ าชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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3. ขับเคลื่อนกลไก
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ระดับต้าบลเพือ่
พัฒนาสังคมแบบ
องค์รวม

แนวทาง

หน่วย
นับ

 ร้อยละควำมสำเร็จ
ร้อยละ
ความร่วมมือของ
เครือข่ายการพัฒนา
สังคมส้าหรับคนไทย
ในต่างประเทศ
 จำนวนศูนย์ช่วยเหลือ ศูนย์
สังคมระดับต้าบล
ทีม่ ีการจัดตังให้
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
และมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน

ตัวชีว้ ดั

7,255

80

ปี 66

2,420

85

2,420

90

2,420

95

ค่าเป้าหมาย
ปี 67 ปี 68 ปี 69

แผนงาน/โครงการ

เรือ
่ งที่ 2

ส้าคัญมาตรฐาน แนวทาง
หรือข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่
ประเทศไทยเป็นผู้น้า ให้ได้
รับการบรรจุในแผนงานหรือ
กรอบการด้าเนินงานภายใต้
ความร่วมมืออาเซียน หรือใน
แผนงานส้าคัญของการเป็น
ประธานอาเซียนหรือประธาน
การประชุมในระดับองค์กร
ระดับองค์กรอาเซียนเฉพาะ
สาขา หรือในเวทีระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
1.5 โครงการขับเคลื่อนศูนย์
ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
100 1.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนาสังคมส้าหรับ
คนไทยในต่างประเทศของ
กระทรวง ในการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
7,305 2. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับการให้บริการ
ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคมตาบล

ปี 70
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99.5841

0.2000

5.0000

ปี 66

76.1591

0.2500

6.5000

76.1591

0.3000

7.2000

76.1591

0.3500

8.6500

งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ปี 67
ปี 68
ปี 69

99.5841 สสว.1-11

0.4000 กมพ.

9.5000 กกต.

ปี 70

หน่วย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เรือ
่ งที่ 3

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
นับ
ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70
ปี 66
แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
20.8310
เป้าหมาย คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 20.8310
 ร้อยละของงานวิจัย ร้อยละ
1. พัฒนางานวิชาการ
85
90
95
100
100 1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
9.8480
งานวิจัยและมาตรฐาน
ที่ได้รับการพัฒนา
สู่การการพัฒนาสังคมและ
การพัฒนาสังคมและ
และขับเคลื่อน
ความมั่นคงของมนุษย์
ความมั่นคงของมนุษย์
สู่การปฏิบัติ
1.1 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัย
0.5000
เพื่อพัฒนาระบบ
และนวัตกรรมกระทรวงฯ
สวัสดิการและยกระดับ
1.2 โครงการงานวิจัยเพื่อการ
8.7480
คุณภาพชีวิตคน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ทุกช่วงวัยอย่างตรงจุด
ของมนุษย์
 ระดับความสาเร็จของ ระดับ
5
5
5
5
5 1.3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
0.6000
การจัดทาดัชนีชี้วัด
การจัดทารายงานความ
ความมั่นคงของมนุษย์
มั่นคงของมนุษย์
 จานวนรายงาน
2. ขับเคลื่อนการจัดทา
รายงาน
4
4
4
4
4
2. โครงการขับเคลื่อนการ
9.1185
สถานการณ์ทางสังคม
การวิเคราะห์
จัดทาสถานการณ์ทางสังคม
และการพยากรณ์
สถานการณ์ทาง
และการพยากรณ์แนวโน้ม
แนวโน้มทางสังคม
สังคมและรายงาน
เพื่อชี้นาการพัฒนาทางสังคม
เพื่อชี้นาการพัฒนา
การวิเคราะห์
2.1 โครงการวิเคราะห์และจัดทา
2.1185
สังคม
แนวโน้มด้านสังคม
รายงานสถานการณ์ทางสังคม
ที่สามารถชี้นา
2.2 โครงการจัดทารายงาน
ทางสังคมได้
วิเคราะห์สถานการณ์ทาง
สังคมและรายงานการ
วิเคราะห์แนวโน้มด้านสังคม
2.3 โครงการจัดทารายงาน
7.0000
สถานการณ์ทางสังคม
กลุ่มจังหวัด

แนวทาง

0.5000
12.5971

0.7000

9.5600

2.5600

7.0000

0.5000
10.4976

0.6500

9.3300

2.3300

7.0000

0.8000 กมพ.

18.1398 สสว.1-11

0.5000 กมพ.

7.0000

2.8160

7.0000 สสว.1-11

กพน.

3.1000 กมพ.

9.8160 10.1000

0.7500

15.1165

0.5000

งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วย
ปี 67
ปี 68
ปี 69
ปี 70 รับผิดชอบ
23.1776 25.5571 28.3825 31.7398
23.1776 25.5571 28.3825 31.7398
11.6476 13.7971 16.3665 19.4398

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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3. พัฒนานวัตกรรมทาง
สังคมเพื่อตอบโจทย์
ปัญหาสังคมและลด
ความเหลื่อมล้าทาง
สังคม

แนวทาง

 ระดับความสาเร็จ
นวัตกรรมทางสังคม
ที่ได้รับการพัฒนา
และสามารถ
ขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ
ระดับ
ปี 66
5

ค่าเป้าหมาย
ปี 67 ปี 68 ปี 69
5
5
5

แผนงาน/โครงการ
3. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคม
เพื่อตอบโจทย์ปัญหา
สังคมและลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
3.1 โครงการจัดทา
นวัตกรรมทางสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนทุกกลุ่ม
3.2 ส่งเสริมสนับสนุน
พันธบัตรด้านสวัสดิการ
สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนทุกช่วงวัย (Social
Welfare Bond for All)

เรือ
่ งที่ 3

ปี 70
5
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2.0000

1.6645

2.0000

2.0000

2.0000 กพน.

0.2000 กพน.

0.2000

0.2000

0.2000

0.2000

ปี 70
2.2000

หน่วย
รับผิดชอบ

งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
1.8645 2.2000 2.2000 2.2000
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เรือ
่ งที่ 4

แผนปฏิบตั ริ าชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
หน่วย
แนวทาง
ตัวชีว้ ดั
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
นับ
ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
ปี 70 รับผิดชอบ
แผนปฏิบตั ริ าชการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มผี ลสัมฤทธิ์สงู เพือ่ รองรับยุคดิจิทัล
114.1084 138.6983 118.8520 127.6590 156.8814
เป้าหมาย สป.พม.เป็นองค์กรทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์สงู รองรับการเปลีย่ นแปลงในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
114.1084 138.6983 118.8520 127.6590 156.8814
 ร้อยละความสาเร็จ
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ร้อยละ
70
75
85
90
95 1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
4.6000 4.9000 5.2000 5.5000 5.8000
จัดการ สป.พม. ให้ทันสมัย
บริหารจัดการองค์กร
ในการพัฒนาระบบ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
การปรับโครงสร้างให้มี
ราชการสู่การเป็น
ความยืดหยุ่น ตลอดจน
องค์กรทีม่ ีผลสัมฤทธิ์สูง
1.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
1.4000
1.5000
1.6000
1.7000
1.8000 กพบ.
การพัฒนากฎหมาย
การบริหาร สป.พม. เพือ่ มุง่
ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ
ผลสัมฤทธิ์
ให้สอดคล้องกับ
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร
1.5000
1.6000
1.7000
1.8000
1.9000 กพบ.
สถานการณ์และการ
สู่ระบบราชการ 4.0
เปลี่ยนแปลง รวมถึง
1.3 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรม
1.2000
1.3000
1.4000
1.5000
1.6000 กพบ.
สร้างธรรมาภิบาล
และบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในการบริหารองค์กร
1.4 โครงการการดาเนินงาน
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000 ศทส.
ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance)
กระทรวง
 จานวนการพัฒนา
ฉบับ
12
13
14
15
16 2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
0.8752 0.9627 1.0589 1.1330 1.2123 กกม.
และปรับปรุงกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ
ของสป.พม. ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
 ระดับคะแนน ITA
คะแนน
88 90 ขึ้นไป 90 ขึ้นไป 90 ขึ้นไป 90 ขึ้นไป 3. โครงการบริหารจัดการป้องกัน
3.5827 3.9235 4.1458 4.4013 22.3433
ทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
สป.พม.
3.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
2.3795
2.6000
2.7000
2.8000
2.9000 ศปท.
ในการต่อต้านการทุจริต
และคุณธรรม ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลและขอมูลสา
รสนเทศใหไดมาตรฐาน
เพือ่ มุง สูการเปน
องคกรดิจทิ ัล

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลและขอมูลสา
รสนเทศใหไดมาตรฐาน
เพือ่ มุง สูการเปน
องคกรดิจทิ ัล

แนวทาง

 ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาเทคโน
โลยีดิจทิ ัลของ
สป.พม.

สป.พม.

ระดับ

รับตรวจนําขอเสนอ
เชิงนโยบายไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตัวชีว้ ดั
หนวย
นับ
 รอยละของหนวย
รอยละ
รับตรวจนํ
าขอาเร็เสนอ
 ระดั
บความสํ
จ
ระดับ
เชิ
ง
นโยบายไป
ในการพัฒนาเทคโน
ปรั
โลยีบปรุ
ดิจงทิ การปฏิ
ัลของ บัติงาน

5

5

ป 66
85

5

5

5

5

5

5

คาเปาหมาย
ป 67 ป 68 ป 69
85
90
90
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5. โครงการตรวจ ติดตาม
และพัแผนงาน/โครงการ
ฒนาระบบการตรวจ
ป 70
ราชการของกระทรวงฯ
95 4. โครงการตรวจสอบ
ภายในสป.พม.
5 6. โครงการขั
บเคลือ่ น สป.พม.
สูก ารเปนองคกรดิจิทัล (พม.
5. โครงการตรวจ
ติดตาม
ดิจิทัลเพือ่ ประชาชน)
และพั
ฒนาระบบการตรวจ
6.1 โครงการพั
ฒนาระบบ
ราชการของกระทรวงฯ
สมุดพกครอบครัวอิเล็ก
ทรอนิกส (MSO-Logbook)
5 6. โครงการขั
บเคลืฒอ่ นางาน
น สป.พม.
6.2 โครงการพั
สูก ารเป
นองคและออกแบบ
กรดิจิทัล (พม.
วิเคราะห
ดิจิทระบบการพิ
ัลเพือ่ ประชาชน)
จารณาและ
6.1 จัโครงการพั
ฒ
นาระบบ
ดสวัสดิการแบบครบ
สมุดพกครอบครัวอิเล็ก
วงจรแบบครบวงจร
กส (MSO-Logbook)
6.3ทรอนิ
โครงการขั
บเคลื่อน
6.2พม.
โครงการพั
นางาน
ดิจทิ ัล ฒ
องค
กรแหงการ
วิ
เ
คราะห
แ
ละออกแบบ
ใชประโยชนจากขอมูล
ระบบการพิ
(Data
Drivenจารณาและ
จัดสวัสดิการแบบครบ
Organization)
6.4วงจรแบบครบวงจร
โครงการจางทีป่ รึกษา
6.3 เพื
โครงการขั
บเคลืด่อทํนา
อ่ ศึกษาและจั
พม.
ดิจตทิ ยกรรมองค
ัล องคกรแห
สถาป
กรงการ
ใช
ประโยชนจArchitecture)
ากขอมูล
(Enterprise
(Data
Driven
ของสป.พม.
Organization)
6.4 โครงการจางทีป่ รึกษา
เพือ่ ศึกษาและจัดทํา
38
สถาปตยกรรมองคกร
(Enterprise Architecture)
ของสป.พม.

ภายในสป.พม.

2.9440

2.9440

4.5000

0.5000
1.5000

30.0000

0.5000

1.0000

1.0000

30.0000

19.7520
1.5000

44.1000

1.0000

1.0000
24.0030
4.5000

16.0900

15.3300

14.6000

19.7520

44.1000

24.0030

15.0000

15.0000
1.5000

1.5000

24.0000
1.5000

1.5000

16.8900

24.0000

15.3300 16.0900 16.8900
งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
ป 66
ป 67
ป 68
ป 69
1.2032
1.3235
1.4458
1.6013

14.6000

15.0000

15.0000
4.0000

7.0000

31.1000
4.0000

7.0000

17.7300

31.1000

เรือ
� งที� 4

เรือ
� งที� 4

ศทส.

ศทส.
ศทส.

ศทส.
ศทส.

ศทส.

ศทส.

ศทส.

กตร.

กตร.
หนวย
ป 70 รับผิดชอบ
1.7133 กตภ.

17.7300

หน่วย
นับ

ระบบ

ร้อยละ

ตัวชีว้ ดั

 จานวนกระบวนงาน
และการให้บริการ
ทีใ่ ช้ระบบดิจทิ ัล
ในการปฏิบัติงาน

3. มุง่ เน้นการพัฒนาทักษะ  ร้อยละของบุคลากร
บุคลากร (Skillsets)
สป.พม.ได้รบั การ
ในการทางานในยุค
พัฒนาความรู้และ
ดิจทิ ัลและศตวรรษที่ 21
ทักษะการทางาน
ทัง้ การปลูกฝังบุคลากร
เพือ่ รองรับยุคดิจทิ ัล

แนวทาง

80

15

ปี 66

85

20

90

25

95

30

ค่าเป้าหมาย
ปี 67 ปี 68 ปี 69

100

35

ปี 70
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6.5 โครงการจัดทาเว็บไซต์
กระทรวง
6.6 โครงการจัดหารครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สาหรับเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
6.7 โครงการจัดหาระบบ
ในการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์
6.8 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
แบบเสมือนและพัฒนา
ระบบ Private Cloud
สป.พม.
6.9 โครงการยกระดับ
กระบวนการทางาน
และการให้บริการสู่ระบบ
ดิจทิ ัล
6.10 โครงการปรับบริการ
สป.พม. สู่ E-Service
6.11 โครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่ อพม.
7. โครงการเสริมสร้างบุคลากร
ให้มขี ดี สมรรถนะสูง
(คน พม.พันธุ์ใหม่มที ักษะ
ให้คนไทย อยู่รอด อยู่ได้
อย่างพอเพียง และยั่งยืน)

แผนงาน/โครงการ

0.6000

6.0000

43.3121

0.5000

0.5000

41.5475

1.0000

8.0000

3.0000

1.0000

4.3180

ปี 66
4.7410

45.1953

0.6000

0.5000

1.0000

11.6520

3.0000

47.1247

1.5000

0.5000

1.0000

3.0000

งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ปี 67
ปี 68
ปี 69

กพบ.

กพบ.

ศทส.

ศทส.

ศทส.

48.9258

เรือ
่ งที่ 4

0.6000 สสว.1-11

0.5000

1.0000

3.0000

ปี 70

หน่วย
รับผิดชอบ
ศทส.

ตัวชีว้ ดั

และศตวรรษที่ 21

แนวทาง

ให้มีกรอบความคิด
(Mindset) ในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
มุง่ ประโยชน์ส่วนรวม
รวมถึงการปรับสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ทางาน

หน่วย
นับ
ปี 66

ค่าเป้าหมาย
ปี 67 ปี 68 ปี 69
ปี 70
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7.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนบุคลากร
และองค์กรสู่ยคุ ดิจทิ ัลและ
ศตวรรษที่ 21
1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร สป.พม.
2) กาหนดรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น
การฝึกอบรม Online/
Offline Coaching,
On the job training
3) จัดทาฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรของ สป.พม.
4) พัฒนาบุคลากรตามแผนฯ
และมาตรฐานทีก่ าหนด
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ จัดการความรู้ในประเด็น
ทีส่ าคัญ
7.2 โครงการพัฒนาบุคลากร
เพือ่ รองรับการทางาน
ในศตวรรษที่ 21
1) หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์ (นบส.พม.)
2) หลักสูตรผู้นายุคใหม่
3) หลักสูตรนักบริหาร
การพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (นพม.)

แผนงาน/โครงการ

5.3015

3.3677

0.3840
0.4026

5.3015

3.3677

0.3840
0.4026

0.3840
0.4026

3.3677

5.3015

0.3840
0.4026

3.3677

5.3015

งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
7.6462
8.4108
9.2940 10.2234

0.3840
0.4026

3.3677

เรือ
่ งที่ 4

5.3015 สถาบันฯ

หน่วย
ปี 70 รับผิดชอบ
กก.
11.0245

แนวทาง

ตัวชีว้ ดั

หน่วย
นับ
ปี 66

ค่าเป้าหมาย
ปี 67 ปี 68 ปี 69
ปี 70
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6) หลักสูตรการอบรม
ผู้ทาหน้าทีน่ ักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์
ตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา
7) หลักสูตรการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์
(Executive Coaching)
7.3 โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
หน่วยเคลื่อนทีเ่ ยียวยา
ผู้ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้
7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเป็น
ผู้นิเทศงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน พม.
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ของ สสว.1-11
7.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและภาคีเครือข่าย

4) หลักสูตรนักพัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์ (พม.)
5) หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการทีด่ ี

แผนงาน/โครงการ

0.4732

0.2300

0.5998

6.0000

23.0000

0.2300

0.5998

6.0000

22.0000

0.2233

0.4732

0.2233

24.0000

6.0000

0.5998

0.2300

0.4732

0.2233

25.0000

6.0000

0.5998

0.2300

0.4732

0.2233

งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
0.2207
0.2207
0.2207
0.2207

สสว.11

เรือ
่ งที่ 4

26.0000 สสว.1-11

6.0000 สสว.1-11

0.5998

0.2300

0.4732

0.2233

ปี 70
0.2207

หน่วย
รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ดั

 จานวนช่องทาง
การสื่อสารสังคมทีม่ ี
ความหลากหลาย
และกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึง รับรู้
เข้าใจการขับเคลื่อน
ภารกิจของกระทรวง
อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทาง

4. สื่อสารสังคมเพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
ทัง้ ในเชิงนโยบายและ
การขับเคลื่อนภารกิจ
เพือ่ สร้างการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย
และภาคส่วนต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วย
นับ
ช่องทาง
ปี 66
100

ค่าเป้าหมาย
ปี 67 ปี 68 ปี 69
120
140
170
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ปี 70
210 8. โครงการประชาสัมพันธ์และ
สือ่ สารองค์กร
8.1 โครงการสร้างการรับรู้
สิทธิขั้นพืน้ ฐานด้าน
สวัสดิการสังคม
8.2 โครงการ "สร้างการรับรู้
การเข้าถึงสิทธิของประชาชน
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน"

แผนงาน/โครงการ

21.5000

21.5000

21.5000

21.5000

21.5000

26.0000

24.0000

20.0000

18.0000

22.0000

ปี 70
47.5000

งบประมาณ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ปี 66
ปี 67
ปี 68
ปี 69
39.5000 41.5000 43.5000 45.5000

เรือ
่ งที่ 4

กปส.

กปส.

หน่วย
รับผิดชอบ
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ส่วนที่ 4 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล เป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่กาหนดไว้
สิ่งที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสาเร็จ คือ ความรู้ ความเข้าใจของเจ้า หน้าที่ทุกระดับ รวมทั้ง
ความร่ ว มมือของหน่ ว ยงานภาคีและเครือข่ายการทางาน โดยการนาแผนไปสู่ การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีดังนี้
4.1 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษย์ มีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่
1. การถ่ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด และบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงได้รับทราบ ประกอบด้วย
1.1 การถ่ายทอดโดยตรงไปยังผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ผ่านการประชุมในรูปแบบ
การประชุมผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดาเนินงานประจาปี
1.2 การถ่ายทอดผ่ านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด
1.3 การถ่ า ยทอดผ่ า นการจั ด การความรู้ (Knowledge Management) เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือนาไปสู่การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
1.4 การถ่ายทอดผ่านการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ จัดทาสื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงบุคลากรได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในทิ ศ ทางการพั ฒ นาและเนื้ อ หาสาระของแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านั กงานปลั ดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ และร่ว ม
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
2. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการผ่านการจัดทาแผน การจัดทางบประมาณ การบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
ประกอบด้วย
2.1 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.2 การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี และการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2.3 การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ในหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยการ
นาแผนปฏิบัติราชการไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
4.2 การติดตามและประเมินผล
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษย์ มีแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้
1. ติดตามผลการดาเนินงานในระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
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ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ทั้งในส่วนของข้อมูล
ผลการดาเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข หรือพัฒนาการดาเนินงาน
2. จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงฯ เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดาเนินงานและจัดทาข้อเสนอแนะโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ
3. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล (Tracking
and budgeting System) โดยกาหนดให้หน่วยงานสังกัด สป.พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บันทึกข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการติดตาม
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนาไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์

--------------------------------------------------

