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๑.๑

ที่มา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีอ�ำ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาสังคม
การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำ�หนดให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย สำ�นักงานรัฐมนตรี สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
ปี ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โดยประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้
“เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ผ่านมา
ได้แยกงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติ ในแต่และกลุ่มเป้าหมายออกจากกัน ทำ�ให้เกิดปัญหา
ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน” จึงสมควรปรับปรุงโครงสร้างของ
ส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายเดียวให้อยู่ใน
ส่วนราชการเดียวกัน เพื่อให้สามารถกำ�หนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดการทำ�งานที่ซํ้าซ้อน รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
๑. สำ�นักรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๔. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๕. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๖. กรมกิจการผู้สูงอายุ
๗. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๘. การเคหะแห่งชาติ
๙. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๑๐. สำ�นักงานธนานุเคราะห์
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๑.๒

โครงสร้างและอำ�นาจหน้าที่

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโดยประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำ� (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๑/ว๓๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประกอบด้วย
๑. สำ�นักงานเลขานุการกรม
๒. กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
๓. กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕. สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๖. กลุ่มตรวจสอบภายใน
๗. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๘. สำ�นักงานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำ�หนดให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคม การพัฒนาสังคม และการสังคมสงเคราะห์ รวมถึงให้การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ และให้บริการสวัสดิการ
สั ง คมแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารและการพั ฒ นาสั ง คมโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคส่วนต่างๆ และการจัดกิจกรรมตามโครงการพิเศษ เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายสามารถพึง่ ตนเองและช่วยเหลือสังคมได้
โดยมีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
•• ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
•• เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม
•• พัฒนารูปแบบ กฎหมาย มาตรการและวิธีการในการจัดสวัสดิการ การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
•• สนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ การพัฒนาสังคม และการสังคมสงเคราะห์แก่หน่วยงานให้บริการสวัสดิการ
ของกรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
•• จัดบริการสวัสดิการสังคม พัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์แก่คนไร้ที่พึ่ง
และการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ทำ�การขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง
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•• ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานองค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม
•• จัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำ�ริ โครงการหลวง โครงการพระดำ�ริ
•• ปฏิบัติอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
จากภารกิจและอำ�นาจหน้าที่ดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้กำ�หนดเป้าหมายการให้บริการ
เป็น ๒ กลุ่ม คือ
•• กลุ่มเป้าหมายซึ่งจักต้องได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการที่จำ�เป็น อาทิ คนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำ�บาก และบุคคลกระทำ�การขอทาน
•• กลุ่มเป้าหมายหรือเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ
ซึ่งได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครอบครัวและสมาชิก
นิคมสร้างตนเองที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำ�นวน ๔๔ แห่ง และกลุ่มประชากรบนพื้นที่สูง
ซึ่ ง รวมถึ ง กลุ่ ม ชาวเขาซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ดั้ ง เดิ ม ที่ อ าศั ย ทำ � กิ น หรื อ บรรพชนอาศั ย ทำ � กิ น อยู่ บ นพื้ น ที่ สู ง
ในราชอาณาจักรไทยซึ่งเรียกว่าชาวไทยภูเขา ประกอบด้วย ๑๐ ชาติพันธุ์ คือ แม้ว เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ กะเหรี่ยง
ลั๊วะ ถิ่น ขมุ และมลาบรี
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กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สถานคุมครอง
คนไรที่พึ่ง (๑๑)

ศูนยคุมครอง
คนไรที่พึ่ง (๓๖)

กองคุมครองสวัสดิภาพและเสริมสรางคุณภาพ

สํานักงานเลขานุการกรม

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ศูนยพัฒนาชาวเขา
(๑๖)

นิคมสรางตนเอง
(๔๓)

กองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

กลุมตรวจสอบภายใน

สํานักงานธนานุเคราะห (รัฐวิสาหกิจ)

¡ÃÁ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤ÁáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
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๑.๓

บุคลากร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีบุคลากรปฏิบัติงานในปัจจุบันตามโครงสร้างใหม่ทั้งหมด ๓,๒๙๒ คน
(ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙) แบ่งออกเป็น :
๑. ข้ า ราชการ จำ � นวน ๖๓๔ คน (กรอบอั ต รากำ � ลั ง จำ � นวน ๘๑๖ คน) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๑.๓๑
ของบุคลากรทั้งหมด โดยจำ�แนกได้ดังนี้
-- ตำ�แหน่งประเภทบริหาร จำ�นวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓
-- ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ จำ�นวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔
-- ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ จำ�นวน ๓๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๔
-- ตำ�แหน่งประเภททั่วไป จำ�นวน ๒๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๙
๒. ลูกจ้างประจำ� จำ�นวน ๖๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๙ ของบุคลากรทั้งหมด
๓. พนักงานราชการ จำ�นวน ๑,๖๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๒ ของบุคลากรทั้งหมด
๔. ลูกจ้างชั่วคราว จำ�นวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของบุคลากรทั้งหมด

ระดับการศึกษา
บุคลากรประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มีการศึกษา
-- ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จำ�นวน ๑,๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๖
-- ระดับปริญญาตรี จำ�นวน ๑,๓๑๔ คน 		

คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๕

-- ระดับ ปริญญาโท จำ�นวน ๒๔๐ คน 		

คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๕

-- ระดับปริญญาเอก จำ�นวน ๑ คน 		

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔
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อายุเฉลี่ยของบุคลากร จ�ำแนกได้ดังนี้
๑. ข้ า ราชการทุ ก ประเภทและระดั บ ตำ � แหน่ ง มี อ ายุ เ ฉลี่ ย ๔๗ ปี โดยจำ � แนกรายประเภทตำ � แหน่ ง
มีอายุเฉลี่ย ดังนี้
-- ตำ�แหน่งประเภทบริหาร
มีอายุเฉลี่ย ๕๕ ปี
-- ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ มีอายุเฉลี่ย ๕๕ ปี
-- ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ

มีอายุเฉลี่ย ๔๖ ปี

-- ตำ�แหน่งประเภททั่วไป

มีอายุเฉลี่ย ๔๘ ปี

๒. ลูกจ้างประจำ� 			
มีอายุเฉลี่ย ๕๓ ปี
๓. พนักงานราชการ 		
มีอายุเฉลี่ย ๓๗ ปี
(ที่มา ลักษณะสำ�คัญขององค์กรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี ๒๕๕๙)
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๒.๑

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงาน

การจัดทำ�ยุทธศาสตร์เพื่อกำ�หนดทิศทางและแนวทางการดำ�เนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เป็ น การดำ � เนิ น การตามแนวนโยบายการบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม่ มุ่ ง เน้ น การบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ แ ละ
หลักธรรมาภิบาล ที่ได้กำ�หนดให้ส่วนราชการจักต้องมีแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี แผนยุทธศาสตร์ประจำ�ปี รวมถึง
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบ เมือ่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรือ่ ง เงือ่ นไข
การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำ�หนดให้
ส่วนราชการควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ ผลผลิต และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งปรับผลผลิต กิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและทิศทางการพัฒนาประเทศแล้ว
อีกทั้งการปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต้องปรับบทบาทหน้าทีต่ ามโครงสร้างใหม่ มีการปรับอัตรากำ�ลัง
และการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์นี้จึงได้ให้ความสำ�คัญในการกำ�หนด
ทิศทาง/แนวทาง การดำ�เนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั้งระบบงานบริการ งานเครือข่าย และ
การบริหารจัดการ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำ�กัดในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ และเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน ซึ่งมีผล
ต่อการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดังนี้
๓. การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้ แรงงานทั้ ง ระบบมี โ อกาสเข้ า ถึ ง การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงานในทุ ก ระดั บ
อย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดำ�เนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงาน
นอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จำ�เป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
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๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๓.๗ แก้ปญ
ั หาการไร้ทด่ี นิ ทำ�กินของเกษตรกรและการรุกลา้ํ เขตป่าสงวนโดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกลํ้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำ�รวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดิน
ทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำ�รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
๙.๓ ในระยะต่ อ ไป พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และแก้ ไขการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ โดยยึ ด แนว
พระราชดำ�ริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กำ�หนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใด
ที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้นที่ใดสมควร
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจำ�เป็น โดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าดำ�เนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการ
ส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้คนเหล่านั้น
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดทำ�ฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ จัดทำ�ทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพ เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม
และปรับปรุงกลไกภาษีเพือ่ กระจายการถือครองทีด่ นิ เร่งรัดการจัดสรรทีด่ นิ ให้แก่ผยู้ ากไร้โดยไม่ตอ้ ง
เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แต่ รั บ รองสิ ท ธิ ร่ ว มในการจั ด การที่ ดิ น ของชุ ม ชน กำ � หนดรู ป แบบที่ เ หมาะสม
ของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการนำ�ทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(ร่าง) นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี ๒๕๖๐ (พม.)
วิสัยทัศน์ พม.
“มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน”
เจตนารมณ์ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)
“ลดความเหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน”
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๑. นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๙ เรื่อง ได้แก่
๑.๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๑.๒) การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
๑.๓) การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๑.๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑.๕) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๑.๖) การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว
๑.๗) การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
๑.๘) การพัฒนาบทบาทประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๑.๙) การส่งเสริมพลังประชารัฐ

๒. นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๕ ด้าน ได้แก่
๒.๑) การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
๒.๒) การพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
๒.๓) การพัฒนาระบบและกระบวนการทำ�งานให้เกิดประสิทธิผล
๒.๔) การพัฒนากฎหมายด้านสังคม
๒.๕) การจัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากร

๓. นโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) ๕ เรื่อง ได้แก่
๓.๑) การบูรณาการการขับเคลื่อนเป็นทีม พม. จังหวัด
๓.๒) การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลด้านสังคม
๓.๓) การพัฒนาศักยภาพการประสานงานภาคี
๓.๔) การเสริมหนุนกลไก อปท. เพื่อการพัฒนาสังคม
๓.๕) การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม
(ที่มา (ร่าง) นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำ�ปี ๒๕๖๐ โดยคณะทำ�งาน
จัดทำ�นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ประจำ�ปี ๒๕๖๐ จากผลการประชุม เมือ่ วันที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖)
ผลการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงที่สำ�คัญในระยะสิบปีข้างหน้า และโครงสร้างเชิงสถาบัน
ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นประเด็นปัญหาและช่องว่างในการดำ�เนินงานที่มีลักษณะร่วมและเป็นอุปสรรคต่อการ
ยกระดับความมั่นคงของมนุษย์ในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นโอกาสที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ที่นำ�ไปสู่การกำ�หนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖) ดังต่อไปนี้
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๑. ยุทธศาสตร์ความรู้
เป้าประสงค์ : หน่วยงานองค์กรและประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงของ
มนุษย์ สามารถกำ�หนดทางเลือกการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม และมีระบบข้อมูลสนับสนุน
ตัวชี้วัด :
- จำ�นวนหน่วยงานและองค์กรภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง
และแนวทางการรับมือกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ
		
- จำ�นวนฐานข้อมูล จำ�นวน และสถานการณ์กลุ่มเสี่ยงที่พัฒนาจากการทำ�งานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์
การกำ � หนดให้ ยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มี ลั ก ษณะยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของความพยายามที่จะปรับทัศนคติดังกล่าว แต่ยังจำ�เป็นต้องสร้างกระบวนทัศน์ ความรู้และความเข้าใจร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในหมู่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในและนอกสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม
นอกจากแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์แล้ว ความรู้ความเข้าใจที่จำ�เป็นต่อการยกระดับความมั่นคง
ของมนุษย์ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ แนวโน้มความเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และผลกระทบ
จากความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการ
เฝ้าระวังและกำ�หนดทางเลือกและพัฒนาสมรรถนะในการรับมือที่เหมาะสม
การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจร่วมกัน ควรเกิดจากกระบวนการสือ่ สารสองทางทีภ่ าคส่วนต่างๆ มีสว่ นร่วม
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เปิดกว้างในเชิงความคิด และเปิดโอกาสให้ “กลุ่มเสี่ยง” ต่างๆ ได้แสดงมุมมอง
เกี่ยวกับ “ความเสี่ยง” แหล่งที่มาของความเสี่ยงและแนวทางการรับมือกับความเสี่ยง รวมทั้งให้ความสำ�คัญ
กับการกำ�หนดทางเลือกในการดำ�เนินการที่หลากหลาย
การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจโดยอาศั ย มุ ม มองจากฐานล่ า ง ระดั บ บน ประกอบกั บ แนวคิ ด
และประสบการณ์ต่างประเทศ จะนำ�ไปสู่ความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและทางเลือกการปฏิบัติการที่เหมาะสม
กับกลุ่มประชากร สถานการณ์ และพื้นที่ต่างๆ ในสังคมไทย
กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาข้อมูลและระบบข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง
ข้อมูลที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน ได้แก่ ข้อมูลจำ�นวนและสถานการณ์การพัฒนาของประชากร
กลุ่มเสี่ยง ปัจจุบันประเทศไทยยังมีข้อมูลเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ น้อยมาก มักเป็นข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม
ไม่ทันสมัย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากการประมาณการ ซึ่งไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และมีความจำ�เป็น
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนและสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า
ข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนและสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
อนึ่ง ข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงเป็นข้อมูลที่จัดเก็บได้ยากลำ�บากกว่าประชากรทั่วไป เพราะมักเข้าถึงยาก
อันเนื่องจากลักษณะหรือปัญหาพิเศษ อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าในพื้นที่ห่างไกล คนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน ที่ไม่มี
ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน การพัฒนาข้อมูลโดยระบบปกติที่มีหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว เช่น สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ อาจไม่ใช่แนวทางการดำ�เนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ จำ�เป็นต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มดังกล่าว
เพื่อพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยง ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
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๒. ยุทธศาสตร์นโยบายและกฎหมาย
เป้าประสงค์ : กฎหมายที่มีความสำ�คัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการพัฒนา/
ทบทวน และมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัด :
- จำ�นวนนโยบายและกฎหมายที่มีการผลักดันให้มีการพัฒนาและทบทวนแก้ไขเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
		
- จำ�นวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และเครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ยังมีนโยบายและกฎหมายบางส่วนทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างความมัน่ คงของมนุษย์ และมีความจำ�เป็น
ต้องพัฒนา/ทบทวนและปรับปรุง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานหลัก
ด้านความมั่นคงของมนุษย์ควรประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อจัดทำ�แผนพัฒนานโยบายและกฎหมาย
ที่มีนัยสำ�คัญต่อความมั่นคงของมนุษย์ และประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
นโยบายและกฎหมายดังกล่าวตามโอกาสและลำ�ดับความสำ�คัญ
กลยุทธ์ ๒.๒ บังคับใช้กฎหมาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของมนุษย์
ควรประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีภารกิจในการอำ�นวยความยุติธรรม
เพื่อวิเคราะห์ข้อจำ�กัดด้านการบังคับใช้กฎหมายที่สำ�คัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อจำ�กัดดังกล่าวแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย
ภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายดังกล่าวมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ และสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นการถ่วงดุลกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ

๓. ยุทธศาสตร์การบูรณาการและระบบงาน
เป้าประสงค์ : มีการบูรณาการและระบบงานเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการ
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
- จำ�นวนเครือข่าย/โครงการความร่วมมือ
		
- จำ�นวนหน่วยงานที่ร่วมในเครือข่าย/โครงการความร่วมมือ
กลยุทธ์ ๓.๒ พัฒนาเครือข่ายและโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของมนุษย์
ควรวิเคราะห์โอกาสความร่วมมือที่เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงที่สำ�คัญเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
ต่ อ ยอดงานซึ่ ง กั น และกั น โดยในระยะแรกอาจเริ่ ม จากการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานในสังกัดกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอื่น ในระยะต่อไปจึงขยายเครือข่าย
ความร่วมมือโดยทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ พัฒนาความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว
ความร่วมมืออาจเป็นความร่วมมือแบบทวิภาคี พหุภาคี ฯลฯ ตามความเหมาะสม และในการทำ�
ความตกลงหรือโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ควรสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานชักชวนภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานด้วย ความร่วมมือในระยะแรกควรดำ�เนินการในประเด็น
งานเล็กๆ ที่ไม่ยุ่งยาก และมีโอกาสเกิดผลที่เป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจที่จะขยาย
ความร่วมมือไปสู่ประเด็นงานที่ใหญ่และยากขึ้น มีหน่วยงานร่วมดำ�เนินการจำ�นวนมากขึ้น
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๔. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ของมนุษย์

เป้าประสงค์ : องค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคง

ตัวชี้วัด :
- กฎหมายสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานขององค์ ก รภาคประชาสั ง คมในการเสริ ม สร้ า ง
ความมั่นคงของมนุษย์
		
- งบประมาณ/เงินกองทุนที่สนับสนุนการดำ�เนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมในการ
เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
		
- จำ�นวนองค์กรภาคประชาสังคมที่ร่วมดำ�เนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
กลยุทธ์ ๔.๑ พัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
ภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นับเป็นภารกิจที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้อง
กับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมจำ�นวนมาก การจะขับเคลือ่ นประเด็นความมัน่ คงของมนุษย์ให้เป็นวาระเชิงนโยบายหลัก
ของสั ง คมไทยจำ � เป็ น ต้ อ งอาศั ย พลั ง จากภาคี แ ละภาคส่ ว นต่ า งๆ นอกเหนื อ จากกลไกของภาครั ฐ ในการนี้
การออกแบบโครงสร้างเชิงสถาบันที่เหมาะสมสำ�หรับการดึงและสร้างเสริมพลังให้กับองค์กรในภาคประชาสังคม
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงของมนุษย์จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่ง
กลยุทธ์ ๔.๒ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ-ประชาสังคม
ในยุคโลกาภิวตั น์ทแ่ี นวโน้มของความเสีย่ งเต็มไปด้วยความหลากหลายซับซ้อน มีความเป็นพลวัตอย่างสูง
ส่งผลทำ�ให้การกำ�หนดนโยบายจากส่วนกลางของภาครัฐยากทีจ่ ะตอบสนองต่อปัญหาหรือความเสีย่ งใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทัน การจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงท่ามกลางบริบทดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภาครัฐจึงต้องพัฒนาเครือข่ายที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่เผชิญกับความเสี่ยง ซึ่งมักจะอยู่ใน
พื้นที่ชายขอบของสังคมไทย เครือข่ายในลักษณะดังกล่าว นอกจากจะต้องสามารถเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนต่างๆ
ที่กำ�ลังเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ได้นำ�เสนอปัญหาและมุมมองต่อความเสี่ยงแล้ว ยังต้องเอื้อให้เกิด
การเสริมพลังให้กบั ชุมชนหรือกลุม่ คนทีเ่ ผชิญกับความเสีย่ งให้สามารถรับมือกับสภาพปัญหา ผ่านกลไกความร่วมมือ
ในลักษณะเครือข่าย อาทิ เครือข่ายระหว่างกลุม่ เสีย่ ง ชุมชน องค์กรในภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานจากภาครัฐส่วนกลาง

๕. ยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผล
เป้าประสงค์ : ทุกภาคส่วนสามารถติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการเสริมสร้างความ
มั่นคงของมนุษย์เพื่อทบทวนและปรับยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด :
- จำ�นวนหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผล
		
- จำ�นวนองค์กรที่มีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามประเมินผล
กลยุทธ์ ๕.๑ จัดทำ�ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานการเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์
การติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์เป็นเงื่อนไขสำ�คัญของ
ความสำ�เร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในการนี้จำ�เป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประเมินผล
ที่สามารถบ่งชี้ความสำ�เร็จตามยุทธศาสตร์ ปัญหาและข้อจำ�กัดของการดำ�เนินงาน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งจะนำ�ไปสู่การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ใหม่ ขอบเขตการติดตาม
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ประเมินผลควรครอบคลุมการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ และการดำ�เนินงานอื่นของภาคส่วนต่างๆ ที่อาจมิได้
กำ�หนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่มีนัยสำ�คัญต่อความมั่นคงของมนุษย์ ข้อมูลที่สำ�คัญจำ�เป็นต่อการติดตามประเมินผล
ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
และกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงาน ทั้งในด้านกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยควร
มีข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรสร้างเครือข่ายนักวิชาการที่จะสามารถ
สนับสนุนการดำ�เนินงานดังกล่าว ผลการติดตามประเมินผล คือ ได้ข้อมูล ความรู้ และบทเรียนที่จะนำ�ไปสู่
การปรั บ ปรุ ง การดำ � เนิ น งาน การทบทวนแนวคิ ด และทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ ใ นการดำ � เนิ น งาน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรนำ�ข้อมูล
จากการติดตามประเมินผลมาทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์เป็นระยะๆ อย่างช้าที่สุดเมื่อดำ�เนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ฯ นี้ครบห้าปี
กลยุทธ์ ๕.๒ จัดทำ�รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์
รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์มาจากการสังเคราะห์ภาพใหญ่ของสถานการณ์ความมั่นคง
ของมนุษย์ในสังคมไทย รายงานจะเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงและสาธารณชนเกี่ยวกับ
แนวคิ ด เรื่ อ งความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ สถานการณ์ ปั ญ หา แนวโน้ ม ความเสี่ ย ง และกลุ่ ม เสี่ ย งสำ � คั ญ ตลอดจน
การดำ�เนินงานของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่มีผลต่อการเสริมสร้างหรือบั่นทอนความมั่นคงของมนุษย์
โดยอาจจัดทำ�เป็นรายสองปีเพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอสำ�หรับกระบวนการจัดทำ�รายงานที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด
กระบวนการจั ด ทำ � รายงานเป็ น โอกาสในการแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ขยายภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยควรจัดให้มีเวทีวิเคราะห์สถานการณ์และ
ประเมินความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่และระดับชาติ
โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง จากการติ ด ตามประเมิ น ผล และควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด
และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เวทีดังกล่าวเป็นเวทีเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำ�หนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การจัดทำ�โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้อง
กับอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน ภายใต้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
◊ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยทำ�ให้คนในกลุ่มที่ตํ่ากว่าสามารถมีโอกาส
ทางสังคม มีภูมิค้มุ กันช่วยเหลือตนเองได้ โดยเน้นการขับเคลื่อนในมิติการพัฒนา ป้องกัน ในลักษณะการเสริมสร้าง
โอกาสพร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน
◊ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมประสิทธิภาพทางสังคม (เสริมพลังทางสังคม) มีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
กลไกขับเคลื่อนที่คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม โดยเน้นการสร้าง/ขยาย และพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
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◊ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ผนึกกำ�ลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน และเสริมสร้างธรรมภิบาล (สร้างเครือข่าย
ขยายผล เน้นผลลัพธ์การทำ�งานของเครือข่าย) มีเป้าหมายเพื่อการผนึกกำ�ลังทางสังคม การสร้างความตระหนัก
และเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คนไทยมีความตระหนักร่วมรับผิดชอบตนเอง สร้างค่านิยมให้มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบสังคม องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
◊ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย มีเป้าหมายในการ
วางรากฐานของประเทศเพื่ อ ความมั่ น คงและสร้ า งหลั ก ประกั น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โดยการสร้ า งโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการตามความต้องการและความจำ�เป็นเร่งด่วน

แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
อาเซียนได้จัดทำ�แผนงาน (Blue Print) การจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก ประกอบด้วยแผนงาน
การจั ด ตั้ ง ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น แผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและ
แผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ซึ่ ง เป็ น แผนงานบู ร ณาการที่ กำ � หนดคุ ณ ลั ก ษณะ
มาตรการ และกรอบเวลาในการดำ�เนินงานที่ชัดเจน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้
◊ แผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมการเมื อ งและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security
Community Blueprint) โดยประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำ�คัญ ได้แก่ ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยม
และบรรทัดฐานร่วมกัน ประชาคมที่ทำ�ให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่งพร้อมทั้ง
มีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ และประชาคมที่ทำ�ให้เป็นภูมิภาค
ที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวและลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
◊ แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)
โดยมีคุณลักษณะที่สำ�คัญ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และการเป็นภูมิภาคที่บูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์
◊ แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community
Blueprint) โดยครอบคลุ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ การพั ฒ นามนุ ษ ย์ การคุ้ ม ครองและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างการพัฒนา
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) และการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ กำ � หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ภารกิจภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยง
ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมไทย ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา และพิ ทั ก ษ์ ป ระโยชน์ ข องประชาชนและสั ง คม ภายใต้
ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน" ภายใต้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
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◊ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างกลไกการดำ�เนินงานของหน่วยงาน องค์กร
และบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำ�เนินงานภายใต้ประชาคมอาเซียน
◊ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างพลวัตการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
ในปัจจุบันมาสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
◊ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการการดำ�เนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
◊ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมเพือ่ รองรับความเชือ่ มโยงและความหลากหลาย
ของพลเมืองอาเซียน

๒.๒

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน

กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ � เนิ น งาน ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การจั ด ทำ �
แผนยุทธศาสตร์ ที่สำ�คัญมีดังนี้

พระราชบัญญัติ
•• พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙
•• พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
•• พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖
•• พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
•• พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกา
•• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
•• พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบ
•• ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๗
•• ระเบี ย กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารว่ า ด้ ว ยที่ พั ก คนเดิ น ทางกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๗
•• ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยบ้านพักชั่วคราวคนจนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๗
•• ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับ
ภูมิลำ�เนาเดิม พ.ศ. ๒๕๔๓
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•• ระเบียบที่พักคนเดินทาง พ.ศ. ๒๕๔๗
•• ระเบียบบ้านพักชั่วคราวคนจนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๗
•• ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗

มติคณะรัฐมนตรี
◊ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่สูง ๓ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านการเมืองการปกครอง ที่ต้องการให้มีการตั้งถิ่นฐานถาวร ได้รับการจัดระเบียบการปกครองเข้าสู่
ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๒) ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ที่ต้องการให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้พอเพียงแก่ความจำ�เป็น
ในการดำ�รงชีวิต และพึ่งตนเองได้
๓) ด้านการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่จัดให้มีแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม
◊ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ ใช้ ชื่ อ หมู่ บ้ า นสหกรณ์ ห้ ว ยสั ต ว์ ใ หญ่
หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ กลัดหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำ�ริ ได้แก่ ช่วยเหลือราษฎรยากจนไม่มีที่ดินทำ�กินของตัวเอง ให้ถือครองที่ดินเพื่อ
อยู่อาศัย ทำ�การเกษตรในรูปหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ทำ�กินตกทอดถึงลูกหลาน

๒.๓

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ จึงได้นำ�บริบทสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานมาประกอบการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการหาโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ � เนิ น งานของกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การกำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร โดยใช้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PEST Analysis ดังนี้

๑) การเมือง (Political)
•• นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี ทำ � เนี ย บรั ฐ บาล พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน
มอบนโยบาย “การป้ อ งกั น ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ” เป็ น วาระแห่ ง ชาติ ) ทำ � ให้ เ ป็ น โอกาสพั ฒ นารู ป แบบ
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การจัดสวัสดิการให้กับคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการดำ�เนินงานให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น (Opportunity)
•• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีพันธะสัญญาและความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครอง
ทางสังคมและการพัฒนาสังคม ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อาสาสมัคร เพื่อนำ�มาพัฒนา
การทำ � งานที่ไ ด้้ม าตรฐาน เช่ น โครงการส่ ง เสริ ม ภาคี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ป ฏิ บัติง านด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน (Opportunity)
•• การปรับปรุงบทบาทของกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารจากหน่ วยปฏิ บัติ เป็ นทั้ ง หน่ ว ยปฏิ บั ติ
และนโยบายวิชาการ จากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโดยประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖
มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำ � ให้ เ ป็ น โอกาสในการจั ด ทำ � ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประสบปัญหาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Opportunity)
•• ผูบ้ ริหารระดับสูงให้ความสำ�คัญกับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นคนขอทาน คนไร้ทพ่ี ง่ึ ชาวเขาและกลุม่ ชาติพนั ธุ์
รวมถึ ง นิ ค มสร้ า งตนเอง (นโยบายกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ป ระจำ � ปี ๒๕๕๙
เมื่อ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็นโอกาสในการพัฒนาสวัสดิการ และออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
(Opportunity)
•• ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล ส่งผลต่อการทำ�งานด้านบริการ วิชาการ และระดับนโยบาย
ของผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Threat)
•• ปัญหาด้านภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด สถานการณ์ ปัญ หาสั ง คมที่ ซั บซ้ อ น รุ นแรง กะทั น หั น
ยากต่อการช่วยเหลือได้ทันท่วงที ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาสังคม (Threat)
•• ขาดการบรูณาการงานวิชาการ งานวิจัย มาตรฐานของหน่วยงานระดับกระทรวงและระดับกรม
ภายในกระทรวง ทำ�ให้เกิดความซํ้าซ้อนในงานวิชาการ (Threat)

๒) เศรษฐกิจ (Economic)
•• ความรุนแรงของปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมจึงทำ�ให้เป็นโอกาสในการเสนอ
นโยบายการปฏิรูปสังคมแก่รัฐบาล (Opportunity)
•• ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง ส่ ง ผลให้ ข าดความชั ดเจนในการขั บเคลื่ อ นงาน
ตามภารกิจ (Threat)

๓) สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)
•• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภาคีเครือข่าย CSR SE ตระหนักถึงการดำ�เนินงานด้านการพัฒนา
สั ง คมและสวั ส ดิ ก ารมากขึ้ น และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรด้ า นต่ า งๆ
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง (Opportunity)
•• ขบวนการร่ า งกฎหมายในปั จ จุ บั น มี ผ ลทำ � ให้ ก ารออกแบบและปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ ส อดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ทางสังคมและสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความคุ้มครองและพัฒนา
ที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ (Opportunity)
•• สังคมให้ความสนใจและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสังคม และการดำ�เนินงานด้านสวัสดิการมากขึ้น
(Opportunity)
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•• หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศให้ ค วามร่ ว มมื อ แก้ ปั ญ หาสั ง คม มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ เป็นโอกาสในการนำ�ความรู้และบทเรียนที่ได้มาปรับใช้ในการทำ�งาน (Opportunity)
•• แนวโน้มการให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในสังคม รวมทั้งการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมเป็นที่จับตามองของสื่อสารมวลชนและประชาชนมากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานมากขึ้น (Opportunity)
•• ความเชื่อในการให้ทานของคนในสังคมไทยส่งผลให้ยากที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขอทาน
(Threat)
•• สถานการณ์ปัญหาสังคมมีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไข ช่วยเหลือได้ทัน
ต่อสถานการณ์ (Threat)

๔) เทคโนโลยี (Technology)
•• ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทำ�ให้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (Opportunity)
•• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำ�ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ และการให้บริการ
มากขึ้น (Opportunity)
•• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้การดำ�เนินงานขาดความคล่องตัว (Threat)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมภายในเป็นการหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน
ของกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การกำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด McKinsey’s 7 S ดังนี้

๑) กลยุทธ์ (Strategy)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีกลยุทธ์การดำ�เนินงานที่ชัดเจน โดยเป็นองค์กรหลักเชิงนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการประจำ�ทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งเป็นองค์กรหลักในการอำ�นวยการสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีภารกิจหลากหลาย ขาดความชัดเจนในเชิงนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ และเปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลให้องค์กรต้องปรับนโยบายและยุทธศาสตร์ ทำ�ให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ดำ�เนินนโยบาย รวมทั้งในการประสานและบูรณาการในการดำ�เนินงานและจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ ยังไม่มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ตลอดจนนโยบายหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังขาดการบูรณาการ
และการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒) โครงสร้าง (Structure)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโดยประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖
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มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฯ ฉบับนี้ “เนือ่ งจากการจัดโครงสร้าง
ส่ ว นราชการของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ที่ ผ่ า นมา ได้ แ ยกงานด้ า นนโยบาย
ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบตั ิ ในแต่และกลุม่ เป้าหมายออกจากกัน ทำ�ให้เกิดปัญหาความซับซ้อนในการปฏิบตั งิ าน
และส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน” จึงสมควรปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยรวมงาน
ด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบตั ขิ องกลุม่ เป้าหมายเดียวกันให้อยูใ่ นส่วนราชการเดียวกัน เพือ่ ให้สามารถ
กำ�หนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการทำ�งาน
ที่ซํ้าซ้อน รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น
จึงทำ�ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมและมีภารกิจใหม่เกี่ยวกับ
การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม และการสังคมสงเคราะห์ รวมถึงให้การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ
และให้บริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการพัฒนาสังคมโดยการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และการจัดกิจกรรมตามโครงการพิเศษ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองและช่วยเหลือ
สังคมได้ แต่เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อการดำ�เนินงานส่งผลให้เกิดข้อขัดข้องดังนี้
•• การปรับโครงสร้างใหม่ทำ�ให้เกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่ของบุคลากร บางงานภาระงานมากขึ้น
แต่อัตรากำ�ลังไม่เพียงพอ ทำ�ให้เกิดขาดขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน (Weakness)
•• การปรับโครงสร้างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์
อย่างรอบด้าน ถึงเหตุผลความจำ�เป็นในการแบ่งส่วนราชการภายในที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็น
รูปธรรม และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่ (Weakness)
•• การประสานงานระหว่ า งส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคล่ า ช้ า เนื่ อ งจากระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ที่ไม่เอื้ออำ�นวย ระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ (Weakness)
•• หน่วยงานที่จัดตั้งตามการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก
องค์ ป ระกอบในการจั ด ตั้ง หน่ ว ยงานไม่ ค รบ ทำ � ให้ ก ารใช้ จ่า ยงบประมาณไม่ เ ป็ น ไปตามแผน เกิ ด ความล่ า ช้ า
และไม่สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการปฏิบตั งิ านขาดความต่อเนือ่ ง (Weakness)
•• ระบบการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและบริบท
ของแต่ละพื้นที่ มีผลทำ�ให้การดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Weakness)
•• อาคารสถานที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน (Weakness)

๓) ระบบในการด�ำเนินงาน (System)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีระบบการทำ�งานทีม่ กี ารสัง่ สมประสบการณ์มายาวนาน มีความเข้มแข็ง
เป็นมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
และประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบการบริหารการเงินการคลังโดยอาศัยเทคโนโลยี
เข้ามาสนับสนุนการดำ�เนินการ รวมทัง้ มีระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจำ�ปี
ของกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ า การดำ � เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบั ง เกิ ด
ประสิทธิผลที่ต้องการ อย่างไรก็ดีก็ยังมีจุดแข็งและข้อขัดข้องจากระบบการดำ�เนินงาน ดังนี้
•• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำ�งานร่วมกันด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Strength)
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•• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแนวทางในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม
เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเข้าถึงพื้นที่และชุมชน (Strength)
•• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีรูปแบบและแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำ�งานให้เกิด
ความคล่องตัว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ (Strength)
•• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแนวทางในการวัดผลการทำ�งาน การพัฒนาคุณภาพในการบริการ
แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำ�มาช่วยพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น (Strength)
•• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีกฎหมายหลัก มีกฎหมายเฉพาะ เช่น พ.ร.บ. ขอทาน/ไร้ที่พึ่ง
ที่มีกรอบ ทิศทางการทำ�งาน อำ�นาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือในการวางระบบ
และจัดบริการด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ และ พ.ร.บ. การคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง (Strength)
•• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังขาดการบูรณาการในจัดการฐานข้อมูลและยังไม่สามารถนำ�ข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ� และไม่ครอบคลุม
ความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์จากข้อมูลทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ (Weakness)
•• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขาดการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานไม่ถูกต้องแม่นยำ� ส่งผลต่อการนำ�ไปใช้ในการวางแผนในการทำ�งาน (Weakness)
•• งบประมาณที่จัดสรรไปยังหน่วยงานภูมิภาค ไม่สอดคล้องกับภาระงานในแต่ละพื้นที่ การเบิกจ่าย
มีความซับซ้อนและล่าช้า (Weakness)
•• บางหน่วยงานยังขาดแคลนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและจำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน ทำ�ให้
การทำ�งานล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ (Weakness)

๔) บุคลากร (Staff)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ มุ่งมั่น และทุ่มเท ในการปฏิบัติงานทั้งใน
ส่ ว นกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีอธิบดีก รมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารเป็ นผู้ บั ง คั บบั ญ ชาระดั บสู ง ในองค์ กร
มีรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจ รวมทั้งมีหัวหน้าหน่วยงาน (สำ�นัก/กอง)
และบุคลากรในสังกัด ทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานขององค์กร ทั้งนี้ องค์กรมีการบริหารงานบุคคลภายใต้
ระบบคุณธรรม อย่างไรก็ตามการบริหารงานบุคคลขององค์กรยังไม่เอื้อต่อการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่บุคลากร
เท่าที่ควร ซึ่งสามารถสรุปจุดแข็งและข้อขัดข้องได้ ดังนี้
•• บุคลากรมีประสบการณ์ ความชำ�นาญด้านบริการ มีนักวิชาการเฉพาะด้าน (นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาสังคม) และมีบุคลากรที่มีจิตมุ่งบริการ เน้นการทำ�งานเป็นทีมและพร้อมปรับตัว สามารถขับเคลื่อนงาน
ตามภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Strength)
•• ขาดการสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำ�งานที่มีความเสี่ยง (Weakness)
•• บุคลากรระดับปฏิบตั กิ ารขาดความมัน่ คง และประสบการณ์ในการทำ�งาน เนือ่ งจากเป็นอัตราจ้างเหมา
เข้า-ออกบ่อย และไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาเท่าที่ควร (Weakness)
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๕) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ เหมาะสมต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รวมทั้ ง มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมควบคู่ ไ ปพร้ อ มกั น โดยมี รู ป แบบ
การพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาจากการมอบหมายงาน การสอนงานระบบ
E - Learning เป็นต้น อย่างไรก็ตามกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการยังขาดบุคลากรทีม่ คี วามชำ�นาญเฉพาะด้านทีจ่ ะ
รองรับบทบาท ภารกิจใหม่ ทำ�ให้บางภารกิจขาดผู้สืบทอดที่มีความรู้ความชำ�นาญเฉพาะด้าน และมีความจำ�เป็น
ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีแนวโน้มเข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการ
ใน ๕-๑๐ ปี จึงจำ�เป็นที่ต้องมีการดำ�เนินการวางแผนการบรรจุบุคลากรในส่วนที่จะขาดแคลนในอนาคตพร้อมทั้ง
พัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๖) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)
ผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายในการตัดสินใจ
และการปฏิ บั ติ ง าน ภายใต้ ผ ลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม รวมทั้ ง อาศั ย ความร่ ว มมื อ จากภาคส่ ว นต่ า งๆ ในการ
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานให้บรรลุผลสำ�เร็จที่ต้งั ไว้ นอกจากนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีการพัฒนาบุคลากร
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ ที่ มี นโยบายในการปฏิ รูป
และพัฒนาโดยมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ และสร้างภาวะผูน้ �ำ ของผูน้ �ำ องค์กรทีด่ ี มีความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนทั ก ษะด้ า นการบริ ห าร ก้ า วทั น ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา เป็ น นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ
มี วิ สั ย ทั ศ น์ มีคุณ ธรรมจริยธรรม สามารถขั บเคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ สู่ ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งสั ม ฤทธิ ผ ลและถู กต้ อ ง
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีน่ายกย่องเชื่อถือของสังคมและบุคลากรในองค์กร
ร่วมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม ดูแลบุคลากรในองค์กรให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย

๗) ค่านิยมร่วม (Shared Values)
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารไม่ มี ค่ า นิ ย มร่ ว มที่ ยึ ด ถื อ ร่ ว มกั น อย่ า งชั ด เจน แต่ ก รมพั ฒ นาสั ง คมและ
สวัสดิการ มีการยึดถือการดำ�เนินงานโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการร่วมกัน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามหลัก SWOT Analysis
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร มี บ ริ บ ทสภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ � เนิ น งาน ซึ่ ง สามารถ
ทำ�การวิเคราะห์ตามหลัก SWOT Analysis โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้

๑) การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถสรุปแยกเป็นโอกาส
และภัยคุกคามตามลำ�ดับได้ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ)
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โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

๑. นโยบายรัฐบาลทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ (เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มอบนโยบาย
“การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์”เป็นวาระแห่งชาติ)
ทำ�ให้เป็นโอกาสพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับ
คนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง และได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรในการดำ�เนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น
๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภาคีเครือข่าย
CSR SE ตระหนักถึงการดำ�เนินงานด้านการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคม รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ ให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
๓. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำ�คัญกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์
รวมถึงนิคมสร้างตนเอง (นโยบายกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำ�ปี ๒๕๕๙
เมือ่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็นโอกาสในการพัฒนา
สวัสดิการ และออกกฎหมายเพือ่ คุม้ ครองกลุม่ เป้าหมาย
๔. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีพันธะสัญญาและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุม้ ครองทางสังคม
และการพัฒนาสังคม ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ อาสาสมัคร เพื่อนำ�มาพัฒนา
การทำ�งานทีไ่ ด้เพือ่ นำ�มาพัฒนาการทำ�งานทีไ่ ด้มาตรฐาน
เช่น โครงการส่งเสริมภาคีความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม นักการศึกษา และ
สถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน
๕. ขบวนการร่างกฎหมายในปัจจุบันมีผลทำ�ให้
การออกแบบและปรับปรุงกฎหมายที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางสังคมและสภาพปัญหาของกลุม่ เป้าหมาย
ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความคุ้มครองและพัฒนา
ที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ

๑. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล ส่งผล
ต่อการทำ�งานด้านบริการวิชาการ
และระดับนโยบายของผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
๒. สถานการณ์ปัญหาสังคมมีแนวโน้มรุนแรง
และซับซ้อนขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไข
ช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์
๓. ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง
ส่งผลให้ขาดความชัดเจนในการขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจ
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โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

๖. ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันทำ�ให้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๗. การปรับปรุงบทบาทของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ จากหน่วยปฏิบัติเป็นทั้งหน่วยปฏิบัติและ
นโยบายวิชาการทำ�ให้เป็นโอกาสในการจัดทำ�
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ประสบปัญหาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๘. สังคมให้ความสนใจและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหา
สังคมและการดำ�เนินงานด้านสวัสดิการมากขึ้น

๒) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถสรุปแยกเป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนได้ตามลำ�ดับดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ)

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีกฎหมายหลัก
มีกฎหมายเฉพาะ เช่น พ.ร.บ. ขอทาน/ไร้ที่พึ่ง ที่มีกรอบ
ทิศทางการทำ�งาน อำ�นาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือ
ในการวางระบบและจัดบริการด้านพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ
และ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีองค์กรภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำ�งานร่วมกัน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสวัสดิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังขาด
การบูรณาการในจัดการฐานข้อมูล
และยังไม่สามารถนำ�ข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลยัง
มีลักษณะต่างคนต่างทำ�และไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
๒. การปรับโครงสร้างกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากขาด
การวิเคราะห์อย่างรอบด้านถึงเหตุผลความจำ�เป็น
ในการแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่เอื้อประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

๓. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแนวทางในการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม
เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเข้าถึงพื้นที่
และชุมชน
๔. บุคลากรมีประสบการณ์ ความชำ�นาญด้านบริการ
มีนักวิชาการเฉพาะด้าน (นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาสังคม) และมีบุคลากรที่มีจิตมุ่งบริการ
เน้นการทำ�งานเป็นทีมและพร้อมปรับตัว สามารถ
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมฯ
๕. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีรูปแบบและแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการทำ�งานให้เกิดความ
คล่องตัว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ
๖. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแนวทางในการ
วัดผลการทำ�งาน การพัฒนาคุณภาพในการบริการ
แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำ�มาช่วยพัฒนา/ปรับปรุงการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

๓. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขาดบุคลากร
ที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้านที่จะรองรับบทบาท
ภารกิจใหม่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทำ�ให้
บางภารกิจขาดผู้สืบทอดที่มีความรู้
ความชำ�นาญเฉพาะด้านและมีความจำ�เป็นต่อ
การปฏิบัติงาน บุคลากรมีแนวโน้มเข้าสู่
วัยเกษียณอายุราชการใน ๕-๑๐ ปี
๔. การปรับโครงสร้างใหม่ทำ�ให้เกิดความสับสน
ในบทบาทหน้าที่ของบุคลากร บางงานภาระงานมาก
ขึ้น แต่อัตรากำ�ลังไม่เพียงพอ ทำ�ให้ขาดขวัญกำ�ลังใจ
ในการทำ�งาน
๕. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขาดการจัดการ
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานไม่ถูกต้องแม่นยำ� ส่งผล
ต่อการนำ�ไปใช้ในการวางแผนการทำ�งาน
๖. บุคลากรระดับปฏิบัติการขาดความมั่นคง
และประสบการณ์ในการทำ�งาน เนื่องจาก
เป็นอัตราจ้างเหมา เข้า-ออกบ่อย
และไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาเท่าที่ควร
๗. ระบบการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและ
บริบทของแต่ละพื้นที่ มีผลทำ�ให้
การดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

34

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
¡ÃÁ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤ÁáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
¾.È. òõöð-òõöô

Ê‹Ç¹·Õè ó
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
¡ÃÁ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤ÁáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
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ó.ñ ÇÔÊÂ
Ñ ·ÑÈ¹ (Vision)
¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂà¢ŒÒ¶Ö§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¾×é¹°Ò¹ ¾Ñ²¹ÒÊÙ‹¡ÒÃ¾Öè§¾Òµ¹àÍ§

ó.ò ¾Ñ¹¸¡Ô¨ (Mission)
ñ. ¾Ñ²¹Ò¢ŒÍàÊ¹ÍàªÔ§¹âÂºÒÂ ¡Åä¡ ÃÐººÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃ
à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ã¹¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕÇÔµáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹
ò. àÊÃÔÁ¾ÅÑ§·Ò§ÊÑ§¤ÁãËŒá¡‹ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ à¾×èÍ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Á
ó. ¾Ñ²¹ÒÃÐºº§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤¡Ãà¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¹âÂºÒÂ
áÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ó.ó »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè ñ

¾Ñ²¹Ò¢ŒÍàÊ¹ÍàªÔ§¹âÂºÒÂ ¡Åä¡ áÅÐÃÐººÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÑ§¤ÁáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Á

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè ò

Â¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè ó

Ê‹§àÊÃÔÁ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ãËŒà¡Ô´¾ÅÑ§¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ¨Ñ´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÑ§¤Á
áÅÐ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Á·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂáÅÐ¾×é¹·Õè

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè ô

àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶Í§¤¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¹âÂºÒÂáÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก
และระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
•• ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
•• ระดับความสำ�เร็จของความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย
•• นโยบายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมได้รับการบรรจุอยู่ในแผนจังหวัดและนำ�ไปปฏิบัติ

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
๑. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
๒. สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม

ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒. สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๓. กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
๔. กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา
๕. กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย
เป้าประสงค์
๑. คนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำ�บาก บุคคลขอทาน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. ประชากรบนพื้นที่สูงและพื้นที่นิคมสร้างตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมจัดการตนเองในระดับ
พื้นที่

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
•• ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้บริการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
•• ร้อยละของคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำ�บาก บุคคลขอทาน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง ที่ผ่าน
กระบวนการฟืน้ ฟู/พัฒนามีระดับความสามารถในการพึง่ พาตนเองทีด่ ขี น้ึ
•• อัตราการเพิ่มของคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำ�บาก บุคคลขอทาน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง
ทีผ่ า่ นกระบวนการฟืน้ ฟู/พัฒนา สามารถกลับสูค่ รอบครัว ชุมชนได้
•• ระดับความสำ�เร็จในการส่งเสริมการดำ�เนินงานเพื่อการจัดการตนเองของประชากรบนพื้นที่สูง
และพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
•• ร้อยละของประชากรบนพื้นที่สูงและพื้นที่นิคมสร้างตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการ
จัดการตนเองในระดับพื้นที่

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
๑. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
๒. สร้างและยกระดับมาตรฐานบริการในสถาบัน
๓. เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อกลุ่มเป้าหมาย
๔. สร้างและพัฒนากลไกการสร้างความมั่นคงทางสังคมในระดับพื้นที่

ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
๒. กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อน
การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
เป้าประสงค์
๑. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
๒. ภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรและบริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
•• ร้อยละของภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนือ่ งจากปีทผ่ี า่ นมา
•• อัตราการเพิ่มขึ้นของภาคีเครือข่ายใหม่ที่เข้าร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
•• ร้อยละของเครือข่ายที่มีการนำ�ทรัพยากรมาใช้ในการทำ�งานร่วมกัน
•• อัตราการเพิ่มของหน่วยงาน/องค์การที่ขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นองค์การสวัสดิการสังคม
•• อัตราการเพิ่มของบุคลาการด้านสวัสดิการสังคมที่ได้รับการรับรองความเป็นวิชาชีพ
•• อัตราการเพิ่มของหน่วยงาน/บุคลากรที่จัดบริการสวัสดิการสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
๑. การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
๒. สร้างและพัฒนากลไกบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม

ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๒. กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การ
เพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ
เป้าประสงค์
๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นองค์การทันสมัย
๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พร้อมสนับสนุนงานเชิง
นโยบาย การจัดการ และการบริการ

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
•• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานเชิงบูรณาการ
•• จำ�นวนนวัตกรรมด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
•• ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
๑. เสริมสร้างการพัฒนาคนเพื่อพัฒนา (SMART ๔.๕)
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พร้อมสนับสนุนงานนโยบาย การจัดการ และ
การบริการ

ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. สำ�นักเลขานุการกรม
๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓. สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๔. กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
๕. กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา
๖. กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
๗. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๘. กลุ่มตรวจสอบภายใน
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๒. ประชากรบนพื้นที่สูง
และพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ มี สี ว่ นร่วม
จัดการตนเองในระดับพืน้ ที่

ทีผ่ า่ นกระบวนการฟืน้ ฟู/พัฒนา
มีระดับความสามารถ
ในการพึง่ พาตนเองทีด่ ขี นึ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑. คนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะ • ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้บริการ
ยากล�ำบาก บุคคลขอทาน
ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้าง ผูด้ อ้ ยโอกาสและกลุม่ เสีย่ ง • ร้อยละของคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ ยากล�ำบาก บุคคลขอทาน
ขีดความสามารถ
ผู้ด้อยโอกาสและกลุม่ เสี่ยง
ของกลุ่มเป้าหมาย พึ่งพาตนเองได้

• ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนา
นโยบายสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาสังคม
• ระดับความส�ำเร็จของความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ในการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย
• นโยบายด้านการจัดสวัสดิการและ
พัฒนาสังคมได้รับการบรรจุอยู่ใน
แผนจังหวัดและน�ำไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

แนวทางการด�ำเนินงาน

๑. พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย

๑.๑ การสร้างโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการ
พืน้ ฐานภาครัฐ
๑.๒ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือ
ตนเองเพื่อการด�ำรงชีวิต การมีอาชีพและรายได้
บนฐานความพอเพียง
๑.๓ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน/ทรัพยากร
เพื่อเสริมสร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ
และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม
๑.๔ การสนับสนุนการรวมตัวของกลุ่มเป้าหมายในการ
ท�ำกิจกรรมเพือ่ พัฒนาชุมชนและประเด็นทางสังคม

๒. สร้างความเข้าใจ
๒.๑. การประสานความร่วมมือในการท�ำงาน
และความร่วมมือ
ขับเคลื่อนนโยบาย กลไก ระหว่างหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อน
ในกระทรวง และภาคีเครือข่ายทุกระดับ
นโยบายสวัสดิการ ๒.๒ การบูรณาการการท�ำงาน และจัดท�ำบันทึกข้อ
สังคมและการพัฒนา
ตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และ
สังคม
องค์การสวัสดิการสังคม ในการขับเคลื่อนนโยบาย

๑. ผลักดันและขับเคลือ่ น ๑.๑ การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก มาตรการ
นโยบายสวัสดิการ
แนวทางการด�ำเนินงาน ที่เอื้อต่อกลุ่มเป้าหมาย
สังคมและการพัฒนา
ให้กับผู้บริหาร และคณะกรรมการระดับชาติ
สังคม

กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
พัฒนาข้อเสนอ
สวัสดิการสังคมและ
เชิงนโยบาย กลไก การพัฒนาสังคม
และระบบ
สวัสดิการสังคม
และการพัฒนา
สังคม

๓.๔
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

• อัตราการเพิม่ ของคนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ใน
ภาวะยากล�ำบาก บุคคลขอทาน
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง
ทีผ่ า่ นกระบวนการฟืน้ ฟู/พัฒนา
สามารถกลับสูค่ รอบครัว ชุมชนได้
• ระดับความส�ำเร็จในการส่งเสริม
การด�ำเนินงานเพื่อการจัดการตนเอง ๒. สร้างและยกระดับ
ของประชากรบนพื้นที่สูงและพื้นที่
มาตรฐานบริการ
นิคมสร้างตนเอง
ในสถาบัน
• ร้อยละของประชากรบนพื้นที่สูงและ
พื้นที่นิคมสร้างตนเองมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ตนเองในระดับพื้นที่

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

๒.๑ การพัฒนาระบบคัดกรองที่มีมาตรฐาน
โดยทีมสหวิชาชีพ
๒.๒ การจัดท�ำและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
และผู้อยู่ในภาวะเสี่ยง
๒.๓ การส่งเสริมการใช้ระบบการจัดการรายกรณี
(Case Management) ในสถาบัน
๒.๔ การสร้างและพัฒนาระบบส่งเสริมบริการ
ภายในสถาบันและระหว่างหน่วยงาน
๒.๕ การสร้างและพัฒนาระบบการช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสภาพภูมิอากาศ
๒.๖ การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ โดยเฉพาะ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในสถาบัน

๑.๕ การส่งเสริมการใช้ระบบการจัดการรายกรณี
(Case Management) กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
๑.๖ การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ โดยเฉพาะ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการด�ำเนินงาน
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เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ส่งเสริม สนับสนุน ในการส่งเสริมและ
ทุกภาคส่วนให้เกิด จัดสวัสดิการสังคม
และพัฒนาสังคม
พลังขับเคลื่อน
การจัดสวัสดิการ ๒. ภาคีเครือข่าย
มีความสามารถในการ
สังคมและพัฒนา
บริหารจัดการทรัพยากร
สังคมที่เหมาะสม
และบริการที่ได้มาตรฐาน
กับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
และพื้นที่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
๓.๑ การปลูกฝังความรู้สึกที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ผ่านกิจกรรม การสื่อสารสาธารณะ และสถาบัน
ทางสังคมในระดับพื้นที่ เช่น สถานศึกษา
องค์กรทางศาสนา ครอบครัว ชุมชน

๓. เสริมสร้างทัศนคติ
ที่ถูกต้องของสังคม
ต่อกลุ่มเป้าหมาย

๑.๑ การสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อให้สังคมและภาคส่วนต่างๆ
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการมีส่วนร่วม
จัดสวัสดิการ และพัฒนาระดับพื้นที่ บนฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเดิม
ให้เข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายใหม่

๔. สร้างและพัฒนา
๔.๑ การสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการชุมชน
กลไกการสร้าง
และกลไกการตรวจสอบ ก�ำกับดูแล เฝ้าระวัง
ความมั่นคงทางสังคม
เพื่อคุ้มครองและสร้างความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก
ในระดับพื้นที่
๔.๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสวัสดิการ
ชุมชนรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการด�ำเนินงาน

กลยุทธ์

• ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ๑. การมีส่วนร่วม
การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ในการจัดสวัสดิการ
สังคมอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
และพัฒนาสังคม
• อัตราการเพิม่ ขึน้ ของภาคีเครือข่ายใหม่
ที่เข้าร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
และพัฒนาสังคม
• ร้อยละของเครือข่ายที่มีการน�ำ
ทรัพยากรมาใช้ในการท�ำงานร่วมกัน
• อัตราการเพิ่มของหน่วยงาน/องค์การ
ที่ขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นองค์การ
สวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
• อัตราการเพิ่มของบุคลาการด้าน
สวัสดิการสังคมที่ได้รับการรับรอง
ความเป็นวิชาชีพ
• อัตราการเพิ่มของหน่วยงาน/บุคลากร
ที่จัดบริการสวัสดิการสังคมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

๑.๓ การสร้างเสริมระบบความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) และกิจการเพื่อสังคม (SE) เพื่อการพัฒนา
สังคมและการจัดสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะ
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม/กลุ่มเพื่อท�ำกิจกรรม
CSE/SE การจัดท�ำฐานข้อมูลความต้องการ
รับบริการจากหน่วย CSR และ SE
และการประสานเชื่อมโยงความต้องการ
ระหว่างผู้ให้และผู้รับ บนฐานการแบ่งปัน

แนวทางการด�ำเนินงาน

๒. สร้างและพัฒนากลไก ๒.๑ การสร้างความเป็นมืออาชีพเพื่อการรับรอง
บูรณาการการจัด
มาตรฐานองค์การ และนักวิชาชีพด้านสวัสดิการ
สวัสดิการสังคมและ
สังคม
พัฒนาสังคม
๒.๒ การพัฒนาระบบคัดกรองและจัดสรรทรัพยากร
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๓ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบตั กิ าร การจัดท�ำ
โครงการต้นแบบเพื่อพัฒนา ขยายผล การถ่ายโอน
บริการสู่ชุมชนท้องถิ่น องค์การสวัสดิการสังคม
และการสนับสนุน ส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชน
ร่วมด�ำเนินการ

กลยุทธ์
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และการสื่อสารที่พร้อม
สนับสนุนงานเชิงนโยบาย
การจัดการ
และการบริการ

ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๑. กรมพัฒนาสังคมและ
เสริมสร้างขีดความ สวัสดิการเป็นองค์การ
ทันสมัย
สามารถองค์การ
เพื่อการบริหาร ๒. กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการมีระบบ
นโยบายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการ
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กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาองค์การสู่การเรียนรู้ โดยเฉพาะการเพิ่ม
ศักยภาพการท�ำงานและส่งเสริมการเรียนรู้
ของบุคลากร รวมถึงหลักการจัดการ ๔ SMART :
Smart Network, Smart Service, Smart Office,
Smart Look และ ๕ ค่านิยมร่วม คือ Sincerity
(จริงใจ) Morality (มีศลี ธรรม) Active (กระตือรือร้น)
Responsibility (รับผิดชอบ) Teaching (สอนงานเป็น)
๑.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงานรองรับประชาคม
อาเซียนและการท�ำงานบูรณาการทั้งในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร
๑.๓ พัฒนาระบบ กลไก เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้
ประสบการณ์เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสร้าง
วัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกันของคนต่างวัย
๑.๔ การสื่อสารในองค์การเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง
การท�ำงานและคุณภาพชีวิต

แนวทางการด�ำเนินงาน

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารคิดค้น พัฒนานวัตกรรม
ให้มีการคิดค้น
เชิงนโยบายด้านบริการด้านวิจัยเพื่อการพัฒนา
พัฒนานวัตกรรม
๒.๒ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ด้านสวัสดิการสังคม
มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสวัสดิการ
และพัฒนาสังคม
สังคมและพัฒนาสังคม ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย
๒.๓ การจัดการความรู้เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาสังคม

• ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ๑. เสริมสร้าง
สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
การพัฒนาคน
งานเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนา
(SMART ๔.๕)
• จ�ำนวนนวัตกรรมด้านพัฒนาสังคม
และสวัสดิการที่น�ำไปใช้ประโยชน์
• ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

แนวทางการด�ำเนินงาน

๓. พัฒนาระบบ
๓.๑ ส่งเสริมศักยภาพในการใช้ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการท�ำงาน
และการสื่อสาร
๓.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่พร้อมสนับสนุนงาน
ให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง มีมาตรฐาน
นโยบาย การจัดการ
และเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
และการบริการ

กลยุทธ์
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ขีดความสามารถของกลุมเปาหมาย

พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย กลไก
และระบบสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม

สงเสริม สนับสนุนทุกภาคสวนใหเกิดพลังขับเคลื่อน
การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสม
กับกลุมเปาหมายและพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓

แผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
• การพัฒนามนุษย
• การคุมครองและสวัสดิการสังคม
• ความยุติธรรมและสิทธิ
• ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
• การสรางอัตลักษณอาเซียน
• การลดชองวางทางการพัฒนา
• ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน
• การเตรียมความพรอมของไทย
ในการเขาสูประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน

เสริมสรางขีดความสามารถองคการ
เพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔

แผนยุทธศาสตรกระทรวง พม.
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
• สรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาส
ทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง
• เสริมสรางประสิทธิภาพทางสังคม
• ผนึกกําลังทางสังคมจากทุกภาคสวน
และเสริมสรางธรรมาภิบาล
• จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
ยุทธศาสตร พม. ๒๐ ป
นโยบายของรัฐบาล
นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

สภาพแวดลอมความเปลี่ยนแปลง
• สถานการณดานการเมือง
• สถานการณดานเศรษฐกิจ
• สถานการณดานสังคม
• สถานการณดานเทคโนโลยี
• สถานการณดานสิ่งแวดลอม
• ปจจัยภายในองคกร

ยุทธศาสตรความมั่นคงของมนุษย
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๖)
• ยุทธศาสตรความรู
• ยุทธศาสตรนโยบายและกฎหมาย
• ยุทธศาสตรการบูรณาการ
และระบบงาน
• ยุทธศาสตรการมีสวนรวม
• ยุทธศาสตรการติดตามประเมินผล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑

*
•
•
•

กฎหมายที่เกี่ยวของ
• พระราชบัญญัติ
• พระราชกฤษฎีกา
• ระเบียบ
• มติ ค.ร.ม.

นโยบายที่สําคัญ
• นโยบายของรัฐบาล
• นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

ความเชื่อมโยงระหวางบริบทตางๆ กับประเด็นยุทธศาสตรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนผังความเชื่อมโยงระหว่างบริบทต่างๆ กับประเด็นยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
• การสรางความเปนธรรมในสังคม
• การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
• ความเขมแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
• การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
• การสรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๓.๕

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๓.๖

๑. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริม
และจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
๒. ภาคีเครือขายมีความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและบริการที่ไดมาตรฐาน
อยางตอเนื่อง
กลยุทธ
๑. การมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
และพัฒนาสังคม
๒. สรางและพัฒนากลไกบูรณาการ
การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม

เปาประสงค

๑. คนไรที่พึ่ง ผูอยูในภาวะยากลําบาก
บุคคลขอทาน ผูดอยโอกาสและกลุมเสี่ยง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได
๒. ประชาชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่
นิคมสรางตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสวนรวมจัดการตนเองในระดับพื้นที่
กลยุทธ
๑. พัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมาย
๒. สรางและยกระดับมาตรฐานบริการในสถาบัน
๓. เสริมสรางทัศนคติที่ถูกตองของสังคม
ตอกลุมเปาหมาย
๔. สรางและพัฒนากลไกการสรางความมั่นคง
ทางสังคมในระดับพื้นที่

เปาประสงค

เปาประสงค

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนาสังคม
กลยุทธ
๑. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
๒. สรางความเขาใจและความรวมมือ
ในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
สงเสริม สนับสนุนทุกภาคสวนใหเกิดพลังขับเคลื่อน
การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสม
กับกลุมเปาหมายและพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ขีดความสามารถของกลุมเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตร

๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เปนองคการทันสมัย
๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่พรอมสนับสนุนงานเชิงนโยบาย
การจัดการ และการบริการ
กลยุทธ
๑. เสริมสรางการพัฒนาคน
เพื่อพัฒนางาน SMART๔.๕
๒. สงเสริม สนับสนุน ใหมีการคิดคน
พัฒนานวัตกรรมดานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาสังคม
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่พรอมสนับสนุน
งานนโยบาย การจัดการ และบริการ

เปาประสงค

เสริมสรางขีดความสามารถองคการ
เพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔

พัฒนาระบบงานและการจัดการองคกร
เพื่อการบริหารนโยบายและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย กลไก
และระบบสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม

เสริมพลังทางสังคมใหแกภาคีเครือขายทุกภาคสวน
เพื่อการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม

พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวัสดิการ และการจัดบริการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตและความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น

พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน (Vision) : กลุมเปาหมายเขาถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสูการพึ่งพาตนเอง

แผนผังความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

49

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา
องคการ
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คุณภาพ
การใหบริการ

๓.๗
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ขีดความสามารถของกลุมเปาหมาย

พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย กลไก
และระบบสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม

เสริมสรางขีดความสามารถองคการ
เพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔

ประชาชนบนพื้นที่สูงและในพื้นที่นิคมสรางตนเองมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

สงเสริม สนับสนุนทุกภาคสวนใหเกิดพลังขับเคลื่อน
การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสม
กับกลุมเปาหมายและพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓

บุคลากรกรมฯ
มีขีดความสามารถในการพัฒนางานเชิงบูรณาการ

กรมฯ มีการสรางสรรคนวัตกรรมทางสังคม
ที่เอื้อตอการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน (นโยบาย วิชาการ ทรัพยากร)
การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม (วินัย แบงปน สมานฉันท สรางโอกาส)

กรมฯ มีระบบสารสนเทศที่พรอมสนับสนุนงาน
เชิงนโยบายการจัดการ และการบริการ

การบริการสังคม (สวัสดิการ) ที่ไดมาตรฐาน

คนไรที่พึ่ง ผูอยูในภาวะยากลําบาก บุคคลขอทาน ผูดอยโอกาสและกลุมเสี่ยง ประชาชนบนพื้นที่สูงและในพื้นที่นิคมสรางตนเอง
ไดรับการชวยเหลือและบริการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คนไรที่พึ่ง ผูอยูในภาวะยากลําบาก บุคคลขอทาน
ผูดอยโอกาสและกลุมเสี่ยง มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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๔.๑

การนำ�แผนยุทธศาสตร์ไปสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำ�คัญและพร้อมเข้าร่วมในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์
โดยใช้รปู แบบการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม ได้แก่การสือ่ สารทางเดียว เช่น บอร์ด ประกาศภาพ เป็นต้น การสือ่ สารสองทาง
เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในกลุ่ม การพูดคุย / การสนทนา เป็นต้น เพื่อให้การสร้างความรู้
ความเข้าใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๒) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำ�ฐานข้อมูล
สนับสนุนการดำ�เนินงาน การศึกษาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการดำ�เนินงานและการสร้าง
ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน
๓) การส่งเสริมให้มีการบริหารยุทธศาสตร์ตามแผนอย่างจริงจัง โดยผลักดันให้เกิดการบริหารยุทธศาสตร์
ในลักษณะที่เป็นองค์รวม มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยส่งเสริมให้มีการประสานการทำ�งานในระหว่างหน่วยงานมากขึ้น
๔) การจัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
๕) การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก ICT
ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
๖) การบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานที่อาจมีความเสี่ยง ไม่สามารถดำ�เนินการตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ สำ � เร็ จ ตามเป้ า ประสงค์ อั น เป็ น การป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการนำ �
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
๗) การดำ�เนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือนำ�ไปสู่การดำ�เนินงานของบุคลากรที่สอดคล้อง
และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๘) การอาศั ย เทคนิ ค ต่ า งๆ ในการถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ สู่ ร ะดั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด และบุ ค ลากร
อย่างหลากหลาย ที่สำ�คัญ ได้แก่
•• การถ่ายทอดโดยตรงระหว่างบุคคล เช่น การพบปะพูดคุย การประชุม เป็นต้น
•• การถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หนังสือเวียน
หนังสือแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
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๔.๒

การติดตามประเมินผล

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) การสร้างระบบติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อรับทราบผลการดำ�เนินงาน
รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ผลการตรวจติดตามการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองฯ ผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ผลการสำ�รวจความพึงพอใจ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกลไกเสริมแรงระดับ
บุคคล และนำ�ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะมีการสรุปผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�เพื่อเตรียมพร้อมหากผู้บริหาร
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการทราบข้อมูล
๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการติดตาม
ประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้ ทำ�ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อนผลการดำ�เนินงานอย่างถูกต้องมากทีส่ ดุ
๓) การนำ�ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาใช้ในการติดตาม
การจัดการด้านการเงินการคลัง โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระบบงาน ได้แก่ ระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ระบบการเงินและบัญชี ระบบบัญชีต้นทุน และระบบบริหารบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการจัดการด้านการเงิน
การคลังมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า
๔) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
การปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยจะมีการประเมินบุคลากรในทุก ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการดำ�เนินงานและพร้อมปรับเปลี่ยนการดำ�เนินงาน
หากมีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และให้รางวัลตอบแทน ตลอดจน
ใช้ในการวางแผนพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๕) การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและแก้ ไขปั ญ หาให้ ทั น
ต่อเหตุการณ์ โดยในทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญเกิดขึ้น หน่วยงานจะมีการประชุมคณะทำ�งาน
เพื่อทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ระดับความส�ำเร็จของ
การพัฒนานโยบาย
สวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาสังคม
ระดับความส�ำเร็จของ
ความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆ ในการจัด ๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕%
สวัสดิการสังคมเพื่อขับ
เคลื่อนนโยบาย
นโยบายด้านการจัด
สวัสดิการและพัฒนา
สังคมได้รับการบรรจุ ๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕%
อยู่ในแผนจังหวัดและ
น�ำไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แนวทางการด�ำเนินงาน

๑. ผลักดันและ ๑.๑ การจัดท�ำข้อเสนอ
ค่าเป้าหมาย
ขับเคลื่อน
เชิงนโยบาย กลไก
ปี๖๐ ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔
นโยบาย
มาตรการ แนวทาง
สวัสดิการ
การด�ำเนินงาน ที่เอื้อ
สังคมและ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย
๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕%
การพัฒนา
ให้กับผูบ้ ริหารและ
สังคม
คณะกรรมการ
ระดับชาติ

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย
๑. โครงการจัดท�ำและพัฒนา
แผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์
• แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม
ไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)
• แผนปฏิบัติการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
• จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)
• ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนขอทาน (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒. โครงการจัดท�ำข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อการจัดสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาสังคม
• โครงการน�ำเงินรายได้เฉพาะมาใช้
ในกิจการด้านสวัสดิการและการ
พัฒนาสังคม
• โครงการจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม





































































กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กสค.

กสค.

ทุกส�ำนัก/
กอง

ส�ำนักงาน
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ /กอง

แผนการด�ำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม

โครงการสำ�คัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย

58
แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการส�ำคัญ

๓. โครงการกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
๔. โครงการพัฒนากลไก
ทางกฎหมายด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนาสังคม
• ร่างอนุบัญญัติสนับสนุนองค์กรฯ
ที่ด�ำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
• จัดท�ำร่างอนุบัญญัติตาม
พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน ๒๕๕๙
๒. สร้างความ ๒.๑. การประสานความ
๑. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
เข้าใจและ
ร่วมมือในการท�ำงาน
และยุทธศาสตร์สู่วาระแห่งชาติ
ความร่วมมือ
ขับเคลือ่ นนโยบาย
• โครงการศูนย์ประสานงาน
ในการ
กลไกระหว่าง
องค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ
ขับเคลื่อน
หน่วยงานในกระทรวง • โครงการศูนย์ส่งเสริมความ
นโยบาย
และภาคีเครือข่าย
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
สวัสดิการ
ทุกระดับ
• โครงการการจัดสวัสดิการสังคม
สังคมและ
ส�ำหรับคนไทยในต่างประเทศ
การพัฒนา
๒. โครงการบริหารแผน
สังคม
ยุทธศาสตร์/แผนแม่บท
๒.๒ การบูรณาการการ
๑. โครงการจัดท�ำแผนบูรณาการ/
ท�ำงานและจัดท�ำ
บันทึกความร่วมมือในการ
บันทึกข้อตกลงความ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ร่วมมือกับหน่วยงาน
รัฐ-เอกชน และ
องค์การสวัสดิการ
สังคม ในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย

กลยุทธ์



















































กสค. ,กอส
กคส. ,กนช.

กสค.

กสค.

กสค.

กสค.

กคส.

กคส.





กคส.







กคส.







ส�ำนักงาน
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ /กอง

แผนการด�ำเนินการ
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ค่าเป้าหมาย
ปี๖๐ ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔
๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕%

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้บริการที่มี
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
๒. ร้อยละของ
๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕%
คนไร้ทพี่ งึ่
ผูอ้ ยูใ่ นภาวะ
ยากล�ำบาก
บุคคลขอทาน
ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
กลุม่ เสีย่ ง ทีผ่ า่ น
กระบวนการ
ฟืน้ ฟู/พัฒนา
มีระดับความ
สามารถในการ
พึง่ พาตนเองทีด่ ขี นึ้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย

แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการส�ำคัญ










๓. โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
• สถานีสวัสดิการ
• สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง
• สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์
และครอบครัว
๔. โครงการเครือข่ายประสานส่งต่อ
และจัดบริการผ่านกลไกระดับ
หมู่บ้าน ท้องถิ่น



































































กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

แผนการด�ำเนินการ

๒. โครงการสื่อสารสาธารณะ
เพื่อเข้าถึงบริการภาครัฐ

๑. พัฒนา ๑.๑ การสร้างโอกาสและ ๑. โครงการส�ำรวจและจัดท�ำ
ศักยภาพ
ช่องทางในการเข้าถึง
ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้า
บริการพื้นฐานภาครัฐ • การจัดท�ำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่
หมาย
เชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ๑. คนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ในภาวะยากลำ�บาก บุคคลขอทาน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. ประชากรบนพื้นที่สูงและพื้นที่นิคมสร้างตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมจัดการตนเองในระดับพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย
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60

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี๖๐ ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔
๓. อัตราการเพิ่มของ ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐%
คนไร้ที่พึ่ง ผู้อยู่ใน
ภาวะยากล�ำบาก
บุคคลขอทาน
ผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มเสี่ยง ที่
ผ่านกระบวนการ
ฟื้นฟู/พัฒนา
สามารถกลับสู่
ครอบครัว ชุมชนได้
๔. ระดับความส�ำเร็จ ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐%
ในการส่งเสริมการ
ด�ำเนินงานเพื่อ
การจัดการตนเอง
ของประชากรบน
พื้นที่สูงและพื้นที่
นิคมสร้างตนเอง
๕. ร้อยละของ
๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕%
ประชากรบนพื้นที่
สูงและพื้นที่
นิคมสร้างตนเอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมี่ส่วนร่วมใน
การจัดการตนเอง
ในระดับพื้นที่

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย

แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการส�ำคัญ




๒. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตกลุ่มเป้าหมาย






• ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
• ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และสร้างโอกาสเพื่อการมีอาชีพ
และรายได้
• ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่คนไร้ทพี่ งึ่
และคนขอทานในสถานคุ้มครองฯ
• ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส
กลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน













• ส่งเสริมการด�ำเนินงานมาตรฐานฯ


















































































กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

แผนการด�ำเนินการ

• จัดท�ำ/ทบทวนมาตรฐาน
การจัดบริการในหน่วยงาน

๑. พัฒนา ๑.๒ การพัฒนาศักยภาพ ๑. โครงการระบบการคุ้มครอง
ศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายในการ
ทางสังคมเพื่อการยังชีพแก่
กลุ่มเป้า
ช่วยเหลือตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย
หมาย
เพื่อการด�ำรงชีวิต
• จัดสวัสดิการตามหลักมนุษยธรรม
การมีอาชีพและ
ให้ผู้ไม่มีสถานะทางกฎหมาย
รายได้บนฐาน
• จัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพ
ความพอเพียง
คนขอทาน

กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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๑. พัฒนา
ศักยภาพ
กลุ่มเป้า
หมาย

กลยุทธ์

๑.๓ การส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งทุน/
ทรัพยากร
เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ด�ำรงชีวิตและ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน สังคม

แนวทางการด�ำเนินงาน







• สร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยง
เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง







๔. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ทักษะที่พึงประสงค์ส�ำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย







• โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน







• โครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน







• โครงการพัฒนาเกษตรที่สูง
โครงการหลวง







๑. โครงการสร้างชีวิตใหม่
ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน
คนไร้ที่พึ่ง
๒. โครงการส่งเสริมกิจการ
เพื่อสังคมในพื้นที่นิคมชาวเขา
และรองรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
๓. โครงการพัฒนาทักษะแก่
กลุ่มเป้าหมายให้รู้จักและเข้าถึง
แหล่งทุนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แผนการด�ำเนินการ























































กนช.

กนช.

กคส.

กคส.

กคส.

กนช.

กนช.

กนช.

กคส.

ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

• เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผตู้ ดิ เชือ้
เอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาเอดส์

โครงการส�ำคัญ

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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๑. พัฒนา
ศักยภาพ
กลุ่มเป้า
หมาย

กลยุทธ์

๑.๔ การสนับสนุน
การรวมตัวของ
กลุ่มเป้าหมาย
ในการท�ำกิจกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชน
และประเด็น
ทางสังคม

แนวทางการด�ำเนินงาน
๔. บูรณาการร่วมท้องถิ่น
ให้เกิดแหล่งทุนระยะสั้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในชุมชน
๕. โครงการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการครองชีพให้แก่
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
นิคมสร้างตนเอง
• ส�ำรวจรังวัดการถือครองทีด่ นิ
• รังวัดปักหมุดท�ำรั้ว
• ส�ำรวจรังวัดจัดท�ำแผนที่
• ส�ำรวจตรวจสอบผู้เข้าท�ำกิน
ในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง
๖. โครงการพัฒนาพื้นที่สงวน
เพือ่ กิจการนิคมสร้างตนเอง
๑. โครงการเสริมพลังการช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
และกลุม่ เสีย่ ง
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�ำ
ข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
• ส่งเสริมการสนับสนุนองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลน�ำร่องในการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งตามกฎหมาย
(อบต. ในพื้นที่ต้นแบบ)

โครงการส�ำคัญ





















































































กคส.

กคส.

กอส.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

แผนการด�ำเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย
๑. พัฒนา
ศักยภาพ
กลุ่มเป้า
หมาย

กลยุทธ์

๑.๕ การส่งเสริมการใช้
ระบบการจัดการ
รายกรณี (Case
Management)
กับกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชน
๑.๖ การพัฒนา
เทคโนโลยี
การให้บริการ
โดยเฉพาะส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถนะและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการด�ำเนินงาน

๓. บูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้
กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่
๔. โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า
บนพื้นที่สูง
๕. โครงการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นบนที่สูง

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการชุมชนบนพื้นที่สูง
๒. ส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวร
ชุมชนบนพื้นที่สูง

• การติดตามประเมินผลการด�ำเนิน
งานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)
• โครงการ Three for Change
(๓ สิ่งสู่การเปลี่ยนแปลง)
• โครงการอาสาคนท�ำดี
๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพรายกรณี
(Case Management)
กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

โครงการส�ำคัญ

































































กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กคส.

ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

แผนการด�ำเนินการ

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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แนวทางการด�ำเนินงาน

๒. สร้างและ ๒.๑ การพัฒนาระบบ
ยกระดับ
คัดกรองทีม่ มี าตรฐาน
มาตรฐาน
โดยทีมสหวิชาชีพ
บริการใน ๒.๒ การจัดท�ำและพัฒนา
สถาบัน
โปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพที่เหมาะสม
สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้อยู่ในภาวะเสี่ยง
๒.๓ การส่งเสริมการใช้
ระบบการจัดการ
รายกรณี (Case
Management)
ในสถาบัน
๒.๔ การสร้างและพัฒนา
ระบบส่งเสริมบริการ
ภายในสถาบันและ
ระหว่างหน่วยงาน
๒.๕ การสร้างและพัฒนา
ระบบการช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
อันเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสภาพ
ภูมิอากาศ

กลยุทธ์





























































แผนการด�ำเนินการ

















กคส.,กนช.
กยผ.,กอส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

กคส.

ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

๑. โครงการพัฒนาศูนย์บริจาค

ให้เป็นศูนย์ระดับประเทศ
๒. โครงการจัดท�ำเครือข่าย
ช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม 
อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
• ศูนย์พักพิงชั่วคราว (นิคม ชาวเขา)
• ส่งเสริมชุมชน ท้องถิ่น เพื่อเป็น
จุดพักพิงกรณีฉุกเฉิน
• จัดท�ำทะเบียนและระบบสารสนเทศ
เพื่อการช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน

๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพรายกรณี (Case
Management) ในสถาบัน
๒. โครงการวางระบบเครือข่าย
ผู้จัดการรายกรณี
๑. โครงการดูแลระยะยาว
ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย
(Long Term care)

๑. โครงการพัฒนาการดูแล
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มาตรฐาน
๒. โครงการจัดท�ำโปรแกรม
การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชนโดยสถาบัน

๑. โครงการพัฒนาระบบคัดกรอง
โดยทีมสหวิชาชีพ

โครงการส�ำคัญ

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย

แนวทางการด�ำเนินงาน

๒. สร้างและ ๒.๖ การพัฒนาเทคโนโลยี
ยกระดับ
การให้บริการ
มาตรฐาน
โดยเฉพาะส่งเสริม
บริการ
การใช้เทคโนโลยีและ
ในสถาบัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การฟื้นฟูสมรรถนะ
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ ในสถาบัน
๓. เสริมสร้าง ๓.๑ การปลูกฝังความรู้สึก
ทัศนคติ
ที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย
ที่ถูกต้อง
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
ของสังคม
เยาวชน และ
ต่อกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป ผ่าน
เป้าหมาย
กิจกรรมการสื่อสาร
สาธารณะ และสถาบัน
ทางสังคมในระดับ
พืน้ ที่ เช่น สถานศึกษา
องค์กรทางศาสนา
ครอบครัว ชุมชน

กลยุทธ์

๑. โครงการขับเคลื่อนและสร้าง
ความตระหนักรู้มาตรฐานที่พึง
ประสงค์ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย
๒. จัดบริการตามโครงการ
พระธรรมจาริก
๓. สนับสนุนการด�ำเนินงานโรงเรียน
เพียงหลวงตามโครงการพระด�ำริ
๔. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตามโครงการปาฏิหาริย์
แห่งชีวิต ( Miracle of Life)

โครงการส�ำคัญ

































กนช.

กนช.

กนช.

 กอส.,กนช.,
สลก.,กคส.

ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

แผนการด�ำเนินการ
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แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการส�ำคัญ

๔. สร้างและ ๔.๑ การสนับสนุนการจัด ๑. พัฒนาและส่งเสริมการจัด
พัฒนา
ระบบสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง
กลไกการ
และกลไกการ
๒. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและ
สร้างความ
ตรวจสอบ ก�ำกับดูแล
จัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่
มั่นคงทาง
เฝ้าระวัง เพื่อคุ้มครอง นิคมสร้างตนเอง
สังคมใน
และสร้างความเป็น
๓. เสริมสร้างความมั่นคงชุมชน
ระดับพื้นที่
ธรรมให้แก่สมาชิก
บนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน
๔. สนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการ
แว่นตาในสมเด็จพระเทพฯ
๕. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ส่วนกลาง
ในเขตนิคมสร้างตนเอง
๖. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน
และด้อยโอกาส
๗. งานพัฒนาพื้นที่ตามรอยเบื้อง
ยุคลบาทและการเผยแพร่
โครงการตามพระราชด�ำริ
๘. พัฒนาวิถีชุมชนบนพื้นที่สูง
๙. พัฒนาและส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง
(รูปแบบสะเนียน@โมเดล)

กลยุทธ์












































































กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

แผนการด�ำเนินการ
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แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการส�ำคัญ

๔. สร้างและ ๔.๒ การเสริมสร้าง
๑. โครงการส่งเสริมให้มีสถาบัน
พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ
เฉพาะด้าน (สถาบันเพือ่ การพัฒนา
กลไกการ
ในระบบสวัสดิการ
ทักษะ และส่งเสริมทักษะการด�ำรง
สร้างความ
ชุมชนรูปแบบต่างๆ
ชีวิตส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย)
มั่นคงทาง
แก่ประชาชนและ • พัฒนาการบริหารจัดการที่ดิน
สังคมใน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง แบบมีส่วนร่วม
ระดับพื้นที่
• พัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมฯ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ตามแนวพระราชด�ำริสมเด็จ
พระเทพฯ
• โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อการพัฒนาการเกษตร
แบบยั่งยืน
• ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
• พัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง
ด้านประชาคมอาเซียน
• พัฒนาศักยภาพสมาชิก
นิคมสร้างตนเองด้านประชาคม
อาเซียน

กลยุทธ์


































































กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

กนช.

ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

แผนการด�ำเนินการ
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แนวทางการด�ำเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

๑. การมี
๑.๑ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ตัวชี้วัด
ส่วนร่วม
และการสื่อสารสาธารณะ
ปี๖๐ ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔
ในการจัด
เพือ่ ให้สงั คมและภาคส่วนต่างๆ
ร้อยละของ ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐%
สวัสดิการ
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการ
ภาคีเครือข่าย
สังคมและ
มีส่วนร่วมจัดสวัสดิการ และ
ที่เข้าร่วมการ
พัฒนา
พัฒนาระดับพื้นที่ บนฐาน
จัดสวัสดิการ
สังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สังคมและ
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนาสังคม
ศักยภาพภาคีเครือข่ายเดิม
อย่างต่อเนือ่ ง
ให้เข้มแข็งและสร้าง
จากปีที่
เครือข่ายใหม่
ผ่านมา
อัตราการ ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐%
เพิ่มขึ้นของ
ภาคีเครือข่าย
ใหม่ที่เข้าร่วม
ในการจัด
สวัสดิการ
สังคมและ
พัฒนาสังคม

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย

๑. โครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเพื่อการ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายผลใน
ทุกพื้นที่
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
และอาสาสมัครของ พม.
๓. โครงการส่งเสริมท้องถิ่นในการ
ช่วยปฏิบัติงาน
๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของเครือข่ายและภาคประชาสังคม
๕. โครงการเสริมสร้างและพัฒนามาตรการ
และกลไกด้านอาสาสมัครเครือข่าย และ
ภาคประชาสังคม

๑. โครงการรณรงค์สร้างส�ำนึกความเป็น
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. โครงการสื่อสารสร้างพลังพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ : Move Together

โครงการส�ำคัญ































































กอส.

กอส.

กอส.

กอส.

กอส.

กอส.

แผนการด�ำเนินการ
ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

       เป้าประสงค์ ๑. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
       
    ๒. ภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรและบริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
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แนวทางการด�ำเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

๑. การมี
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
ตัวชี้วัด
ส่วนร่วม
ศักยภาพภาคีเครือข่ายเดิม
ปี๖๐ ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔
ในการจัด
ให้เข้มแข็งและสร้าง
ร้อยละของ ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐% สวัสดิการ
เครือข่ายใหม่
เครือข่ายที่มี
สังคมและ
การน�ำ
พัฒนา
ทรัพยากร
สังคม
มาใช้ในการ
ท�ำงานร่วมกัน
อัตราการ ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐%
เพิ่มของ
หน่วยงาน/
องค์การที่ขึ้น
ทะเบียน
รับรองการ
เป็นองค์การ
สวัสดิการ
๑.๓ การสร้างเสริมระบบความรับ
สังคม
ผิดชอบต่อสังคม(CSR) และ
อัตราการ ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐%
กิจการเพื่อสังคม(SE) เพื่อการ
เพิ่มของ
พัฒนาสังคมและการจัด
บุคลากรด้าน
สวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ
สวัสดิการ
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม/
สังคมที่ได้รับ
กลุ่มเพื่อท�ำกิจกรรม CSE/SE
การรับรอง
การจัดท�ำฐานข้อมูล
ความเป็น
ความต้องการรับบริการ
วิชาชีพ
จากหน่วย CSR และSE และ
การประสานเชือ่ มโยง
ความต้องการระหว่างผู้ให้
และผู้รับบนฐานการแบ่งปัน

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย

๓. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
เครือข่าย อาสาสมัครด้านสังคม
ระดับอาเซียน

๖. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
งาน อพม.
๘. โครงการเสริมพลังเพื่อการจัดสวัสดิการ
และการพัฒนาสังคม
๙. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครและ
ภาคประชาสังคมป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
๑๐. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการกับงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรสาธารณะประโยชน์
และองค์กรสวัสดิการชุมชน
๑. โครงการศูนย์ประสานงาน CSR/
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร/ศูนย์การให้
(ให้เอกชนด�ำเนินการ)
๒. โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางสังคม

โครงการส�ำคัญ















































































กอส.

กอส.

กอส.

สถาบันฯ

สถาบันฯ

กอส.

กอส.

กอส.

กอส.

แผนการด�ำเนินการ
ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง
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แนวทางการด�ำเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

๒. สร้างและ ๒.๑ การสร้างความเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด
พัฒนา
เพื่อการรับรองมาตรฐาน
ปี๖๐ ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔
กลไก
องค์การ และนักวิชาชีพด้าน
อัตราการ ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐%
บูรณาการ
สวัสดิการสังคม
เพิ่มของ
การจัด ๒.๒ การพัฒนาระบบคัดกรองและ
หน่วยงาน
สวัสดิการ
จัดสรรทรัพยากรตาม
บุคลากร
สังคมและ
พระราชบัญญัติส่งเสริม
ที่จัดบริการ
พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคม
สวัสดิการ
สังคม
๒.๓ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
สังคมให้เป็น
หน่วยงานและภาคีเครือข่าย
ไปตาม
ทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ
มาตรฐาน
ที่หลากหลายโดยเฉพาะการ
ที่ก�ำหนด
จัดท�ำบันทึกทางวิชาการและ
ปฏิบัติการ การจัดท�ำโครงการ
ต้นแบบเพื่อพัฒนา ขยายผล
การถ่ายโอนบริการสู่ชุมชน
ท้องถิน่ องค์การสวัสดิการสังคม
และการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ธุรกิจเอกชนร่วมด�ำเนินการ

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย

๑. การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในต่างประเทศ
๒. โครงการสนับสนุนเงินกองทุน
เพื่อการจัดสวัสดิการ
๑. โครงการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงและ
แผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง พม. กับภาคี
เครือข่ายในการท�ำงานบรรลุสู่เป้าหมาย
๒. โครงการส่งเสริมเครือข่าย
และอาสาสมัครคนไทยในต่างประเทศ
๓. โครงการศูนย์กลางความร่วมมือ/บทบาทน�ำ
ด้านสังคมในภูมิภาคและประชาคมโลก
• ศูนย์ฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์
ในอาเซียน
• จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครอาเซียน
• Social Work Day UN ESCAP (การจัด
งานวันสังคมสงเคราะห์โลกในประเทศไทย)
๔. โครงการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตาม
กรอบความร่วมมืออาเซียน

๑. การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.)

โครงการส�ำคัญ
































































กอส.

กสค.

กอส.

กอส.

กสค.

กอส.

กสค.

แผนการด�ำเนินการ
ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง
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แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการส�ำคัญ

๑. เสริมสร้าง
๑.๑ พัฒนาองค์การสูก่ ารเรียน ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พส.
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การพัฒนาคน
รูโ้ ดยเฉพาะการเพิม่
ให้เป็นมืออาชีพ
ปี๖๐ ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท�ำงาน
• โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ร้อยละของ ๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕%
(SMART ๔.๕)
และส่งเสริมการเรียนรู้
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บุคลากร
ของบุคลากรรวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์
ที่ได้รับ
หลักการจัดการ
การพัฒนา
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔ SMART :
สามารถน�ำ
ผู้ปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
Smart Network
ความรู้
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
Smart Service
ไปใช้ใน
ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
Smart Office
การพัฒนา
Smart Look และ
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
งานเชิง
๕ ค่านิยมร่วม คือ
มือใหม่ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
บูรณาการ
Sincerity (จริงใจ)
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ร้อยละ
๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕%
Morality (มีศีลธรรม)
รุ่นใหม่ส�ำหรับรองรับการเกษียณอายุ
นวัตกรรม
Active (กระตือรือร้น)
ราชการ (Smart Genertion)
ด้านพัฒนา
Responsibility
• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สังคมและ
(รับผิดชอบ)
สวัสดิการ
Teaching (สอนงานเป็น) ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ที่น�ำไปใช้
• โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย



















































































กยผ.

กยผ.

สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

แผนการด�ำเนินการ
ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง

๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นองค์การทันสมัย
       
๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พร้อมสนับสนุนงานเชิงนโยบาย การจัดการ
                               และการบริการ

       เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ
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แนวทางการด�ำเนินงาน

๑. เสริมสร้าง
๑.๑ พัฒนาองค์การสูก่ ารเรียน
ค่าเป้าหมาย
การพัฒนาคน
รูโ้ ดยเฉพาะการเพิม่
ปี๖๐ ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท�ำงาน
ร้อยละ
๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕%
(SMART ๔.๕)
และส่งเสริมการเรียนรู้
ความพึง
ของบุคลากรรวมถึง
พอใจของ
หลักการจัดการ
ผู้ใช้งาน
๔ SMART :
ระบบ
Smart Network
สารสนเทศ
Smart Service
Smart Office
Smart Look และ
๕ ค่านิยมร่วม คือ
Sincerity (จริงใจ)
Morality (มีศีลธรรม)
Active (กระตือรือร้น)
Responsibility
(รับผิดชอบ)
Teaching (สอนงานเป็น)
๑.๒ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการท�ำงานรองรับ
ประชาคมอาเซียน
และการท�ำงานบูรณา
การทั้งในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย

๑. โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร
ผู้ให้บริการจัดสวัสดิการสังคม
แก่กลุ่มเป้าหมาย
๒. พัฒนานักวิจัยด้านพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคม
๓. สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง
(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา จ.เชียงใหม่)

• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English Camp For
Developing English Skills)
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ค่ายภาษาเขมรเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาเขมร”
• โครงการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนา
บุคลากร 4 ภาค
๒. โครงการจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่
กระทรวงเทียบเคียงหน่วยงาน
ที่มีมาตรฐาน (SCG/ปตท./
ธนาคารแห่งประเทศไทย/ทหาร)
๓. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครและเครือข่าย
ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการส�ำคัญ







กนช.





สถาบันฯ

สลก.





สลก.

กยผ.

กยผ.























สลก.



















แผนการด�ำเนินการ
ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง
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ตัวชี้วัดส�ำคัญและค่าเป้าหมาย

แนวทางการด�ำเนินงาน

๑.๓ พัฒนาระบบ กลไกเพื่อ
ให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้
ประสบการณ์เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และสร้าง
วัฒนธรรมการท�ำงาน
ร่วมกันของคนต่างวัย

๑. เสริมสร้างการ ๑.๒ เพิ่มขีดความสามารถ
พัฒนาคนเพื่อ
ในการท�ำงานรองรับ
พัฒนา
ประชาคมอาเซียนและ
(SMART
การท�ำงานบูรณาการ
๔.๕)
ทั้งในองค์กร
(SMART ๔.๕)
และภายนอกองค์กร

กลยุทธ์
๔. ศูนย์ประสานงานโครงการ
ตามพระราชด�ำริ
๕. โครงการเสริมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการองค์การ กอส.
๖. โครงการบ่มเพาะต้นกล้าพัฒนา
สังคม (Internship)
๗. โครงการทุนรักษ์พัฒนาบ้านเกิด
(ทุนการศึกษานักสังคมสงเคราะห์/
นักพัฒนาสังคมในอนาคต)
๑. โครงการจัดท�ำกรอบอัตราก�ำลัง
๒. โครงการทบทวนต�ำแหน่งงาน
และสภาพการจ้าง
๓. โครงการจัดท�ำเอกสารบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description)
๔. โครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์
์ (HR Deparment Structure)
๕. โครงการสร้างมาตรฐานการสรรหา
และคัดเลือกเพื่อการเป็นองค์กร
ในใจของตลาดแรงงาน
(Employer of Choice)
๖. โครงการก�ำหนดมาตรฐานการเข้าสู่
ต�ำแหน่งด้วย Employee Profile
๗. โครงการพัฒนาสายอาชีพ
(Career Development Plan)

โครงการส�ำคัญ











สลก.

สลก.







สลก.







สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

กอส.

กนช.

สลก.























































แผนการด�ำเนินการ
ส�ำนักงาน/
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แนวทางการด�ำเนินงาน

โครงการส�ำคัญ

๑. เสริมสร้างการ ๑.๓ พัฒนาระบบ กลไกเพื่อ ๘. โครงการการจัดท�ำระบบบริหารผล
พัฒนาคนเพื่อ
ให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้
การปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
พัฒนา
ประสบการณ์เท่าทันการ
(SPMS Strategic Performance
(SMART
เปลีย่ นแปลง และสร้าง
Management System)
๔.๕)
วัฒนธรรมการท�ำงาน ๙. โครงการการจัดท�ำระบบประเมินผล
ร่วมกันของคนต่างวัย
การปฏิบัติงาน (Performance
Appraisal System)
๑๐. โครงการจัดท�ำระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามความทุ่มเท
(Contribution - based Pay)
๑๑. โครงการพัฒนาความแตกต่าง
อย่างกลมกลืน (Diversity
Management)
๑.๔ การสื่อสารในองค์การ ๑. โครงการเสริมสร้างความสมดุล
เพื่อสร้างความสมดุล
ของคุณภาพชีวิตกับการท�ำงาน
ระหว่างการท�ำงาน
ของบุคลากร พม.
และคุณภาพชีวิต
• โครงการสร้างรายได้สู่สวัสดิการ
บุคลากร
• โครงการพัฒนาสวัสดิการโดนใจ
• โครงการส�ำรวจความผูกพันของ
บุคลากร (Employee Engagement)
• โครงการถ่ายทอดผลการส�ำรวจ
ความผูกพันสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์
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สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

สลก.
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แผนการด�ำเนินการ
ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง
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แนวทางการด�ำเนินงาน

๒. ส่งเสริม
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน
สนับสนุนให้มี
ให้มีการคิดค้นพัฒนา
การคิดค้น
นวัตกรรมเชิงนโยบาย
พัฒนา
ด้านบริการด้านวิจัย
นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา
ด้านสวัสดิการ ๒.๒ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังคมและ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่
พัฒนาสังคม
มาพัฒนาต่อยอด
เพื่อสร้างนวัตกรรม
ด้านสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาสังคมที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๓ การจัดการความรู้เพื่อ
การจัดสวัสดิการสังคม
และพัฒนาสังคม
๓. พัฒนาระบบ ๓.๑ ส่งเสริมศักยภาพ
เทคโนโลยี
ในการใช้ระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
และการสือ่ สาร
เพื่อการท�ำงาน
ทีพ่ ร้อม
สนับสนุนงาน
นโยบายการ
จัดการและ
การบริการ

กลยุทธ์

๑. โครงการศึกษาวิจัยการส่งเสริม
กิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
นิคมสร้างตนเอง
๑. โครงการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
(paperless/e-conference/
e-payment/e-eventory)
๒. โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์เพือ่ ทดแทนเครือ่ งเดิม
๓. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้ส�ำนักงาน กอง กลุ่ม
และหน่วยงาน

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคิดค้น
พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายด้าน
บริการด้านวิจัยเพื่อการพัฒนา

โครงการส�ำคัญ

กยผ.












กยผ.

กยผ.

กยผ.
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แผนการด�ำเนินการ
ส�ำนักงาน/
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ กอง
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โครงการส�ำคัญ

๔. โครงการพัฒนาระบบยืนยันตัวตน
และระบบจัดเก็บข้อมูลทางการ
จราจรคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงาน
๕. โครงการบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๖. โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และหน่วยงาน
๗. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ระบบสารสนเทศกรม แก่
บุคลากรส่วนกลางและหน่วยงาน
๘. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานทรัพยากรมนุษย์ (HRIS :
Human Resource
Information System)
๓.๒ พัฒนาระบบข้อมูล
๑. โครงการปรับปรุงระบบการบริหาร
สารสนเทศให้ทันต่อ
จัดการภายใน (Intranet)
การเปลี่ยนแปลง
๒. โครงการปรับปรุงระบบข้อมูล
มีมาตรฐาน
กลุ่มเป้าหมายของ พส.
และเชื่อมโยงบูรณาการ
๓. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กับหน่วยงานอื่น
พื้นฐานประชากรชาวเขา
บนพื้นที่สูง
๔. โครงการจัดท�ำระบบ
แผนปฏิบัติราชการออนไลน์

แนวทางการด�ำเนินงาน

๓. พัฒนาระบบ ๓.๑ ส่งเสริมศักยภาพ
เทคโนโลยี
ในการใช้ระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
และการสือ่ สาร
เพื่อการท�ำงาน
ทีพ่ ร้อม
สนับสนุนงาน
นโยบายการ
จัดการและ
การบริการ

กลยุทธ์

กยผ.
กยผ.
กยผ.
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ขั้นตอนในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมฯ ได้มีการดำ�เนินงานตามขั้นตอนการ
จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงาน ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นโยบาย
รั ฐ บาล นโยบายกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงของมนุ ษ ย์
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๖) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙ แผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ � เนิ น งานเพื่ อ ใช้ ป ระกอบ
การวางแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๒. จัดประชุมเพื่อกำ�หนดกรอบการดำ�เนินงาน
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (focus group) กับผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องมาประกอบในการจัดทำ�
ร่างแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนสำ�นัก/กอง/กลุ่มในส่วนกลาง
และหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค ได้แก่ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชา
สังคม ผู้แทนกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการสร้างเสริมสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำ�นักเลขานุการกรมฯ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน รวมถึงหน่วยงาน
นิคมสร้างตนเอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์พัฒนาชาวเขา โดยมีองค์ประกอบ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ
๓.๑ การทบทวน และวิเคราะห์สถานการณ์ โดยเทคนิค S.W.O.T Analysis
๓.๒ การทบทวนและกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
๓.๓ การกำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์
๓.๔ การกำ�หนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
๓.๕ การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
๓.๖ การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนงาน/โครงการ
๔. การนำ�เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์เบื้องต้นต่อผู้บริหาร และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าหน่วยงาน
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและผู้แทนสำ�นัก/กอง/กลุ่ม
๕. จัดประชุมผู้แทนสำ�นัก/กอง/กลุ่ม เพื่อปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์และนำ�เสนอขอความเห็นชอบ
ต่อผูบ้ ริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพือ่ ประกาศใช้ และทำ�การสือ่ สารองค์กรไปสูร่ ะดับปฏิบตั กิ ารอย่างทัว่ ถึง
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การรวบรวมความคาดหวัง
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมฯ

การน�ำเสนอความคาดหวัง
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมฯ แก่ผู้บริหาร
และบุคลากรของกรมฯ
การวิเคราะห์ SWOT
โดยผู้บริหารและบุคลากรของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การก�ำหนด วิสัยทัศน์
และพันธกิจของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ
การจัดท�ำประเด็นยุทธศาสตร์
แผนทีย่ ทุ ธศาสตร์ เป้าประสงค์
และตัวชี้วัด
การจัดท�ำ Strategic Plan/
Initiatives

๑.

๒.

๖.

๕.

๔.

๓.

กิจกรรม

ล�ำดับ

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๒ ๔

ผลที่ได้

คณะท�ำงาน ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่
จัดท�ำแผน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และตัวชี้วัดของกรมฯ
คณะท�ำงาน ได้ Strategic Plan/
จัดท�ำแผน Initiatives ของกรมฯ

คณะท�ำงาน ได้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
จัดท�ำแผน ของกรมฯ

คณะท�ำงาน ความต้องการ
จัดท�ำแผน และความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ
คณะท�ำงาน ความต้องการ
จัดท�ำแผน และความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ
คณะท�ำงาน ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
จัดท�ำแผน ภัยคุกคามของกรมฯ

ผู้รับผิด
ชอบ

กระบวนการในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๔.๒ การสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ สู่บุคลากรในระดับต่างๆ ของกรมฯ

• ผูบ้ ริหารระดับส�ำนัก/กอง และหรือตัวแทน • ผู้บริหารระดับส�ำนัก/
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
กอง และหรือตัวแทน

• ผู้บริหาร
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
• ผูบ้ ริหารระดับส�ำนัก/กอง และหรือตัวแทน
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

๔.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์
กิจกรรมที่ ๔ การก�ำหนด
และพันธกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

๑.๔ การสรุปความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

• ผู้บริหาร
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
• ผูบ้ ริหารระดับส�ำนัก/กอง และหรือตัวแทน
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๓ การรวบรวมความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ

• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

กิจกรรมที่ ๓ การวิเคราะห์ SWOT ๓.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ SWOT ของกรมฯ
โดยผู้บริหารและบุคลากร
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๒ การรวบรวมความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยแบบสอบถาม

• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

เจ้าภาพ

• ผู้บริหาร
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
• ผูบ้ ริหารระดับส�ำนัก/กอง และหรือตัวแทน
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
• ส�ำนัก/กอง

ผู้เกี่ยวข้อง

๑.๑ การก�ำหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ

รายละเอียด

๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน�ำเสนอสรุปความคาดหวัง
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่ผู้บริหาร
และบุคลากรของกรมฯ

กิจกรรมที่ ๒ การน�ำเสนอ
ความคาดหวังจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ
แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมฯ

กิจกรรมที่ ๑ การรวบรวม
ความคาดหวังจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ

กิจกรรม

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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รายละเอียด

กิจกรรมที่ ๖ การจัดท�ำ
Strategic Plan/Initiatives

• ผู้บริหาร
• ผูบ้ ริหารระดับส�ำนัก/กอง/หน่วยงาน
และหรือตัวแทน
• หัวหน้าหน่วยงาน และหรือผู้แทน
• ผู้แทนส่วนราชการอื่น

• ผู้บริหาร
• ผูบ้ ริหารระดับส�ำนัก/กอง/หน่วยงาน
และหรือตัวแทน
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

ผู้เกี่ยวข้อง
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

เจ้าภาพ

• ผู้บริหาร
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
• ผูบ้ ริหารระดับส�ำนัก/กอง และหรือตัวแทน
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

๖.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแผนงาน
โครงการที่แต่ละหน่วยงานน�ำเสนอ

• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

• ผู้บริหารระดับส�ำนัก/กอง และหรือตัวแทน • ผู้บริหารระดับส�ำนัก/
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
กอง และหรือตัวแทน

๖.๒ แต่ละหน่วยงานจัดท�ำแผนงาน โครงการภายใต้
กรอบกลยุทธ์และแผนงานหลักของกรมฯ

๖.๔ การจัดท�ำรายงานสรุปแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคม • คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
และสวัสดิการ

• ผู้บริหาร
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
• ผูบ้ ริหารระดับส�ำนัก/กอง และหรือตัวแทน
• คณะท�ำงานจัดท�ำแผน

๖.๑ การก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานหลัก

๕.๓ การสื่อสารถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ • ผูบ้ ริหารระดับส�ำนัก/กอง และหรือตัวแทน • ผู้บริหารระดับส�ำนัก/
เป้าประสงค์ และตัวชีว้ ดั สูบ่ คุ ลากรในระดับต่างๆ ของกรมฯ • คณะท�ำงานจัดท�ำแผน
กอง และหรือตัวแทน

๕.๒ การรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย

กิจกรรมที่ ๕ การจัดท�ำประเด็น ๕.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำประเด็นยุทธศาสตร์
แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

กิจกรรม

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ผลการประเมินสภาพแวดล้อม
จุดแข็ง
ประเด็น

๑. กรมฯ มีกฎหมายหลัก มีกฎหมายเฉพาะ เช่น พ.ร.บ. ขอทาน/ไร้ที่พึ่ง ที่มีกรอบ ทิศทางการทำ�งาน
อำ�นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านตามกฎหมายทีช่ ดั เจน เป็นเครือ่ งมือในการวางระบบและจัดบริการด้าน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ และ พ.ร.บ.การคุม้ ครองคนไร้ทพ่ี ง่ึ
๒. กรมฯ มีองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการทำ�งานร่วมกันด้านการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กรมฯ มีแนวทางในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม
เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเข้าถึงพื้นที่และชุมชน
๔. บุคลากรมีประสบการณ์ ความชำ�นาญด้านบริการ มีนักวิชาการเฉพาะด้าน (นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาสังคม) และมีบุคลากรที่มีจิตมุ่งบริการ เน้นการทำ�งานเป็นทีมและพร้อมปรับตัว
สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมฯ
๕. กรมฯ มีรูปแบบและแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำ�งานให้เกิดความคล่องตัว
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ
๖. กรมฯ มีแนวทางในการวัดผลการทำ�งาน การพัฒนาคุณภาพในการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนำ�มาช่วยพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

นํา้ หนัก
๒๐๘
๙๐
๕๓
๕๒
๑๕
๔

จุดอ่อน
ประเด็น
๑. กรมฯ ขาดการจัดการฐานข้อมูลอย่างบูรณาการและยังไม่สามารถนำ�ข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ�และไม่ครอบคลุม
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
๒. การปรับโครงสร้างกรมฯ ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากขาดการวิเคราะห์อย่างรอบด้านถึงเหตุผล
ความจำ�เป็นในการแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่ของกรมฯ
๓. กรมฯ ขาดบุคลากรที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้านที่จะรองรับบทบาท ภารกิจใหม่ของกรมฯ
ทำ�ให้บางภารกิจของกรมฯ ขาดผู้สืบทอดที่มีความรู้ความชำ�นาญเฉพาะด้านและมีความจำ�เป็น
ต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรของกรมฯ มีแนวโน้มเข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการใน ๕-๑๐ ปี
๔. การปรับโครงสร้างใหม่ทำ�ให้เกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่ของบุคลากร บางงานภาระงาน
มากขึ้น แต่อัตรากำ�ลังไม่เพียงพอทำ�ให้ขาดขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน
๕. กรมฯ ขาดการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่ถูกต้อง
แม่นยำ� ส่งผลต่อการนำ�ไปใช้ในการวางแผนการทำ�งาน
๖. บุคลากรระดับปฏิบัติการขาดความมั่นคงและประสบการณ์ในการทำ�งาน เนื่องจาก
เป็นอัตราจ้างเหมา เข้า-ออกบ่อย และไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาเท่าที่ควร

นํา้ หนัก
๑๒๔
๑๑๔
๘๘
๕๒
๔๗
๔๒
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ประเด็น
๗. ระบบการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
และบริบทของแต่ละพื้นที่ มีผลทำ�ให้การดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นา้ํ หนัก
๓๔

โอกาส
ประเด็น

นา้ํ หนัก

ประเด็น

นํ้าหนัก

๑. นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทำ�ให้เป็นโอกาสพัฒนา
รูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งและได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
๑๒๓
ในการดำ�เนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
๒. กรมฯ มีภาคีเครือข่าย CSR SE ตระหนักถึงการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มากขึ้น และมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ
๕๕
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
๓. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำ�คัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนขอทานคนไร้ที่พึ่ง ชาวเขา
และกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงนิคมสร้างตนเองเป็นโอกาสในการพัฒนาสวัสดิการและออกกฎหมาย
๔๕
เพื่อคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
๔. กรมมีพันธะสัญญาและความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาสังคม
ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อาสาสมัคร เพื่อนำ�มาพัฒนาการทำ�งาน
๓๒
ที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล
๕. ขบวนการร่างกฎหมายในปัจจุบันมีผลทำ�ให้การออกแบบและปรับปรุงกฎหมายที่สอดคล้อง
๒๗
กับสถานการณ์ทางสังคมและสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความคุ้มครองและพัฒนาที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ
๖. ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทำ�ให้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของ
๒๕
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๗. การปรับปรุงบทบาทของกรมฯ จากหน่วยปฏิบัติเป็นทั้งหน่วยปฏิบัติและนโยบายวิชาการ
ทำ�ให้เป็นโอกาสในการจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบปัญหา ๑๙
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๘. สังคมให้ความสนใจและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสังคมและการดำ�เนินงานด้านสวัสดิการมากขึ้น ๑๔

ภัยคุกคาม
๑. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล ส่งผลต่อการทำ�งานด้านบริการวิชาการ
และนโยบายของผู้บริหารกรม
๒. สถานการณ์ปัญหาสังคมมีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไข
ช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์
๓. ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลให้ขาดความชัดเจนในการขับเคลื่อนงาน
ตามภารกิจ
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๑๑๔
๘๒
๕๙

ถอย
อดทน

1 กรมฯ ขาดการจัดการฐานขอมูล
124
2 การปรับโครงสรางกรมฯ
114
3 กรมฯ ขาดบุคลากร
88
รวม
599
รวม %
35.13

Weeknesses

ปรับปรุง

ใชพันธมิตร

123
55
45
355
20.82

Threats

1 ความไมตอเนื่องของนโยบาย
2 สถานการณปญหาสังคม
3 ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจสังคม
รวม
รวม %

10/8/2558 0:00

จํานวนผูประเมิน = 31

114
82
59
329
19.30

ชื่อ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วิสัยทัศน To be …………………..
พันธกิจ To do ……………………

1 นโยบายรัฐบาลที่ใหความสําคัญ
2 กรมฯ มีภาคีเครือขาย
3 ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ
รวม
รวม %

Opportunities

หลบเลี่ยง

ปองกันตัว

1 กรมฯ มีกฏหมายหลัก
2 กรมฯ มีองคกรภาคีเครือขาย
3 กรมฯ มีแนวทางในการสงเสริม
รวม
รวม %

รุกดําเนินงานเอง

เรงขยายงาน

ต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

208
90
53
422
24.75

Strengths

ผูประเมิน = เดี่ยว
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(ตัวอย่าง) แบบสอบถามเพื่อนำ�ข้อมูลไปใช้ในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ด้านศักยภาพของผู้บริหาร
สำ�นัก/กอง/หน่วยงานในสังกัด พส.................................................
คำ�ชี้ แจง จากประเด็ น ด้ า นศั ก ยภาพของผู้ บ ริ ห ารต่ อ ไปนี้ ขอให้ ท่ า นโปรดพิ จ ารณาที ล ะประเด็ น แล้ ว
ตอบคำ�ถามว่า ประเด็นนั้นมีความสำ�คัญต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของท่านมากน้อยเพียงใด และ
ในปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำ�เนินการไปแล้วในระดับใด โดยทำ�เครื่องหมาย P ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน
ความสำ�คัญของประเด็นนี้
ต่อผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

สถานะปัจจุบัน
(ได้ดำ�เนินการในประเด็น
เหล่านี้เป็นอย่างไร)
ประเด็น
มาก มาก น้อย น้อย ไม่ม/ี ไม่พบ มาก มาก น้อย น้อย
ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด ในการ ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด
(๔)
(๑) ให้บริการ (๔)
(๑)
ด้าน Smart Service (การเป็นเลิศด้านการบริการ)
๑. ทุ่มเทและพยายามทำ�งานเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ประชาชน/ผู้รับ
บริการภายใน/ภายนอก ของกรมฯ
๒. คิดถึงประโยชน์และความพึงพอใจ
ของประชาชน/ผู้รับบริการภายใน/
ภายนอกเป็นหลัก เมื่อต้องตัดสินใจ
หรือลงมือทำ�งานต่างๆ
๓. เต็มใจในการให้คำ�ปรึกษา/แนะนำ�/
ช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการภายใน/
ภายนอก โดยไม่จำ�เป็นต้องได้รับ
การร้องขอ
๔. ตั้งมาตรฐานและเป้าหมายการให้
บริการ/งานในระดับสูง เพื่อท้าทาย
ตนเอง และทีมงานให้ใช้ความ
พยายามเพิ่มมากขึ้น
๕. ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสมแม้เมื่อเผชิญกับ
ปัญหาหรือแรงกดดัน
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ความสำ�คัญของประเด็นนี้
ต่อผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
ประเด็น

สถานะปัจจุบัน
(ได้ดำ�เนินการในประเด็น
เหล่านี้เป็นอย่างไร)
มาก มาก น้อย น้อย ไม่ม/ี ไม่พบ มาก มาก น้อย น้อย
ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด ในการ ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด
(๔)
(๑) ให้บริการ (๔)
(๑)

๖. เข้าแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่ขัดขวางการให้บริการสำ�หรับ
ประชาชน/ผู้รับบริการภายใน/
ภายนอกของกรมฯ อย่างทันการณ์
ด้าน Smart Network (การเป็นเลิศด้านการสร้างเครือข่าย)
๗. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเปิดตัวเอง
เพื่อทำ�ความรู้จักกับผู้คนกลุ่มต่างๆ
๘. ริเริ่มและรักษาความสัมพันธ์กับภาคี
เครือข่ายรายเดิมและรายใหม่ๆ
เพื่อต่อยอดหรือสร้างความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงาน
๙. สื่อสารโดยโน้มน้าวใจคู่สนทนา
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้ได้รับ
การสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ
๑๐. พัฒนากระบวนการและระบบ
การทำ�งานให้ตอบสนอง
ความต้องการและอำ�นวย
ความสะดวกให้แก่ภาคีเครือข่าย
ของกรมฯ ในการทำ�งานร่วมกัน
๑๑. สร้างและรักษาความไว้วางใจ
ให้เกิดขึ้นแก่ภาคีเครือข่าย
ของกรมฯ
๑๒. เจรจาต่อรองกับภาคีเครือข่าย
ของกรมฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ และ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุล
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ความสำ�คัญของประเด็นนี้
ต่อผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

สถานะปัจจุบัน
(ได้ดำ�เนินการในประเด็น
เหล่านี้เป็นอย่างไร)
ประเด็น
มาก มาก น้อย น้อย ไม่ม/ี ไม่พบ มาก มาก น้อย น้อย
ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด ในการ ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด
(๔)
(๑) ให้บริการ (๔)
(๑)
ด้าน Smart Office (การเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์สถานที่ทำ�งาน)
๑๓. สร้างสภาพแวดล้อม/สถานที่
ทำ�งานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้สะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบ
และทันสมัย
๑๔. สนับสนุนและผลักดันให้ทีมงาน
ทำ�ความสะอาด สะสาง และ
จัดระบบระเบียบของสถานที่
ทำ�งานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อยู่เสมอ
๑๕. เปิดโอกาสให้ทีมงานได้เสนอไอเดีย
ใหม่ๆ ในการจัดระเบียบหรือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/สถานที่
ทำ�งาน
๑๖. ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
จัดสภาพแวดล้อม/สถานที่ทำ�งาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๗. มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์
และการนำ�อุปกรณ์สำ�นักงาน
อุปกรณ์สื่อสาร และ IT มาใช้
ประโยชน์ในสำ�นักงาน
๑๘. วางผังสถานทีท่ �ำ งานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้เอื้อและสะดวก
ต่อการปฏิบัติงานจริง
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ความสำ�คัญของประเด็นนี้
ต่อผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

สถานะปัจจุบัน
(ได้ดำ�เนินการในประเด็น
เหล่านี้เป็นอย่างไร)
ประเด็น
มาก มาก น้อย น้อย ไม่ม/ี ไม่พบ มาก มาก น้อย น้อย
ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด ในการ ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด
(๔)
(๑) ให้บริการ (๔)
(๑)
ด้าน Smart Look (การเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์บุคลากร)
๑๙. วางตัวได้อย่างเหมาะสม มีความ
น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของ
คนภายในและภายนอกกรมฯ
๒๐. กระตือรือร้นในการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เรียนรู้และพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ
๒๑. มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว
และพลิกแพลงสถานการณ์รอบตัว
เพื่อทำ�ให้งานที่รับผิดชอบบรรลุ
ผลสำ�เร็จได้อย่างมีประสิทธิผล
แม้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
๒๒. สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้อื่นเสนอ
ความคิด (Idea) ใหม่ๆ และ
มุมมองที่หลากหลายในการทำ�งาน
๒๓. สร้างบรรยากาศที่ทำ�ให้ทีมงาน
รู้สึกมั่นใจและกล้าที่จะทดลองทำ�
สิ่งใหม่ๆ
๒๔. ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ค้นหาทางแก้ปัญหา และวิธีการ
ทำ�งาน แบบใหม่ๆ โดยไม่ยึดติด
กับวิธีเดิมๆ ที่เคยใช้มาก่อน
สิ่งที่ควรปรับปรุง.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

89

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

(ตัวอย่าง) แบบสอบถามเพื่อนำ�ข้อมูลไปใช้ในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ใช้ประเมินผลส่วนสนับสนุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
บุคลากร ด้านวิชาการ ด้านพัฒนาระบบราชการ ด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ด้านบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้ า นบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ด้ า นการรายงาน ตรวจสอบ
และติดตาม
สำ�นัก/กอง/หน่วยงานในสังกัด พส.................................................
คำ�ชี้ แจง จากประเด็นด้านบริหารการเงินการคลังต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดพิจารณาทีละประเด็นแล้ว
ตอบคำ�ถามว่า ประเด็นนั้นมีความสำ�คัญต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของท่านมากน้อยเพียงใด และ
ในปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำ�เนินการไปแล้วในระดับใด โดยทำ�เครื่องหมาย P ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน

ประเด็น

ด้านเจ้าหน้าที่
๑. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงาน
ที่ให้บริการ
๒. มีความกระตือรือร้นและเต็มใจ
ให้บริการ
๓. ให้บริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔. กำ�หนดได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
๕. โปร่งใสและตรวจสอบได้
๖. รวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
๗. มีความหลากหลาย สะดวกและทันสมัย
๘. หนังสือราชการ/ หนังสือเวียนชัดเจน
และรวดเร็ว
๙. โทรศัพท์ติดต่อได้ง่ายและสะดวก
๑๐. Website/กระดานข่าวครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย
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ความสำ�คัญ
ของประเด็นนี้ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

สถานะปัจจุบัน
(ได้ดำ�เนินการในประเด็น
เหล่านี้เป็นอย่างไร)
มาก มาก น้อย น้อย ไม่มี/ไม่พบ มาก มาก น้อย น้อย
ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด ในการให้ ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด
(๔)
(๑) บริการ (๔)
(๑)
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ประเด็น

ความสำ�คัญ
ของประเด็นนี้ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

สถานะปัจจุบัน
(ได้ดำ�เนินการในประเด็น
เหล่านี้เป็นอย่างไร)
มาก มาก น้อย น้อย ไม่มี/ไม่พบ มาก มาก น้อย น้อย
ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด ในการให้ ที่สุด (๓) (๒) ที่สุด
(๔)
(๑) บริการ (๔)
(๑)

ด้านบริการ
๑๑. การตอบข้อหารือ/ คำ�วินิจฉัย/ อนุมัติ
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนรวดเร็ว
๑๒. การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
๑๓. การให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง สมํ่าเสมอ
สอดคล้องกับความต้องการ
๑๔. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง
รวดเร็วทันเหตุการณ์
๑๕. คู่มือ/แนวทางปฏิบัติสามารถนำ�ไป
ปฏิบัติงานได้จริง ชัดเจน ครอบคลุม
ผลที่ได้รับจากการบริการ
๑๖. หน่วยงาน/ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๗. หน่วยงาน/ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติ
ภารกิจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
สิ่งที่ควรปรับปรุง.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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