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รายงานผลการด าเนินตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (3A) 
หน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ข้อมูลรายงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2560 

นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

A1 นโยบายเร่งด่วน 

1.1.2 การ
พัฒนาที่อยู่
อาศัย ผู้มี
รายได้น้อย 
ผู้สูงอาย ุและ
คนพิการ 

1) กิจกรรม ซ่อมแซม
บ้านเรือนราษฎร
ครอบครัวที่ยากจน และ
ด้อยโอกาส ในพ้ืนที่
ชายแดนใต้ 

จ านวน
บ้านเรือน
ราษฎร
ครอบครัว
ยากจนที่ได้รับ
การซ่อมแซม 
(1,988 หลัง) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  
จ านวน 1,988 หลัง 
 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- ส่งมอบวัสดุอุปกรณซ์่อมแซมบ้าน
แล้วเสร็จ จ านวน 1,988 หลัง 

- 

1.1.7 การ
พัฒนาระบบ
สวัสดิการ
สังคม 
 

1) กิจกรรม พัฒนาระบบ
สวัสดิการเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมอย่าง
มีเงื่อนไข 
 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การผลักดัน
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
ผู้มีรายได้ไม่เกิน 
10,000บาท/ปี ใน
โครงการลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
ปี 2560 จ านวน 
600,000 คน 

- - - เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 
ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในโครงการ
สวัสดิการลดความเหลื่อมล้ า โดยมีการ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดย
ช่วยเหลือกลุ่มท่ีไม่มีรายได้และมีรายได้
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี จ านวน  

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

6.3 ล้านคน คิดเป็น 1.98 ล้าน
ครอบครัว (อัตราเฉลี่ย 3.2 คน ต่อ 
ครอบครัว ข้อมูลจากกระทรวงพานิชย์) 
ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 6,540 ล้านบาท  
โดยใช้ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 
พ.ศ. 2552 และใช้กลไกการจัดการ
รายกรณี ( Case Management)  
ในการลงพ้ืนที่และการจ่ายเงินแบบมี
เงื่อนไข (Condition Cash Transfer) 
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท า
รายละเอียดเสนอกระทรวงการคลัง
เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป 
- เตรียมพร้อมบุคลากรเพ่ือเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนโครงการ 
- โดยจะมีการจัดฝึกอบรม ครู ก เพ่ือ
เตรียมบุคคลากรในระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลและซักซ้อมการ
ด าเนินงานตาม  
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

โครงการเพื่อไปถ่ายทอดให้แก่ครู ข 
- การอบรมคร ูข เพ่ือซักซ้อมการ
ด าเนินการช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชุมเตรียมความพร้อมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน (อปท./อพม./ 
นักสังคมสงเคราะห์) ในระดับพ้ืนที่ 
- ปฏิบัติการลงพื้นที่ จัดท าข้อมูล
ช่วยเหลือรายกรณี (Case  
Management) และท าแผนการ
ช่วยเหลือ 
- ให้การช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
- เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  
เพ่ือพิจารณาการช่วยเหลือ ประสาน
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 
- ให้การช่วยเหลือตามแผนและติดตาม
ประเมินผล 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อ
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัด 
สวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.)  
เพ่ือทราบและให้ข้อคิดเห็น 
- ถอดบทเรียนโครงการ 
- ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ทุกขั้นตอน
การด าเนินงาน 

 2) กิจกรรม ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ 
10 ประเทศ 

จ านวนองค์กร
สาธารณ 
ประโยชน์ใน
ต่างประเทศ
ได้รับการ
รับรององค์กร
สาธารณ 
ประโยชน์ใน
ต่างประเทศ 
(10 ประเทศ) 
 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  
รับรององค์กร
สาธารณประโยชน์ใน
ต่างประเทศ 10 
ประเทศ 
 

จ านวนองค์กร
สาธารณประโยชน์
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
เงินกองทุน
ส่งเสริมการ 
จัดสวัสดิการสังคม 

คิดเป็น 90.00%  
ของเป้าหมาย 
 

- มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ 
รับรององค์กรสาธารณประโยชน์โดย 
ได้รับรององค์กรฯ จ านวน 9 ประเทศ 
รวม 23 องค์กร ได้แก ่ 
  1) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  2) ญี่ปุ่น  
  3) สวิสเซอร์แลนด์  
  4) เนเธอร์แลนด์ 
  5) ฮ่องกง 
  6) สหรัฐอเมริกา 
  7) นอร์เวย์ 
  8) สเปน 
  9) ฝรั่งเศส 
- องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับการ

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

สนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 3 ประเทศ 6 องค์กร 
  1) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
(4 องค์กร) 
  2) ญี่ปุ่น (1 องค์กร) 
   3)  สวิสเซอร์แลนด์ (1 องค์กร) 

 3) กิจกรรม ปรับปรุง 
แผนที่แนวเขตที่ดินรัฐใหม่ 
(One Map) 
ในนิคมสร้างตนเอง  
 

จ านวนนิคม
สร้างตนเอง  
ที่จัดท าข้อมูล
ดิจิตอลแผนที่
แนวเขตท่ีดิน
ของรัฐ 
(Shape File) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  
นิคมสร้างตนเอง  
42 แห่ง จัดท าข้อมูล
ดิจิตอลแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐ  
(Shape File) 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- พ้ืนที่นิคมสร้างตนเองครบตาม
เป้าหมาย จ านวน 198,997 แปลง  
- จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนส านักงาน
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สทอภ.) และ ผู้แทน 
กรมท่ีดิน เพ่ือพิจารณาปรับแก้ไข
ข้อความบางส่วนให้ชัดเจนแล้วเสนอ
คณะกรรมการ กปนร. พิจารณาต่อไป 

- 

 4) กิจกรรม จัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมชุมชนบนพื้นที่สูง 
(ศสส.)/ศูนย์เรียนรู้เพ่ือ

จ านวนศูนย์
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการ
สังคมชุมชนบน

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
จัดตั้งศสส. 78 แห่ง/
ศรส. 16 แห่ง  

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- จัดตั้ง ศสส. ครบ 78 แห่ง และ  
ศรส. ครบ 16 แห่ง 
- จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
การด าเนินงานของ ศสส./ศรส. โดยม ี

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนบนพื้นที่สูง (ศรส.) 

พ้ืนที่สูง (ศสส.) 
และศูนย์
เรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนบน
พ้ืนที่สูง (ศรส.) 
ที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็นไป
ตามเป้าหมาย
(ศสส. 78 แห่ง) 
(ศรส. 16 แห่ง) 

ในการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม และ
จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

บทบาทหน้าที ่ดังนี้ 
1) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ 
ความต้องการ 
2) ชี้เป้า เฝ้าระวัง ปญัหาสังคมใน 
ชุมชน 
3) ก าหนดกฎระเบียบการด าเนินงาน
ของศูนย์ 
4) จัดท าแผนชุมชนด้านการส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
5) จัดสวัสดิการช่วยเหลือเฉพาะรายใน
ชุมชน 
6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ 
รายงานผลการด าเนินงาน 
- ส่งเสริมการด าเนินงาน 
1) ศสส. 78 แห่ง ได้ให้บริการและ  
จัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย  
ในพ้ืนที ่68,088 คน 
2) ศรส. 16 แห่ง ให้การส่งเสริม   
การรวมกลุ่มอาชีพ 4,833 คน 
3) จัดท าแผนพัฒนาเฉพาะรายแก่ 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
4) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
5) ผลักดันให ้ศสส. จัดตั้งเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ 

 5) กิจกรรม แก้ไขปัญหา
ขอทานเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน 
- รณรงค์การให้ทาน  
ถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน 
และฟ้ืนฟูศักยภาพ ปรับ
ทัศนคติคนขอทานโดยใช้
กลไกประชารัฐ และหลัก
ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาทักษะอาชีพ 
เตรียมความพร้อมสู่
ครอบครัว ชุมชน 
“ธัญบุรีโมเดล” 

ร้อยละของคน
ขอทานและคน
ไร้ที่พ่ึงที่
สามารถเข้าถึง
บริการเป็นไป
ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  
(ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
คนขอทานได้รับการ
แก้ไขปัญหา จ านวน 
3,525 คน 
- ผู้เข้าร่วม  
การรณรงค์รับรู้ และ
ฟ้ืนฟ ูปรับทัศนคติ
บุคคลขอทาน  
3,000 คน 
- พัฒนาทักษะ 
ธัญบุรีโมเดล 300 คน  
- พัฒนาศักยภาพ
โครงการบ้านน้อยใน

คนขอทานและ
คนไร้ที่พ่ึง
สามารถเข้าถึง
บริการฟื้นฟูและ
พัฒนาทักษะ
อาชีพได้ตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 
(ร้อยละ 80) 

คิดเป็น 87.34% 
ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 3,079 คน            
ประกอบด้วย 
- การรณรงค์ สร้างการรับรู้ และ ฟ้ืนฟู
ศักยภาพปรับทัศนคติให้กับ
กลุ่มเป้าหมายคนขอทาน 874 คน และ 
คนไร้ที่พ่ึง 1,106 คน 
- โครงการธัญบุรีโมเดล 877 คน 
- โครงการบ้านน้อยในนิคมฯ 222 คน 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

- พัฒนาทักษะอาชีพและ
การด ารงชีวิตโครงการ
บ้านน้อยในนิคมสร้าง
ตนเอง และกองทุนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 
คนไร้ที่พ่ึงและขอทาน 

นิคม 225 คน 

 6) กิจกรรม เพ่ิมช่องทาง
บริการรับจ าน าของ
ภาครัฐ โดยการขยาย
สถานธนานุเคราะห์ไปสู่
ภูมิภาค 

จ านวนสถาน 
ธนานุเคราะห์ที่
ขยายไปสู่
ภูมิภาค 
(3 แห่ง) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  
ขยายสถาน 
ธนานุเคราะห์ 3 แห่ง 
1. จ.ล าพูน 
2. จ.อุดรธานี 
3. จ.สุราษฎร์ธาน ี

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 
 

- เปิดสถานธนานุเคราะห์ จ านวน 1 แห่ง  
จ.ล าพูน (เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59) 
- ปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการ 
จ านวน 3,652 ราย ส าหรับการขยาย
สาขา 37 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
สาขา 38 จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพ่ือจัดตั้งเป็นสถานธนานุเคราะห์  
และคาดว่าจะสามารถเปิดท าการได้
ประมาณไตรมาสที่ 1/2561 

- 

 7) จดัสถานีสวัสดิการ
บ้านมิตรไมตรีเคลื่อนที่ 
(Welfare Station) 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูลสิทธิ 
และบริการของ

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
ให้บริการประชาชน  
1,300 คน 

ประชาชน
รับทราบข้อมูล
สิทธิและบริการ
ของหน่วยงาน

คิดเป็น 100.69% 
ของเป้าหมาย 

- จัดบริการสวัสดิการประชาชน  
ในพ้ืนที ่77 จังหวัด มีผู้ใช้บริการ  
1,309 คน  

 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานภาครัฐ 
(ร้อยละ 100) 

 ภาครัฐ 

 8) เร่งรัดและพัฒนา
กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมือง 
ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ทัศนคติเพ่ือความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีทัศนคติท่ี
ดีต่อการสร้าง
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
ร้อยละ 80 จาก
จ านวน 371 คน 
(297 คน) 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
มีทัศนคติที่ดีต่อ
การสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

คิดเป็น 102.42% 
ของเป้าหมาย 

 

- ได้ช่วยเหลือเยียวยาตามหลัก
มนุษยธรรมจากเหตุการณ์ฯ พ.ศ. 
2556-2557 และ 14 ตุลาคม 2516 
ควบคู่กับเสริมสร้างทัศนคติเพ่ือความ
ปรองดองสมานฉันท์ รวม 380 ราย 

- 

 9) บูรณาการความ
ร่วมมือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ 
ภูทับเบิก 
 

จ านวนพื้นที ่ 
ที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา    

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  
แก้ไขปัญหา 1 แห่ง 
 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 
 

- ยก (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่ภูทับเบิก ประกอบด้วย  
การบริหารและจัดการพ้ืนที่ และ 
การจัดพ้ืนที่ผ่อนปรน การจัดการพ้ืนที่
อยู่อาศัย การจัดการพ้ืนที่ท ากิน  
การจัดการพ้ืนที่ป่าไม ้และการจัดการ
พ้ืนที่ส่วนกลาง โดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที ่5 ซึ่งม ี
รองนายกรัฐมนตรี  

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็น
ประธานมอบหมายให้ พม. เสนอ (ร่าง) 
แผนแม่บทฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ปัจจุบัน
อยู่ระหว่าง ส านักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี น าเสนอคณะรัฐมนตรี  

 10) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การถอนสภาพนิคมสร้าง
ตนเอง 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
กรอบแนว
ทางการถอน
สภาพนิคม  
ระดับท่ี 1: 
สรุปรายงาน
ข้อมูลจาก
เอกสารและผล
การศึกษา
จัดท าเกณฑ์
กลาง 
ระดับท่ี 2: 
ประชุม

เป้าหมายระยะยาว 
ถอนสภาพนิคมฯ  
44 แห่ง ภายใน 20 ปี  
(พ.ศ. 2579) 
 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- ได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่
บุคลากรทั้ง 44 แห่ง  
- แตง่ตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน
ปฏิบัติการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง 
โดย กรม พส. มีค าสั่งที่ 736/2560  
ลงวันที่ 29 พ.ค. 60 
 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

คณะท างาน
ส่วนกลาง
ก าหนดแนว
ทางการ
ขับเคลื่อนงาน 
ระดับท่ี 3: 
แต่งตั้ง
คณะท างาน
ขับเคลื่อนแผน
ถอนสภาพ
นิคมสร้าง
ตนเอง 
ระดับท่ี 4: จัด
ประชุมจัดท า
กรอบแผนถอน
สภาพนิคม/
และปรับปรุง
กรอบแผนถอน
สภาพนิคม 
ระดับท่ี 5: 
เสนอแนวทาง
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

การถอนสภาพ
และผู้บริหาร
ประกาศใช้ 

1.1.9 การ
ส่งเสริมพลัง 
ประชารัฐ 
 

1) กิจกรรม ส่งเสริมและ
พัฒนาภาคีเครือข่ายทาง
สังคมและภาคประชาสังคม 
- จัดตั้งศูนย์ CSR  
แห่งชาติ 
 
- ส่งเสริมศูนย์ 
อาสาสมัครแห่งชาติ 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดตั้ง
ส่งเสริมศูนย์ 
อาสาสมัคร  
แห่งชาติ  
ร้อยละ 80 
(1 แห่ง) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
- จัดตั้งศูนย์ CSR  
แห่งชาติ 1 ศูนย์ 
 
 
 
 
 
- จัดตั้งศูนย์
อาสาสมัครแห่งชาติ  
1 ศูนย ์

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการสร้างการ
รับรู้โดยผู้บริหาร 
พม. เรื่องการ
จัดตั้งศูนย์
ประสานงาน
อาสาสมัคร
แห่งชาติ 

คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
คิดเป็น 100.00%
ของเป้าหมาย 
 

- ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และ
ได้จัดตั้งศูนย์ CSR คือ จัดตั้งศูนย์ CSR 
ระดับจังหวัดแล้ว จ านวน 2 จังหวัด ไดแ้ก ่
จ.ราชบุรี จ.สงขลา ซึ่งได้ประชุม
อนุกรรมการ อาสาสมัคร 5 ครั้ง ทั้งนี้ 
อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย ์CSR ระดับ
จังหวัด 2 แห่ง คือ จ.น่าน และ จ.ภูเก็ต 
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กร
อาสาสมัครแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง  
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  โดยศูนย์
ประสานงานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศูนย์กลางการ
ประสานและเชื่อมโยงความร่วมมือกับ
องค์กรอาสาสมัครต่างๆ ภายในและ

- 
 
 
 
- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

- มีการขับเคลื่อน
ศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัคร
แห่งชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ เช่น มี
กลไกการ
ขับเคลื่อนงาน
ระดับจังหวัด มี
แผนการ
ขับเคลื่อนงาน
อย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น 

ต่างประเทศ เพ่ือก าหนดแนวคิดและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมงาน
อาสาสมัครของประเทศไทย 

 2) กิจกรรม ออกสลาก
การกุศลเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการออก
สลากการกุศล
เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า 
ระดับท่ี 1 : 
จัดท า(ร่าง)

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  
ออกสลากการกุศล  
1 ครั้ง 
 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 
อยู่ในระดับที่ 3 

- ต้องมีการออกสลากการกุศล 1 ครั้ง 
ซึ่งทางกลุ่มบริหารกองทุน (ส านักงาน 
ก.ส.ค.)  ได้มีการประสาน
กระทรวงการคลังและก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินงานโครงการ 
ออกสลากการกุศลขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการฯ และรอ
กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการ

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

โครงการฯ 
ระดับท่ี 2 : - 
ระดับท่ี 3 : 
เสนอ
โครงการฯต่อ
กระทรวง 
การคลัง 
ระดับท่ี 4 : - 
ระดับท่ี 5 : 
กระทรวง 
การคลังอนุมัติ
โครงการฯ 

ออกสลากการกุศลต่อไป  

 3) กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนงานภาคประชา
สังคมตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม 
พ.ศ. 2558 

จ านวน
กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน
ภาคประชา
สังคมท่ี
ด าเนินการเป็น
ผลส าเร็จ 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
- มี พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม พ.ศ. ... 
- มียุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชา

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- 17 ต.ค. 59 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
3 คณะ ในส่วนภาคประชาสังคม 
จ านวน 30 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
29 พ.ย. 59 จัดประชุมร่วมหน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน 40 คน และภาค
ประชาสังคม จ านวน 30 คน เพ่ือระดม
ความคิดเห็นก าหนดทิศทางการ (ร่าง) 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

สังคม ฉบับที ่2 (พ.ศ.
2561-2564) ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก 
ครม. เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐน าไป
ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ฯ 19 ธ.ค. 59 ประชุม
ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จ านวน 
130 คน เพ่ือพิจารณาและรับฟัง 
ความคิดเห็นร่างฯ 21 มิ.ย.60 จัดเวที
รับฟังความคิดเห็น ครั้งที ่1 จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และประชาชนทั่วไป จ านวน 80 คน 
แล้วผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับ
ร่างฯ เพ่ือน าเข้ากระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นในระดับประเทศ ในวันที่ 
17 ก.ค. 60 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ 
กรุงเทพฯ จ านวน 150 คน แล้วน า
สรุปผลความคิดเห็นมาปรับร่าง ก่อน
เสนอคณะกรรมการ คสป. พิจารณา
หลักการเพื่อเสนอ ครม. ต่อไป 
- (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม ด าเนินการ
ปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. ตามมติที่ประชุม 
คสป. ครั้งที่3/2559 6 ธ.ค. 59 ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมายฯ 
ครั้งที ่4/2559 และ วันที่ 9 ม.ค. 60 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้าน
กฎหมาย ครั้งที ่1/2560 เพ่ือปรับปรุง
ร่างฯ พ.ร.บ. (ร่าง2) และเตรียมจัดท า
ค าชี้แจงความจ าเป็นในการตรา
กฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เดือน ก.พ. 60 จัดประชุม
ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาและฝ่าย
กฎหมายกระทรวง พม. เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุง พ.ร.บ. (ร่าง2) 
29 มี.ค. 60 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ด้านกฎหมาย ครั้งที ่2/2560 เพ่ือ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. (ร่าง2) 
11 เม.ย. 60 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ด้านกฎหมาย ครั้งที ่3/2560 เพ่ือ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. (ร่าง2) 
18 พ.ค. 60 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ด้านกฎหมาย ครั้งที ่4/2560 เพ่ือ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. (ร่าง2) เพ่ือเตรียม
น าเสนอท่ีประชุม คสป. และการ
ประชุม คสป. ครั้งที ่1/2560 วันที่  
5 ก.ค. 60 ท าเนียบรัฐบาล มีมติ
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ 
www.lawamendment.go.th 
จ านวน 30 วัน และจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นฯ และประเมินผลกระทบรอบ
ด้าน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ภายในเดือนสิงหาคม 

 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน ตาม
โครงการปาฏิหาริย์แห่ง
ชีวิต (Miracle of Life)  
ในทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

- จ านวนเด็ก
และเยาวชน
ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
(6,000 คน) 
- จ านวน
โครงการที่เด็ก
และเยาวชน
น าไปบูรณา
การกับทุกภาค
ส่วน 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
รอบ 10 เดือน  
(ต.ค.59 – ก.ค.60) : 
จัดอบรมพัฒนาแกน
น า V – Spirit ยุวอาสา 
ครบ 10 จังหวัด 
จ านวน 6,000 คน 
เด็กและเยาวชนน า
โครงการไปบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนปฏิบัติ
ในพ้ืนที่จริง 43 

- ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตาม
โครงการ 
“พัฒนาเพ่ือการ
แบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ 
Shift and 
Share” 
- สร้างยุวอาสา
สานศาสตร์
พระราชา พัฒนา

- การพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน สู่การเป็น
แกนน า V – 
Spirit ยุวอาสา 
เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย  
คิดเป็น 108.11% 
 

 

- จัดอบรมพัฒนาแกนน า V – Spirit           
ยุวอาสา ด้วยกระบวนการตามกรอบ
แนวคิด “Power+plus...อาสา 
พลังบวก” ใน 10 จังหวัด จ านวน 
6,487 คน  
- เด็กและเยาวชนน าโครงการไป
บูรณาการกับทุกภาคส่วนปฏิบัติใน
พ้ืนที่จริง 38 โครงการ ผู้เข้าร่วม 
8,177 คน 

 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

- ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
ตามโครงการ 
“พัฒนาเพ่ือ
การแบ่งปันที่
ยิ่งใหญ่ Shift 
and Share” 

 

โครงการ 
รอบ 12 เดือน  
(ต.ค.59 – ก.ย.60) : 
เด็กและเยาวชนที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ กลับไป
รวมกลุ่มตั้งชมรม 
ยุวอาสา Shift and 
Share ภายใน
โรงเรียนเพ่ือขยาย
ผลงานจิตอาสา  
อย่างน้อย 1 โรงเรียน 

แผ่นดินบ้านเกิด 
 

 5) โครงการโรงเรียน 
เพียงหลวง 

- ตัวช้ีวัดที่ 1 
ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ผู้เรียน 
บุคลากร

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
รอบ 10 เดือน  
(ต.ค.59 – ก.ค.60) : 
โรงเรียนเพียงหลวงฯ 
2 แห่ง ได้รับรางวัล
อันดับที่ 1/ชนะเลิศ/
ดีเด่น/ยอดเยี่ยม ใน

- ผู้เรียน 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
โรงเรียนเพียง
หลวงฯ มี
ศักยภาพในการ
เข้าร่วมกิจกรรม/
การแข่งขัน/การ

- ผลส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ผู้เรียน บุคลากร
ทางการศึกษา 
และโรงเรียนเพียง
หลวงฯ เมื่อเทียบ
กับเป้าหมาย  

- โรงเรียนเพียงหลวงฯ ทุกแห่ง (18 
จังหวัด) เข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขัน/
การประกวด และได้รับรางวัลชมเชย/
รองชนะเลิศ ในระดับอ าเภอ/เขตพ้ืนที่-
จังหวัด/ภาค/ประเทศ 
- โรงเรียนเพียงหลวงฯ จ านวน 17 แห่ง 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 1/ชนะเลิศ/ดีเด่น/
ยอดเยี่ยม ในระดับอ าเภอ/เขตพ้ืนที่-

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ทางการศึกษา 
และโรงเรียน
เพียงหลวงฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ตัวช้ีวัดที่ 2 
ระดับ
ความส าเร็จ
ของความ
ร่วมมือของ
ภาคส่วนต่างๆ 
ในการจัด
สวัสดิการ
สังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อน

ระดับอ าเภอ/เขต
พ้ืนที-่จังหวัด 
รอบ 12 เดือน  
(ต.ค.59 – ก.ย.60) : 
โรงเรียนเพียงหลวงฯ 
2 แห่ง ได้รับรางวัล
อันดับที่ 1/ชนะเลิศ/
ดีเด่น/ยอดเยี่ยม ใน
ระดับประเทศ 
 
รอบ 5 เดือน (ต.ค.59 
– ก.พ.60): 

มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือ
ร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียน
เพียงหลวงฯ ระดับ
จังหวัด/อ าเภอ และ
หน่วยงานภาค
ราชการ/ภาครัฐ อย่าง

ประกวด และ
ได้รับรางวัลใน
ระดับเขตพ้ืนที่-
จังหวัด/ภาค/
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

- ความร่วมมือ
ของภาคส่วน
ต่างๆ ในการจัด
สวัสดิการสังคม
เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียน
เพียงหลวงฯ 

(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลส าเร็จของ
ความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่างๆ ใน
การจัดสวัสดิการ
สังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียน
เพียงหลวงฯ เมื่อ
เทียบกับเป้าหมาย  
(ร้อยละ 100) 

จังหวัด 
- โรงเรียนเพียงหลวงฯ จ านวน 5 แห่ง 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 1/ชนะเลิศ/ดีเด่น/
ยอดเยี่ยม ในระดับภาค 
- โรงเรียนเพียงหลวงฯ จ านวน 3 แห่ง 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 1/ชนะเลิศ/ดีเด่น/
ยอดเยี่ยม ในระดับประเทศ 
 
 

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
เพียงหลวงฯ ระดับจังหวัด/อ าเภอ  
ทั้ง 18 แห่ง 
- หน่วยงานภาคราชการ/ภาครัฐ อย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน ตามค าสั่งแต่งตั้ง มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ 
ระดับจังหวัด/อ าเภอ ทั้ง 18 แห่ง หรือ
หน่วยงานราชการ/ภาครัฐ นอกเหนือ
ตามค าสั่ง อย่างน้อย 3 หน่วยงาน ร่วม
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

โครงการตาม
พระด าริและ
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ 

น้อย 3 หน่วยงาน 
ตามค าสั่งแต่งตั้ง หรือ
หน่วยงานราชการ/
ภาครัฐ นอกเหนือ
ตามค าสั่ง อย่างน้อย 
3 หน่วยงาน ร่วม
บูรณาการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียน
เพียงหลวงฯ 
รอบ 10 เดือน  
(ต.ค.59 – ก.ค.60) : 
บ้าน วัด โรงเรียน 
ชุมชน อาสาสมัคร
ของหน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ ประชาชนใน
พ้ืนที ่และองค์กร
ภาคเอกชน (NGOs 
มูลนิธิ สมาคม บริษัท 
ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ)  
เข้ามามีส่วนร่วม
บูรณาการขับเคลื่อน

บูรณาการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
เพียงหลวงฯ ทั้ง 18 แห่ง 
- บ้าน วดั โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัคร
ของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ประชาชน
ในพ้ืนที ่และองค์กรภาคเอกชน (NGOs 
มูลนิธิ สมาคม บริษัท ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ) 
เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรยีนเพียงหลวงฯ ทั้ง 18 แห่ง 
- โรงเรียนเพียงหลวง 10ฯ จังหวัด
นครพนม มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม และมีการท าข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างโรงเรียนเพียงหลวง 10ฯ 
กับมหาวิทยาลัยนครพนม ในการจัดเป็น
สถานศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์สอน 
(ให้กับนักศึกษาเอกปฐมวัย) 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

โครงการโรงเรียน
เพียงหลวงฯ 
รอบ 12 เดือน  
(ต.ค.59 – ก.ย.60) : 
ภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
และมีการท าข้อตกลง
กับสถาบันอุดมศึกษา
ในพ้ืนที่หรือจังหวัด
เพ่ือบูรณาการ
ขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนเพียงหลวงฯ 
ร่วมกัน 

A2 นโยบายบริหารการพัฒนา 

1.2.1 การ
พัฒนา
บุคลากรสู่มือ
อาชีพ 
 

1) กิจกรรม การพัฒนา
สายงานอาชีพ 
 

- ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
การพัฒนาสาย
งานอาชีพ 
(ร้อยละ 100) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
ร้อยละ 100 ของบุคลากร 
จ านวน 610 คน ได้รับ
การพัฒนาสายงาน

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมได้น า
ความรู้ไปปฏิบัติ
ในหน่วยงาน 

คิดเป็น 140.98%
ของเป้าหมาย 

- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน 
อาชีพ 860 คน โดยในชว่งเดือน ก.พ.-พ.ค. 
มีการพัฒนาสายงานอาชีพ  
4 หลักสูตร ได้แก่  
1) โครงการพัฒนานักบริหารจัดการ

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

- ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม
ได้น าความรู้ไป
ปฏิบัติ ใน
หน่วยงาน   
(ร้อยละ 80) 

อาชีพ (610 คน) 
 

(488 คน) งานทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ 300 คน   
(เม่ือวันที่ 6 - 9 ก.พ. 60) 
2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน ด้วย
เทคนิคการ Coaching ส าหรับ Smart 
Generation 100 คน  
(เม่ือวันที่ 15 - 17 ก.พ. 60) 
3) โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ 
ให้บริการของหน่วยงาน  
(Innovation Service) จ านวน 410 คน  
(เม่ือวันที่ 20 - 22 มี.ค. 60) 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานตามสายงานต าแหน่ง 
นักพัฒนาสังคม จ านวน 50 คน  
(เมื่อวันที่ 24 - 28 เม.ย. 60) 

 2) กิจกรรม อบรมภาษา
อาเซียน 
 

ร้อยละของ 
ผู้เข้ารับการ
อบรมที่ผ่าน
การฝึกอบรม
หลักสูตรภาษา 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
บุคลากรจ านวน  
100 คน ได้รับการ
อบรมภาษาอาเซียน 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเข้ารับ
การอบรม
หลักสูตรภาษา 
อาเซียนได้รับ

คิดเป็น 85.00% 
ของเป้าหมาย 

บุคลากร จ านวน 85 คน เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา 
ของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับ 
ประชาคมอาเซียน (ภาษาเขมร)  

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ต่างประเทศ 
(ร้อยละ 80) 

 การพัฒนาและ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ด าเนินการ 1 รุ่น 4 ระดับ 25 คน 
1) ระดับที่ 1 ระดับพ้ืนฐาน 
(Fundamentals) อบรม 
ระหว่างวันที่ 5 – 10 ก.พ. 60  
2) ระดับที ่2 ระดับเบื้องต้น 
(Beginner)  
อบรมระหว่างวันที่ 12 – 17 มี.ค. 60  
3) ระดับที ่3 ระดับเริ่มเรียน
(Elementary) อบรมระหว่าง 
วันที่ 26 – 31 มี.ค. 60  
4) ระดับที ่4 ระดับกลางตอนต้น                 
(Pre-Intermediate) อบรมระหว่าง 
วันที่ 23 – 28 เม.ย. 60 
- โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ  
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี  
งบประมาณ 2560 บุคลากรเข้ารับ  
การฝึกอบรม ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 
หลักสูตร รวม 60 คน ดังนี้ 
1) หลักสูตร “ทักษะการน าเสนองาน
ด้วยภาษาอังกฤษ” (English 
Presentation Skills Course) จ านวน 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

20 คน อบรมระหว่างวันที่                  
23 – 27 ม.ค. 60 
2) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ประชุม” (English for Meetings 
Course) จ านวน 20 คน อบรม
ระหว่างวันที่ 20 – 24 มี.ค. 60 
3) หลักสูตร “การพูดในที่สาธารณะ
และการท าหน้าที่พิธีกร” (Public 
Speaking & Master of Ceremonies 
Course จ านวน 20 คน อบรมระหว่าง
วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 60 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากร พม.  
ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
รับอนุญาต 

- เป้าหมายระยะยาว 
สนับสนุนการยื่น
ขอรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของนัก
สังคมสงเคราะห์ 
อย่างต่อเนื่อง 
อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ 
รอบการหมดอายุใบ
ประกอบวิชาชีพฯ 3ปี 

- - - บุคลากร พม. ได้รับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
562 คน (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60) 
- บุคลากร พส. ได้รับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
79 คน (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60) 
   
  

1) เนื่องจากสภา
วิชาชีพฯ ก าหนดให้
ใช้ผล มสค. 
ประกอบการ
พิจารณาการขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบ
ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับ
อนุญาต เฉพาะ
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการขึ้น
ทะเบียนและรับใบ
ประกอบวิชาชีพฯโดย
ใช้ ผล มสค. และ 5 ปี 
ส าหรับขอขึ้นฯและรับ
ใบประกอบวิชาชีพฯ
โดยการสอบกับทาง
สภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ฯ  
500 คน/รอบการ
หมดอายุ 
 
 

ในช่วงบทเฉพาะกาล 
(ตั้งแต่บังคับใช้กม.
วิชาชีพสังคม
สงเคราะห ์– วันที่
24 ม.ค. 2560) ทั้งนี ้
เมื่อสิ้นสุดบทเฉพาะ
กาลแล้ว สภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ ได้
ก าหนดให้ผล มสค.
เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการใช้เทียบ
คะแนนเพ่ือสะสมใช้
ประกอบการต่ออายุ
ใบประกอบวิชาชีพฯ  
นอกจากการเข้าร่วม
ประชุมหรือการ
ฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง
กับงานสังคม
สงเคราะห์ตามที่
สภาฯ ก าหนด ทั้งนี้
ยังไม่ได้มีการก าหนด
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

โดยการประกาศ
อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
2) การข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับ
อนุญาตเป็นการ
ด าเนินการที่เป็น
ประโยชน์ส่วนตน 
ถึงแม้จะเป็นในส่วน
ของการคุณสมบัติ
ของบุคลากรของรัฐ
ในการให้บริการทาง
วิชาชีพก็ตาม แต่รัฐ
ไม่สามารถส่งเสริม
สนับสนุนทางด้าน
งบประมาณท่ี
เกี่ยวข้องหรือส่งต่อ
ยอดเพ่ือให้บุคลากร
สามารถขึ้นทะเบียน
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

และรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับ
อนุญาตได้ ดังนั้น 
การข้ึนทะเบียนและ
ขอรับใบอนุญาตฯ 
นอกจากการใช้
ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตนแล้ว ยัง
ต้องใช้เงินส่วนตัวใช้
จ่ายเป็นค่าข้ึน
ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตฯ/ค่าต่อ
อายุใบอนุญาต ฯลฯ 
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ฯ 
อาจไม่ประสงค์เสีย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวฯ 
ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรมีมาตรการ
ใช้ในการบังคับ 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ควบคุมในการบรรจุ/
แต่งตั้งต าแหน่งที่
ต้องประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ให้
เป็นให้มีคุณสมบัติ
ตามท่ี กม.วิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์
ก าหนดไว้ เพ่ือไม่ให้
เกิดช่องว่างในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐท าผิด กม. 
ของรัฐ 

 4) พัฒนาบุคลากรและ
บุคคลภายนอกตาม
หลักสูตรที่ก าหนด เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถน า
ความรู้ไป

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
บุคลากร พส. ใน
ต าแหน่งนักสังคม
สงเคราะห์และนักพัฒนา 
สังคม รวมถึงบุคลากร
ของส่วนราชการที่

บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถน า
ความรู้ไป
ปฏิบัติงานได้ 

คิดเป็น 166.75%
ของเป้าหมาย 

- ให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ตาม  
กฎหมายควบคุมการขอทาน 667 ราย  
โดยเฉพาะกลุ่ม พมจ. และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายการท างาน ทั้งภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม เป็นคณะท างานใน
การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล และ พม. (อบรม เมื่อวันที่  

- 



29 

 

นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ปฏิบัติงานได้
(ร้อยละ 100) 

เกี่ยวข้อง ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมาย ควบคุมการ
ขอทานจ านวน 400 คน 

3 - 4 พฤษภาคม 2560) 
 

 5) ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และพัฒนา
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จ านวน
กิจกรรม  
ที่ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(จ านวน 7 
กิจกรรม) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย.60) 
มีกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (จ านวน 
7 กิจกรรม) 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน  
อย่างมีมาตรฐาน และ
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
มีระบบการ  
ตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติ

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป  
ทุกวันพฤหัสบดี รวม 34 ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วม 1,400 คน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
บนพื้นที่สูง เพ่ือแลกเปลี่ยนแนว 
ทางการด าเนินงานด้านการ 
ปราบปรามการทุจริตของศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกับ อพม. จ านวน 60 คน  
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อพม.  
ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ จ านวน 250 คน  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผู้บริหารทุกระดับมี
คุณธรรม ในการ
บริหารงาน  
อย่างเป็นธรรม ดังนี้ 
- การตักบาตร
พระสงฆ์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 
- การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการด้านความ
เข้มแข็งให้กับ อพม.   
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
ศักยภาพให้กับ อพม.
ผ่านระบบวีดีโอ 
คอนเฟอร์เรนซ์   
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
ศักยภาพให้กับ อพม. 
- โครงการประเมิน

ศักยภาพ อพม. ด้านการป้องกัน 
การทุจริตผ่านระบบวีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง จ านวน 252 คน  
(เมื่อวันที ่13 มี.ค. 60)  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง 
ศักยภาพ อพม. ด้านการป้องกัน 
การทุจริต จ านวน 304 คน  
(ก.พ.-มี.ค. 60) 
- โครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐกับส านักงาน ปปช. 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดท า 
นโยบาย/กรอบคุณธรรม/แนวทาง 
ก าหนดหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
1) นโยบายการตรวจสอบภายใน  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
2) กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบ 
ภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3) แนวทางการเบิกเงินค่าใช้จ่ายใน 
การฝึกอบรม 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ความโปร่งใสกับ 
ปปช. 
- นโยบาย/กรอบ
คุณธรรมของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

4) การก าหนดหลักเกณฑ์การลง 
ลายมือชื่อรับสิ่งของ 

1.2.2 การ
พัฒนาองค์กร
เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและ
มุ่งสู่การ
แข่งขันใน
ระดับนานาชาติ 
 

1) การผลักดันให้มี
มาตรฐานการจัดบริการ
ของหน่วยงาน 
 

- ประกาศใช้
มาตรฐานการ
จัดสวัสดิการใน
สถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง
ภายใน 30 
ก.ย. 60 
- มีการสอบ
ทานมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
สวัสดิการ
สังคม 

 
 

 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
- บังคับใช้มาตรฐาน  
การจัดบริการกลุ่ม 
คนไร้ที่พ่ึง ในการ 
ประเมินหน่วยงาน 
สถานคุ้มครอง 
คนไร้ที่พ่ึง และ  
ศูนยค์ุ้มครอง 
คนไร้ทึ่ง 
- มีการปรับปรุง 
สอบทานมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
สวัสดิการสังคม
จ านวน 3 มาตรฐาน 

- มีมาตรฐานการ
ด าเนินงานเพื่อ
เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานแก่
สถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึง 

- จัดท ามาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พ่ึง 
ปรับปรุง สอบทานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม 3 มาตรฐาน 
(องค์กรสาธารณประโยชน์ อาสาสมัคร 
และนักสังคมสงเคราะห์) 
 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

 ย่อย คือ  
1.องค์กร 
สาธารณะประโยชน์  
2.อาสาสมัคร  
3.นักสังคมสงเคราะห์ 

 2) กิจกรรม การพัฒนา
หน่วยงานสู่การเป็น 
ศูนย์ราชการสะดวกได้
มาตรฐาน 
 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ส่งเสริม
หน่วยงานสู่
ศูนย์ราชการ
สะดวก 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
- หน่วยงาน พส. เข้า
ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อ
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์
การเป็นศูนย์ราชการ
สะดวกตามโครงการ
ประกวดหน่วยงาน
ดีเด่น กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ 
จ านวน 3 หน่วยงาน 

มีหน่วยงาน
สมัครเข้าร่วม
ประกวดรางวัล
หน่วยงานดีเด่น 
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
ประเภท
มาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก
อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

- - มีหน่วยงานเข้าร่วมประกวดรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง  
(สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัด
นครศรีธรรมราช และนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนอุบลรัตน์) 

- 

 3) กิจกรรม เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ 
 

จ านวน
กิจกรรม  
การด าเนินการ

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
มีกิจกรรมส่งเสริมการ

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- การใช้ค่านิยมร่วมกันขององค์กร 
ประเด็น “เพ่ือน พ่ี น้อง”  
- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรเป็นเลิศ 
(5 กิจกรรม) 

สร้างวัฒนธรรม
องค์กรเป็นเลิศ  
จ านวน 5 กิจกรรม เพ่ือ
สนับสนุนให้หน่วยงาน
พัฒนากิจกรรมและ
ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้ 
- การมีค่านิยมร่วมกัน 
- การสื่อสารผ่าน 
web conference 
และการนิเทศติดตาม 
- จัดตั้ง ศปก.พส. 
- อบรม i-smart 
- จัดตั้งสถาบันการ
พัฒนาความรู้ด้านการ
พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ จังหวัด
ราชบุรี 

web conference และการนิเทศ
ติดตามของผู้บริหาร (รองอธิบดีและ
ผู้เชี่ยวชาญ) ทั้ง 6 คณะ 
- การจัดตั้งศูนย ์ศปก.พส.เป็น
หน่วยงานภายใน เพ่ือบริหาร
สถานการณ์ส าคัญ วางข้อพิจารณา 
ข้อเสนอแก่ผู้บริหาร เฝ้าระวัง ติดตาม
และรายงานสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 
และการปฏิบัติการข่าวสาร 
ประสานงานขับเคลื่อนนโยบาย 
แผนงาน และข้อสั่งการ รวมทั้งติดตาม
ผล ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล 
ข้อสั่งการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกระดับเพื่อ
การปฏิบัติงานภายใต้ i-smart จ านวน
ทั้งสิ้น 570 คน 
- หลังจากการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
มีหน่วยงานด าเนินการจัดท า
กระบวนงาน กิจกรรม โครงการ
นวัตกรรมทางสังคม จ านวน 132 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 130 โครงการ  
- ด าเนินการจัดตั้งให้มีศูนย์อบรม 
บุคลากร สถาบันการพัฒนาความรู้ 
ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จังหวัดราชบุรี 

 4) กิจกรรม พัฒนา
หน่วยงานให้สะอาด
เรียบร้อย 

จ านวน
หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคและ
ส่วนกลาง มี
กิจกรรมพัฒนา
หน่วยงานให้
สะอาด
เรียบร้อย  
 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
จ านวน 152 แห่ง 
และส่วนกลาง 
 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- การบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
องค์กร รวมทั้งเป็นการจัดสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากร 
- ผลจากการลงตรวจเยี่ยมของผู้บริหาร 
ตั้งแต่ระดับ รมว.พม. คณะที่ปรึกษา 
และคณะท างาน รวมทั้ง ผลจากการ
นิเทศติดตามทั้ง 6 คณะ พบว่า 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน (หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค 152 แห่ง และส่วนกลาง) 
ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
ให้สะอาดเรียบร้อยต่อเนื่อง ตามนโยบาย  
“หญ้าไม่รก สีไม่ตก ส้วมไม่เหม็น” 

- 

 5) กิจกรรม เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ

จ านวนระบบ
ฐานข้อมูลที่

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  

มีการใช้ข้อมูล
จากระบบ

คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- มีระบบฐานข้อมูลรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

สารสนเทศด้านสังคมและ
ระบบกระดาน
สถานการณ์ทางสังคม 
(Dashboard) 
 

เชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศ
ด้านสังคมและ
ระบบกระดาน
สถานการณ์
ทางสังคม
(Dashboard) 
ที่ครอบคลุม
ภารกิจของทุก
ส่วนราชการใน
กระทรวงโดย
ผู้บริหาร พส. 
สามารถ
น าไปใช้ในการ
วางแผนและ
ตัดสินใจ 

มีข้อมูลเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศด้านสังคม
และระบบกระดาน
สถานการณ์ทางสังคม 
(Dashboard) ที่
ครอบคลุมภารกิจของ
ทุกส่วนราชการใน
กระทรวงโดยผู้บริหาร 
พส. สามารถน าไปใช้
ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ อย่างน้อย  
5 ระบบ  

สารสนเทศด้าน
สังคมและระบบ
กระดาน
สถานการณ์ทาง
สังคม 
(Dashboard) ใน
การวางแผนและ
ตัดสินใจ 

จ านวน 5 ระบบ ได้แก ่ระบบข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย ระบบงานบริการทาง
สังคม ระบบการจัดระเบียบขอทานและ
คนไร้ที่พ่ึง ระบบการออกบัตรประจ าตัว
ผู้แสดงความสามารถ และระบบพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้รับบริการในสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง 
- หน่วยงานทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรม พส. มีความรู้ 
ความเข้าใจในพ้ืนฐานการท างานของ
ระบบฐานข้อมูล โดยสามารถเป็นทั้งผู้ให้ 
และผู้รับข้อมูลได ้จ านวน 5 ระบบ 
 

 6) กิจกรรม ขับเคลื่อน
การด าเนินงานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม 

จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์จาก
บริการของ
องค์การ

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
จ านวน 193,600 ราย 
 

- คิดเป็น 73.98% 
ของเป้าหมาย 

- สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมใน
การจัดท าโครงการด้านสวัสดิการสังคม 
1,322 โครงการ เปน็เงิน 70,732,767 บาท 
ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์  

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

สวัสดิการ
สังคมท่ี
หน่วยงานให้
การสนับสนุน 

143,233 ราย 

1.2.3 การ
พัฒนาระบบ
และกระบวนการ
ท างานให้เกิด
ประสิทธิผล 

1) กิจกรรม จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการของหน่วยงาน 
(ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงที่
จัดตั้งใหม่) 

จ านวน
หน่วยงานใน
สังกัด พส. 
ที่ตั้งใหม่ มี
ระบบศูนย์
ปฏิบัติการของ
หน่วยงานและ
สามารถใช้งาน
ได้ 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
หน่วยงาน จ านวน  
38 แห่ง  
 

- คิดเป็น 60.52% 
ของเป้าหมาย  

- จัดตั้ง War Room ศูนย์คุ้มครอง 
คนไร้ที่พ่ึงที่ตั้งใหม ่จ านวน 23 แห่ง 
และสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปรับปรุง
ระบบ Web Conference รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้า ให้ค าปรึกษา
นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง และร่วม
ประชุมกับองค์กรสาธารณประโยชน์
เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการส าหรับคนไทย
ในต่างประเทศ ของประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมน ี2 ครั้ง 

- 

 2) กิจกรรม จัดท าระบบ
และออกบัตรประจ าตัว 
ผู้แสดงความสามารถด้วย
ระบบออนไลน์ 

จ านวนระบบที่
ใช้ในการ
ลงทะเบียน
และออกบัตร

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
1 ระบบ 
 

ข้อมูลในระบบมี
ความครบถ้วน 
ถูกต้อง 

คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- เปิดใช้งานระบบออกบัตรประจ าตัว 
ผู้แสดงความสามารถ (เมื่อวันที่ 14 
ธ.ค. 59)  
- สามารถออกบัตรประจ าตัวผู้แสดง

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ประจ าตัว 
ผู้แสดง
ความสามารถ
ด้วยระบบ
ออนไลน์ 
(1 ระบบ) 

ความสามารถ จ านวน 1,833 คน  
(ณ 30 มิ.ย. 60) 

 3) กิจกรรม ส ารวจข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและ 
จัดสวัสดิการ 

จ านวนจังหวัด
ของการ
ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนา
สังคมและจัด
สวัสดิการ 
 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  
77 จังหวัด 
 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลใน 77 จังหวัด   
(ณ วันที ่12 ก.ค. 60) 
- ผู้ท าการขอทาน 5,533 ราย 
- คนไร้ที่พ่ึง 74,808 ราย 
- ประชากรโครงการพระราชประสงค์ 
พระราชด าริ โครงการหลวง (3 แห่ง) 
24,270 ราย 
- ราษฎรบนพื้นที่สูง 1,441,135 ราย   
- สมาชิกนิคมฯ 1,387,145 ราย 

- 

1.2.4 การ
พัฒนา
กฎหมายด้าน
สังคม 
 

1) กิจกรรม ทบทวนร่าง 
พ.ร.บ. ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
กระบวนการ
ทบทวน 

เป้าหมาย 
(ณ 30 ก.ย. 60) 
พ.ร.บ. 2 ฉบับ 
 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- จัดท า (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมสถาบัน
การจัดสวัสดิการของชุมชนต าบล พ.ศ. .... 
- (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ... เสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุง ร่าง 
พ.ร.บ. 

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
ตามมติที่ประชุม 

 2) กิจกรรม จัดท า 
อนุบัญญัติที่เก่ียวข้องเพ่ือ
รองรับ พ.ร.บ.คุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2557 
และพ.ร.บ.ควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2559 

มีการประกาศ
บังคับใช้ 
อนุบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง 
(5ฉบับ) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
จัดท าอนุบัญญัติ  
5 ฉบับ 
 

มีการประกาศ
บังคับใช้อนุ
บัญญัติที่
เกี่ยวข้อง 

คิดเป็น 100.00%
ของเป้าหมาย 

- อนุบัญญัติ 5 ฉบับ ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับ
ใช้ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559 
- ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัด และจัด
ประชุมเพ่ือชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อน
งานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ครั้งที ่1 ครบทั้ง 
76 จังหวัด ทัว่ประเทศ  
- ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน
จังหวัด และจัดประชุมเพ่ือชี้แจงทิศ
ทางการขับเคลื่อนงานควบคุมการ
ขอทาน ครั้งที ่1 ครบทั้ง 76 จังหวัด 

- 

1.2.5 การจัด
สวัสดิการ
ส าหรับ
บุคลากร 

1) กิจกรรม บริการ
ห้องสมุด “แสงสิงแก้ว” 

จ านวน
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด  
“แสงสิงแก้ว” 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย.60)  
จ านวน 3,000 ราย 
 

- คิดเป็น 71.80% 
ของเป้าหมาย 

- มีผู้มาใช้บริการ 2,154 ราย  
 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

 2) กิจกรรม บริการห้อง
ละหมาด หอ้งพยาบาล 
สถานรับเลี้ยงเด็ก  
ห้องสูบบุหรี่  
สถานที่ออกก าลังกาย 

จ านวน
ผู้ใช้บริการ 
ห้องละหมาด 
ห้องพยาบาล 
สถานรับเลี้ยงเด็ก  
ห้องสูบบุหรี่  
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
จ านวน 2,040 ราย 
 

- คิดเป็น 145.00% 
ของเป้าหมาย  
 

มีผู้มาใช้บริการ 2,958 ราย  
- ห้องละหมาด 535 ราย 
- ห้องพยาบาล 1,237 ราย 
- สถานรับเลี้ยงเด็ก 250 ราย 
- ห้องสูบบุหรี่ 57 ราย 
- สถานที่ออกก าลังกาย 879 ราย 

- 

 3) กิจกรรม จดัตั้ง
ศูนย์บริการข้าราชการ
บ านาญ พม. 

จ านวน
ผู้ใช้บริการ 
ศูนย์บริการ
ข้าราชการ
บ านาญ พม. 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  
ข้าราชการบ านาญ  
จ านวน 120 ราย 

- คิดเป็น 38.33% 
ของเป้าหมาย 

เปิดให้บริการ 19 ธ.ค. 59  
- มีผู้มาใช้บริการ 46 ราย 
   
 

- 

 4) ร้านสวัสดิการ จ านวน
ผู้ใช้บริการ
ร้านค้า
สวัสดิการ 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)  
จ านวน 18,000 ราย/
12 เดือน  
(1,500 ราย/เดือน) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
มีรายได้เข้า
กองทุนสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 
เพ่ือจัดสวัสดิการ

คิดเป็น 87.32% 
ของเป้าหมาย 
(จ านวน 15,718 
ราย/9 เดือน) 

- การให้บริการร้านค้าสวัสดิการ  
“วังสะพานขาว” เพ่ือเป็นช่องทางใน
การน าผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้บริการมา
จ าหน่าย และร้านกาแฟ “ประชาบดี 
Coffee Brew” โดยน ารายได้มาจัด
สวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที ่

ซึ่งมีผู้ใช้บริการ จ านวน 15,718 ราย 

 5) กิจกรรม Happy Kids in 
Summer   
 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

เป้าหมาย  
(ถึง 31 พ.ค. 60) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  
ประกอบด้วย 
1. บุตรหลานบุคลากร
กระทรวง พม. อายุ
ระหว่าง 3 – 16 ปี 
จ านวน 70 ราย  
2. บุคลากรกระทรวง 
พม. จ านวน 55 ราย 
 

- บุตรหลานของ
บุคลากร
กระทรวง พม. 
ได้สร้างเสริมทั้ง
ทักษะทาง
วิชาการ ทักษะ
ทางสังคม และ
ทักษะชีวิตในช่วง
ปิดภาค
การศึกษา 
- บุคลากร
กระทรวง พม. มี
ความไว้วางใจที่มี
ผู้ดูแลบุตรหลาน
ให้ระหว่างเวลา
ท างาน มี
ความสุขในการ

ภาพรวมความพึง
พอใจกับกิจกรรม
ครั้งนี ้ 
- บุตรหลานของ
บุคลากรกระทรวง 
พม. มีความพึง
พอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 88.60 
- บุคลากร
กระทรวง พม. มี
ความพึงพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 91.60  
 

มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งออกเป็น  
- ผู้ปกครอง (บุคลากรกระทรวง พม.) 
จ านวน 55 ราย  
- เด็ก (บุตรหลานบุคลากรกระทรวง พม.) 
จ านวน 70 ราย 
บุคลากรสนใจส่งบุตรหลาน เข้าร่วม
กิจกรรมตามความสนใจในตาราง
กิจกรรมแต่ละวัน/ตามความสะดวก  
จากผลส ารวจความพึงพอใจ พบว่า  
ทั้งเด็กและผู้ปกครองต้องการให้จัด
กิจกรรมนี้ในปีต่อไป และให้มีกิจกรรม
ทุกวันท าการ  
- ผู้ปกครอง เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็น
ประโยชน์ บุตรหลานได้ฝึกอยู่ร่วมกับ
เพ่ือนต่างวัย ช่วยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกัน
และกัน โดยต้องการให้มีห้องกิจกรรมที่
เป็นสัดส่วน และให้มีกิจกรรม

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ท างาน และ
สามารถท างาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครอบครัวสัมพันธ์ก่อนปิดค่าย 
- ส่วนกิจกรรมที่เด็กชอบมากที่สุด 3 
อันดับ ได้แก่ กีฬา การเรียนรู้นอก
สถานที ่และภาษาอังกฤษ และใน 
ปีต่อไปต้องการให้มีกิจกรรมสอนว่ายน้ า 
สอนท าอาหาร ทดลองวิทยาศาสตร์ 
และไหว้พระท าบุญ 

A3 นโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด 

1.3.1 การ 
บูรณาการ
การขับเคลื่อน
เป็นทีม พม. 
จังหวัดภายใต้
แนวคิด  
“บ้านเดียวกัน” 
(One Home) 

1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมของประชาชน 
หนองสาหร่าย 
 

จ านวนราษฎร
ที่เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ในศูนย์
ฝึกอบรมฯ 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
เป็นผู้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ในศูนย์
ฝึกอบรมหนอง
สาหร่ายฯ จ านวน 
300 คน 

- คิดเป็น 126.66% 
ของเป้าหมาย 

- ผู้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อน 
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนชายขอบ 
เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 เม.ย. 60 
จ านวน 80 คน ในเรื่องการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- คณะศึกษาดูงานภาคีเครือข่ายผู้น า
ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
วันที่ 30 พ.ค. 60 จ านวน 50 คน 
- ศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรมของ
ประชาชน หนองสาหร่าย ร่วมออกร้าน
แสดงผลงาน เศรษฐกิจพอเพียง  
ณ การเคหะปากช่อง 2 จ านวนผู้เข้าชม

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ร้านแสดงสินค้า จ านวน 250 คน 

 2) กิจกรรม พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมของประชาชน 
ดอยเชียงดาว 

จ านวนราษฎร
และเจ้าหน้าที่ 
ที่เข้ามาใช้
บริการศูนย์
ฝึกอบรม 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
เป็นผู้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ในศูนยฝ์ึก 
อบรมดอยเชียงดาว 
จ านวน 400 คน 

- คิดเป็น 70.00% 
ของเป้าหมาย 

- ศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรม 
ดอยเชียงดาว จ. เชียงใหม ่ได้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มภาคี
เครือข่าย ท้องถิ่น อบต. ศสส. ผู้น า
ชุมชน ทั้งหมด 4 รุ่น  จ านวน 280 คน 

- 

 3) หน่วยงาน พส. ในส่วน
ภูมิภาค สนับสนุนการ
ด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 
ร่วมกับ พมจ. เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการการท างาน
ประสานการใช้ทรัพยากร
และการประสานส่งต่อ
อย่างเป็นระบบ 
 

ความส าเร็จ
ของกรม พส. 
ในส่วนภูมิภาค
ในการ
ด าเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร์
ร่วมกับ พมจ. 
เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ 
การท างาน
ประสานการใช้
ทรัพยากรและ
การประสานส่ง

- เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
- ร่วมบูรณาการ
หน่วยงาน พม. 
และหน่วยงาน
ด้านสังคมใน
พ้ืนที ่จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด เช่น 
แผนพัฒนา
สังคม/แผน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (กสจ.) 
ด าเนินการเรียบร้อย 54 จังหวัด ทีผ่่าน
การเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
นโยบายและแผนแล้ว และจัดสรร
งบประมาณเงินกองทุน กสค. เพ่ือให้ 
พมจ. ใช้ในการส่งเสริมภาคีเครือข่าย
จัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายใน
ระดับจังหวัด จ านวน 59.44 ล้านบาท 
และอยู่ระหว่างการจัดท าโครงการของ
องค์กรเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
ก.ส.จ. 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ต่ออย่างเป็น
ระบบ 

ระดับจังหวัด 
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในส่วนงาน
ช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟ ูรวมถึงการ
พิจารณาจัดสรร
เงินกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ในระดับพ้ืนที่   
- ร่วมขับเคลื่อน
งานตามนโยบาย
รัฐบาล นโยบาย 
พม. และงานเชิง
ประเด็น
สถานการณ์ซึ่ง
เป็นที่สนใจของ
สังคม 
- การจัดระเบียบ
ขอทานและ 

- มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
คนไร้ที่พ่ึงระดับจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน
ระดับจังหวัด เพ่ือร่วมกันบูรณาการการ
ท างานและวางแนวทางการท างานตาม
บริบทของจังหวัดร่วมกัน โดย
ด าเนินการจัดประชุมชุดละ 1 ครั้ง  
ครบทั้ง 76 จังหวัด  
- มีอนุกรรมการคนไร้ที่พ่ึงระดับจังหวัด 
และอนุกรรมการควบคุมการขอทาน
ระดับจังหวัด โดยบูรณาการ 
การจัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึงและ 
คนขอทาน ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑลร่วมกับ กทม. เทศกิจ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ในการด าเนินการ 
เชิญตัวคนไร้ที่พ่ึงและคนขอทาน  
เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง  
โดยทีมสหวิชาชีพ พบขอทาน 174 ราย 
คนไร้ที่พ่ึง 712 ราย 
- การบูรณาการงานเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

การค้ามนุษย์ 
- มีการจัด
ประชุม
คณะอนุกรรมการ
คนไร้ที่พ่ึงระดับ
จังหวัด และ
คณะอนุกรรมกา
รควบคุมการ
ขอทานระดับ
จังหวัด เพ่ือ
ร่วมกันบูรณา
การการท างาน 
- การส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคมระดับ
จังหวัด  
โดยใช้กลไก
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัด (กสจ.)    

ภัยพิบัต ิร่วมกับหน่วยงาน พม. ใน
พ้ืนที ่ภายใต้การก ากับดูแลและบริหาร
ของ พมจ. ในรูปของทีมปฏิบัติการ 
และการจัดท า Zoning เพ่ือแบ่งความ
รับผิดชอบ และการจัดบริการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน 12 
จังหวัด จ านวน 2,842 คน 
- การบูรณาการการปฏิบัติการ 
ช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน และ 
การประสานส่งต่อ Case ในระดับพ้ืนที่
จนเรื่องยุติ จ านวน 73 ราย 
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
สนง.พมจ. เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ 
อพม. ในพ้ืนที ่76 จังหวัด เพ่ือเป็น
กลไกการท างานของหน่วยงาน พม. ใน
พ้ืนที ่และการขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการจากส่วนกลางของทุกกรม 
จ านวน 133,304 คน ใน 7,255 ต าบล  
878 อ าเภอ ในทุกจังหวัด 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

- การขับเคลื่อน 
พ.ร.บ.คนไร้ที่พ่ึง 
ในภารกิจศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่
พ่ึงของหน่วยงาน 
พมจ. และ พส. 
- การช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
ภัยพิบัต ิ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ราษฎรบนพ้ืนที่สูง 
และสมาชิกนิคม
สร้างตนเอง 

 4) หน่วยงาน พส. บูรณา
การแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ/ตัวชี้วัดของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท างบประมาณ 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
งบประมาณ
บูรณาการเชิง

- เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
- จดัท า
งบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ

คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก ่
1) แผนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์  

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ประจ าปี/และการปฏิบัติ
ในระดับจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 
- บูรณาการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การ (Action 
plan) ด้านการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
กรม พส. ใน
ระดับจังหวัด  
- บูรณาการการ
ท าค าขอ
งบประมาณ
พัฒนาจังหวัด 
และงบประมาณ
พัฒนากลุ่ม
จังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด 

2) แผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภายใต้ 
3) แผนการจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
4) แผนการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- โครงการงบประมาณของ พส. ได้  
ถูกบรรจุในแผนปฏิบัติการที ่พมจ.เป็น
หน่วยขับเคลื่อนในระดับจังหวัด  
- จัดสรรงบประมาณด้านสังคม 18 กลุ่ม 
จังหวัดภายใต้การบูรณาการของ พมจ. 
และ สสว. 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน
การขับเคลื่อนภารกิจกรรม พส.  
ในระดับจังหวัด 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

 5) ส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงานเป็นแหล่ง
เรียนรู้/อบรมของ
ประชาชนและเครือข่าย
ในพ้ืนที ่รวมทั้งเปิดพื้นที่
ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้ามา
ใช้บริการใน
พิพิธภัณฑ์
เรียนรู้ราษฎร
บนพื้นที่สูง  
จ.เชียงใหม่ 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
มีศูนย์เรียนรู้/อบรม
อย่างน้อย 2 แห่ง ที่
สามารถให้บริการกับ
ประชาชนได้เต็ม
รูปแบบ ได้แก ่ 
- ศูนย์การเรียนรู้และ
การฝึกอบรมจังหวัด
ราชบุรี (สถาบันการ
พัฒนาความรู้ด้านการ
พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ) 
- พิพิธภัณฑ์เรียนรู้
ราษฎรบนพื้นที่สูง  
จ.เชียงใหม่  
จ านวน 1,300 คน 

- คิดเป็น 74.00% 
ของเป้าหมาย 

- มีศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ฝึกอบรม/  
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่ให้บริการกับ  
ประชาชนได้ในเบื้องต้น จ านวน  
2 แห่ง ได้แก ่ 
1) ศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรม
จังหวัดราชบุรี (สถาบันการพัฒนา
ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ) 
2) พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมีผู้เข้าเยี่ยมชม 
จ านวน 962 คน 
 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

 6) ออกแบบและพัฒนา
สัญลักษณ์ของส านักงาน  
(Brand) จากความโดด
เด่นในลักษณะของ  
1 ส านักงาน  
1 ความโดดเด่น 
ด้านการงาน 

พส. มี
สัญลักษณ์ของ
ส านักงาน  
(Brand) จาก
ความโดดเด่น
จ านวน 6 แบรนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
สร้างนวัตกรรม ในการ
ท างานเชิงสัญลักษณ์  
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ 
และเป็นที่ยอมรับของ
ภาคีเครือข่าย 
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไป โดย
การออกแบบและ
พัฒนาสัญลักษณ์ของ
ส านักงาน (Brand)  
จ านวน 6 แบรนด์ 
ดังนี้ 
- แบรนด์ (หอแดง) 
- แบรนด์  
“Bag Again” 
- แบรนด์ “Hope”  
เพ่ือใช้ในกระบวนการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านกิจการ

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

มีสัญลักษณ์ซึ่งเป็นความโดดเด่นของ  
ภารกิจ พส. 
- งานราษฎรบนพื้นที่สูง 
มีพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพ้ืนที่สูง 
(หอแดง) 
- “Bag again” 
ผลิตภัณฑ์จากป้ายโฆษณาไวนิล 
รีไซเคิล แปรรูปกลับมาเป็นกระเป๋า  
โดยฝีมือของคนไร้ที่พ่ึง 
- “Hope”  
เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีผลิตจาก
ผู้ใช้บริการ/สมาชิกนิคมฯ/ราษฎร 
บนพ้ืนที่สูง อาท ิไข่ไก ่ไข่เป็ดออร์แกนิค 
และเสื่อกกทอมือโดยฝีมือของ 
คนไร้ที่พ่ึง และคนขอทาน ภายใต้
โครงการธัญบุรีโมเดล เป็นต้น 
- ร้านค้าวังสะพานขาว 
- ร้าน ประชาบดี Coffee Brew 
สวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
- DSDW TV เพ่ือเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ภารกิจขององค์กรสู่

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

เพ่ือสังคมตามภารกิจ
ของพส. 
- แบรนด์ วังสะพาน
ขาว 
- แบรนด์ ประชาบดี 
Coffee Brew 
- แบรนด์ DSDW TV 
เพ่ือเผยแพร่ภารกิจ
ของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ อย่าง
น้อย 2 ตอน/เดือน 
(8ตอน) โดยผ่านสื่อ 
Social Media อาท ิ
Line Facebook 
Youtube website 
 
 
 
 
 
 

สาธารณชน เป็นประจ า 2 ครั้ง/เดือน
1) ออกอากาศเมื่อวันที่ 10/02/60          
https://youtu.be/Qver_cnavzU  
- เม้าท์ข่าว MOU ความร่วมมือทาง  
วิชาการด้านการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ทางสังคม 
- Smart talk อพส. สัมภาษณ์  
รายการเดินหน้าประเทศไทย 
การจัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึง คนขอทาน 
- พส. เกาะติด การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่ชุมชนริมคลองวัดสะพาน   
เขตคลองเตย 
2) ออกอากาศเมื่อวันที่ 24/02/6    
https://youtu.be/JYI0mWo1Psw 
- เม้าท์ข่าว วันปกรณ์ 60 ก้าวตาม  
ศาสตร์พระราชา พัฒนางานสวัสดิการ 
- Smart talk อพส. มอบนโยบาย  
ปืนใหญ่ 
- พส. เกาะติด สุดยอดส้วม 
3) ออกอากาศเม่ือวันที ่10/03/60   
https://youtu.be/EAfUGybzkMc 

https://youtu.be/JYI0mWo1Psw
https://youtu.be/EAfUGybzkMc
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

- เม้าท์ข่าว รมว. ต้อนรับสมาชิกศูนย์ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต จ. นครพนม 
- Smart talk อพส. ขับเคลื่อนดีเดย์  
30 วัน จัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึง คนขอทาน 
- พส. เกาะติด ปฏิบัติการจัดระเบียบ 
คนไร้ที่พ่ึง คนขอทาน ดีเดย์ 30 วัน 

 4) ออกอากาศเม่ือวันที่ 31/03/60   
 https://youtu.be/ORL1YmfEuho 
- เม้าท์ข่าว พิธีแถลงข่าวโครงการ  
สิงห์อาสาร่วมพัฒนาคน 
- Fit Eng การใช้ Confusing Word. 
- Smart talk จัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึง  
คนขอทาน 
- พส. เกาะติด ดีเดย์ 30 วัน  
จัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึง คนขอทาน 
5) ออกอากาศเม่ือวันที่ 28/04/60  
https://youtu.be/G1QzB3e8_JQ 
- เม้าท์ข่าว ชมภาพบรรยากาศรดน้ า  
ขอพรผู้บริหารกระทรวงฯ 
- Smart talk อพส. สัมภาษณ์ 
ประเด็นคนไร้ที่พ่ึง คนขอทาน 

https://youtu.be/G1QzB3e8_JQ


51 

 

นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

- พส. เกาะติด ฃ. ขวดเปลี่ยนชีวิต  
คนไร้ที่พ่ึง 
6) ออกอากาศเม่ือวันที่ 19/05/60  
https://youtu.be/kOpiG0IGUb4 
- เม้าท์ข่าว กิจกรรม Happy Kids in 
summer  
- Smart talk รมว.พม. ตรวจราชการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อม
มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน 
7) ออกอากาศเม่ือวันที่ 14/06/60  
https://youtu.be/QeYm0FKKoqo 
- เม้าท์ข่าว ล้านดวงใจ พม. เพ่ือพ่อหลวง 
- Smart talk อพส. ให้สัมภาษณ์ 
รายการหมุนตามโลก ประเด็น  
การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครแห่งชาติ 
- พส. เกาะติด โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม ่ตามองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา 
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง  
จ.เชียงใหม่ 

https://youtu.be/kOpiG0IGUb4
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

 7) กิจกรรม ส่งเสริมให้
หน่วยงานสร้าง
สัญลักษณ์/สร้างค่านิยม/
อุดมคติ/ปณิธาน 
 

จ านวน
หน่วยงานของ
กรม พส. ที่ 
สร้างสัญลักษณ์/
สร้างค่านิยม/
อุดมคติ/
ปณิธาน 
(152 หน่วยงาน) 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60)
หน่วยงาน พส. ทุก
หน่วยงานมีค่านิยม/
อุดมคติ/ปณิธาน 
ที่ยึดถือร่วมกัน 
 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- อธิบดี พส. มอบนโยบาย 
การตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กร 
ประวัติศาสตร์ของกรมประชาสงเคราะห์ ที่
มีผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมายตลอดระยะเวลากว่า 83 ปี
ที่ผ่านมาและเน้นย้ าถึงการท างานตาม
หลักการ จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่
หัวหน้าหน่วยงานทั่วประเทศ  
- หน่วยงานรับนโยบายและน านโยบาย
ไปสร้างค่านิยม/อุดมคติ/ปณิธานของ
ตนเอง ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งใน
การท างานเป็นทีม จ านวน 152 แห่ง 
การจัดงานรดน้ าขอพรผู้บริหาร 
กระทรวง พม. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

- 

 8) พัฒนารูปแบบ
กระบวนการท างาน โดย
ยึดถือความเท่าเทียมและมี
ศักดิ์ศรีของกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นศูนย์กลาง  
 

จ านวน
กระบวนการ
ท างานในการ
ช่วยเหลือและ
คุ้มครอง
กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
มีการพัฒนารูปแบบ
กระบวนการท างานที่
ใช้ได้ผลจริงเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม จน

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- เกิดรูปแบบกระบวนการท างาน  
ที่น าไปปฏิบัติได้จริงจ านวน 2 โมเดล 
และอยู่ในระหว่าง ปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
น าไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป ได้แก่  
o สนามหลวง 
o ธัญบุรีโมเดล 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

(Model 
ต้นแบบ) 
2 Model 

สามารถเป็นตัวอย่าง 
น าไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ/ศึกษาต่อได้ 
(Model ต้นแบบ)  
อย่างน้อย 2 โมเดล 

 9) กิจกรรมในการบริหาร
และก ากับดูแล
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
พ้ืนที่นิคมสร้าง
ตนเอง ศูนย์
พัฒนาราษฎร
บนพื้นที่สูง 
และศูนย์
ประสานงาน
โครงการตาม
พระราชด าริฯ 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
- การพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานดูแล
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ในหน่วยงาน 62 แห่ง 
จ านวน  22,395 คน
โดยจัดกิจกรรม สร้าง
องค์ความรู้แก่
บุคลากรและ
กลุ่มเป้าหมาย  
การออกเอกสารสิทธิ 
- ศูนย์พัฒนาราษฎร 
บนพื้นที่สูง 16 แห่ง
จ านวน 3,500 คน 

- คิดเป็น 86.35% 
ของเป้าหมาย 

มีผู้มาใช้บริการ 19,340 ราย  
- ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงอบรม
ให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ 3,399 คน 
- การพัฒนาสงัคมและจัดสวัสดกิารสังคม
ในพื้นทีน่ิคมฯ 12,046 คน 
- ศูนย์ประสานงานโครงการ 
พระราชด าริ 3 แห่ง ให้ความรู้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 3,895 คน 
- มีการแต่งตั้งคณะนิเทศติดตามและ
มอบหมายความรับผิดชอบพ้ืนที่ในการ
นิเทศติดตาม จ านวน 6 คณะ เมื่อวันที่ 
8 ธ.ค.2559 ลงพ้ืนที่นิเทศติดตามไป
แล้ว 58 จังหวัด 117 หน่วยงาน 
- การจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย/ 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

- นิคมสร้างตนเอง 
43 แห่ง 15,000 คน 
- ศูนย์ประสานงานฯ 
โครงการพระราชด าริ 
3 แห่ง 3,895 คน 
- การนิเทศติดตามใน
พ้ืนที่และการใช้กลไก
ของศปก. พส. 
เพ่ือให้ค าปรึกษา
แนะน าในการบริหาร
จัดการร่วมแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ระบบการบริการ 
อย่างต่อเนื่อง โดย
ผู้บริหารและทีมงาน 
บุคลากรส่วนกลางทั้ง
ด้านนโยบาย การ
บริหาร และ 

อพม. และการน าเสนอข้อมูลในเชิงสถิติ 
เพ่ือใช้วางแผนในการขับเคลื่อนงาน 
- การวางแผนขับเคลื่อนควรจัดท า
แผนงานเพ่ือถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนรองรับสถานการณ์ภัย
พิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
- การใช้ ศปก.พส. เป็นกลไกในการ
สื่อสาร และพัฒนากระบวนการท างาน 
มีการประชุม วางแผน เตรียมความ  
พร้อม ก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด   
สรุปผล ถอดบทเรียน และน าเสนอ  
ผู้บริหารทราบ จ านวน 4 ครั้ง 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาบริการ 
และผู้แทนจากกองต้น
สังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 

 10) กิจกรรม ปรับปรุง
หน่วยงานด้วยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ทัศนียภาพ ให้มีความ
สะอาดสวยงาม  
 

จ านวน
หน่วยงาน
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์/ 
ทัศนียภาพ 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
จ านวน 152 แห่ง 
 

- คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- กิจกรรม 5 ส. ทุกบ่ายวันพุธและการ
ปรับภูมิทัศน์ด าเนินการในหน่วยงาน              
152 แห่ง อย่างต่อเนื่อง ที่ก าหนด 
ทั้งปีสามารถให้บริการ แก่
กลุ่มเป้าหมายบ้านมิตรไมตรี 5 แห่ง 
ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี อุบลราชธานี 
พิษณุโลก ภูเก็ต 

- 

1.3.2 การ
ยกระดับการ
เป็นเจ้าภาพ
ด้านสังคม 

- - - - - - พส. ได้สนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
จังหวัด ร่วมกับ พมจ. 

- 

1.3.3  การ
พัฒนาระบบ

1) สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน พมจ. ให้เป็น

- จ านวนระบบ
ฐานข้อมูล

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 

- มีระบบ
ฐานข้อมูล

คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลของกรมฯ และน าระบบ

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลด้าน
สังคม 
 

ศูนย์กลางข้อมูลของการ
บริหารยุทธศาสตร์สังคม 
และสถานการณ์ทาง
สังคมระดับจังหวัด 
 

กลุ่มเป้าหมายที่
รับบริการของ
กรมฯ และ
สามารถน าไป
วิเคราะห์และ
สนับสนุนข้อมูล
สถานการณ์ทาง
สังคมของ
จังหวัด 

มีระบบฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่รับ
บริการของกรมฯ และ
สามารถน าไป
วิเคราะห์และ
สนับสนุนข้อมูล
สถานการณ์ทางสังคม
ของจังหวัด จ านวน  
5 ระบบ 

กลุ่มเป้าหมายที่
รับบริการของ
กรมฯ ทีส่ามารถ
น าไปวิเคราะห์
และสนับสนุน
ข้อมูลสถานการณ์
ทางสังคมของ
จังหวัด 

ฐานข้อมูลมาสนับสนุนการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดได้ 5 
ระบบ คือ  
1) ระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
2) ระบบงานบริการทางสังคม 
3) ระบบการจัดระเบียบคนขอทานและ
คนไร้ที่พ่ึง 
4) ระบบการออกบัตรประจ าตัว 
ผู้แสดงความสามารถ 
5) ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
- เกิดการวางระบบฐานข้อมูลองค์กร
ภาคประชาสังคม ในพ้ืนที่ 77จังหวัด 
ซึ่งมีองค์กรน าร่อง 1,000 องค์กร 

1.3.4 การ
พัฒนา
ศักยภาพการ
ประสาน 
งานภาคี 
(ภาครัฐ 

1) กิจกรรม พัฒนา อพม. 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ทักษะการท างาน 

- อพม.ได้รับ
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
จ านวน 77 
เครือข่าย 

เป้าหมาย  
(ณ 30 ก.ย. 60) 
จ านวน 133,253 คน 
 

- อพม.มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
- อพม.มีส่วนร่วม

คิดเป็น 142.38% 
ของเป้าหมาย 
 

- พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและ    
จัดท าบัตร อพม. 56,295 ราย 
- อยู่ระหว่างตรวจสอบการขึ้นทะเบียน
และออกบัตร 78,000 ราย (อผส. เดิม) 
- การส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับ 
จังหวัด และกทม. 55,440 ราย 

- 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

เอกชน และ
ประชาสังคม) 
 

- มีกลไกการ
ขับเคลื่อนงาน
ระดับพ้ืนที่ 
8,333 
เครือข่าย 
- อพม.และ
เครือข่ายได้รับ
การหนุนเสริม
ในการ
ด าเนินงาน 
177 เครือข่าย 

ในการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนา
สังคมและการจัด
สวัสดิการสังคม
ผ่านกลไก
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรม 
การด้าน อพม. 
- อพม. ได้รับการ
ยอมรับ มี
ภาพลักษณ์ที่ดี 
และได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

- เชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่นระดับจังหวัด 
และกทม. ทัง้ในส่วนของพมจ./
จนท.พมจ./อพม./ผู้ติดตาม/ผู้แทน 
หน่วยงาน/อพม.กทม. 50 เขต 
- ส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนงาน
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ด้านอพม. 5,812 เครือข่าย 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมงาน อพม. กทม. ระดับเขต  
50 เครือข่าย 
- การประชุมประธาน อพม. กทม. 
50 เขต (2 ครั้ง) จ านวน 150 คน/เครือข่าย 
- ประชุมคณะกรรมการ กอพม.กทม. 
ครั้งที ่1/2560 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง 
ศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงาน
หน่วยงานปฏิบัติการ อพม. จ านวน 2 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย จนท.พมจ./ผู้แทน อพม./
วิทยากร/ผู้บริหาร/จนท.กอส. รวม 280 คน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง 
ศักยภาพการด าเนินงานอาสาสมัคร
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ระดับภาค 4 ภาค รวม 465 คน  ได้แก ่
ภาคใต้  90 คน ภาคเหนือ 105คน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 120 คน  
และภาคกลาง 150 คน 
- ส่งเสริมการมีสว่นรว่มของชุมชนบน  
พ้ืนที่สูง จ านวน 60 คน 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อพม.  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในภาครัฐ รวม 508 คน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง 
ศักยภาพ อพม. ด้านการป้องกันการ 
ทุจริตผ่านระบบ Video Conference  
ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  
76 จังหวัด รวม 694 คน 
- ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ในระดับพ้ืนที่เพ่ือป้องกันปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 76 จังหวัด รวม 
1,566 คน 
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นโยบาย แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับ
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1.3.5 การ
สนับสนุนให้
อ าเภอและ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการ
เป็นเจ้าภาพ
ในการพัฒนา
สังคม 

โครงการต าบลต้นแบบ
ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน 

ร้อยละของ
ต าบลที่ได้รับ
การคัดเลือกมี
การจัดท า
แผนการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ 70) 

เป้าหมาย  
(30 ก.ย. 60) 
มีต าบลต้นแบบ 76 
จังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง 

ต าบลต้นแบบมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน
คุ้มครองและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่ 

คิดเป็น 100.00% 
ของเป้าหมาย 

- พส. ได้ด าเนินการโครงการต าบล
ต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ซ่ึงเป็น
โครงการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ให้
ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ได้คัดเลือก
พ้ืนที่น าร่องจังหวัดละ 1 แห่ง และมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันกับ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงครบทั้ง  
76 จังหวัด 

- 

- ให้ระบุเฉพาะแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองนโยบาย 3A (รายละเอียดตามเอกสารนโยบายกระทรวงฯ ปี60) หากเป็นกิจกรรม Routine ให้ระบุเป้าหมายที่จะต้องการให้บรรลุตาม  
  นโยบายเร่งด่วน 
- เป้าหมายเชิงปริมาณให้ระบุ ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ เช่น 1 โครงการ, 200 คนเป็นต้น 
- เป้าหมายเชิงคุณภาพให้เขียนเชิงพรรณา 


