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รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
ตามแบบฟอร์มประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการประเมินหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – หมวด 6) 
และประเด็นการประเมินหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ได้แก่ หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้  หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ซึ่งหมวดกระบวนการ (หมวด 1 - หมวด 6) ประกอบด้วยข้อค าถาม 
หมวดละ 4 ข้อย่อย ให้หน่วยงานประเมินโดยเลือกข้อที่ตรงกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและต้องตอบค าถามในข้อนั้น ๆ โดยยกตัวอย่างการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ/ เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลัก หรืออธิบายโดยสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระส าคัญสะท้อนคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ
หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพื่อมุ่งสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ที่ให้ความส าคัญกับระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการท างาน 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (CitizenCentric Government) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 
Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักส าคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับ 
เข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization)  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงจัดท าแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยรวบรวมข้อมูล
การด าเนินการและตัววัดต่าง ๆ เพื่อสะท้อนการด าเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้กรม พส. ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง) จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Application Report) เพิ่มเติม เพื่อเป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบบริหารจัดการและผลการด าเนินการของกรมโดยรวม 
มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม การจัดท ายุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทุกกลุ่ม ให้สอดคล้องกับ ค่านิยม พส. ที่ว่า “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างานเพื่อประชาชน” และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสูค่วามส าเร็จคือ “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง” เพื่อก้าวสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ซึ่งมีเนื้อหาสาระส าคัญอันประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ลักษณะส าคัญขององค์การ แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพฒันา
สู่ระบบราชการ 4.0 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ทั้ง 6 หมวด และผลลัพธ์การด าเนินการ 

ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะท างานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 อ านวยการและสนับสนุนการด าเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ก ากับ
และติดตามการด าเนินการ และจัดเตรียมสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการด าเนินการประเมินองค์กร  ด าเนินการประเมินองค์กร 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นที่พึ่ง ที่เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน และ
ผลักดันให้ระบบราชการเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 
           [หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิฯ PMQA 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง)] 
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          ส่วนที่ 1 
ข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ 
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 

2558 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่
คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพ้ืนที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัด
กิจกรรมตามโครงการพิเศษ  

มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงฯ ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการกรม กองคุ้มครองสวัสดิภาพและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองพัฒาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งแบ่งโครงสร้างภายใน ได้แก่ กลุ่มงาน
ผู้เชี่ยวชาญ กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ และกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม โดยมีหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค 154 แห่ง ประกอบด้วย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 76 แห่ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พ้ืนที่สูง 16 แห่ง นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ 3 แห่ง พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบน
พ้ืนที่สูง 1 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง และสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 1 แห่ง 

 
 
 

   
 

 
 พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมาย (อ านาจหน้าที่ในกฎกระทรวง พม. พ.ศ. 2559) 

1. จัดท าและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม 
2. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์

ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 
3. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการ

ขอทาน สมาชิกนคิมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
5. บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความ

รับผิดชอบของกรม 
6. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระด าริ และโครงการอ่ืนที่

ได้รับมอบหมาย 

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

1. ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ลักษณะส าคัญขององค์การ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
อ านาจหน้าที่ของกรมฯ ส่งผลต่อความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน พัฒนาสู่การ

พ่ึงพาตนเอง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจหน้าที่ในการจัดท าและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนา
สังคม และการจัดสวัสดิการสั งคม  สามารถส่งผลต่อการบรรลุการด า เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่ วถึง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซ่ึงหากส่วนราชการ
อ่ืน ๆ รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติในการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชนทุกกลุ่ม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)  
 กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร? 

1. คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย 

2. หน่วยงานสังกัดกรม และ กระทรวง พม. 
3. หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ภาคีเครือข่าย เช่น อพม. องค์การสวัสดิการสังคม ภาคประชาสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE) CSR ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องที่  

- พันธกิจข้อที ่1 ได้แก่ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
- พันธกิจข้อที ่2 ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรม หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ภาคเอกชน และผู้น าชุมชน  
- พันธกิจข้อที่ 3 การเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ใช้กลไก ได้แก่ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส านักงาน พมจ.) อพม. ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ  องค์การ
สวัสดิการสังคม  

- พันธกิจข้อที่ 4 การพัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่ คน
ไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพ้ืนที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ใช้กลไก ได้แก่ หน่วยงานใน
สังกัดกรม หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ อปท. อพม. ภาคเอกชน และผู้น าชุมชน 

- พันธกิจข้อที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ
สังคมในความรับผิดชอบของกรม ใช้กลไก ได้แก่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) คณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- พันธกิจข้อที่ 6 การด าเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระด าริ
และโครงการอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ใช้กลไก ได้แก่ ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานอิสระ 
 
 

 

 

 



4 

 

 

 ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ  
ผู้เกี่ยวข้อง องค์การ/กลุ่มบุคคล ประเด็นความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบ : องค์การหรือ
กลุ่มบุคคลที่สง่มอบ
ทรัพยากรในการ
ด าเนินการของส่วน
ราชการ 

ส านักงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
-  คณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) 

-ก าหนดกรอบนโยบาย  แนวทางการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง 

- คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ หุบกะพง 
คอนขุนห้วย หนองพลับกลัดหลวง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด
เพชรบุรี 
-  คณะกรรมการโครงการหมู่ บ้ าน
ส ห ก ร ณ์ อ า เ ภ อ สั น ก า แ พ ง ต า ม
พระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

-ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในโครงการได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างองค์รวมรอบด้าน ทั้งด้านอาชีพ 
รายได้ ความเป็นอยู่ควบคู่ ไปพร้อมกับการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิก
โครงการ ครอบครัวและชุมชน 
 

ส านักงานนโยบายและแผน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในที่ดินของรัฐ 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ 

ก าหนดกรอบนโยบายด้านสวัสดิการ ให้ความเห็นชอบ
แผนงานและโครงการต่างๆ ก าหนดมาตรฐานการจัด
สวัสดิการ วางระเบียบที่ เกี่ ยวข้องในการรับรอง
มาตรฐาน การปฏิบัติงาน การประสานงาน  ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม ฯลฯ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม 

ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
เงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการจัดท าโครงการด้าน
สวัสดิการสังคม ขององค์การสวัสดิการสังคม และการ
บริหารเงินกองทุนฯ 

พันธมิตร : องค์การหรือ
ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม
ร่วมมือในการด าเนินงาน
ของส่วนราชการอย่างเป็น
ทางการเพื่อเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน 

อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.)  
 

- ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาทางสังคม ประสานการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้บริการและ
ด าเนินงานเพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย
เบื้องต้น 
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และจัด
กิจกรรม เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู
คุณภาพชีวิต 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและเสริมสร้าง
เครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม 
-  เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  จั ด ก า ร ร ณ ร ง ค์   
ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม 
- ศึกษา พัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงจัด  
 

https://www.hrdi.or.th/about/CoRPFCommittees
https://www.hrdi.or.th/about/CoRPFCommittees
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ผู้เกี่ยวข้อง องค์การ/กลุ่มบุคคล ประเด็นความร่วมมือ 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยบูรณาการความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
- สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งและควบคุมการขอทาน 
- ป้องกัน พัฒนาศักยภาพ สงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้น
ส าหรับคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน 

- เทศบาลนคร 30 แห่งและเมืองพัทยา - พิจารณาปัญหา พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และผู้ท าการขอทาน 
- พัฒนาระบบการคุ้มครอง ดูแล กลุ่มเสี่ยง ในชุมชนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดคนไร้ที่พึ่ง และผู้ท าการขอทาน  
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครและกลุ่มต่าง ๆ 
ในชุมชน ให้มีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน  
- ส่งเสริมประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมคุ้มครอง ป้องกัน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย 
- ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

- คณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 
- คณะกรรมการก ากับการดู แลการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทพื้นที่ภูทับเบิกฯ 
- กรมท่องเที่ยว 
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการชาติพันธ์ุ 
 
- ก ากับการดูแลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไข
ปัญหาพื้นท่ีภูทับเบิก 
 
- บูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยชุมชนและสร้างโอกาสทางสังคม ด้วยกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม 
 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ปปส. 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) 
 

- สนับสนุนงานโครงการหลวง โดนวางแผนการด าเนินงาน
เชิงบูรณาการร่วมกับภาคี เครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นฝ่ายเลขานุการ และ
องค์กรหลักในการประสานงานในพ้ืนท่ี 

- คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช) 
- คณะท างานพิจารณาแผนบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาในจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- ความร่วมมือในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินท า
กิน  
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ผู้เกี่ยวข้อง องค์การ/กลุ่มบุคคล ประเด็นความร่วมมือ 
 - กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 
ความร่วมมือเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ท างานให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด แก่
ผู้ป่วยโรคจิตอาการทุเลาซึ่งไร้ญาติและไร้ที่อยู่อาศัย 

- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
ยุติธรรม 
 

ใ ห้บ ริ ก า รตรวจทางนิ ติ วิ ทยาศาสตร์  การยืนยัน
ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ส าหรับใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล 
ติดตามญาติ และวางแผนการคุ้มครองอย่างเหมาะสม 

-  ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

ดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการฝึกอาช าและการหา
งานให้กับผู้ป่วยจิตเวชอาการทุ เลาที่ เสร็ จสิ้นการ
บ าบัดรักษาจากโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การกลับไปใช้ชีวิตในสังคมและเพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

- องค์กรเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย  

ความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานเด็ก
ต่างด้าวและครอบครัวเพื่อการกลับคืนสู่สังคมอย่าง
ยั่งยืน  

- องค์การสหประชาชาติ (UN) ด้านเด็ก 
(Unicef) และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO)  

สนับสนุนความร่วมมือในการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครองทางสังคม 

องค์การสวัสดิการสังคม 
- องค์กรสาธารณประโยชน์ 
- องค์กรสวัสดิการชุมชน 
- หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านการจดั
สวัสดิการสังคมอาสาสมัคร 

เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม โ ด ย 
- รายงานผลการจัดสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย  
- จัดท าโครงการด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

ผู้ให้ความร่วมมือ : 
องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่
ให้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการ ในการสนับสนนุ
การปฏิบัติการหรือ
กิจกรรมบางอย่าง หรือ
เป็นคร้ังคราว โดยมี
เป้าหมายระยะสั้นที่
สอดคล้องกัน มักไม่เป็น
ทางการ 
 
 
 
 
 

- กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาค
ประชาสังคมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 
- บริการด้านสวัสดิการสังคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่ วย งานราชการที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ย  เ ช่น  สิ ทธิ ก า ร
รักษาพยาบาล/การจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยใน
คดีอาญา เป็นต้น  

- สถาบันการศึกษา 
- สถาบันทางศาสนา 
- หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น พัฒนา
ชุมชน, เกษตรอ าเภอ, ตชด. ป่าไม้จังหวัด
,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ 

ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานการด าเนินงานใน
ระดับพื้นที่ 
 

- องค์กรสาธารณประโยชน์  
- องค์กรสวัสดิการชุมชน 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 
เช่น CSR บริจาคผ่าห่ม/ทุนการศึกษา 

- บริษัท ห้างร้านที่ 
- เคาเตอร์เซอร์วิส 

สนับสนุนโครงการกิจกรรมในพื้นที่ 

http://www.thaihealth.or.th/
http://www.thaihealth.or.th/
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ผู้เกี่ยวข้อง องค์การ/กลุ่มบุคคล ประเด็นความร่วมมือ 
- องค์กรชุมชน/สถาบันทางการเงินในชมุชน 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- กรุงเทพมหานคร  
(ส านักพัฒนาสังคม ส านักเทศกิจ) 
- มูลนิธิอิสรชน 

ร่วมลงพื้นที่ส ารวจสถานการณ์และจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง
และผู้ท าการขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

- ครอบครัว ญาติ ของผู้ใช้บริการ รับผู้ใช้บริการ ดูแลผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 

1. เป้าประสงค์ : ประชากรเป้าหมายสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม 

2. วิสัยทัศน์ : กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง 
3. ค่านิยม : ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างานเพ่ือประชาชน 

 คุณลักษณะของวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร 

วัฒนธรรมองค์การ : “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม” ซ่ึงกรมฯ มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ มุ่งม่ัน และ
ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของกรมฯ โดย”จิตมุ่งบริการ” 
หมายถึง บริการที่ดีด้วยจิตส านึก ฝึกฝนเรียนรู้ ควบคู่สุจริต จิตอาสา พ่ึงพาแบบพ่ีน้อง และ “สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคม” 
หมายถึง ท างานเพ่ือประชาชน ให้พ่ึงตนอย่างยั่งยืน เพ่ิมโอกาส สร้างความเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมทางสังคม 
 สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ ?  

    1. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคม  
2. ให้บริการสวัสดิการสังคมภายใต้หลักวิชาชีพ อย่างมืออาชีพ 
3. บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ท าให้สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน และสังคมดีขึ้น  
 4. การท างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความส าเร็จตามพันธกิจ 
 
 
 
 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร 

บุคลากรทั้งหมด จ านวน 2,681 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
 มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 

 1. ข้าราชการ  จ านวน 659 คน   คิดเป็นร้อยละ 24.58 
 2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 413 คน   คิดเป็นร้อยละ 15.40 
 3. พนักงานราชการ จ านวน 1,609 คน คิดเป็นร้อยละ 60.01 

 

 

(2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ 

(3) ลักษณะโยรวมของบุคลากร 
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 อะไรคือข้อก ำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ 
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
1. ระดับปริญญาเอก 2    คน - - 
2. ระดับปริญญาโท 229  คน 12  คน 9  คน 
3. ระดับปริญญาตรี 310  คน 823  คน 82  คน 
4. ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 118  คน 774   คน 322  คน 

จ าแนกตามอายุเฉลี่ยของบุคลากร ดังนี้  * ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
 1. บุคลากรแต่ละประเภทและทุกระดับต าแหน่ง จ าแนกอายุเฉลี่ย ดังนี้ 
 ต าแหน่งประเภทบริหาร จ านวน 3 คน มีอายุเฉลี่ย 57.00 ปี 
 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ จ านวน 38 คน มีอายุเฉลี่ย 52.34 ปี 
 ต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน 373 คน มีอายุเฉลี่ย 42.30 ปี 
 ต าแหน่งประเภททั่วไป จ านวน 245 คน มีอายุเฉลี่ย 42.03 ปี 
 2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 413 คน มีอายุเฉลี่ย 54.18 ปี 
 3. พนักงานราชการ จ านวน 1,609 คน มีอายุเฉลี่ย 38.92 ปี 
  เฉลี่ยทั้งกรม อายุเฉลี่ย 47.20 ปี 
 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้ มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  

ของส่วนราชการคืออะไร  
1. บทบาทของผู้บริหารองค์กรในทุกระดับ 
2. มีนโยบายและแผนที่ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้ 
3. การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีส่วนสนับสนุนความส าเร็จของกรม 
4. ความก้าวหน้าในสายงาน 
5. มีหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วยหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive) 2) ค่านิยมประชาธิปไตย 
(Democratic Value) ประกอบ ด้วยหลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความเปิดเผย/
โปร่งใส  (Transparency)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักความเสมอภาค (Equity) 3) ประชารัฐ (Participatory 
State) ประกอบด้วยหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) และหลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ 
( Participation/Consensus Oriented) แ ล ะ  4) ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร   (Administrative 
Responsibility) ประกอบด้วยหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 

6. วัฒนธรรมองค์กร (จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคม) 
 ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของส่วนราชการ

อะไรบ้าง  
กรมมีแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง/ขอทาน ที่เสี่ยงกับ

ผู้ ใช้บริการที่ เป็นโรคติดต่อ (เช่น วัณโรค ฯลฯ) โรคจิตประสาท ความแข็งแรงปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการท างาน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ที่ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ หรือมีการก ากับดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ในการ
ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในศูนย์ สถาน บ้าน นิคม ที่มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์ตาม พรบ.วิชาชีพฯ /พรบ.ที่ต้อง
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่/ความรู้ด้านจิตเวช ฯลฯ   
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 ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง  
1. อาคารสถานที่ 

 - ห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 - ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) 
2. เทคโนโลยี 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), Internet, Website กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ, Webboard , intranet , Website กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 - ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Q life plus) 
 - ระบบจัดท างบประมาณประจ าปี 
 - ระบบฐานข้อมูลการจัดระเบียบขอทาน 
 - ระบบลงทะเบียนผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ 
 - ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน Social network  เช่น line, Facebook 
 - ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 - ระบบงานบริการทางสังคม 

 - ระบบฐานข้อมูล อพม. 
 - ระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม 
 - ระบบยื่นค าขอหนังสือรับรองกิจการเพ่ือสังคม 
3. อุปกรณ์ 
 - อุปกรณ์สนับสนุน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ รถยนต์ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือผู้ใช้บริการ เครื่องอ่านบัตรประชาชน 
 
  

 
 ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง  

 1. พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
 2. พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 3. พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 4. พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และประกาศที่เก่ียวข้อง 
 5. พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  
 6. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงในสถานสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 
 7. ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับ 
            ภูมิล าเนาเดิม พ.ศ.2543 
 8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง พ.ศ.2547 
 9. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 
  
 
 

(4) สินทรัพย์ 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
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 10. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
              ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 
 11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 
 12. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562  
 13. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศ  
              เพ่ือขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2558 
 14 พ.ร.บ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2556 
 15 พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

ทั้งนี้ กฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ คือ  
 - พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขจาก พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 โดยแยกผู้แสดง
ความสามารถ กับผู้ท าการขอทาน เช่น การเล่นดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใด โดยต้องแจ้งเป็นผู้แสดงความสามารถและเมื่อ
จะแสดงความสามารถในพ้ืนที่ใด ให้แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่นั้น และมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการกับ
ผู้ท าการขอทานที่ชัดเจน ดังนั้นกฎหมายดังกล่าวจึงช่วยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถ
ด าเนินการได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม และกิจการเพ่ือสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
 - ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศ  
เพ่ือขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2558 ท าให้การท างานออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาว
ต่างประเทศเพ่ือขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นระบบมากขึ้น  มีความรวดเร็ว บริการได้ตรงเวลา 
มีขั้นตอนในการท างาน สามารถตรวจสอบข้อมูลในการปฏิบัติงาน และมีการกระจายอ านาจในการออกหนังสือรับรอง
ให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศเพ่ือขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้แก่ พมจ.เพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการ 
 - พ.ร.บ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  ท าให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

- พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.  2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2550 และ 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกในการส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคมและการเข้าถึ งสวัสดิการแก่บุคคล ชุมชน สังคม 
ผ่านองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมภาคประชาสังคม และอาสาสมัคร  

 

 
 
 
 โครงสร้างและระบบก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 

โครงสร้างตามกฎกระทรวง 
- ส านักงานเลขานุการกรม 
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาฃน 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 

(6) โครงสร้างองค์การ 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
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- กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
- กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โครงสร้างภายใน 
- กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ 
- กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ 

 หน่วยงานในสังกัด 154 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 76 แห่ง ศูนย์
พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ 3 แห่ง พิพิธภัณฑ์
เรียนรู้ราษฎรบนพ้ืนที่สูง 1 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง และสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ 1 แห่ง 
 ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่

ก ากับมีลักษณะเช่นใด 
ผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการก ากับดูแลงาน ดังนี้ 
1. การสื่อสารในองค์กร เช่น 

 1.1 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม (ศปก.พส.) ทุกวันประกอบด้วยผู้แทนกองที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ประชุมกรม เป็นประจ าทุกเดือน 
 1.3 ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (รับนโยบาย ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือบูรณาการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ) 
 1.4 แจ้งเวียนซักซ้อมการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ แนวนโยบายให้หน่วยงานทราบและถือปฏิอย่างสม่ าเสมอ 
 1.5 ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน Social network เช่น Line, Facebook 
 1.6 ระบบอินทราเน็ต 

2. ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ไดแ้ก่  
 2.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
 2.2 ระบบรายงานที่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 

 - ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Q life plus) 
- ระบบจัดท างบประมาณประจ าปี 
- ระบบฐานข้อมูลการจัดระเบียบขอทาน 
- ระบบลงทะเบียนผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ 
- ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
- ระบบงานบริการทางสังคม 

 2.3 รายงานการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
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3. การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการ/คณะท างานต่าง ๆ เช่น  
 3.1 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 3.2 คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 3.3 คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในนิคมสร้างตนเอง 
 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน 
 3.5 คณะท างานทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
 3.6 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 3.7 คณะนิเทศติดตามกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
 3.8 คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
 3.9 คณะกรรมการควบคุมการขอทาน 
 3.10 คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 3.11 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
 3.12 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
 3.13 คณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
 3.14 คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.15 คณะกรรมการบริหารกองทุน  
 3.16 คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน 
 3.17 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
 3.18 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

4. การมอบอ านาจการบังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
5. การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 5.1 การควบคุมและตรวจสอบจากส่วนราชการ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและ 
                     ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป) ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง) และหน่วย 
                       ตรวจสอบภายในจังหวัด 
 5.2 การควบคุมและตรวจสอบจากภายในส่วนราชการ โดยกลุ่มตรวจสอบภายในของกรม 
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อ านาจหน้าที่ ผู้รับบริการ     
ความต้องการและ

ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

ความคาดหวังต่อการ
ปฏิบัติงานของส่วน

ราชการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและ
ความคาดหวังท่ี

ส าคัญ 

ความคาดหวังต่อ
การปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการ 
1. การจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายดา้นการจดั
สวัสดิการสังคม 

- หน่วยงานในสังกัด พม.  
- ส่วนราชการอื่น 
- ภาคส่วนอ่ืน 
- ประชาชน 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- องค์กร
สาธารณประโยชน์ 
- องค์กรสวัสดิการชุมชน 

- มีข้อเสนอด้านการจัด
สวัสดิการสังคมที่
ครอบคลมุ น าไปแปลงสู่
การปฏิบัติการได ้
 

- มีนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแนวทางที่สามารถ
น าไปขับเคลื่อนได ้
ทันต่อสถานการณ ์

- ประชาชน 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- องค์กร
สาธารณประโยชน์ 
- องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน 
- หน่วยงานในสังกัด พม.  
- ส่วนราชการอื่น 
- ภาคส่วนอ่ืน 

- ระบบสวสัดิการสังคม
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น (การ
กินด ีอยู่ดี : Well 
being) 
 

- ได้รับการพิจารณา
ด าเนินการนโยบายด้าน
สวัสดิการอย่างเสมอภาค 
เท่าเทียมนโยบายดา้น
เศรษฐกิจ และความมั่นคง  

2. พัฒนาระบบ  รปูแบบ  
มาตรการ  และวิธีการในการ
พัฒนาสังคม  การจัด
สวสัดิการสังคม  และการ
สังคมสงเคราะห์ทีส่อดคลอ้ง
กับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 
 

- กลุ่มเป้าหมายตาม
ข้อก าหนด คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ก าหนดบุคคลหรือ
กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้รับบริการสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก
และเยาวชน กลุ่มผูห้ญิง 
ครอบครัวและผู้ถูกละเมิด
ทางเพศ กลุ่มผูสู้งอายุ 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มชุมชน
เมือง คนจนเมือง คน
เร่ร่อน กลุม่แรงงานข้าม
ชาติแรงงานต่างด้าว กลุ่ม

- ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาระบบสวสัดิการทาง
สังคมป้องกัน แก้ไขปัญหา 
พัฒนาและส่งเสรมิความ
มั่นคงทางสังคม เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได้อย่างท่ัวถึง 
เหมาะสม เป็นธรรม และ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท้ัง
ทางด้านการศึกษา 
สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย 
การท างานและการมี

 - อพม. 
- องค์กร
สาธารณประโยชน์  
- องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน  
 

- ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ องค์ความรู้
ในการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 
 

- โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มผีลการ
ด าเนินงานท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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อ านาจหน้าที่ ผู้รับบริการ     
ความต้องการและ

ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

ความคาดหวังต่อการ
ปฏิบัติงานของส่วน

ราชการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและ
ความคาดหวังท่ี

ส าคัญ 

ความคาดหวังต่อ
การปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการ 
แรงงานนอกระบบ กลุ่ม
คนจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่มผู้ตดิเช้ือเอช
ไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่
ได้รับผลกระทบ กลุม่คนที่
มีปัญหาสถานะบุคคลและ
กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มคนไทย
ในต่างประเทศ  กลุม่ผู้ที่
อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรม และกลุ่มบุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศ) 

รายได้ นันทนาการ 
กระบวนการยตุิธรรม และ
บริการทางสังคมทั่วไป 
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ สิทธิที่
จะต้องไดร้ับ และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงาน กับองค์กร
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน 
 

- อพม. 
- พมจ. 
- กอพม. 
- องค์การสวัสดิการสังคม 
- หน่วยงานภาคเอกชน /
องค์กรภาประชาสังคม 
เช่น CSR /อาสาสมัคร  
 

- ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
- ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ด าเนินการ 
 

- ได้รับการสนับสนุน   
อย่างต่อเนื่อง 
- ด าเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ พ.ศ. 2557 
- เป็นหุ้นส่วนและมีส่วน
ร่วมทุกข้ันตอนในการ
ด าเนินงานพัฒนาสังคม
และจัดสวัสดิการอยา่ง
ยั่งยืน 
 

- ประชาชน 
- กลุ่มเป้าหมาย 
 

-ได้รับการช่วยเหลือ
บริการดา้นต่าง ๆ  
 

- เป็นหุ้นส่วนและมีส่วน
ร่วมทุกข้ันตอนในการ
ด าเนินงานพัฒนาสังคม
และจัดสวัสดิการ และ
สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

4. พัฒนาสังคม  จัดบริการ
สวัสดิการสังคมการสังคม
สงเคราะห์ การคุ้มครองและ

- คนไร้ที่พ่ึง 
- ผู้ท าการขอทาน 
- ราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 

- ให้บริการที่ตรงกับความ
ต้องการ 
- มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

- พัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการ 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาครัฐ 

- แนวทางและขั้นตอนท่ี
ชัดเจนค านึงสิทธิ

- พัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการ 
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อ านาจหน้าที่ ผู้รับบริการ     
ความต้องการและ

ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

ความคาดหวังต่อการ
ปฏิบัติงานของส่วน

ราชการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและ
ความคาดหวังท่ี

ส าคัญ 

ความคาดหวังต่อ
การปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการ 
พิทักษ์สิทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง  
ผู้ท าการขอทาน  สมาชิกนิคม
สร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่
สูง  และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 

- ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ครอบครัวผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ 
- สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 
- ผู้ได้รบัการช่วยเหลือตาม
นโยบาย ของ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ 
 

- บรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นได ้
- ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

- โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้
- คนไร้ที่พ่ึงและคน
ขอทานที่อยู่ในการ
คุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
หน่วยงานสามารถกลับคืน
สู่สังคมและใช้ชีวิตในสังคม
ได้เฉกเช่นบุคคลทั่วไป 
- คนไร้ที่พ่ึงและคน
ขอทานที่อยู่ในการ
คุ้มครอง 
และการคุ้มครองและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
หน่วยงาน ที่ไม่สามารถ
กลับคืนสูส่ังคม มีงานท า
และมีรายได้ เป็นต้น 

- มูลนิธิ/NGO 
- ญาติ/ครอบครัว 
- ประชาชนท่ัวไป 
- อพม. 
 

มนุษยชน และยึดหลัก
กฎหมาย 
- การให้บริการที่รวดเร็ว 
- ไม่ถูกรุกล้ าทีด่ิน 
 

- โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้
 

5. การบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการพัฒนา
สังคมและการจดัสวสัดิการ
สังคมในความรบัผิดชอบ
ของกรม 

- หน่วยงานในสังกัดกรม 
- ส านัก กอง 
- ผู้บริหาร 

- ระบบท่ีใช้งานง่าย 
สอดคล้องกับความ
ต้องการในการปฏิบตัิงาน 
และเป็นปจัจุบัน  
- เข้าถึงง่าย  
- ต้องการได้รับการ
สนับสนุนเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพทันสมัย 

- น าไปวางแผน 
- พัฒนาบริการ 

- ผู้ใช้บริการ  
- บุคลากรผู้ปฏิบัต ิ
- outsource 
- ส านัก กอง 

- คาดการณ์อนาคต เพื่อ
วางแผน 
พยากรณ์แนวโน้มด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ใช้งานง่าย 
 

- เพื่อได้รับการตอบสนอง 
รับทราบข้อมลูข่าวสารใน
การเข้าถึงสวัสดิการ 
- ความเสถียรของ
เครือข่ายในแตล่ะพื้นท่ี 
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อ านาจหน้าที่ ผู้รับบริการ     
ความต้องการและ

ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

ความคาดหวังต่อการ
ปฏิบัติงานของส่วน

ราชการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและ
ความคาดหวังท่ี

ส าคัญ 

ความคาดหวังต่อ
การปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการ 
6. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการตามพระราชด าริ  
โครงการตามพระราช
ประสงค์  โครงการพระด าริ  
และโครงการอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย  
 
 
 

- ประชาชน  
- เด็กและเยาวชน 
ครอบครัว/ชุมชน ในพ้ืนท่ี
ด าเนินโครงการพระด าร ิ
- ราษฎรในเขตพื้นท่ี
โครงการตามพระราช
ประสงค์และโครงการตาม
พระราชด าร ิ
- ราษฎรในเขตพื้นท่ี
โครงการหลวง 
- โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ 
ฯ   
จ.เชียงใหม่  
จ.เพชรบุรี  
จ.ประจวบฯ 
 
 

- ได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า 
- ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
- มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
-การเข้าถึงสวัสดิการทาง
สังคมของรัฐอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 
 
 

-กลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมเชิงบวกต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
รวมทั้งมีภาคเีครือข่ายทั้ง
ระดับบุคคล กลุม่ องค์กร 
ในการพัฒนาทุนมนุษย์ 
เพื่อสร้างพลังแห่งการให้
และแบ่งปัน 
- ได้รับการสนับสนุน 
อย่างต่อเนื่อง 
- ให้บริการอย่างรวดเร็ว 
-สามารถขยายผลองค์
ความรู้งานโครงการหลวง
สู่ชุมชน หรือพ้ืนท่ีได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

- โรงเรียนที่ส่งเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ครอบครัวและชุมชน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
- มูลนิธิโครงการหลวง 
- มูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก
ของสภากาชาดไทย  
- ห้างแว่นท็อปเจริญ 

- ได้รับการสนับสนุนการ
เข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 
- การประสานงาน
สะดวกรวดเร็ว 
- การด าเนินงานร่วมกัน
เชิงบูรณาการอย่าง
แท้จริงและเป็นรูปธรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
- มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการ 
- ลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน  
 

- การประสานงานสะดวก
รวดเร็ว 
- สนับสนุนข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ 
- น าองค์ความรู้ด้าน
โครงการหลวงขยายผลสู่
พื้นที่อ่ืนอย่างเป็นรูปธรรม 
- ประสานความร่วมมือใน
การจัดสวัสดิการสังคม กับ
หน่วยงานภาครัฐ 
-ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โดยความร่วมมือและเสริม
พลังทุกภาคส่วนเพ่ือ
บูรณาการการท างาน
ร่วมกัน 
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ส่วนราชการ/องค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

บทบาทในระบบงานของกรม 
การมีส่วนร่วมในการสร้าง

นวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ 
กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร ข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติร่วมกัน 

- กรมตา่ง ๆ  ในกระทรวง พม.  -การรับ/ส่งต่อระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การ
ช่วยเหลือกลุม่เป้าหมาย 

- Facebook 
- Line ของผู้บริหาร/เลขานุการ
ผู้บริหาร ฯลฯ ทั้งภายในกรม
และระหว่างกรม 
- E-mail ของส านักงาน /กอง /
กลุ่ม  
 

- หนังสือราชการ 
- การจัดตั้งคณะท างาน 
- การประชุม 
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) 
- การติดต่อโดยตรงกับผู้ปฏิบัต ิ

- ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และค านึงถึงผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

- กรมบัญชีกลาง และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

-การปรับเปลี่ยนระบบจ่ายเงินอุดหนุนถึง
ผู้รับบริการ โดยใช้ระบบ Krungthai  
Corporate Online 
 

- เพิ่มช่องทางการจ่ายเงิน
อุดหนุนแก่ผู้รับบริการ รวดเร็ว 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- โทรศัพท ์
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
- การติดต่อโดยตรงกับผู้ปฏิบัต ิ

- ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว สามารถ
ตรวจสอบได ้

- ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
(ปคม./กก.ดส) 

- ประสานความช่วยเหลือคนไร้ทีพ่ึ่ง ผู้ท าการ
ขอทาน  
- เปรียบเทียบปรับผู้กระท าการฝ่าฝืน มาตรา 
13 พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 
- เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
การขอทาน พ.ศ.2559 
- ประสานความร่วมมือตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/
คณะท างานตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนเพยีง
หลวง 
 
 

- - หนังสือราชการ 
- โทรศัพท/์โทรสาร 
- การประชุม 
- ติดต่อโดยตรงกับผู้ปฏิบตั ิ
 

- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคมุการขอทาน 
พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
- ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
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ส่วนราชการ/องค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

บทบาทในระบบงานของกรม 
การมีส่วนร่วมในการสร้าง

นวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ 
กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร ข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติร่วมกัน 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ. อบต. เทศบาล) และ
กรุงเทพมหานคร 

- การจัดบริการสวสัดิการสังคม 
การคุ้มครองสวัสดิภาพกลุม่เป้าหมาย 
- สนับสนุนงานด้านพัฒนาสังคม 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
เพียงหลวง 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/
คณะท างานตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- - หนังสือราชการ 
- ประชุม                 
- โทรศัพท/์โทรสาร 
- การอบรม/สัมมนา 

- การด าเนินการตามระเบยีบ ข้อตกลง 
และโครงการความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานในสังกัด  

- ให้บริการสวสัดิการสังคมด้านสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง
สวัสดภิาพกลุม่เป้าหมาย  
- ประสานส่งต่อความช่วยเหลือผู้รับบริการ  
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/
คณะท างานตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
เพียงหลวง 

- - หนังสือราชการ 
- ประชุม                
- โทรศัพท/์โทรสาร 
- เว็บไซต ์

- การด าเนินการตามกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนดและข้อตกลง 
- ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- กระทรวงกลาโหม  
 

- เป็นหน่วยประสานงานหลักชุมชนพ้ืนท่ีสูง 
ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นที่
ชายแดน พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และ
ชุมชนพื้นที่สูง แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561- 2564) 

- - หนังสือราชการ 
- ประชุม 
- โทรศัพท์/โทรสาร 

-มีการด าเนินงานโครงการกจิกรรมที่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและป้องกันเพื่อ
จัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน พ้ืนท่ีชายฝั่ง
ทะเลเกาะแก่ง และชุมชนพ้ืนท่ีสูง 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 

- พิจารณาเรื่องที่ดินทับซ้อนโดย
คณะกรรมการจัดทีด่ินแห่งชาติ  
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
เพียงหลวง 

- - หนังสือราชการ 
- ประชุม                 
- โทรศัพท/์โทรสาร 

- ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- กระทรวงการต่างประเทศ 
- ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 
 

- ประสานขอความร่วมมือกรณสี่งผู้ท าการ
ขอทานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง  
- ความร่วมมือกรณผีู้ประสบปญัหาความ
เดือดร้อนเดินทางกลับประเทศไทย 
 

- - หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
- ประชุม 
- ติดต่อโดยตรงกับผู้ปฏิบตั ิ

- การด าเนินการตามระเบยีบ ข้อตกลง 
และโครงการความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส่วนราชการ/องค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

บทบาทในระบบงานของกรม 
การมีส่วนร่วมในการสร้าง

นวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ 
กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร ข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติร่วมกัน 

- กรมการกงสุล 
 

- ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อคณุสมบัติของ
องค์กรที่จัดสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ ใน
การยื่นขอรับการรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ 

-  - ข้อก าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิการ
จัดสวสัดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ยื่นขอและการรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ 

- กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา โดยกรมท่องเที่ยว  
- องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
- กระทรวงทรัพยาก รธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช  
- กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 

- การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมโดย
ชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ราษฎรบนพื้นที่สูง 

- - การประชุม 
- การประสานงานทางโทรศัพท ์
- การสนับสนุนในพ้ืนท่ี 
 

- บูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยชุมชนและสร้าง
โอกาสทางสังคม ด้วยกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม 
 

- องค์กรต่างประเทศ (EU) 
องค์กรระหว่างประเทศ  และ
องค์กรภาคเอกชน อาทิ MINDA 
องค์กรเฟรนด์ 

- การคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาบุคลากรของกรมฯ 

 - หนังสือราชการ 
- ประชุม 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
- แอพลิเคช่ัน line 
- บันทึกความเข้าใจ (Record of 
Understanding : ROU) “แผนงาน
การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและ
คนไร้ที่พ่ึง”  

- ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายและพัฒนา
บุคลากร 
 

- กระทรวงมหาดไทย - ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
เพียงหลวง 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/
คณะท างานตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 - หนังสือราชการ 
- ประชุม                 
- โทรศัพท/์โทรสาร 

- ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะท างาน 
 

- กระทรวงศึกษาธิการ - ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
เพียงหลวง 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/
คณะท างานตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 - หนังสือราชการ 
- ประชุม                 
- โทรศัพท/์โทรสาร 

- ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะท างาน 
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ส่วนราชการ/องค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

บทบาทในระบบงานของกรม 
การมีส่วนร่วมในการสร้าง

นวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ 
กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร ข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติร่วมกัน 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
เพียงหลวง 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการรักษ์น้ า
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 

 - หนังสือราชการ 
- ประชุม                 
- โทรศัพท/์โทรสาร 

- ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ส่วนราชการอื่น ๆ มูลนิธิ สมาคม 
มหาวิทยาลัย เช่น 
-  ส านั กงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงแรงงาน 
-  ส านั กงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
- ส านักงบประมาณ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 
- มูลนิธิกองทุนไทย 
- มูลนิธิกระจกเงา 
- มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
- สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย 
- มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นต้น 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/
คณะท างานตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- - หนังสือราชการ 
- ประชุม                 
- โทรศัพท/์โทรสาร 

- ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะท างาน 
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 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด ประเภทการแข่งขัน

และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
         ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานที่ท างานด้านการพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์  
การให้ค าปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ซึ่งบางหน่วยงานมีลักษณะการท างานใกล้เคียงกับกรมฯ มีประเด็นการแข่งขัน ดังนี้ 
         1) ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
          2) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
          3) จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 ประเด็นในการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็นดังกล่าวเม่ือ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  
 

ประเด็นการแข่งขัน ผลต่อการด าเนินการ แหล่งข้อมูล 
กรม พส. กรม ผส. กรม ดย. 

ผล ผล ผล 
- ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

95 95 95 ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

86.33 81.17 88.32 ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

- จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 1 รางวัล - 1 รางวัล ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

  

 

 

 

 

 

 

2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

2.สภาวการณข์ององคก์าร: สภาวการณเ์ชิงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการเป็นเชน่ใด 

 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

2.สภาวการณข์ององคก์าร: สภาวการณเ์ชิงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการเป็นเชน่ใด 

 
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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ผลต่อการด าเนินการของส่วนราชการ  
  - อยู่ระหว่างทดลองใช้ร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 - กรมยังไม่มีมาตรฐานก ากับองค์กรที่ด าเนินงานในลักษณะเดียวกันกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และยังขาด
มาตรการจูงใจให้องค์กรหรือหน่วยงานอื่นด าเนินงานในลักษณะเดียวกัน 
 - มีการด าเนินการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม 
ในส่วนประกอบขององค์กรภาครัฐ อาทิ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงบ้านเมตตา เรือนจ ากลางฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม 
มีจ านวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานขององค์การสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม 
(มสก.) รวมจ านวน 72 องค์กร นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.) รวมจ านวน 2,570  คน 
(ข้อมูล ณ ก.พ. 63) ทั้งนี้ ในส่วนของการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร 
มีจ านวน 10 คน เนื่องจากแนวทางการรับรองมาตรฐานฯ ประกอบด้วยรายงานการปฏิบัติงานที่เน้นด้านวิชาการซึ่ง
อาสาสมัครส่วนใหญ่ไม่มีความช านาญในการเขียนรายงานเชิงวิชาการและช านาญด้านปฏิบัติมากกว่า จึงยังมีการยื่นขอรับ
รองมาตรฐานฯของอาสาสมัครยังน้อยอยู่ ซึ่งทางหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ในระหว่างการด าเนินการปรับปรุงแนวทางการ
รับรองมาตรฐานฯ ของอาสาสมัคร  และในส่วนการรับรองมาตรฐานฯ ขององค์กรสวัสดิการชุมชนอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง
กระบวนการ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการรับรองมาตรฐานฯ เนื่องจากแนวทางการรับรองดังกล่าว เพ่ิงมีการ
จัดท าส าเร็จเมื่อปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา 
 
 
 
 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ(ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการแข่งขันของส่วนราชการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้าง

โอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 
 - ปัจจุบันการปฏิบัติงานถูกให้ความส าคัญมากขึ้น และมีการเรียกร้องคุณภาพการบริการมากขึ้น  
ซึ่งการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท าให้มีเครื่องมือที่จะใช้ประเมินศักยภาพของ อพม.  
 - นโยบายการพัฒนาระบบราชการที่มุ่งเน้นการลดขนาดภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ท าให้ส่วน
ราชการต้องยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง) น าไปสู่การเป็น “ต้นแบบ
การให้บริการ” เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมองค์กร หน่วยงาน กลุ่มบุคคลที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน 
 - พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการ ที่โปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและเทคโนโลยี 
 

 
 แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง 

 Website, Social media และสอบถามจากหน่วยงานโดยตรง 

 

 

 

(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 



23 

 

 แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการและ
จากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 

Website, Social media และสอบถามจากหน่วยงานโดยตรง 

 มีข้อจ ากัดอะไร(ถ้ามี)ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
 ข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานไม่ปรากฏใน Website  และSocial media 

 

 

 

 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้ เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพั นธกิจ  
ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 

 
ความท้าทาย 

เชิงยุทธศาสตร์ 
สิ่งท่ีท้าทาย ความได้เปรียบ 

ด้านพันธกิจ - พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมถึงมีส่วนร่วมในการ
จัดการตนเอง 
- ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
- ท าให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการสวัสดิการ
สังคม 
- สร้างความยั่งยืนเรื่องความร่วมมือทางสังคม
ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม 
 

- มีกลไก มาตรการแนวทางการด าเนินการที่
เ อ้ือต่อผู้ รับบริการ เช่นคณะกรรมการ
ระดับชาติ 
- มีการบูรณาการการท างาน และได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน 
และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
- มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 
- เป็นนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 

ด้านการปฏิบัติการ - จัดให้มีระบบสารสนเทศที่ ตอบสนองต่อ
รัฐบาลดิจิทัล และระบบราชการ 4.0  
- ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
- การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางสังคม 

- มีการวางแผนการท างาน 
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันท าให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 
เช่น การพัฒนา application แจ้งเบาะแส
ผู้ท าการขอทานและคนไร้ที่ พ่ึงและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการ
ตรวจสอบประวัติบุคคลที่ เชื่อมโยงกับ
กรมการปกครอง / พัฒนาระบบการจ่ายเงิน
อุดหนุน 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

2.สภาวการณข์ององคก์าร: สภาวการณเ์ชิงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการเป็นเชน่ใด 

 
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
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ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

สิ่งท่ีท้าทาย ความได้เปรียบ 

ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 - การสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในการ
ช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายของกรมฯ 

-หลายภาคส่วนให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมเพ่ิมข้ึน 

ด้านบุคลากร - การปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรสู่การ
ปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับนโยบายที่
ส าคัญของกรม กระทรวง และยุทธศาสตร์
ประเทศ 

-ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

-บุคลากรมีประสบการณ์และมีความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย  

 
 
 

 

 
 องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน การปรับปรุง

โครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
 1. มีการตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือติดตามและก ากับดูแล  รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
จากการปฏิบัติงาน 
 2. จัดให้มีกิจกรรมถอดบทเรียนในกระบวนงานที่ส าคัญ 
 3. มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อรัฐบาลดิจิทลั และระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อ
สถานการณ์ เช่น ระบบงานบริการทางสังคม ระบบอ านวยความสะดวก  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

2.สภาวการณข์ององคก์าร: สภาวการณเ์ชิงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการเป็นเชน่ใด 

 

(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

2.สภาวการณข์ององคก์าร: สภาวการณเ์ชิงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการเป็นเชน่ใด 
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          ส่วนที่ 2 
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 

[การประเมินตนเอง (Self Assessment)] 
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ประเมิน ข้อ ข้อค าถาม 
1.1 ระบบการน าองค์การสร้างความยั่งยืน 
 1.1.1 ผู้บริหารก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน)  
- ด้านเศรษฐกิจ เช่น... 
โครงการธัญบุรีโมเดล เป็นการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของบุคคลขอทาน คนไร้ที่พ่ึง ที่อยู่ใน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทั้ง 11 แห่ง เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งทางจิตใจ 
สังคม สุขภาพ และอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรนิเวศ 
โดยการเสริมพลังใหผู้เขร่วมโครงการตระหนักในคุณคาของตนเอง และพัฒนาทักษะตามความ
สนใจเพ่ือฝกอาชีพ เช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงกบ ล้วนเป็นสิ่งที่กอใหเกิดแหล่งอาหาร
เพ่ือการด ารงชีพ และหากเหลือจากการบริโภคยังสามารถจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ใหกับตนเอง
และครอบครัวได้ 
- ด้านสังคม เช่น... 
มีกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส เพ่ือให้ได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว และน าระบบบริการทาง
สังคม มาใช้ในการติดตามการจ่ายเงินอุดหนุนฯ ช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดสวัสดิการ
ซ้ าซ้อน รวมทั้งมีข้อเสนอแนวคิดสวัสดิการเ พ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่ งยืน 
(Productive Welfare) เป็นรูปแบบการให้สวัสดิการแบบให้เปล่าที่ตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้รับบริการ โดยขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายชุมชนและทุกภาคส่วน 
- ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น... 
มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งมีรองอธิบดีเป็นประธาน
คณะท างาน รวมทั้งมีการประกาศนโยบายพร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และรณรงค์ให้บุคลากรร่วมกันน าปิ่นโตและแก้ว
ส่วนตัวมาใช้บรรจุอาหารและน้ าดื่ม แทนภาชนะจากศูนย์อาหาร พส. อีกทั้งได้รับความร่วมมือ
จากร้านค้าในการลดการใช้ภาชนะและวัสดุส าหรับอาหารที่ท าจากพลาสติก ได้แก่ ถุง แก้ว ขวด 
และหลอด รวมทั้งมีการลดราคาเครื่องดื่มในกรณีที่บุคลากรน าแก้วน้ ามาเองอีกด้วย 

 1.1.2 ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ คือ... 
ผู้บริหารมีการมอบนโยบายทิศทางขององค์การ และมีการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากรมฯ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ และ 
มีการทบทวนแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2561 – 2565 มีแผนปฏิบัติการตาม
แผนขับเคลื่อนการควบคุมขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562- 2564 มียุทธศาสตร์ราษฎรบนพ้ืนที่สูง 
เพ่ือให้ทิศทางการด าเนินงานของกรมฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง พม.  

การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 [การประเมินตนเอง (Self Assessment)] 
2.สภาวการณข์ององคก์าร: สภาวการณเ์ชิงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการเป็นเชน่ใด 

 หมวด 1 การน าองค์การ 
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ประเมิน ข้อ ข้อค าถาม 
 1.1.3 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยทิศทางคือ... 
มีระบบ Web Conference ร่วมกับหน่วยงานสังกัด และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนงานของกรมฯ มีกระบวนการ
จ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
เพ่ือให้ได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว มีข้อเสนอแนวคิดสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่าง
ยั่งยืน (Productive Welfare) เป็นการให้สวัสดิการที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการที่
จ าเป็นของผู้รับบริการ และมีระบบ Line Application แจ้งข่าวคนเร่ร่อน ขอทาน โดยภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม 

 1.1.4 ผู้บริหารได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น….. 
ผู้บริหารและบุคลากร ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต Senario analysis เพ่ือก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานโดยการมองไปข้างหน้าระยะ 5 ปี 20 ปี โดยคาดการณ์จาก
ข้อมูลสถานการณ์ ข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ลดความเสียหายจากท างาน รวมทั้งการจัดเตรียมพัฒนาบุคลากรให้ท างาน
อย่างเป็นระบบ และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และมีนโยบายหน่วยงานในสังกัดวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อสังคมทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1.1.5 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยทิศทางคือ..... 
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันก าหนดค่านิยมของกรม “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างานเพ่ือ
ประชาชน” และวัฒนธรรมองค์การ “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคม”โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์กรม มีการสอดแทรกในการจัดประชุม/อบรม ต่าง ๆ มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดมาตรฐานในการท างาน เช่น คู่มือมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองคนไร้ที่
พ่ึง คู่มือมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง โดยมีการชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กับ
หน่วยงานในสังกัด เผยแพร่ไฟล์คู่มือผ่านเว็บไซต์กรม และจัดส่งเล่มคู่มือให้หน่วยปฏิบัติ 

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
 1.2.1 มีการก าหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส เช่น...... 

จัดโครงการอบรม อพม. ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือปลุกจิตส านึก 
สร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริต และจัดโครงการอบรมต่างๆ ที่สอดแทรกประเด็นการ
ป้องกันการทุจริต โดยมีวิทยากรจาก สตง. และปปช. รวมทั้งมีประกาศกรมฯ เรื่องเจตนารมณ์
ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีการติดตามประเมินผล มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และผู้บริหารรวมทั้งบุคลากร 
ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเป็นประจ าทุกปี  
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 1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่

สามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีในการด าเนินการได้ เช่น ..... 
การปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินอุดหนุนทั้งระบบ เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการที่
โปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและเทคโนโลยี ตั้งแต่การใช้ Big Data ในการวิเคราะห์วางแผนให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีคู่มือแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน และคู่มือการใช้
งานระบบสารสนเทศ มีการจัดอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติแก่บุคลากร การจ่ายเงินผ่านระบบ 
Krungthai Corporate Online และการจัดตั้งคณะกรรมการฯ (One Home) เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงิน
อุดหนุน  ทั้ งนี้  กรมได้รับรางวัล เลิ ศรั ฐ  ประจ าปี  พ.ศ .  2562  สาขาบริการภาครั ฐ 
ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับด ี 

 1.2.3 มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และ
สร้างความโปร่งใส ได้แก่...... 
มีการน าระบบงานบริการทางสังคมมาใช้ในการติดตามรายงานผลการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ 
Krungthai Corporate Online ซึ่งมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อน และจะไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้ รวมทั้งรองรับการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel เพ่ือให้หน่วยงานน า
ข้อมูลไปใช้ในการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ได้ทันที 
และลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบ รวมทั้งมีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณประจ าปี  

 1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส คือ...... 
มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมฯ และมีการติดตามประเมินผล โดยมี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มีมาตรการการใช้ดุลพินิจ และใช้อ านาจให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต มีการตรวจสอบข้อมูลผู้มาขอรับบริการกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง) ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน และระบบ 
Linkage Center ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนราษฎรกับระบบงานบริการทางสังคม 

 1.2.5 การเปิดเผยผลการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณและอ่ืน ๆ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง...  
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานประจ าปีผ่านช่องทางเว็ปไซต์กรม 
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/page.php?module=policy&pg=opplan 
และ http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/page.php?module=operation&pg=index  

 1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่....
กรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 
ระดับดี จากผลงานเรื่อง “การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน Key - Click 
พลิกโฉม” ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการจ่ายเงินอุดหนุน เน้นสร้างความโปร่งใสในการท างาน โดย
การน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และกรมฯ ได้ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 86.33 คะแนนซึ่งอยู่ระดับ A 
 
 

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/page.php?module=policy&pg=opplan
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/page.php?module=operation&pg=index
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1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
 1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้า

มาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่... 

 นวัตกรรมการท างานที่ท าร่วมกับเครือข่าย คือ .... 
มี MOU กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบสถานะผู้ใช้บริการของกรมฯ เช่น ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ บุคคลนิรนาม คนเร่ร่อน ใช้ประกอบการท าฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติบุคคล ติดตามญาติ และวางแผนการคุ้มครองอย่างเหมาะสม มีข้อเสนอแนวคิดสวัสดิการ
เพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) ที่มีกลไกขับเคลื่อนผ่าน
เครือข่ายชุมชนและทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ หน่วยงานในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคธุรกิจ (CSR) วิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE) และภาคีเครือข่าย 
 นวัตกรรมการให้บริการที่ท างานร่วมกับเครือข่าย คือ... 
การสร้างความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุนการน าระบบ 
Krungthai Corporate Online เข้ามาช่วยในการอ านวยความสะดวก และสามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกเว้นค่าเปิดบัญชีขั้นต่ า ค่าบริการรักษาบัญชี แก่ผู้รับเงิน
อุดหนุน ท าให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทั้งมีระบบการแจ้ง
เตือนด้วย SMS เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารท าให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  

 1.3.2 มีกลไก/แนวทางท่ีเอ้ือให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
โดยมีกลไก/แนวทาง คือ...  
1. มีโครงการบ้านน้อยในนิคมฯ เป็นแนวทางการน าผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงไปรับ
การฟ้ืนฟูศักยภาพภายในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง ซึ่งเน้นกระบวนการส่งเสริมการพ่ึงตนเอง ให้มี
ชีวิตอิสระในบ้านพักเดี่ยวที่มีพ้ืนที่ส่วนตัว ด้วยวิธีการจัดสวัสดิการและด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพ 2. มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด (CSR) 
เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้น าร่อง ใน 7 จังหวัด 
ได้แก่ ราชบุรี น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต 
เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมคือ… 
1. เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเอง ได้แก่ อปท. ชุมชน รพ.สต. 
และกศน. 2. เครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด (CSR) 
ได้แก่ ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ (อปท.) 
 

 1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอก คือ….  
นวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ข้อเสนอแนวคิดสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่าง
ยั่งยืน (Productive Welfare)  ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือการพัฒนาและ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน เปลี่ยนรูปแบบจากการให้สวัสดิการแบบให้เปล่าเป็นสวัสดิการที่ตรงกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ
เอกชน (CSR) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  
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ร่วมด าเนินการ โดยนโยบายนั้น คือ…..  
1) วางแผนให้ความช่วยเหลือด้วยการใช้ฐานข้อมูล Big Data ของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ มาวิเคราะห์ด้วยระบบ Business Intelligence ผ่านโปรแกรม Tableau น าไปสู่การ
วางแผนในการให้ความช่วยเหลือ 2) สนับสนุนความช่วยเหลือและองค์ความรู้จาก CSR และ SE  
เน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 3) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการความ
ช่วยเหลือรายกรณี โดยทีม Case Management (CM) บน Mobile Application 4) นวัตกรรม
ในการประเมินตนเอง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรับสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ตรงเป้าหมาย 
สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง….. 
การจัดสวัสดิการต้องการให้เกิดความ “เป็นธรรม” เพราะ “ท าเป็น” ควบคู่ไปกับระบบ
สวัสดิการที่มีอยู่เดิม จึงได้ก าหนดรูปแบบ (Model) เพ่ือขับเคลื่อนภายใต้การเชื่อมโยงใน 3 
ประเด็น  คือ 1) ลดภาระ 2) ชุมชนขับเคลื่อน และ 3) สร้างมูลค่าศักยภาพผู้ใช้บริการ โดยการ
น านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นตามแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
“Thailand 4.0” ที่ “ท าน้อย ได้มาก” และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และจัดสวัสดิการสังคม 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือลดความเลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจให้
เกิดการท างานอย่างสัมฤทธิ์ผล เช่น... 
ค่านิยมของกรม “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างานเพ่ือประชาชน” และวัฒนธรรมองค์การ 
“จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม”โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรม และประชุม/อบรม ต่าง ๆ 
รวมทั้งการจัดท าคู่มือฯ เช่น คู่มือมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองฯ 
คู่มือมาตรฐานศูนย์คุ้มครองฯ โดยมีการชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กับหน่วยงานใน
สังกัด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรม และจัดส่งให้หน่วยปฏิบัติ นอกจากนี้ ผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยงาน ติดต่อสื่อสารติดตามงาน และข้อสั่งการต่าง ๆ ผ่าน กลุ่ม Line และผ่านระบบ 
Web Conference กรมฯ 

1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  
 1.4.1  มีมำตรกำรป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน โดยมำตรกำรนั้นคือ... 
มีศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชน ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน สามารถรับทราบและสั่งการหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบและด าเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง  
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายในของกรม โดยใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ  หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ ส่ งผลกระทบต่อประชาชนและองค์กร 
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
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 1.4.2  มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาอย่างทันการณ์ โดย  
 การใช้เทคโนโลยีและดิจทิัลท่ีทันสมัย ได้แก่  
มี Line Application แจ้งข่าวคนเร่ร่อน และผู้ท าการขอทาน โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านกลุ่มไลน์ พร้อมบอกพิกัด Share Location เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ลงพ้ืนที่ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างทันท่วงที รวมทั้งมีศูนย์ปฏิบัติการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน สามารถรับทราบและสั่งการหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและด าเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
 การใช้เครือข่าย… 
1. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม) 2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
ในการเฝ้าระวัง เรื่อง...  
1. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) เฝ้าระวังเรื่องผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมในพ้ืนที่ โดยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม 
ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่ พ่ึง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เฝ้าระวังเรื่อง คนเร่ร่อน และ 
ผู้ท าการขอทาน โดยการแจ้งข่าวผ่าน Line Application พร้อมบอกพิกัด Share Location 

 1.4.3  มีการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการด้านการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เช่น... 
ตัวชี้วัดการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์  
และมีการติดตามผลด าเนินการอย่างต่อเนื่อง.... 
มีการติดตามทุกวันโดยศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกลุ่ม Line IA IR Chat 

 1.4.4  มีการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน)  
- มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ… 
มีกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งทางจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธัญบุรีโมเดล) โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน 
เป็นกลไกติดตามผลการด าเนินงานธัญบุรีโมเดล รวมถึงการก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีการติดตามผลทุกเดือน 
ผลการติดตาม คือ… 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ใช้บริการเข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดล จ านวน 813 คน ซึ่ง
ผู้ใช้บริการได้รับการฝึกอาชีพและมีรายได้จากเกษตรกรรม ปศุสัตว์ หัตกรรม และงานบริการ 
จ านวน 762 คน คิดเป็นร้อยละ 93.73  
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  - มาตรการจัดการด้านสังคม คือ…….. 

มีกระบวนการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินอุดหนุน เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการที่
โปร่งใส โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และการด าเนินงานตาม
แนวคิด Productive Welfare ซึ่งมีคณะนิเทศติดตามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จ านวน 6 คณะ เป็นกลไกในการติดตามประเมินผล หน่วยงานในสังกัด จ านวน 154 หน่วย 77 จังหวัด 
เพ่ือก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการส าคัญ  
ผลการติดตาม คือ….. 
ระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง ผ่านระบบ Krungthai 
Corporate Online ลดลงจาก 5 วัน เหลือ 1 วัน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับเงิน
อุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ได้รับเงินถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับการ
แจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
- มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ… 
มีมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 10 มาตรการ ดังนี้ 
1. ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
2. จัดตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือติดตามและประเมินผล 
3. การส ารวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
4. จัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 
5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร 
6. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ 
7. มีกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย 
8. การงดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้า 
9. ส่งเสริมการใช้แก้วน้ าส่วนตัว 
10. ส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า   
ผลการติดตาม คือ…... 
   1) ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ร้อยละ 5.37  
   2) จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง ร้อยละ 86.35  
   3) จ านวนแก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ 48.96  
   4) จ านวนโฟมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ 100  
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
 ความท้าทาย คือ 
มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ  
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส รวมทั้งมุ่งให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่… 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป คนตกงานมากขึ้น ผู้สูงอายุมากขึ้น กรมฯ  
จึงให้ความส าคัญโดยมี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คอยชี้เป้า 
เฝ้าระวัง รวมทั้ งมีแผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่ อนการควบคุมขอทาน ฉบับที่  1 
พ.ศ. 2562 - 2564 ตอบปัญหาความท้าทาย เนื่องจากมีขอทานเพ่ิมมากข้ึน 
 การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ....  
โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจส่งผลท าให้ประชาชนไทยเผชิญกับ
ภาวะยากล าบากมากขึ้น เนื่องจากประชากรวัยแรงงาน และวัยเด็กลดลง ขณะที่มีผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในภาวะพ่ึงพิงสูงขึ้น ประกอบกับประเทศไทยยังคงอยู่ในสภาวะที่
มีความเหลื่อมล้ าทางสังคมสูง ประชากรเข้าถึงโอกาสทางสังคมท่ีแตกต่างกัน  
โดยได้จัดท ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต ได้แก่… 
มียุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 มีแผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมขอทาน ฉบับที่ 1 
พ.ศ.  2562 – 2564 มีแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึ ง  พ.ศ.  2561 – 2565 
มีแผนพัฒนาองค์กรสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ พ.ศ. 2561 – 2565  
 ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ..... 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ให้
ความส าคัญและค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือน า
ทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนรวม เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน  
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่... 
มียุทธศาสตร์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ พ.ศ. 2561 – 2565 นอกจากนั้นยังมีนโยบายในการส่งเสริม
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในระดับจังหวัด ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมขององค์กรภาคธุรกิจในการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม 
 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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 2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 

 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน... 
มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพ่ือการบริหารนโยบายและการบริการ และ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พร้อมสนับสนุนงานเชิงนโยบาย การจัดการ และ
การบริการ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่วยยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน น ามาใช้ประโยชน์ในการท างานได้เป็นอย่างดี 
 สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น... 
มีการทบทวนองค์กรทุกปี ทั้งนี้เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์หรือโครงการใหม่ๆ 
ซึ่งพบว่ามีโอกาสในการพัฒนาที่ส าคัญ เช่น การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ และรัฐบาลให้
ความส าคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data การจัดท าฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ นโยบายที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รวมถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมที่
ประชาชน และภาคเอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมมากขึ้น 

 2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการค านึงถึง 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย โดย... 
มีกระบวนการในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ขั้นตอน การวิเคราะห์ SWOT ภารกิจและกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หน่วยงานสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย อาทิ สถาบันการศึกษา 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ องค์กรสาธารณประโยชน์ และเครือข่ายอื่นๆ 
ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย…. 
มีการวิเคราะห์และน าปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน 
สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพ้ืนที่สูง กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกลุ่ม
เครือข่าย เช่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.)  องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความจ าเป็น น ามา
ออกแบบโครงการกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการ 
 สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น... 
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis ในการค านึงถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายใน รวมถึงโอกาส 
และอุปสรรค ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุ คลากรของ
หน่วยงานและมุมมองจากภายนอก แล้วน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 



35 

 

ประเมิน ข้อ ข้อค าถาม 
2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ  
 2.2.1  มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ.....  
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเอง 
ผลกระทบ คือ....  
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการทางสังคม และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
และมีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
กระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ... 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ตัวช้ีวัด คือ .... 
ร้อยละของคนไร้ที่ พ่ึง ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก บุคคลขอทาน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟู / พัฒนามีระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเองที่ดีข้ึน  
ผลกระทบ คือ .... 
คนไร้ที่พ่ึง ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก บุคคลขอทาน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง ที่ผ่านกระบวนการ
ฟ้ืนฟูพัฒนามีระดับความสามารถในการพ่ึงพาตนเองที่ดีขึ้น  
กระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ .... 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 2.2.2  มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดระยะสั้นและระยะยาว โดย... 
มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระยะสั้น (5 ปี) และระยะยาว (20 ปี) โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค รวมถึงภาคีเครือข่าย เข่น องค์กรสาธารณประโยชน์ 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 เป้าหมายระยะสั้น คือ... 
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเอง 
มีตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่... 
ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึง ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก บุคคลขอทาน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง ที่ผ่าน
กระบวนการฟ้ืนฟู/พัฒนามีระดับความสามารถในการพ่ึงพาตนเองที่ดีขึ้น 
 เป้าหมายระยะยาว คือ... 
ประชาชนทุกคนไม่ถูกทอดทิ้ง  
มีตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่.... 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ 
อย่างมีมาตรฐาน 
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 2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางทีร่องรับความเสี่ยง/ผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดยความเสี่ยงส าคัญ คือ...   
ความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงาน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยงคือ .... 
กรมฯ ด าเนินการจัดท าเเผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกจิ/สังคม/สาธารณสขุ/สิ่งแวดล้อมโดย
ผลกระทบที่ส าคัญ คือ... 
1. ขออนุมัติค่าพาหนะไม่ตรงกบัการเดินทาง 2. ขออนุมัติเดินทางแต่ไมไ่ด้เดินทางไปราชการจริง 
3. การเดินทางนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ 4. พนักงานขับรถน ารถไปใชโ้ดยพลการ 
แผนงาน/แนวทางที่รองรับผลกระทบ คือ....  
1. ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัตงิาน 2. สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานและมบีทลงโทษ 
3. โทรศัพท์ให้ค าปรึกษา 4. ให้ความรู้ผ่านระบบ Web Conference 2 เดือน/ครั้ง 5. ขออนุมัติตามข้อเท็จจริง
โดยแจ้งเหตุผลความจ าเปน็เป็นรายกรณีไป 6. หัวหน้าคณะในการเดินทางก าชบัในระหว่างการเดินทาง 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน  
 2.3.1  แผนการด าเนนิงาน/แผนปฏบิัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการก าหนด

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน...  
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี และรายปี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติในด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีการก าหนดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบใน
แต่ละโครงการอย่างชัดเจน  

 2.3.2  แผนการด าเนนิงาน/แผนปฏบิัติการ มีการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ท าน้อยได้
มาก) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วิธีการ เช่น ... 
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่ 
มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานและการบริการในหลายเรื่อง เช่น 
การโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เพ่ือให้
ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและแน่นอน การใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนมาใช้ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกไม่เรียกรับเอกสารจากประชาชน รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ตในการปักหมุด
ระบุพิกัดบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือสืบค้น
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
- การปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความผิดพลาด ได้แก่ 
มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate 
Online ที่เพ่ิมประสิทธิภาพลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว และน าระบบบริการทางสังคมของกรมฯ มาใช้ในการติดตาม
การจ่ายเงินฯ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการ
ด าเนินงาน ความถี่ในการขอรับบริการ และแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายซ้ าซ้อน 
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  - การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่... 

ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เช่น พัฒนาแบบสอบถามในรูปแบบ 
Google Form เพ่ือให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบข้อมูลได้ง่าย สะดวก มีการรับสมัคร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านระบบ QR code มีระบบเรียนรู้
ด้วยตนเอง (อพม.) อีกทั้งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เช่น Web Application คือ 
ระบบที่ช่วยติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราช เพ่ือให้การการติดตามการท างาน
อย่างรวดเร็ว  

 2.3.3  แผนด าเนินงาน/แผนปฏิบัตกิาร สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์  
 แผนฯ มีการบูรณาการรว่มกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง โดย... 
มีการบูรณาการแผนบริหารทรัพยากรบุคคล กับแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยพัฒนาบุคลากร
ตามสายงาน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม  
 แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย... 
มีกระบวนการด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยเน้นและให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพ่ือยกระดับการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก โดย... 
มีแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. 2562 - 2566 เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคม เช่น องค์กรสาธารณประโยชน์ 
องค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานรัฐท างานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ให้เข้าถึงทรัพยากรใน
รูปแบบงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน และการใช้ระบบออนไลน์ในการสื่อสารข้อมูลถึง
เครือข่าย เช่น SE online และข้อมูลการด าเนินงานของกรมฯ ผ่านเว็บไซต์ที่เผยแพร่สาธารณะ 

2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล  
 2.4.1  หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 

ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่  
- สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ... 
1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลและผู้บริหารเพ่ือให้สอดคล้องกลับบริบทและทิศทางการท างาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป 2) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือ
ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 3) สถานการณ์ด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะในยุค Digital Disruption ส่งผลต่อการด าเนินงาน 4) การเกิดอุบัติภัยหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ อาจท าให้จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนและกลุ่มเป้าหมาย 
- การเตรียมความพร้อม ได้แก่...  
1) มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 2) มีความพร้อมใน
การปรับแผนและงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามภารกิจ 3) จัดเตรียมความพร้อม 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 4) เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานกรณีเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ 5) ส่งเสริมให้ภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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  - แผนกำรจัดกำรเชิงรุก ได้แก่… 

มีการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต Senario Analysis เพื่อก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนงานโดยการมองไปข้างหน้าระยะ 5 ปี 20 ปี โดยคาดการณ์จากข้อมูลสถานการณ์ ข้อมูลเชิงสถิติ 
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ลดความเสียหายจาก
ท างาน รวมทั้งการจัดเตรียมพัฒนาบุคลากรให้ท างานอย่างเป็นระบบ และมีทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 

 2.4.2  มีระบบในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏบิัตกิำร 
 หน่วยงำนมีระบบในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ ทั้งระยะส้ัน และระยะยำว ได้แก่... 
1. มีระบบติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยปฏิบัติรายงานผลการด าเนินงานและผู้บริหารสามารถ
ดูข้อมูลผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นปัจจุบัน 2. มีการพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของส านักงาน/กองที่เกี่ยวข้อง คือ 
ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราช 3. มีกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของกรมฯ คือ มคีณะนิเทศติดตามการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมฯ จ านวน 6 คณะ  
 หน่วยงำนมีระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณะ ได้แก่... 
มีการเผยแพรร่ายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ โดยการจัดพิมพ์รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อแสดงผลการด าเนินงาน ความส าเร็จตามแผน ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน 
Website กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 2.4.3  หน่วยงำนมีกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และทบทวนแผน เพื่อให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง ได้แก่..
มีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามแผน โดยผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย
และเป้าหมายการท างานประจ าปีต่อหน่วยงาน ท้ังส่วนกลาง และหน่วยงานในภูมิภาค และติดตามผล
การด าเนินงานจากระบบติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีการเร่งรัดและปรับแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายผ่านระบบ Web Conference 
ทุกเดือน และระหว่างเดือนหากมีผลการด าเนินงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย 
- กำรคำดกำรณ์ ได้แก่... 
ในปี 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการคาดการณ์ว่าหน่วยงานจะสามารถด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  
เป็นไปแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 
- กำรปรับแผนให้สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์ ได้แก่... 
มีการปรับแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะหมวดงบลงทุนท่ีมีการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง  

 3.1.1  มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดย
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ (มีระบบอะไรบ้าง)... 
1. มีการใช้ข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. มีระบบ Family Data เพ่ือวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ประสบปัญหาทางสังคม 3. มีระบบ “Beggar” เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ขอทานและ
คนไร้ที่พ่ึงจากการจัด 4. มีระบบ “บริการทางสังคม” เพ่ีอวิเคราะห์ผู้รับเงินอุดหนุน และการ 
ตั้งงบประมาณ 5. มีระบบ “Q Life Plus” หรือแผนฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IRP) เพ่ือ
พัฒนากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ 11 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง 
เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านอาชีพ 
เพื่อน าไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก คือ…  เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์กลุ่มเป้าหมาย 
ในอนาคต น ามาซึ่งกลยุทธ์การด าเนินงานเชิงรุก เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการด าเนินงานปัจจุบัน 
ว่าครอบคลุม และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ น าไปสู่การพัฒนาแผนงานในปี
ต่อไป และเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาพฤติกรรมของภาคี
เครือข่าย และแนวโน้มความร่วมมือในการร่วมกันจัดสวัสดิการสังคม 

 3.1.2  มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่...  
1. สืบค้นข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกลุ่ มที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 
2. ลงพ้ืนที่สอบข้อเท็จจริงสภาพปัญหาและความต้องการ ระบุพิกัดเพ่ือใช้พยากรณ์สภาพปัญหา
เชิงพ้ืนที่ 3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจริง 4. รวบรวมผลการปฏิบัติงานเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
ตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย 5. ประเมินผลศักยภาพผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
เพ่ือวางแผนการพัฒนาฟื้นฟูต่อไป 6. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
น ามาตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ... 
สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและความต้องการได้ชัดเจนถึงระดับตัวบุคคลได้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
และจัดสวัสดิการที่ตรงตามความต้องการ ใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
ให้ตรงจุดและปรับเพ่ิมความเข้มข้นตามสภาพการณ์ ใช้ผลการประเมินศักยภาพผู้ใช้บริการ 
ในสถานคุ้มครองฯ เพ่ือวางแผนการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และใช้ข้อมูล  
ความพึงพอใจ และเพ่ือจัดบริการและพัฒนากระบวนงานที่ตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 3.1.3  มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัล คือ.... 

พัฒนาแบบสอบถามในรูปแบบ Google Form มีการรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านระบบ QR code มีระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (อพม.) มีการจ่ายเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online โดยมีกระบวนการบริการประชาชน
ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) ที่เชื่อมต่อ Linkage Center 
กรมการปกครอง และมีระบบ “Q Life Plus” หรือแผนฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IRP) เพ่ือ
วิเคราะห์ความต้องการและแนวทางในการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอาชีพ 
มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ... 
1. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีระบบการรับสมัคร อพม. โดยใช้ 
QR code และมีระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง อพม. เพ่ืออ านวยความสะดวก 2. ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม การจ่ายเงินอุดหนุน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ช่วยอ านวยความสะดวก 
ลดระยะเวลาและลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 
ที่เชื่อมต่อ Linkage Center กรมการปกครอง 3. คนไร้ที่พ่ึง ระบบ QLife Plus ซึ่งช่วยในการ
วิเคราะห์แผนการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพรายบุคคล  ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ/อารมณ์ 
ด้านสติปัญญา และอาชีพ 
 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์  
 3.2.1  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการ

ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอ่ืน ๆ 

 ฐานข้อมูลนั้น ได้แก่… 
ผลการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการให้บริการเงินสงเคราะห์ฯ แก่ประชาชน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ชีวิตในที่
สาธารณะต่อการท างานของมูลนิธิอิสระชน ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบริการที่จัด
โดยส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ข้อมูลการวิจัยจากสถาบันการศึกษา ข้อมูลเวทีเสวนาของ
นักวิชาการ กระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 มาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ...  
การพัฒนากระบวนการจ่ายเงินอุดหนุน และระบบการจ่ายเงินอุดหนุน Krungthai Corporate 
Online รวมทั้งนวัตกรรมเชิงนโยบาย สวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่ างยั่ งยืน 
(Productive Welfare) โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้การจัดท าหลักสูตร อพม. Online เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาความรู้
พ้ืนฐาน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมีแผนงานการพัฒนาบริการบ้านมิตรไมตรีธนบุร ี
เพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในเขตเมือง 
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 3.2.2  มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มาวิเคราะห์ เพื่อ......... 
   หาแนวทางมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ ..  

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของ (อพม.) ยังไม่เข้มข้นเท่า (อสม.) 2. การบริจาคเงินพิธีบรรพชา
อุปสมบทราษฎรบนพ้ืนที่สูง เป็นการให้เงินสด ธนาณัติ และโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิฯ 3. การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เป็นเงินสดประชาชนต้องเดินทางมารับ และมีช่องว่างให้เกิดการทุจริต 4. การขอมีบัตร
ประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ ต้องไปที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) 5. การให้ความช่วยเหลือเป็นเงินไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เนื่องจากปัญหามี
ความซ้ าซ้อน 6. ราษฎรบนพื้นที่สูง ต้องการให้เพิ่มช่องทางหน่ายสินค้า 
วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ..  
1. ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานของอาสมัครประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของ อพม. 
มีมาตรฐานในระดับสากล 2. การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือลด
ขั้นตอนการท างาน 3.  จัดให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ เ พ่ือรับสมัครและทดสอบผู้แสดง
ความสามารถ 4. จัดท าข้อเสนอสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive 
Welfare) ซึ่งน าร่อง 7 จังหวัด โดยมีหน่วยงานสังกัดกรมท าหน้าที่ Case Manager 5. จัดให้มีศูนย์
เรียนรู้ราษฎรบนพ้ืนที่สูง เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมและจ าหน่ายสินค้า 

   หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มีความส าคัญ 2 
ล าดับแรก คือ... 
1. คนไร้ที่พ่ึง มีความต้องการ คือ ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอาชีพ การส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้มีโอกาสในสังคมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานท า มีที่พักอาศัย ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และ
ได้รับความเป็นธรรม  
2. สมาชิกนิคมสร้างตนเอง มีความต้องการ คือ มีความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ 2 ล าดับแรกคือ... 
1. ภาคีเครือข่ายด้านการด าเนินงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจ หน่วยงานภายใต้
กระทรวง พม. และหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีความต้องการ ดังนี้ การคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ จัดสวัสดิการและการฟ้ืนฟูพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ และการ
ประสานส่งต่อที่เชื่อมโยงชัดเจนตามอ านาจหน้าที่ 2. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) มีความต้องการคือ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือเฝ้า
ระวังและดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
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   หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน คือ.. 

1. ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานของอาสมัครประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ อพม. มีมาตรฐานในระดับสากล  
2. การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 3. จัดให้มี
การออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือรับสมัครและทดสอบผู้แสดงความสามารถ 4. จัดท าข้อเสนอสวัสดิการ
เพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) ซึ่งน าร่อง 7 จังหวัด โดยมี
หน่วยงานสังกัดกรมท าหน้าที่  Case Manager 5. จัดให้มีศูนย์ เรียนรู้ราษฎรบนพ้ืนที่ สู ง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมและจ าหน่ายสินค้า 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ  
 3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

เฉพาะกลุ่ม คือ… 
มีกระบวนการการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน ผ่านระบบ Krungthai 
Corporate Online นับว่าเป็นการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐาน และยังช่วยอ านวยความ
สะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาบันทึกข้อมูล และลด
ความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัว
ประชาชน (Smart Card Reader) 

 3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้ภาพรวมคือ... 
การขับเคลื่อนกระบวนการศึกษาเรียนรู้ โดยปรับหลักสูตรอบรมด้วยระบบเรียนออนไลน์ให้กับ อพม. 
เพ่ือตอบสนองความต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบ
การจ่ายเงินอุดหนุน อีกท้ังมนีวัตกรรมเชิงนโยบาย ข้อเสนอสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเอง
อย่างยั่งยืน (Productive Welfare) คือ การจัดสวัสดิการสังคมแบบก้าวหน้าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มีกลไกขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายชุมชนและทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ หน่วยงานในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ (CSR) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE)  

 3.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้ 
เฉพาะบุคคล คือ....  
มีโครงการบ้านน้อยในนิคมฯ เช่น นิคมสร้างตนเองโนนสัง จ.หนองบัวล าภู มีการส่งเสริมการศึกษา  
ตามหลักสูตร กศน. ให้กับผู้รับบริการในนิคมฯ และมีการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ รวมทั้งมีศูนย์
ประสานงาน อพม. จังหวัด/อ าเภอ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ และสนับสนุนงาน อพม. ในระดับพ้ืนที่ อีกทั้งมีการจัดท า
ข้อเสนอสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน  (Productive Welfare) มีกลไก
ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายชุมชนและทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ หน่วยงานในพ้ืนที ่

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ 
 3. 4.1  มีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันกาล โดย... 

มีกระบวนการด าเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียน กรมฯ จะแจ้งเลขทะเบียนรับเรื่องแก่ผู้ร้องเรียน
หรือหน่วยงานต้นเรื่องเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ และเร่งด าเนินการประสานไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบ พร้อมแจ้งก าหนดระยะเวลา 15 วัน ตามมาตรฐานการจัดการ
เรื่องร้องเรียน ซึ่งกรมรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่อง ดังนี้ สป.พม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล) หนังสือร้องเรียน และ Facebook “ระบบจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”เพ่ือสร้างความม่ันใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน 

 3.4.2  มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน  
 ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน...  
กรมฯ มอบหมายกลุ่มกฎหมาย รับผิดชอบด าเนินการประสานและติดตามการด าเนินงานแก้ไข
เรื่องร้องเรียนในภาพรวมกรม  
 ระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ...... 
1. รับเรื่อง และออกเลขทะเบียนก ากับเรื่องแจ้งกลับผู้ร้อง/หน่วยงานต้นเรื่อง  2. เสนอเรื่องให้
อธิบดีมอบหมายหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 3. ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง แล้วแจ้งผลไปยังผู้ร้อง/หน่วยงานต้นสังกัด กรณีมีมูล ให้ตั้ง
คณะกรรมการสอบความผิดทางวินัย/ความผิดทางละเมิด หรือมีหนังสือตักเตือนพฤติกรรมที่ถูก
ร้องเรียน และ 4. มีหนังสือแจ้งผลการตัดสินไปยังผู้ร้อง/หน่วยงานต้นเรื่อง  
 ก าหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน ......  
มาตรฐานระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียนคือ 15 วัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จได้ในระยะเวลาที่ก าหนด จะมีหนังสือชี้แจงความคืบหน้าในการด าเนินงานทุก 15 วัน เช่นกัน  
 การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน..... 
เมื่อแจ้งยุติเรื่องแล้ว กรมจะมีฐานข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียนกรณีต่าง  ๆ ไว้ เพ่ือใช้ตรวจสอบ 
ติดตามผลการจัดการภายหลัง ซึ่งหากผู้ร้อง/หน่วยงานต้นเรื่อง ไม่พึงพอใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กรมก็สามารถด าเนินการต่อได้อย่างทันท่วงที   

 3.4.3  มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู ้และวิเคราะห์หาทางแกไ้ขเพื่อลดอัตรา ขอ้ร้องเรียน
ที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า คือ......  
การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในเรื่องมารยาทการให้บริการ 
และมีแนวทางในการแก้ไข คือ..... 
ตักเตือนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมสถิติ 
ข้อร้องเรียนดังกล่าว เพ่ือสะท้อนปัญหาข้อผิดพลาดด้านบุคลากร (Human Error) เพ่ือใช้ส าหรับ
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทัศนคติต่อการให้บริการด้วยจิตมุ่งบริการ (Service Mind) ต่อไป 

 3.4.4  มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยวิธี.... 
ติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามระยะเวลามาตรฐาน (15 วัน) แล้ว
รายงานความก้าวหน้าให้ผู้ร้องทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 3.4.5  มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจ ให้แก่
ผู้รับบริการ คือ... 
มี Facebook “ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”ส าหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้จากทุกท่ีทุกเวลา นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
ท าหน้าที่ Monitor Facebook และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ของกรมฯ เพ่ือติดตามการร้องเรียน 
การร้องทุกข์ และการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือรวบรวมและเสนอเป็นแนวทางพัฒนาระบบการ
ให้บริการของกรมต่อไป 
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4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  
 4.1.1 มีการก าหนดสารสนเทศที่ส าคัญเพื่อ  

 ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ... 
ข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ข้อมูลค าขอและจัดสรรงบประมาณ ข้อมูลอัตราก าลัง 
ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ (คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการ
ขอทาน ราษฎรบนพ้ืนที่สูง สมาชิกนิคมสร้างตนเอง) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไกการ
ปฏิบัติ งาน เช่น อาสาสมัครพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม. ) องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน  

 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ... 
ข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ข้อมูลค าขอและจัดสรรงบประมาณ ข้อมูลอัตราก าลัง 
ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ (คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการ
ขอทาน ราษฎรบนพ้ืนที่สูง สมาชิกนิคมสร้างตนเอง) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไกการ
ปฏิบัติงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) องค์กรสาธารณประโยชน์ 
องค์กรสวัสดิการชุมชน 

 การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศนั้น คือ... 
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของประชาชน ข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
ข้อมูลความต้องการขอรับบริจาคของหน่วยงาน และข้อมูลกิจกรรมการด าเนินงานของกรมฯ โดย
ผ่านช่องทาง เว็ปไซต์กรมฯ และ Facebook  

 4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
 มีความน่าเชื่อถือ...  

มีการประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล มีการถ่ายทอดสร้างความเข้าใจให้
หน่วยงานในสังกัดผ่าน Web Conference และจัดท าคู่มือ คลิปวิดิโอ เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการให้บริการ ความแนบนัยของข้อมูลโดย
ระบบ และยืนยันข้อมูลโดยหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ ก่อนน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์   

 มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย... 
มีการน าเข้าข้อมูลสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน  

 สะดวกต่อผู้ใช้งาน... 
มีการพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Application ที่สามารถใช้งานได้ ในหลายอุปกรณ์  
(Responsive Design) โดยระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  

 4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกนามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเข้าใจ
ง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่....  
มีการประมวลผลความต้องการให้ช่วยเหลือของกลุ่มเป้าหมาย จากการลงพ้ืนที่ตามโครงการ 
Family Data โดยแสดงผลในรูปแบบ Dashboard และ GIS มีการแสดงจ านวนผู้ใช้บริการในแต่ละ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และแสดงจ านวนที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ 
และมีการแสดงข้อมูลอาสาสมัครฯจ าแนกตามพ้ืนที่ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา  
 4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง/

พัฒนาการท างาน โดยข้อมูล คือ... 
มีการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (11.4 ล้านคน) 
ในกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีรายได้ และมีหนี้นอกระบบหรือหนี้เพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ือลงพ้ืนที่ตาม
โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม และใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพ่ือพิจารณาเบื้องต้นโดยการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และสอบถามความต้องการ 
เพ่ือประกอบการให้ความช่วยเหลือ/ประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อน าไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา คือ.... 
มีข้อเสนอสวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) เป็นรูปแบบ
การให้สวัสดิการแบบให้เปล่าที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ โดยขับเคลื่อน
ผ่านเครือข่ายชุมชนและทุกภาคส่วน   
และแก้ปัญหาเชิงนโยบายโดย... 
วิเคราะห์สภาพปัญหา จ าแนกความต้องการให้ช่วยเหลือ เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าว เป็นแนวทางการ 
จัดสวัสดิการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตที่ตรงจุด ให้ผู้รับบริการสวัสดิการสามารถพัฒนา
ตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือทางสังคมโดยการจัดตั้งศูนย์ CSR และจัดท า CSR Matching เพ่ือให้ความช่วยเหลือตรง
ความต้องการของผู้ให้และผู้รับ 

 4.2.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ และคาดการณผ์ลลัพธ์ โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ....  
เทคโนโลยสี าหรับการรวบรวมขอ้มูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล BI (Business Intelligence)  
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และ
ผลลัพธ์..... 
มีการน าโปรแกรมประเภท BI เข้ามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหา จ าแนก
ความต้องการให้ช่วยเหลือที่ได้จากการลงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อ
สถานการณ์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การน าข้อมูลความต้องการด้านที่อยู่อาศัย
มาจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย (คนพิการ,ผู้สูงอายุ) เพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้การ
ช่วยเหลือในการซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัย 

 4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ส าคัญ เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล  
กระบวนงานการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายไดน้้อย  
กับคู่เทียบ คือ....  
กระทรวงการคลัง ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ส าคัญมีการคัด
กรองกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (11.4 ล้านคน) ในกลุ่ม
ครัวเรือนที่ไม่มีรายได้ และมีหนี้นอกระบบหรือหนี้เพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ือลงพ้ืนที่ตามโครงการ 
Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
พิจารณาเบื้องต้นโดยการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และสอบถามความต้องการ เพ่ือประกอบการ
ให้ความช่วยเหลือ/ประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม  
 4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ โดยวิธี.....  

กรมฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ KM เพ่ือวิเคราะห์รวบรวม จัดการ
ความรู้ที่เกิดขึ้นให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรม โดยสรุปเป็นองค์ความรู้เดิม 52 องค์ความรู้ 
และองค์ความรู้ใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจ านวน 21 องค์ความรู้ และจะด าเนินการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะต่อไป 

 4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก เช่น .... 
ระบบห้องสมุด เชื่อมโยง E-book กับหน่วยงานภายนอกเช่น E-book ส านักงานสถิติ ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพื่อน าไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ.... 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา เช่น ด าเนินโครงการ “ขอทานบอกที แชร์ที่ขอทาน” ของศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสร้างนวัตกรรมการท างานผ่าน Social Media ผ่านช่องทาง
ไลน์ (Line Application) ส าหรับในการติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลรูปพรรณสัณฐานของบุคคลไร้
ที่ พ่ึงเร่ร่อน ผู้กระท าการขอทาน และส่งพิกัดต าแหน่ง เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์) คือ... 
กรมฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ KM เพ่ือวิเคราะห์รวบรวม จัดการ
ความรู้ที่เกิดขึ้นให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรม โดยสรุปเป็นองค์ความรู้เดิม 52 องค์ความรู้ 
และองค์ความรู้ใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจ านวน 21 องค์ความรู้ และจะด าเนินการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะต่อไป 

 4.3.4 หน่วยงานมีการน าองค์ความรู้ด้าน...  
ด้านการน าเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน/แก้ปัญหา 
จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงิน
อุดหนุนทั้งระบบ เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและ
เทคโนโลยี ตั้งแต่การใช้ Big Data ในการวิเคราะห์วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม มีคู่มือแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ มีการจัดอบรม
พร้อมฝึกปฏิบัติแก่บุคลากร การจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และการจัดตั้ง
คณะกรรมการฯ (One Home) เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน ทั้งนี้ กรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี 

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล  
 4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยงนั้น คือ... 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดการโจมตีระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งกรมฯ มีการเฝ้าระวังโดยใช้อุปกรณ์ประเภท 
Firewall และเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังกบั Thaicert 

 4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยสาระส าคัญของแผน คือ... 
มีการด าเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนาดิจิทัล ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Infrastructure) การพัฒนาโปรแกรมและระบบข้อมูล (Application 
and Database) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร (Digital Literacy)  
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 4.4.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน 

(อย่างน้อย 2 ข้อ) เช่น 
- การลดต้นทนุ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่... 
Web Conference 
- ติดตามการท างานนอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่... 
Web Application (ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ) 
- สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่... 
Mobile Application (ระบบ Family Data สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม) 
- การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่...  
Web Service (การเชื่อมโยง Linkage center ในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 

 4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ ให้สรุปสาระส าคัญของแผนป้องกัน
ระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ พอสังเขป... 
มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ได้แก่ การควบคุมการ
เข้าออกห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ
และเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน แนวทางการใช้
งานอินเทอร์เน็ต แนวทางการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการส ารองข้อมูล และการ
ควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดการโจมตี
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้อุปกรณ์ประเภท Firewall และเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังกับ Thaicert 

 4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพื่อใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น... 
มีการส ารวจความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร เพ่ือวัดผลและจัดท าแผนการอบรมบุคลากร
ของกรมฯ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ให้รองรับการท างานกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
มีการส ารวจความต้องการคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท างาน 

 4.4.6 แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะ
ฉุกเฉิน พอสังเขป... 
มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ประกอบด้วย 1) สถานการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค เช่น กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว กรณีการป้องกันผู้บุกรุก
ล้มเหลว กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย กรณีไฟฟ้า
ขัดข้อง 2) สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่างๆ (กรณีไฟไหม้ กรณีน้ าท่วม กรณีแผ่นดินไหว 
3) สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 4) สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิด
จากการบุคคล (กรณีโจรกรรม กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้) 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ  
 

 
 
 

 

5.1.1  มีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ)  
 ภารกิจที่ 1 คือ... จัดท ามาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ... 
บุคลากรผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท างาน 
มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนที่มุ่งตอบสนองสิทธิด้านสวัสดิการ
ที่เหมาะสมของผู้ใช้บริการมีการท างานเชิงรุกของศูนย์ฯ (ร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่) โดยสร้างความ
ร่วมมือเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานหรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับพ้ืนที่ เช่น 
วัด โรงเรียน กลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน มีเครือข่ายร่วมให้บริการที่เข้มแข็ง เพ่ือการให้บริการที่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีระบบการให้บริการที่มีใจพร้อม 24 ชม 
ภารกิจที่ 2 คือ... จัดอบรมบุคลากรตามสายงาน 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ... 
จัดอบรมบุคลากรตามสายงาน นักพัฒนาสังคม และนักสังคมสงเคราะห์มุ่งเน้นการ พัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทฺธภิาพ 
โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ เทคนิคและวิธีการท างาน 
ในต าแหน่งที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น ต าแหน่งพัฒนาสังคม และต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งยกระดับ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย 
ภารกิจที่ 3 คือ... การด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง)  
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ... 
นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักการวิธีการและจรรยาบรรณด้วย 
สามารถน าไปใช้การปฏิบัติงาน จนน าสู่การขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ 

5.1.2  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการท างานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น  คือ...  

การมอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติหน้าที่แทนโดยระเบียบที่ใช้ในการมอบอ านาจให้หัวหน้า
หน่วยปฏิบัติหน้าที่ของกรมฯ เช่น การเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การอนุมัติให้
เดินทางไปราชการและการจัดประชุมการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตร การเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ การจัด
ข้าราชการเข้าพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ เป็นต้น 
 ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการท างาน โดย…..  
มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าต้นแบบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และโครงการการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงนวัตกรรม และกระตุ้นการ
คิดสร้างสรรค์ สามารถใช้พัฒนาการท างาน ซึ่งเป็นงานให้บริการทางสังคมตามบทบาทภารกิจ 
รวมถึงเพ่ิมความรู้ ทักษะ เทคนิค ให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
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 5.1.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา โดย... 

มีระบบ Web conference ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนากรมฯ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผนฯ เช่น นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 เป็นต้น 
ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีการ
ประชุมต่าง ๆ เพ่ือก าหนดกรอบการขับเคลื่อนงานตามแผน โดยกรมมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (focus group) ในการจัดท าร่างแผนพัฒนากรมฯ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร 

 5.1.4 มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง โดย... 
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระตุ้นให้บุคลากรท างานใหม่ๆ และงานที่มีความ
ท้าทายมากขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการท างานเป็นทีม มีการให้อ านาจในการตัดสินใจและ
การปฏิบัติงานส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบสร้างความเป็นความผู้น าให้แก่บุคลากร 
มีการจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เช่น การมอบรางวัล การแสดงความยินดี
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดี โดยกรมฯ มีการจัดกิจกรรมการมอบรางวัลคนดีศรี พส. และการเสนอ
ข้าราชการเข้ารับรางวัลข้าราชการดีเด่น ของส านักงาน ก.พ. เป็นต้น 

 5.1.5 มีกำรวำงแผนก ำลังคน และมีกำรเตรียมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต โดยกำรเปลี่ยนแปลง 
ในอนำคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กำร คือ....... 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการ 
มีกำรวำงแผนก ำลังคน โดย... 
ท าการศึกษาข้อมูลเดิมภายในองค์กร และจัดเตรียมแผนการหาจ านวนบุคลากรในอนาคตโดยมี
การศึกษาแลค านึงถึง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น เป้าหมายขององค์กร นโยบายของรัฐ 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การเข้าสู่สัง คม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของ
ข้าราชการ และเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ที่เหมาะสม สามารถทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญของกรมฯ ได้ 

5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 5.2.1 มีการท างานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพื่อผลส าเร็จของงานร่วมกัน โดย..... 

มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการส านัก กอง และผู้แทนจากทุกกอง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกี่ยวกับ
การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง การพัฒนามาตรการกลไกต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะ
นิเทศติดตามงานเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน  
(ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม) และมีผลส าเร็จของงาน คือ.... 
คณะท างานขับเคลื่อนงานต่าง ๆ มีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานสังกัดกรมเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

 5.2.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการท างานที่
คล่องตัว สามารถท างานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ โดยวิธีการ... 
มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความสะอาด มีกิจกรรม 5ส โดยให้บุคลากรได้
ร่วมกันวางแผนและปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมการสร้างนิสัยการมีวินัยใน
หน่วยงาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งมรีะบบรักษาความปลอดภัย การจัดท า
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การป้องกันภัยพิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก 
ห้องสมุด ห้องพยาบาล ศูนย์อาหาร เ พ่ือเป็นสวัสดิการให้บุคลากรในกรมฯ ตลอดจน 
การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ของส านักงานให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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 5.2.3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก คือ... 

มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก คือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด (CSR) โดยด าเนินการแล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ... 
เพ่ือร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกคือการน าองค์กรภายนอกท้ังภาคธุรกิจเอกชนและ
ภาคราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

 5.2.4  มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อให้บุคลากร 
   มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย.... 

การมอบหมายงานที่ส าคัญ พร้อมทั้งมีการก าหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบและกล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงานส าคัญต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้บุคลากร
เป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน เกิดการวางแผน การจัดล าดับความส าคัญของงานสามารถจัดการ
ตนเองได้ นอกจากนี้กรมฯ มีการจัดการประชุม ผ่านระบบ Conference เพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากร มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในการประชุมต่าง ๆ 
 การเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้สนับสนุนการท างานและการแก้ปัญหา... 
โดยมีการพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถใช้สนับสนุนการท างานที่หลากหลาย 
เช่น การเข้าถึงข้อมูลในระบบอินทราเน็ต ห้องสมุด Social Media ของกรม เพ่ือติดตามข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าขอวงให้แก่บุคลากร 
 5.3.1 มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ได้แก่... 

การส ารวจความสุขรายมิติตามแนวทางของ สสส. 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ าใจดี 
จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี การงานดี โดยใช้เครื่องมือส ารวจคุณภาพ
ชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ (Happinometer) รวมทั้งการ
ส ารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้ก าหนด
องค์ประกอบของความผูกพัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเชื่อมั่นในทิศทางและนโยบายของ
องค์กร 2) ความกระตือรือร้นในการท างาน 3) การมีส่วนร่วมในภารกิจและกิจกรรมขององค์กร 

 5.3.2 ปลกูฝังค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ โดย... 
การถ่ายถอดผ่านด้านนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งมีการวิเคราะห์และก าหนดค่านิยมที่เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กรและท าการปลูกฝังค่านิยมโดยถ่ายทอดสู่บุคลากรให้เข้าใจถึงความส าคัญและ
จุดประสงค์ของค่านิยม โดยเน้นการท างานที่เป็นมืออาชีพ เพ่ือส่งมอบผลผลิต และการให้บริการ
ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลาการเข้าใจถึงค่านิยมเกี่ยวกับการ
ท างานที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น เช่น การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ แผนปฏิบัติราชการ และการ
ถ่ายทอดผ่านการประชุมต่าง ๆ เป็นต้น 

 5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการ
ท างานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม โดย.... 
มีโครงการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาในการท างาน “ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21” ได้แก่ ทักษะชีวิตการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้งมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าต้นแบบกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ และโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่เพ่ือให้มุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน ภาวะผู้น า คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่ประชาชน 
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5.3.4 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอความคิดริเริ่ม โดย..... 
มีการสนับสนุนให้บุคลากรโดยเฉพาะระดับปฏิบัติการมีโอกาสเข้าร่วมประชุมใช้ความคิด
สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นความคิดนอกกรอบเพ่ือน าเสนอการปรับปรุงวิธีการ/ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ 
Krungthai corperate  online เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมฯ นั้น มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
และมีการสนับสนุนความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย.... 
การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกและน าไปใช้ประโยชน์ใน
การท างานพัฒนาเทคโนโลยีมาที่ช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น การน าระบบงานบริการทางสังคมมา
ใช้ในการติดตามรายงานผลการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งมี
การแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อน และจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ รวมทั้งรองรับการ
ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel เพ่ือให้หน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ในการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบ Krungthai Corporate Online ได้ทันที และลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบ 

 
 

5.3.5 มีการน าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย... 
การน าผลส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กร มาขับเคลื่อนในรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น มิติด้านสุขภาพกายดี มีการส ารวจความต้องการและพัฒนารูปแบบ
การออกก าลังกายของกรมฯ ให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากรมากขึ้น และมีจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ภาชนะโฟม 100% และลดการใช้ถุงพลาสติกลง 50% นอกจากนี้ยังมีการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากร 

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 

 
5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดย... 

การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรกรมฯ ดังนี้ ระดับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน เช่น โครงการ
เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง ระดับผู้ปฏิบัติงาน เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสั งคมสงเคราะห์ โครงการ Financial officer 
Empowerment นอกจากนี้ มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ส านักงาน ก.พ. 
เช่น การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ (ป.ย.ป.2) 
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) 

5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ...  
  ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่...  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพ่ือการบริหารนโยบายและการบริการ  
แผนพัฒนำบุคลำกรที่ตอบสนองยุทธศำสตร์ คือ.... 
มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจ าปีงบประมาณ 2562 โดย
ยึดตามสมรรถนะหลัก และตามต าแหน่ง โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
หลัก คือ (1) ระดับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วย (2) ระดับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงานต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงานต าแหน่งนักพัฒนาสังคม 
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 สมรรถนะหลัก ได้แก่... 
1) มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการสวัสดิการสังคม 2) บุคลากรมีจิตมุ่งบริการท าให้สามารถ
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งผลให้สังคมดีขึ้น 3) การท างานเป็น
ทีมส่งผลต่อประสิทธิผลประสิทธิภาพและความส าเร็จตามพันธกิจ 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ... 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงานต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงานต าแหน่งนักพัฒนาสังคม 

5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง  
  ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่.... 

มีการจัดโครงการ ที่ปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างทัศนะคติเชิงบวกในการ
ท างาน เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด เกิดเครือข่ายในการท างาน และเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างาน 

 ความรู้และทักษะดิจิทัล ได้แก่... 
เสริมสร้างให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ “ทักษะในศตวรรษท่ี 21” ซึ่งแบ่งกลุ่มทักษะ
ส าคัญให้ความรู้เป็น 3 กลุ่ม คือ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือให้ทันต่อการปฏิบัติงานของสภาวะทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ
สังคมด้วยเทคโนโลยี และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านไอทีกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผู้น าให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ 
มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน... 
โดยมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ที่ส่งเสริมการท างานให้ครบทุกด้าน สามรถ
น าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความคิดสรรสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ รวมไปถึงมีบุคลิกภาพเป็นผู้น าและผู้ตามที่เหมาะสม รวมถึงปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมร่วมด้วย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการให้บรรลุเป้าหมาย  
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6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.1.1  หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการนั้น คือ.. 
กระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ประกอบด้วย 1) กระบวนการคัดกรอง โดยได้รับแจ้งผ่านเครือข่าย  
และ Walk in หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการแรกรับ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร/ร่างกาย/บัญชี
ทรัพย์สิน/ถ่ายภาพ/สอบข้อเท็จจริง/ท าทะเบียนประวัติ เพ่ือน าผู้รับบริการเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง 
โดยการช่วยเหลือเบื้องต้น ตรวจร่างกาย/จิต/ทะเบียนราษฎร์/สิทธิสวัสดิการ การประเมินรายแผน
กรณี ประเมินศักยภาพ/ท าแผน IRP ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพ เตรียมความพร้อม 
ประสานเครือข่ายติดตาม และส่งต่อไปยัง ครอบครัว ชุมชน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง…... 
ด้านสังคม โดยการสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

6.1.2  หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย  
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น... 
ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality Life Plus) เป็นระบบ
สารสนเทศส าหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่   
1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ/สังคม 3) ด้านสติปัญญา และ 4) ด้านศักยภาพในการด ารงชีพ  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของนักสังคมสงเคราะห์ในการประเมินสภาวะของผู้ใช้บริการ และวางแผนการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล เพ่ือจ าแนกสภาพปัญหา ความต้องการ รวมถึงการจัดบริการที่เหมาะสม
กับผู้ใช้บริการแต่ละราย 
 ใช้ตัวช้ีวัด เช่น...ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพที่ดีข้ึน 
 ใช้ข้อมูล คือ… 
ระบบ Quality Life Plus เชือ่มต่อ Linkage Center ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 
(Smart Card Reader) ได้แก่ ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน 
ร่วมกับเครือข่าย คือ...กรมการปกครอง 

 
 

6.1.3  หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ end 
to end Process ที่ต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
1) กระบวนการ...…กระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ในขั้นตอนกระบวนการคัดกรอง ผ่านกลไกการ
รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการส่งต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่.....ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ส านัก
เทศกิจ / กรุงเทพมหานคร / ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / สถาบันการศึกษา / สถาบันทางศาสนา/
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / โรงพยาบาล และน าเข้าสู่กระบวนการสานต่อ ไปยัง ชุมชน ครอบครัว 
สถานประกอบการ และ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง 
 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 



54 

 

ประเมิน ข้อ ข้อค าถาม 
2) กระบวนการ...กระบวนการขับเคลื่อนงานจังหวัดปลอดขอทาน 6 จังหวัดโดยเกิดการบูรณาการ
ด าเนินงานร่วมกันในการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทาน ทั้งในระดับ
นโยบายและการปฏิบัติงานซึ่งร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พร้อม
ทั้งพัฒนาและส่งเสริมผู้แสดงความสามารถอย่างมีศักยภาพสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่…จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดล าพูน จังหวัดพัทลุง  
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุโขทัย 
3) กระบวนการ...การลงระบบฐานข้อมูลในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลบุคคลสูญหาย คนนิรนาม 
และศพนิรนาม โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการด าเนินงานของกรมฯ ในการจัดเก็บข้อมูล คนไร้ที่พ่ึง คนนิรนาม 
ที่เป็นผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต และศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึง ที่ไม่สามารถสืบข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ค้นหา
ข้อมูลคนไร้ที่พ่ึงคนนิรนามได้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่... สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

 
 

6.1.4  หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการ
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ ได้แก่  
- เทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ..… 
ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการท างาน 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฐานข้อมูล  Data ของระบบแผนที่ทางสังคม 
(Social Map) ตามนโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และเชื่อมต่อ Linkage Center กับกรมการปกครอง ผ่านเครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader)  
-กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ…. 
กระบวนการการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน ผ่านระบบ Krungthai 
Corporate Online โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และฐานข้อมูลแผนที่
ทางสังคม (Social Map) ซึ่งน ามาสร้างฐานข้อมูล Family Data ของกรมฯ เพ่ือช่วยจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลทางสังคมและวางแผนเชิงนโยบาย 
เพ่ือประมวลผลข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งน าไปสู่
การก าหนดนโยบายเชิงรุก 
- ผลงานที่โดดเด่น คือ… 
กรมฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 
ระดับดี ในผลงานการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน  “Key - Click พลิกโฉม” 
เนื่องด้วยกรมฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับ
การเป็นระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นสร้ างความ
โปร่งใสในการท างาน โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน  
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ  
 

 
6.2.1  ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/น าดิจิทัล เข้ามาใช้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ ในการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการ  
 กระบวนการหลัก คือ.. 
มีกระบวนการการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน ผ่านระบบ Krungthai 
Corporate Online นับว่าเป็นการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐาน และยังช่วยอ านวยความสะดวก 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาบันทึกข้อมูล และลดความ
ผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 
(Smart Card Reader) 
นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ.... 
เป็นนวัตกรรมด้านพัฒนาการบริการที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ ที่อาศัยกลไกนัก
สังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนในการบูรณาการท างานร่วมกัน รวมถึงการ
วางหลักเกณฑ์และมาตรการในการท างาน มีระบบงานบริการทางสังคม เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อน
ของการจัดสวัสดิการ รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน และการส่งออกข้อมูลใน
รูปแบบ Excel เพ่ือลดข้อผิดพลาด และใช้ข้อมูลในการจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
 กระบวนการสนับสนุน คอื... 
นวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ข้อเสนอแนวคิดสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
(Productive Welfare) เปลี่ยนรูปแบบจากการให้สวัสดิการแบบให้เปล่าเป็นสวัสดิการที่ตรงกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน (CSR) และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ..... 
เป็นนวัตกรรมเชิงนโยบาย ที่ให้สวัสดิการจากการให้เปล่าเป็นการจัดสวัสดิการที่ตรงกับสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้รับบริการ เน้นการมีส่วนร่วม และพัฒนาตนเองจากกลไกสวัสดิการที่ได้รับ 
โดยใช้กลไกขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายชุมชนและทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ หน่วยงานในพ้ืนที่ (อปท.)  
ภาคธุรกิจและประชาสังคม (CSR และ SE) อพม. /ภาคีเครือข่าย รวมทั้งการ empowerment  
ให้ผู้รับบริการเป็นผู้มีศักยภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2  ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน โดย..... 
กระบวนการหลัก การขยายการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online  
ในโครงการอ่ืน ๆ เช่น พระธรรมจาริก องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม 
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้ง มีกระบวนการสนับสนุน และกรมฯ น าข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมมาวางแผนให้ความช่วยเหลือโดยใช้แนวคิดสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
(Productive Welfare) เน้นให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เช่น CSR /SE/อปท. 
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 6.2.3  ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือ

ส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   นวัตกรรม คือ.. 

การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและเทคโนโลยี ตั้งแต่การใช้ Big 
Data ในการวิเคราะห์วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีคู่มือแนวทางการจ่ายเงิน
อุดหนุน และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ มีการจัดอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติแก่บุคลากร และการ
จัดตั้งคณะกรรมการฯ (One Home) เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน ทั้งนี้ กรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับด ี
 ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ.... 
กรมฯมีระบบบริการทางสังคมเพ่ือช่วยป้องกันปัญหาที่ซับซ้อน ในกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุน ผ่าน
ระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งระบบดังกล่าวมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อน
ภายในกรมฯ เช่น หากมีการ บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พ่ึงให้กับผู้มา
ขอรับบริการรายเดิมเกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ ระบบจะมีการแจ้งเตือน หรือหากมีการบันทึกข้อมูล
การจ่ายเงิน ผู้มาขอรับบริการเกิน 3 ,000 บาท/ครั้ง ระบบ จะมีการแจ้งเตือน และจะไม่สามารถ
บันทึก ข้อมูลจ านวนเงินที่เกินเข้าสู่ระบบได้  

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.1  ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้  
 กระบวนการหลักที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก  

 - กระบวนการหลักที่ส าคัญล าดับแรก คือ..... 
กระบวนการจา่ยเงินอุดหนุน ผา่นระบบ Krungthai Corporate Online  
ต้นทุน คือ...... 
การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจา่ยเงินอุดหนุน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เป็นการ
ลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการจ่ายเงนิอุดหนุน โดยระบบเดิมเจ้าหนา้ที่ต้องวางแผน
ในการเดินทางไปจ่ายเงนิแก่ ผู้ประสบปญัหาทางสังคม เนื่องจากบ้านของผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมแต่ละราย
อยู่ห่างไกล และอยู่ในพืน้ที่ทุรกันดาร แต่เมื่อจ่ายผา่นระบบ Krungthai Corporate Online ท าให้ประหยัด
ทั้งค่าเดินทาง เวลา และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รบัการช่วยเหลือได้ทันท่วงที  
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่... 
เพิ่มช่องทางการจา่ยเงินผ่านบญัชีเงินฝากพื้นฐาน 16 ธนาคาร โดยยกเว้นค่าเปิดบัญชีขัน้ต่ า และค่าบริการ
รักษาบัญชี  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
ระยะยาว ได้แก่..... 
น าแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ไปสู่โครงการอ่ืน ๆ ได้แก่  
เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนองค์กรเอกชน เงินอุดหนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม  
เงินอุดหนุนสนับสนุนการด าเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และเงินอุดหนุนสนับสนุนบทบาทองค์กร
พัฒนาเอกชนในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านคนไร้ที่พึ่ง 
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- กระบวนการหลักที่ส าคัญล าดับท่ีสอง คือ.... 
กระบวนการด าเนินงานร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเบอร์ลิน วัดพุทธวิหาร 
ผ่านระบบ Web Conference 
ต้นทุน คือ... 
ลดต้นทุนกระดาษที่ใช้ในการประชุม ลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ลดค่าใช้จ่ายในการติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่... 
มีแผนการปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ระยะยาว ได้แก่ ... 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศให้ครอบคลุม 

 กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก  
 - กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับแรก คือ... 

มีระบบ Web Conference ร่วมกับหน่วยงานสังกัด และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์(อพม.) ทั้งในและต่างประเทศ 
ต้นทุน คือ..... 
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกรมฯ) ที่เดินทาง
เข้าร่วมประชุม Conference 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ….. 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม Conference  ของกรมฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมา  
ระยะยาว ได้แก่ ...... 
การประชุม Conference มีระบบการเชื่อมโยงสัญญาณ ภาพ และเสียง  
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ....การลดพลังงาน  
ต้นทุน คือ....ไฟฟ้า น้ ามัน 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ….. กรมฯ และหน่วยงานในสังกัดกรม ลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าและน้ ามัน จากปีที่ผ่านมา  
ระยะยาว ได้แก่ .....กรมฯ และหน่วยงานในสังกัดกรม ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันอย่างต่อเนื่อง 

6.3.2  หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน โดยนวัตกรรมนั้น คือ...... 
การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
เป็นนวัตกรรม ด้านพัฒนาการบริการ ที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ที่
ช่วยลดต้นทุนในด้าน การลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุน  
โดยสามารถลดต้นทุนได้อย่างไร.... ลดระยะเวลาการจ่ายอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate 
Online ลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ  4 วันท าการ (จากระบบเดิมใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 วันท าการ 
ส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 วันท าการ) 
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6.3.3  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดย (ระบุ)  
 

 
 

การก าหนดนโยบาย/มาตรการ คือ... 
มีนโยบายตามมาตรการลดใช้พลังงานและการลดใช้กระดาษ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช้พลังงานและการใช้กระดาษที่เหมาะสม อีกท้ังยังช่วยในเรื่องของความประหยัด 
และลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรท าให้การบริหารจัดการต้นทุนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
มากขึ้น / กรมบัญชีกลางมีแนวทางปฏิบัติให้กรมจัดท าแผนการลดต้นทุนต่อหน่วย เป็นประจ าทุกปี 

 
 

การใช้เทคโนโลยี คือ... 
พัฒนาแบบสอบถามในรูปแบบ Google Form มีระบบรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านระบบ QR code มีระบบเรียนรู้ด้วยตนเองอพม. มีการจ่ายเงิน
อุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อ Linkage Center  
ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน มี Application Line แจ้งเบาะแสขอทาน คนไร้ที่ พ่ึง  
และมีกระบวนการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบ่งปันทรัพยากร คือ.... 
โครงการบ้านน้อยในนิคม โดยการน าผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงไปรับการฟ้ืนฟูศักยภาพ
ภายในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง โดยผู้ใช้บริการได้รับพัฒนาการใช้ชีวิตในสังคม และได้รับการฝึกอาชีพ 
เกษตรกรรม หัตถกรรม งานบริการ และท างานในสถานประกอบการ ท าให้ผู้รับบริการมีรายได้ 
รวมทั้งมีกระบวนการแรกรับผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพ้ืนที่ กทม. โดยร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ เพ่ือวิเคราะห์กระบวนงาน และความเป็นไปได้ในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมเพ่ือการดูแลกลุ่มเป้าหมาย  

6.3.4  หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
โดยข้อมูลเทียบเคียงที่น ามาใช้คือ... 
1). อารยสถาปัตย์อาคารสถานที่ของกรมฯ .เป็นแนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
สถานที่ สิ่งของรอบตัวเรา เพ่ือตอบสนองการใช้งานของสมาชิกในสังคม 2) กิจการน้ าพุร้อนสันก าแพง 
อ. แม่ออน ตามโครงการพระราชด าริ ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดกรมฯ คือ ศูนย์ประสานงานโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์ สันก าแพง อ.แม่ออน ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรระบุ…... 
อารยสถาปัตย์ของกรมฯ โดยเน้นประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมร่วมกัน เช่น การท าทางลาดขึ้นลง
ทางเท้า และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้กับผู้พิการ ที่ใช้รถเข็น หรือบล็อกทางเดินส าหรับคนตาบอด และ
มีสัญญาณเตือนฉุกเฉินส าหรับผู้ พิการทางหู และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งกิจการน้ าพุร้อนสันก าแพง อ. แม่ออน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าพุร้อนธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ให้กับประชนในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
 6.4.1  หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็น

ตัวช้ีวัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการ ระบุ  
 กระบวนการ คือ..... 
กระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง 
โดยใช้ระบบ Q Life Plus ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูล คนไร้ที่พ่ึง และผู้ท าการขอทาน โดยช่วยในการ
วิเคราะห์และวางแผนการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ/
อารมณ์/ด้านสติปัญญา และด้านศักยภาพในการด ารงชีพ เพ่ือประกอบการวางแผนกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพ เช่น การส่งเสริมในด้านอาชีพ ให้ได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะอาชีพ ให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้ 
  ตัวชี้วัด คือ..ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพดีขึ้น 

 6.4.2  หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น... 
- ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ คือ... 
1) ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึงที่เข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดลและมีรายได ้ 2) จ านวนของผู้ท าการขอทาน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา และ 3) ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ  
มีรายได ้ 
- ตัวช้ีวัดด้านสังคม คือ.... 
1) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพที่ดีขึ้น  2) จ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสวัสดิการสังคม (กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนจากกรม) 3) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพ่ิมขึ้น และ 4) จ านวนครัวเรือนเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข (โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 6.4.3  ในปีท่ีผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่
ส าคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น คือ.... 
1) ผลงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางภูมิวัฒนธรรมในชุมชนบนพ้ืนที่สูง  ด้านการท่องเที่ยว 
ภูมิวัฒนธรรม 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ล าพูน อุทัยธานี กาญจนบุรี ก าแพงเพชร 
เพชรบุรี พิษณุโลก และแม่ฮ่องสอน 2) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
จังหวัด (CSR) เพ่ือร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ พม. โดยด าเนินการ
แล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี น่าน สุโขทัย สุราษฎร์ธานี นครนายก ภูเก็ต มหาสารคาม เพชรบูรณ์ 
และศรีสะเกษ 
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ประเมิน ข้อ ข้อค าถาม 
ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป....... 
การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ราษฎรบนพ้ืนที่สูงเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เป็นการสร้าง
รายได้ สร้างโอกาส สร้างสังคม เพ่ือความยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ส่งเสริมความมั่นคงสร้างการเติบโต โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายของรัฐบาล  

 6.4.4  หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดย  
  มีการจัดการความเสี่ยง โดย.... 

ใช้หลักกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักของ COSO-ERM 2017 The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้น ามาใช้
ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมฯ โดยจัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้กับบุคลากรในกรมฯ โดยมีกระบวนการกลุ่มมีการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(Risk Analysis) การประเมินความเสี่ยง และจัดท า (ร่าง) แผนการจัดการความเสี่ยงและรายงาน 
(Risk treatment plan & report) 
และจัดการโดยวิธีการ.... 
1) การก าหนดโครงสร้างก ากับดูแล 
2) การเข้าใจบริบท กลยุทธ์ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) การระบุความเสี่ยง 
4) การประเมินและจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง 
5) การตอบสนองต่อประเด็นความเสี่ยง 
6) การทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง และ 7) การสื่อสารและเปิดเผยประเด็นความเสี่ยง 
 เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินคือ... 
ไฟไหม้ / น้ าท่วม / มวลชนปิดส านักงาน / ไฟฟ้าดับ / แผ่นดินไหว / อาคารถล่ม / วัตถุระเบิด  
มีการเตรียมความพร้อม คือ... 
กรมฯ มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน จ านวน 5 แผนประกอบด้วย ไฟไหม้น้ าท่วม มวลชนปิดส านักงาน 
ไฟฟ้าดับ และแผ่นดินไหว อาคารถล่ม มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารกรมฯ มีคู่มือการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ และ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เจ้ าหน้าที่ เรื่ องการป้องกันและระงั บการเกิด อัคคีภัยเบื้ องต้นทุกปี 
มีแผนตรวจสอบวัตถุระเบิด 
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7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ปี 2562 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก 
(Function base, 
Area base) 

- ร้อยละของคนไร้ท่ีพึ่งท่ี
เข้าร่วมโครงการธัญบุรี
โมเดลและมีรายได ้ 

90.88 ร้อยละ 81.42 89.88 93.73 

- ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึงท่ี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีสมรรถภาพดีขึ้น 

53.56 ร้อยละ  
 

56.36 45.78 48.97 

2. ตัวชี้วัดตามนโยบาย
และแผนรัฐบาล 
(Agenda base)  

- จ านวนศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจประจ าจังหวัด 

1 แห่ง 1 1 7 

- จ านวนธุรกิจท่ีเป็น
กิจการเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น 

15 กิจการ 0 15 88 

3. ตัวชี้วัดของการ
บรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์  

- ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (ระบบติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ) 

88.49 ร้อยละ 109.76 88.49 97.72 

 
 
 
 
 
 
 

หมวด 7 ผลลัพธ์ด าเนินการ 
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7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน   
 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ตัวชี้วัดความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

85 ร้อยละ 92.63 91.37 93.59 

2. ตัวชี้วัดผลของความ
ผูกพันและการให้ความ
ร่วมมือจากประชาชน
และผู้เข้ามารับการ
บริการจากส่วนราชการ 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าถึงสวัสดิการสังคม 
(กลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการจากองค์กรพัฒนา
เอกชนซึ่งได้รับเงินอุดหนุน
จากกรม) 

1,000 คน 896 1,116  1,560 

- จ านวนนักบริหารองค์กร
สาธารณประโยชน์ท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

50 คน 34 50 64 

3. ตัวชี้วัดผลจากการ
ปรับเปลี่ยนด้านการ
บริการที่เกิดประโยชน์
ต่อผู้รับบริการท่ี
สามารถวัดผลได้ 

- ระยะเวลาในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง 
ผ่านระบบ Krungthai 
Corporate Online ลดลง 

3 วัน 5 5 1 

4. ตัวชี้วัดการแก้ไข
เร่ืองร้องเรียน 

- ร้อยละของเร่ืองร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้รับ
การแก้ไขจนยุติเร่ือง 

11.63 ร้อยละ 50.00 11.63 12.30 

 
 
 
 
 



63 

 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ตัวชี้วัดของการ
พัฒนานวัตกรรมท่ีเกิด
จากบุคลากรของส่วน
ราชการ เช่น จ านวน
นวัตกรรมต่อบุคลากร    

- จ านวนบุคลากรที่มีการ
เสนอผลงานด้าน
นวัตกรรม 

136 
 

คน 152 
 

136 152 

2. ตัวชีว้ัดของการ
เรียนรู้และผลการ
พัฒนา  

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตาม พ.ร.บ. 
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
พ.ศ. 2557 และน าไปใช้
ประโยชน์ 

75 
 
 

คน 
 
 

207 
 

 

75 
 
 

125 
 

 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาเกี่ยวกับไอที
และน าไปใช่ในการ
ปฏิบัติงาน 

322 
 

คน 
 

328 
 

322 
 

408 
 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

7 
 

คน 
 

8 
 

7 10 

3. ตัวชี้วัดที่แสดงถึง
บุคลากรของส่วน
ราชการไปเป็น
อาสาสมัครในโครงการ
ท่ีตอบสนองนโยบาย
หน่วยงาน 

- จ านวนบุคลากรที่ไปร่วม
เป็นอาสาสมัคร (ในการ
อ านวยความสะดวก
บริการรถเข็นส าหรับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพ เพ่ือเข้าชม
งานอุ่นไอรัก คลายความ
หนาว “สายน้ าแห่ง
รัตนโกสินทร์” ณ ลาน
พระราชวังดุสิต และสนาม
เสือป่า ระหว่างวันท่ี 9 
ธ.ค. 61 – 19 ม.ค. 62)  

139 คน 
 

78 139 
 

590 
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7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ตัวชีว้ดัที่การเปน็ตน้แบบ
ของสว่นราชการที่ได้รบั
รางวลัจากหนว่ยงาน
ภายนอก ทีแ่สดงถงึ
ความส าเร็จในการปรบัปรงุ
กระบวนการ  

- จ านวนรางวัลประกาศ
เกียรติคุณการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐรอบที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ในระดับ เป็นไป
ตามมาตรฐาน "General 
Conforms : GC" 
(ประเมินทุก 5 ปี)   

1 รางวัล 
 

1 1 1 

2. ตัวชีว้ดัที่แสดงถึง
ความส าเร็จของการเป็น
ต้นแบบของสว่นราชการที่
เป็น Best practice  

- จ านวนรางวัลรายงาน
การจัดการพลังงานใน
อาคารควบคุมภาครัฐ 

1 
 

รางวัล 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- จ านวนรางวัลเลิศรัฐที่
ได้รับ 

1 รางวัล 0 0 1 

3. ตัวชีว้ดัที่แสดงถึง
ความส าเร็จของการเป็น
ต้นแบบของสว่นราชการ 
ไดแ้ก่  
- รางวัลระดับกรม เปน็
รางวลัที่ส่วนราชการระดับ
กรมมอบใหห้นว่ยงานย่อย
ในสังกดั  
- รางวัลระดับกระทรวง 
เป็นรางวัลที่มอบให้กับสว่น
ราชการระดับกรมในสังกดั 

- จ านวนหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ด้านการพัฒนาสังคมเป็น
เลิศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
 

1 
 
 
 
 

หน่วย 
งาน 

 
 
 

4 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4. ตัวชีว้ดัที่แสดงถึง
ความส าเร็จของการเป็น
ต้นแบบของสว่นราชการ 
โดยมบีุคลากรของตนเอง
ได้รบัการยกย่องจาก
ภายนอก 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น (ก.พ.)  

2 คน 2 2 2 
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7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. การบรรลุผลของตัว
วัดร่วม (กระบวนการที่
ด าเนินการขา้มหลาย
หนว่ยงาน) 

- จ านวนครวัเรอืนเป้าหมาย
ได้รบัการแก้ไขปัญหาและ
ช่วยเหลอืให้สามารถด ารงชวีิต
ได้อย่างปกติสุข (โครงการ
สนับสนนุการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาศกัยภาพประชากร
เป้าหมายในพื้นที่จงัหวัด
ชายแดนภาคใต้) โดยบรูณา
การรว่มกบัศนูย์อ านวยการ
บริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 
4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4) 
จังหวดัและหนว่ยงานในพื้นที่ 

1,988 
 

ครวัเรือน 1,988 
 

1,988 
 

2,500 
 

2. ตัวชีว้ดัผลกระทบ
จากการด าเนนิการที่มี
ต่อดา้นเศรษฐกิจ  

- จ านวนของผู้ท าการขอทาน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา  

453 
 

ราย 
 

1,194 
 

453 
 

433 
 

- ร้อยละของประชากร
กลุ่มเปา้หมายในพ้ืนที่
โครงการหมูบ่้านสหกรณ์ฯ 
มีรายได ้

73.87 ร้อยละ 72.72 73.87 
 

96.26 

3. ตัวชีว้ดัผลกระทบ
จากการด าเนนิการที่มี
ต่อดา้นสังคม  

- ผลคะแนนการประเมิน
คณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนนิงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

56.37 
 

คะแนน 78.69 
 

56.37 
 

86.33 
 

- ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึงที่
สามารถกลับคืนสู่สงัคมได ้

12.83 ร้อยละ 13.83 11.83 14.47 
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7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ตัวชี้วัดของการลด
ต้นทุน (ท้ังในระดับ
กระบวนการท่ีเกิด
จากการปรับปรุงงาน 
และการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้) * 

- ร้อยละของค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมที่ลดลง 

99.85 
 

ร้อยละ 99.44 
 

99.85 
 

99.87 
 

- ระดับคะแนนการประหยัด
พลังงาน 
(e-report.energy) 

5 คะแนน 4.339 5 5 
 

2. ตัวชี้วัดผลการ
ปรับปรุงกระบวนการ 
และการบริการจาก
การใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยี * 
 

- จ านวนคนท่ีได้รับบริการ
การจดแจ้งขอมีบัตรผู้แสดง
ความสามารถผ่านระบบ
ลงทะเบียนผู้แสดง
ความสามารถในท่ีสาธารณะ  
 

1,297 
 
 
 

คน 
 
 
 

2,275 
 
 
 

1,297 
 
 
 

1,492 
 
 
 

3. ตัวชี้วัดที่แสดงถึง
ประสิทธิผลของการ
บรรเทาผลกระทบ
ด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 

- จ านวนแผนเตรียมความ
พร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินท่ี
ฝึกซ้อมต่อปี 
 

4 
 

แผน 
 
 

2 
 

4 
 

5 
 

- ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ
การฝึกอบรมและฝึกซ้อม
เตรียมความพร้อมต่อ
สภาวะฉุกเฉิน 

73.22 ร้อยละ 69.91 73.22 
 

95 
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          ส่วนที่ 3 

 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 
[หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ PMQA 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

(ขั้นตอนที่1 การประเมินตนเอง)] 
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วิสัยทัศน์ : “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง” 

กรอบแนวคิดของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  
 จากภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(พส.) เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการ
ให้บริการสวัสดิการสังคม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม ดังนั้น การ
พัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 จึงมีเป้าหมายในการเป็น“พส. 
เพื่อสังคม” โดยมุ่งเน้นการท างานที่สานพลังทุกภาคส่วน 
(Collaboration) สร้างนวัตกรรม (Innovation) และปรับ
เข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) ซึ่งได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ไว้ ดังนี้ 

1. องค์การที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน สร้าง
วัฒนธรรมเปิดเผยและโปร่งใส บูรณาการกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
โดยสร้างนวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐสวัสดิการเพ่ือการ
พัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) เชื่อมโยงข้อมูล โดยน าเทคโนโลยี BI มาใช้ในการจัดการ Big Data 
รวมทั้งใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.พส.) เชื่อมโยงการท างานทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบ 
Web Conference  

 2. องค์การที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยการ
ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
พัฒนาบริการที่โปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและเทคโนโลยี พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานเชิงรุก โดยสร้าง
ความร่วมมือ เชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานหรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

3. องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การปรับปรุงงาน พัฒนาระบบสนับสนุนโดยจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้และจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ จัดตั้งคณะท างานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลาย
สาขาเข้ามาร่วมท างาน ปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างทัศนะคติเชิงบวก ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งแบ่งปันทรัพยากร (Share Service)  

ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0  

มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  
ผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน พัฒนาสู่

การพ่ึงพาตนเอง” ภายใต้ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างานเพ่ือประชาชน” ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของ พส. 
ได้ยึดถือและปฏิบัติร่วมกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรม “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคม” ควบคู่กับการก าหนด
นโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส โดยน าระบบงานบริการทางสังคมมาใช้ในการ
ติดตามรายงานผลการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ านระบบ Krungthai Corporate Online และสร้างระบบ 

บทสรุปผู้บริหาร 
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การตรวจสอบข้อมูลผู้มาขอรับบริการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง) ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัว
ประชาชน และระบบ Linkage Center ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนราษฎรกับระบบงานบริการทางสังคม 
รวมทั้งผู้บริหารมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ facebook มีการแบ่งปันข้อมูลและเชื่อมโยงการบริหารงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Web Conference กลุ่มไลน์ เช่น ผู้บริหาร อพม. กลุ่มแจ้งผู้ท าการขอทานตาม
โครงการ “Cheer to Share” จนท าให้สามารถสร้างนวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ หรือข้อเสนอแนวคิดสวัสดิการเพ่ือการ
พัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบจากการให้สวัสดิการแบบให้เปล่าเป็นสวัสดิการ
ที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน (CSR) และ
กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)  
 จากการน าองค์การดังกล่าว พส. จึงมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) คือกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
สวัสดิการพ้ืนฐาน พัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือโครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงได้จัดท า
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เน้นการท างานในเชิงร่วมกันคิด  ร่วมกันท างาน (Collective Solution) เช่น 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม. แผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมขอทาน แผนขับเคลื่อน
การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง แผนพัฒนาองค์กรสาธารณประโยชน์ แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
รวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลของ พส. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบติดตามผลทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว ผ่านระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งกลไกคณะนิเทศติดตามการด าเนินงาน
หน่วยงานในสังกัด 6 คณะ ซึ่งได้น าผลการติดตามมาปรับแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ข้างต้น พส. ให้ความส าคัญกับการแบ่งปันข้อมูล โดยก าหนดสารสนเทศเพ่ือการ 
ใช้ประโยชน์สร้างการรับรู้ต่อประชาชน คือ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของประชาชน ข้อมูล อพม. ข้อมูลความต้องการขอรับ
บริจาคของหน่วยงาน ผ่านช่องทางเว็ปไซต์กรมฯ และ Facebook ซึ่งประมวลผลความต้องการให้ช่วยเหลือของ
กลุ่มเป้าหมาย จากการลงพ้ืนที่ตามโครงการ Family Data : เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม โดย
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง จ านวน 11.4 ล้านคน ในกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีรายได้ และมีหนี้นอกระบบหรือหนี้เพ่ืออุปโภคบริโภค ซึ่ง
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ คือ BI (Business Intelligence) เข้ามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล 
วิเคราะห์สภาพปัญหา เช่น การน าข้อมูลความต้องการด้านที่อยู่อาศัยมาจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย (คนพิการ ผู้สูงอายุ) 
โดยแสดงผลในรูปแบบ Dashboard และ GIS ซึ่งสามารถต่อพัฒนาและต่อยอดเป็นโครงการสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกับกระทรวง พม. (MSO 
Linkage) การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง ใน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หนังสือส าคัญฯเปลี่ยนชื่อสกุล และสูติบัตร  

ทั้งนี้  พส. ได้น าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบกระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ  
คือกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง ที่เน้นการสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมาย  
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ท าให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานกับหลายหน่วยงานคือ ส านักงาน พมจ. ส านักเทศกิจ กทม. 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา โรงพยาบาล ชุมชน ครอบครัว สถานประกอบการ และ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ติดตาม เช่น ระบบ  Q Life Plus เพ่ือจ าแนก
สภาพปัญหา ความต้องการ รวมถึงการจัดบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย ซึ่งท าให้เกิดการเชื่อมโยงการคุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึงอย่างเป็นระบบ 
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มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
พส. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยเชื่อมโยงข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบุพิกัดเพ่ือใช้พยากรณ์สภาพปัญหาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสามารถระ บุ
กลุ่มเป้าหมายและความต้องการได้ชัดเจนถึงระดับตัวบุคคลได้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการที่ตรงตามความ
ต้องการ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้ม เช่น ระบบ “Family Data” ระบบ “Beggar” ระบบ “บริการ
ทางสังคม” ระบบ “Q Life Plus” เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการโดยใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน 
ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เป็นการบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า และยังช่วยอ านวยความสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ลด
ระยะเวลาบันทึกข้อมูล และลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านเครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) ขณะเดียวกันได้ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
ผ่าน Facebook “ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
Monitor Facebook และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เพ่ือติดตามการร้องเรียน การร้องทุกข์ และการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือรวบรวม
และเสนอเป็นแนวทางพัฒนาระบบการให้บริการของกรม 

เมื่อ พส. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วข้างต้นแล้ว จึงได้
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรเป็นเชิงรุก คือ “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคม” เพ่ือตอบสนองต่อ 
ความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว โดยเริ่มจากการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เช่น บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงให้ท างานเชิงรุก โดยสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานหรือทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมในระดับพ้ืนที่ เช่น วัด โรงเรียน กลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน เพ่ือการให้บริการที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีระบบการ
ให้บริการที่มีใจพร้อม 24 ชั่วโมง ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการท างาน ปลูกฝัง
ค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ จากการถ่ายทอดผ่านนโยบายของผู้บริหาร และสอดแทรกผ่านการประชุมต่าง ๆ 
เพ่ือท างานร่วมกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เน้นความยั่งยืน แต่ในขณะเดียวกันยังให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีความสุขและความผูกพันต่อองค์การ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการส ารวจความสุขรายมิติตามแนวทางของ 
สสส. 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดีและการงานดี 
โดยใช้เครื่องมือส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ (Happinometer)  

พส. จึงได้ออกแบบระบบการให้บริการที่ท าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้อย่างสะดวก คือ การปรับเปลี่ยน
และปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน พัฒนา
บริการที่โปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและเทคโนโลยี ตั้งแต่การใช้ Big Data ในการวิเคราะห์วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคม มีคู่มือแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ มีการจัดอบรมพร้อมฝึก
ปฏิบัติแก่บุคลากรและการจัดตั้งคณะกรรมการฯ (One Home) ที่อาศัยกลไกนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ภาคประชา
สังคม ภาคเอกชนในการบูรณาการท างานร่วมกัน เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน นับว่าเป็นการช่ วยเหลือเงินสงเคราะห์
เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐาน และยังช่วย
อ านวยความสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาบันทึกข้อมูล และลดความ
ผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) 
รวมถึงการวางหลักเกณฑ์และมาตรการในการท างาน มีระบบงานบริการทางสังคม เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการ  
จัดสวัสดิการ รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน และการส่งออกข้อมูลใน รูปแบบ Excel เพ่ือลด
ข้อผิดพลาด ซึ่งระบบดังกล่าวมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อนภายในกรมฯ เช่น หากบันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน
อุดหนุนผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึงให้กับผู้มาขอรับบริการรายเดิมเกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ ระบบจะมีการแจ้งเตือน 
หรือหากมีการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน ผู้มาขอรับบริการเกิน 3,000 บาท/ครั้ง ระบบจะมีการแจ้งเตือน และจะไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลจ านวนเงินที่เกินเข้าสู่ระบบได้ ซึ่งเป็นการแสดให้ เห็นว่า พส. มีการท างานเชิงรุก โดยเน้นแก้ไขปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
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มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรมและการปรับปรุง โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ (ศปก.พส.) ในการติดตามสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน สามารถ
รับทราบและสั่งการหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบและด าเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
รวมทั้งมีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ซึ่งท าให้ พส. มีมุมมองในการปรับรูปแบบ
การท างาน โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานและการบริการ 
บูรณาการแผนบริหารทรัพยากรบุคคล กับแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของกรม รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 – 2566 เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายองค์การสวัสดิการ
สังคมเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน  และการใช้ระบบออนไลน์ในการสื่อสารข้อมูลถึง
เครือข่าย เช่น SE online และข้อมูลการด าเนินงานของกรม ผ่านเว็บไซต์ที่เผยแพร่สาธารณะ 

พส. ได้พัฒนาระบบสนับสนุนโดยจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล ตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาดิจิทัล ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Infrastructure) 
การพัฒนาโปรแกรมและระบบข้อมูล (Application and Database) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 
(Digital Literacy) เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้และจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรม 
โดยสรุปเป็นองค์ความรู้เดิม 52 องค์ความรู้ และองค์ความรู้ใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจ านวน 21 องค์ความรู้ และจะ
ด าเนินการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะต่อไป รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับองค์กรภายนอก เช่น ระบบห้องสมุด 
เชื่อมโยง E-book กับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานสถิติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เช่น ด าเนินโครงการ “ขอทานบอกที แชร์ที่ขอทาน” ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยสร้างนวัตกรรมการท างานทาง Social Media ผ่านช่องทางไลน์ (Line Application) ส าหรับใน
การติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลรูปพรรณสัณฐานของบุคคลไร้ที่พ่ึง เร่ร่อน ผู้ท าการขอทาน และส่งพิกัดต าแหน่ง เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ในขณะเดียวกันได้วางแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดรับการทิศทางการปรับเปลี่ยนเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย โดยจัดตั้งคณะท างานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลายสาขาเข้ามาร่วมท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
ท างาน เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง คณะนิเทศติดตาม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอก โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด (CSR) มีระบบพ้ืนฐานสนับสนุน
การเรียนรู้โดยพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต ห้องสมุด Social Media ของกรม ตลอดจน
มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย ที่ปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างทัศนะ
คติเชิงบวก เช่น โครงการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด 
เกิดเครือข่ายในการท างาน มีความคิดสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงมีบุคลิกภาพเป็นผู้น าและผู้ตามที่เหมาะสม 
ปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้ใช้บริการ  

ตลอดจนได้น าเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุนในกระบวนการหลัก คือ การปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
ระบบการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการจ่ายอุดหนุน ลดลงโดย
เฉลี่ยประมาณ  4 วันท าการ รวมทั้งกระบวนการสนับสนุน คือการน าระบบ Web Conference มาใช้ร่วมกับหน่วยงาน
สังกัด และ อพม. ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการ
แบ่งปันทรัพยากร (Share Service) เช่น โครงการบ้านน้อยในนิคม โดยการน าผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงไปรับ
การฟ้ืนฟูศักยภาพภายในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง กระบวนการแรกรับผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพ้ืนที่ กทม. โดยร่วมกับกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ เพ่ือวิเคราะห์กระบวนงาน และความเป็นไปได้ในการใช้
ทรัพยากรร่วมเพ่ือการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
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ผลงานเรื่องที่ 1 :  โครงการสวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) 
  เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน 

การจัดสวัสดิการสังคมตาม โครงการสวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) 
เป็นการท างานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอ้ือให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ เป็นการท างานเชิงรุก แก้ปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างคุณค่า พส. น าแนวคิดในการจัดสวัสดิการที่มุ่งเน้นการเสริมพลัง  
(Empowerment) ผู้รับบริการ โดยใช้เครือข่ายชุมชนและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม ภาครัฐ  
ภาคธุรกิจและสังคม (CSR) SE อพม. หน่วยงานในพ้ืนที่ (อปท.) ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  
(Real Opportunity) กับผู้ลงทะเบียนตามมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ด้วยการใช้
กระบวนการจัดการรายกรณี Case Management : CM  จากทีมสหวิชาชีพ Interdisciplinary เช่น แพทย์ นักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น โดย matching ระหว่างความต้องการจ าเป็นของผู้ประสบปัญหากับ
ความต้องการช่วยเหลือสังคมของภาคธุรกิจ Corporate Social Responsibility : CSR หรือจากองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม 
Social Enterprise : SE และน านวัตกรรม ความรู้ เทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการในการจัดสวัสดิการ
สังคม Innovation IT โดยใช้ Business Intelligence Technology ระบบวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ Mobile  Application 
“รวมพลัง” (FMDT) และ “สร้างสุข” (Self Assessment) โดยน าร่องในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี น่าน สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต จัดเก็บข้อมูลครอบครัวของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถบริหารข้อมูล
เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาได้จ านวนรวม 7,766 คน/ครอบครัว พร้อมทั้ง ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจจังหวัด จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี และน่าน มีองค์กรส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสังคม 
(CSR) รวมจ านวน 429 แห่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมแล้ว จ านวน 794 ราย และให้ความช่วยเหลือตรง
กับความต้องการ เช่น ทุนการศึกษาด้านฝึกอาชีพและการมีงานท าด้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้านค าปรึกษา/แนะน า และเงิน
สงเคราะห์ 521 ราย ซึ่งได้มีการถอดบทเรียนการท างาน
ของ 7 จังหวัดน าร่อง และเปิดโอกาสแก่จังหวัดที่สนใจ 
ได้แก่ พะเยา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เช่น 
เทคนิคการเสริมจุดแข็งและสลายจุดอ่อน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานในแนวคิดดังกล่าวขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมการ
ท างานทุกมิติพ้ืนที่ ซึ่งผลจากการด าเนินงานเกิดรูปแบบ
การด าเนินงานภายใต้แนวคิดดังกล่าว สามารถปรับใช้ตาม
ความแตกต่างของบริบทเชิงพ้ืนที่ โดยในปี 2563 มีการ
ก าหนดผลลัพธ์การด าเนินงานเชิงคุณภาพในแต่ละจังหวัด 
ที่ต้องมีการด าเนินงานฯ ไม่น้อยกว่า 5 กรณี ทั้งนี้ ขึ้นกับ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามแต่ละสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น ทั้งแบบรายกรณี (Case work) รายกลุ่ม (Group 
Work) โดยเปิดกว้างและเชื่อมโยงแหล่งทรัพยากรในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตามความต้องการจ าเป็น 
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน) 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม โดยการจัดสวัสดิการเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ าสานต่อนโยบายของรัฐบาล ในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้ด าเนินงาน โครงการ 
Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคมด าเนินการลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาสังคม จากผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือมุ่งสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรั ฐ ให้ความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนวางแผนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยการน าข้อมูลจาก
โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 11.469 ล้านคน มาคัดกรองครัวเรือนที่ไม่มีรายได้และมี
หนี้สิน (หนี้นอกระบบ หรือ หนี้เพ่ืออุปโภค บริโภค) ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีปัญหาวิกฤตมากท่ีสุด เพ่ือลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
และวางแผนยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 252,788 ครัวเรือน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
และวางแผนให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศผลการด าเนินงาน 167,762 ครัวเรือน 

ผลงานเรื่องที่ 2 : โครงการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน “Key-Click พลิกโฉม” 
  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน 
พส. ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน ให้สอดคล้องกับ

การเป็นระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นสร้างความโปร่งใสในการท างาน 
ซึ่งพัฒนาบริการแบบพลิกโฉมระบบการจ่ายเงินอุดหนุน เช่น กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยนักสังคมสงเคราะห์
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้น าในชุมชนในพ้ืนที่ และ อพม. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวม
หลักฐาน ข้อเท็จจริง บันทึกรายละเอียดข้อมูล และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการช่วยเหลือ กระบวนการมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนการประเมินและพิจารณาช่วยเหลือ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนภาคครัวเรือนทั้ง
จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (One Home) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว ส านักงาน พมจ. ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน อีกทั้งวางระบบงานที่อาศัยเทคโนโลยีสนับสนุนบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างระบบ
บริการทางสังคม เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อนภายในกรมฯ หากมีการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน
อุดหนุนผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึงให้กับผู้มาขอรับบริการรายเดิมเกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ หรือหากมีการบันทึกข้อมูลการ
จ่ายเงินผู้มาขอรับบริการเกิน 3,000 บาท/ครั้ง ระบบจะมีการแจ้งเตือน และจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลจ านวนเงินที่เกินเข้าสู่
ระบบได้ การตรวจสอบข้อมูลผู้มาขอรับบริการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง) ผ่านเครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) เป็นการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจากบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มาขอรับบริการ
บันทึกสู่ระบบบริการทางสังคม ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน โดย
ไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 
รองรับการส่งออกข้อมูล (Export Data) โดยส่งออกข้อมูลจากระบบงานบริการทางสังคมในรูปแบบ Excel เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Krungthai Corporate online ได้ทันที 
พร้อมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนด้วย SMS เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงิน 
เป็นการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บรูปภาพประกอบการช่วยเหลือ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการช่วยเหลือ 
และลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล และการส่งต่อข้อมูลเพ่ือบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ 154 หน่วยงาน และส านักงาน พมจ. มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันในรูปแบบ Web Service เพ่ือบูรณาการข้อมูล
ร่วมกัน ปัจจุบันได้ส่งต่อข้อมูลไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ MSO – Linkage และ
กรมการปกครองผ่านระบบ Linkage Center  

นอกจากนี้ มีกระบวนการติดตามประเมินการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ  Krungthai Corporate online โดยมี
คณะนิเทศติดตามของกรม จ านวน 6 คณะ เป็นกลไกในการติดตามประเมินผล หน่วยงานในสังกัด จ านวน 154 หน่วย 77 
จังหวัด เพ่ือก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่
มีภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน การก ากับดูแล การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่สมควรได้รับการ
ช่วยเหลือ ติดตามรายงานผลการช่วยเหลือ เช่น อพม. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ เป็นต้น 
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ ลดขั้นตอน ระยะเวลา สามารถจ่ายเงินอุดหนุนแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เฉลี่ยต่อเดือนรวดเร็วขึ้น และและยังสามารถลดระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึงผ่าน
ระบบ Krungthai Corporate Online เหลือ 1 วัน จากเดิม 5 วัน ซ่ึงมีผลการจ่ายเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมจ่ายเงินแล้ว 245,747 ราย เป็นเงิน 628,422,871 บาท โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 
10,684 รายต่อเดือน และ พส. สร้างความยั่งยืนของโครงการ โดยน าข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม มาวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือโดยใช้แนวคิด Productive Welfare สวัสดิการก้าวหน้าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น CSR /SE/อปท. ซึ่งถือเป็นสวัสดิการเชิงรุกและ และท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น 

 
ผลงานเรื่องที่ 3 : 4 SMARTS Organization 
  องค์การมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน 
 ผู้บริหาร พส. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
โดยมีความเชื่อที่ว่าบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนางาน เพ่ือให้บุคลากร
ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้เป็น “คนเก่ง คนดี มีความสุข” ตามแนวคิด “4 SMARTS” ซึ ่งเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถส าหรับงานในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือความเป็นเลิศใน 4 มิติ ได้แก่  
 Smart Services (ด้านการบริการ) เป็นการสร้างวัฒนธรรม “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคม” ทุ่มเทใน
การให้บริการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจ พร้อมยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของการให้บริการอยู่เสมอ เต็มใจในการให้บริการด้วยความอดทนและอารมณ์ที่มั่นคง  เช่น พัฒนาสถาบันการ
เรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นศูนย์ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ 

Smart Network (ด้านการสร้างเครือข่าย) เป็นการท าความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย 
เพ่ือต่อยอดหรือสร้างความร่วมมือ โดยค านึงถึงประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ และประชาชน รวมทั้งพัฒนากระบวนการท างาน
เพ่ืออ านวยความสะดวกและประสิทธิผลของการร่วมมือท างานอย่างสูงสุด เช่น ประสานความร่วมมือกับบริษัทปตท.น้ ามัน
และการค้าปลีกจ ากัด (มหาชน) ในรูปแบบ Social Enterprise เพ่ือจัดตั้งร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายทางสังคมในการจัดท าโครงการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้งร่วมมือกับอพม.จัดท าโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสู่นักปฏิบัติการสังคมและสวัสดิการคุณภาพ 
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Smart Office (ด้านภาพลักษณ์สถานที่ท างาน) เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและสถานที่ท างานของหน่วยงาน
ส่วนกลางและในสังกัดให้สะอาด เป็นระเบียบ และทันสมัย โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าอุปกรณ์ส านักงาน 
อุปกรณ์สื่อสาร และ IT มาใช้ประโยชน์ เช่น น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานลงวาระผู้บริหาร (Google Calendar)  
เสียงตามสายเพ่ือการประชาสัมพันธ์ พส. จัดสถานที่ท างานให้เป็นระเบียบเรี ยบร้อย (5ส.) ด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  

Smart Look (ด้านภาพลักษณ์บุคลากร) เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ การวางตัวที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ 
และเป็นที่ยอมรับของคนภายในและภายนอกองค์การ พัฒนาความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสนับสนุนและกระตุ้นให้ทีมงานเสนอความคิดใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์งาน เช่น 
ด าเนินการตามค่านิยมองค์กร “ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างานเพ่ือประชาชน” สร้างความเป็นมืออาชีพทั้งบุคลิกภาพ
ภายนอกและความคิดภายใน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 

 

 
 
 
 
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ  

ท าให้หน่วยงานใน พส. สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ“โครงการ
พลังเป็ดพัฒนาชุมชน สู่วิถีการพ่ึงตนเอง” (นิคมฯขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี) “โครงการเกษตรกร” (นิคมฯ โพนพิสัย 
จ. หนองคาย) “โครงการชีวิตใหม่ไก่บ้านน้อย” (นิคมฯ ประจวบคีรีขันธ์ ) “โครงการขอทานบอกที แชร์ที่ขอทาน 
(Cheer to Share)” (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จ.พระนครศรีอยุธยา)  

นอกจากนี้ยังท าให้เกิดศูนย์ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ ซึ่งมีที่พัก ฐานกิจกรรม ศูนย์สุขภาพและนันทนาการ ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ป้ายบอกเส้นทางเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือบริการแก่ชาวต่างชาติ รวมทั้ งผู้บริหารสามารถเห็น
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของ ตารางงานได้อย่าง Real time ท าให้สะดวกในการตัดสินใจ  
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เป้าหมายต่อไปในอนาคต 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะยังคงมุ่งเน้นการท างานที่สานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) สร้างนวัตกรรม 
(Innovation) และปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ 
แผนพัฒนานวัตกรรม และแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายต่อไปในอนาคต ดังนี้ 

1. เป็นองค์การที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Organization)  
1.1 ส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN Workshop on the Promotion of CSR in Social Welfare and Development)  
1.2 พัฒนาระบบช่วยเหลือทางสังคมและการลงทุนทางสังคมกับผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง  โครงการพัฒนา

นักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
1.3 พัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและขอทาน โดยร่วมมือกับองค์การ Access4U ประเทศออสเตรเลีย 
1.4 พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันจิตเวชศาสตร์ในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้อยู่ในภาวะ

พ่ึงพิงในกลุ่มผู้ที่มีอาการทางจิตเวชที่อยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทั่วประเทศ 
1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เช่น 

ระบบปฏิบัติการระบบงาน พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
 2. เป็นองค์การที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Organization)  

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมระดับประเทศ เพ่ือติดตามสถานการณ์ และน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมในรูปแบบ Big Data 

2.2 พัฒนาศักยภาพโดยยึดประชาชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย จากการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารนวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ (Productive Welfare) โดย ผู้รับบริการ

สามารถประเมินตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งจะท าให้รู้จักสถานการณ์ตนเองในแต่ละราย  
2.4 อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และประชาชนสามารถติดตามสถานะการขอรับบริการใน

แต่ละข้ันตอนได้ รวมถึงสามารถทราบกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.5 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Organization) 
3.1 พัฒนาหลักสูตรการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ในระดับอาเชียน  
3.2 เสริมสร้างศักยภาพและทักษะของบุคลากรในยุคดิจิทัล เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดั บกรม 

(DPIS) ของส านักงาน ก.พ. โดยสามารถรองรับการใช้งานรูปแบบ Mobile Application  
3.4 พัฒนาระบบงาน พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เกิดการบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูล 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ   
3.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิคมสร้างตนเอง เพ่ือสามารถระบุที่ตั้งของแปลงที่ดิน และสมาชิกที่ครอบครอง รวมทั้ง

เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดินในการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 
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ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ (ที่ส าคัญ) 
ผู้ส่งมอบ 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. ส านักงบประมาณ   
พันธมิตร  1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสุขภาพจิต , สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ , คณะท างานแผนบูรณาการ
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ , 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. NGO เช่น 
องค์กรเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 4. มูลนิธิ เช่น มูลนิธิพระธรรมจาริก 5. องค์กรภาคเอกชน เช่น 
ธนาคารกรุงไทย 6. ภาคประชาสังคม เช่น อพม. , องค์กรสาธารณประโยชน์ , องค์กรสวัสดิการชุมชน   
ผู้ให้ความร่วมมือ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(ส านักงาน พมจ.) ส านักเทศกิจ กทม. 3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 4. หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี เช่น 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด , วัฒนธรรมจังหวัด 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. สถาบันการศึกษา  
7. มูลนิธิอิสรชน 8. องค์กรชุมชน 9. สถาบันทางศาสนา 
ความต้องการ เช่น สนับสนุนงานด้านพัฒนาสังคม การจัดบริการสวัสดิการสังคม การคุ้มครองสวัสดิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย ร่วมเป็นหุ้นส่วนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ร่วมเป็น
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ และร่วมให้บริการสวัสดิการสังคม เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
 

 

 

 

สมรรถนะหลักขององค์กร: คือ 1. เปน็หน่วยงานหลักในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคม  
2. ให้บริการสวัสดิการสังคมภายใต้หลักวิชาชีพ อย่างมืออาชีพ 3. บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ สามารถให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายและยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมดีขึ้น และ 4. การท างานเป็นทีมส่งผลต่อ
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความส าเร็จตามพันธกิจ 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ: คือ Website ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง Website ของส านักงาน ก.พ.ร. และการ
สอบถามจากหน่วยงานโดยตรง   

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน : คือ 1. ด้านนโยบาย มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นโยบายการพัฒนาระบบราชการท่ีมุ่งเน้นการลด
ขนาดภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ท าให้ส่วนราชการต้องยกระดับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง) น าไปสู่การเป็น “ต้นแบบการให้บริการ” 
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมองค์กร หน่วยงาน กลุ่มบุคคลท่ีด าเนินการในลักษณะเดียวกัน  และ   
2. ด้านสังคม มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และสร้างนวัตกรรมทางสังคม 
 

พันธกิจ : 1) จัดท าและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม 2) พัฒนา
ระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ท่ีสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 3) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน 4) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้
ท่ีพึ่ง ผู้ท าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นท่ีสูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 5) บริหารจัดการและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม 6) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ 
โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระด าริ และโครงการอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
วิสัยทัศน์ : กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง  
ค่านิยม : ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างานเพื่อประชาชน  
วัฒนธรรมองค์การ : “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม” โดย “จิตมุ่งบริการ” หมายถึง บริการท่ีดีด้วย
จิตส านึก ฝึกฝนเรียนรู้ ควบคู่สุจริต จิตอาสา พึ่งพาแบบพ่ีน้อง และ “สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม” หมายถึง ท างาน
เพื่อประชาชนให้พ่ึงตนอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาส สร้างความเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมทางสังคม   
งบประมาณ (ปี 2562) : 2,395,178,600 บาท   
รายได้ : (ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับค าถามน้ี) 
จ านวนบุคลากร : มีจ านวน 2,681 คน ( ข้าราชการ 659 คน ลูกจ้างประจ า 413 คน พนักงานราชการ 1,609 คน )  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ. : พ.ร.บ. จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2550 / พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 / พ.ร.บ.สุขภาพจิต 
พ.ศ. 2551 / พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 / พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 / พ.ร.บ. การบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 / พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 / พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ : น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการ
ประเมินปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรมฯ  สู่ระดับส านัก กอง กลุ่ม และระดับบุคคล 
รวมท้ังมีการก ากับดูแลติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อการ
ปรับปรุงตามวงจร Plan-Do-Check-Act จัดให้มีกิจกรรมถอดบทเรียน การปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีตอบสนอง
ต่อรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ เช่น ระบบงานบริการทางสังคม เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
โครงการและกระบวนการท่ีส าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ผลผลิต/บริการหลัก คุณลักษณะโดดเด่นของผลผลิต/บริการ :  
1. พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate 
Online เพื่อลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการ ท่ีโปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและเทคโนโลยี ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันได่รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี พ .ศ 2562 “ระดับดี” 
2. นวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ข้อเสนอแนวคิดสวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
(Productive Welfare) ซ่ึงเปลี่ยนรูปแบบจากการให้สวัสดิการแบบให้เปล่าเป็นสวัสดิการ ท่ีตรงกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 
(CSR) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)  3. กระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง คัดกรอง พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตามโครงการ
ธัญบุรีโมเดล นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม ตามโครงการบ้านน้อย
ในนิคม 4. กระบวนการจัดระเบียบขอทาน มีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึง
บริการพื้นฐานผ่านช่องทางต่าง ๆ การส่งเสริมให้ อพม. และเครือข่ายต่างๆ ร่วมเฝ้าระวังปัญหาการ
ขอทานในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ “ให้ทานถูกวิธี   ลดวิถีการขอทาน” ผ่านสื่อสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง  

เทคโนโลยีการสื่อสาร : ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ร่วมกับส านัก กอง กลุ่ม และ
หน่วยงานในสังกัด ท้ัง 154 แห่งท่ัวประเทศ และ Social Media (Line /Application/ Facebook/E-mail/ Website) 
เทคโนโลยีการให้บริการ : เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือผู้ใช้บริการ เครื่องอ่านบัตรประชาชน Web Application 
และ Quality Life Plus เป็นต้น 

 

ลักษณะส าคัญขององค์การ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 

3. ส านักงาน กพ. 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เช่น 1.ประชาชน 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. NGO เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง  
4. อพม. (อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 5. ภาคธุรกิจ เช่น ห้างแว่นท็อปเจริญ  
6. สถาบันการศึกษา 7. หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการศาสนา 8. องค์กรสาธารณประโยชน์ 9. องค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นต้น  
ความต้องการ/ ความคาดหวัง: เช่น ระบบสวัสดิการสังคมได้รับการพัฒนาและส่งเสริม  สนับสนุน ช่วยเหลือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (การกินดี อยู่ดี : Well being) ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร เช่น งบประมาณ องค์
ความรู้ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีแนวทางและขั้นตอนท่ีชัดเจนค านึงสิทธิมนุษยชน และยึดหลักกฎหมาย การ
บริการท่ีรวดเร็ว การสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเน่ือง  
 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)  
(1) ด้านพันธกิจ มีกลไก มาตรการแนวทางการด าเนินการท่ีเอื้อต่อผู้รับบริการ เช่น คณะกรรมการระดับชาติ 
การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และเครือข่าย มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน  
(2) ด้านการปฏิบัติการ ได้วางแผนการท างาน มีระบบสารสนเทศสนับสนุน เช่น การพัฒนา application แจ้ง
เบาะแสผู้ท าการขอทานและคนไร้ ท่ีพึ่ง และการตรวจสอบประวัติบุคคลท่ีเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง  
(3) ด้านบุคลากร ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบกับบุคลากรมีประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย และ (4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลายภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือเพิ่มขึ้น   

  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)  
1) ด้านพันธกิจ พบประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การลดความ               
    เหลื่อมล้ าทางสังคม การท าให้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม รวมท้ังสร้างความยั่งยืน  
2) ด้านการปฏิบัติการ พบประเด็นการจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อระบบราชการ 4.0  การปรับปรุง 
   กฎหมาย/ระเบียบ รวมท้ังการส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางสังคม  
3) ด้านบุคลากร พบประเด็นการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรสู่การปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ และ  
4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบประเด็นการสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในการช่วยเหลือดูแล  
   กลุ่มเป้าหมาย 

ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการ และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร : ส่งผลต่อความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ “กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจในการจัดท าและเสนอแนะนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม สามารถส่งผลต่อการบรรลุการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ด้านการสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ท่ีให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทาง
สังคมให้ท่ัวถึง ซ่ึงหากส่วนราชการอื่น ๆ รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติในการจัดสวัสดิการสังคมของ
ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)  
 
 ความส าคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม :  
ด้านเศรษฐกิจ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับสวัสดิการสังคม
อย่างท่ัวถึงและเสมอภาคสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม พึ่งพาตนเองได ้ 
ด้านสังคม : มีกลไกการขับเคลื่อนงานในรูปแบบคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เช่น คณะอนุกรรมการ
จังหวัด และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนคร 30 แห่ง และเมืองพัทยา เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน และพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งและขอทานในชุมชน โดยร่วมมือ
กับ องค์การ Access4U ประเทศออสเตรเลีย  
ด้านสาธารณสุข : เกิดกิจกรรมในการพัฒนาระบบการดุแลระยะยาวส าหรับผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ในกลุ่มผู้
ท่ีมีอาการทางจิตเวช ท่ีอยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่  
(1) กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยา (2) กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการ และ
การจ ากัดอาการให้แก่ผู้ดูแล (3) กิจกรรมบ าบัดให้แก่ผู้ใช้บริการต่อเน่ือง (4) กิจกรรมติดตั้งระบบการแพทย์
ทางไกลผ่านระบบ Video Conference (5) จดัท าฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการในกลุ่มเฝ้าระวังทางสุขภาพจิต และ 
(6) การส่งเสริมการฝึกงานและการท างานของผู้ใช้บริการ ณ ร้านเพื่อน ซ่ึงทุกกิจกรรมจะด าเนินการบน
ฐานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานน าร่องและโรงพยาบาลสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับระบบการดูแลระยะยาวส าหรับกลุ่มเป้าหมายในสถาบัน 
 

ผู้รับบริการ: ความต้องการ: 
1. ส่วนราชการอื่น: ความต้องการ มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมน าไปขับเคลื่อนได้ 
2. คนไร้ที่พ่ึง: ความต้องการ ได้รับการคุ้มครองให้สามารถด ารงชีวิตได้ ได้อย่างปกติสุข 
3. ผู้ท าการขอทาน และผู้แสดงความสามารถ: ความต้องการ ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ 
   พัฒนาด้านอาชีพ 
4. สมาชิกนิคมสร้างตนเอง: ความต้องการ มีความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท ากิน 
5. ราษฎรบนพื้นท่ีสูง: ความต้องการ ได้รับการพัฒนา ค านึงถึงสิทธิมนุษย์ชน 
6 .  อาสาสมัครพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.): ความต้องการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
    และสนับสนุนการด าเนินงาน 
7. ราษฎรในเขตพื้นท่ีโครงการพระราชด าริ/โครงการหลวง: ความต้องการ มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 
8. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม: ความต้องการ ได้รับความช่วยเหลือและบริการท่ีตรงความต้องการ 
9. องค์การสวัสดิการสังคม: ความต้องการ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงาน  
 
 

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน : ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานท่ีท างานด้านการ
พัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ การให้ค าปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้ประสบ
ความเดือดร้อน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซ่ึงบางหน่วยงานมีลักษณะการท างานใกล้เคียงกับกรมฯ  
มีประเด็นการแข่งขัน ดังน้ี  
1) ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)         
    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
3) จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ในการท างาน บุคลากรมีจ าเป็นต้องที่ต้องดูแลเกี่ยวกับความเส่ียงภัยอะไรบ้าง : 
1) แนวทางการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัตงิานในสถานคุม้ครองคนไร้ที่พึ่ง และในศูนย์คุม้ครองคนไร้ที่พึ่งที่เสี่ยงกับ 
    ผู้ใช้บริการที่เป็นโรคติดต่อ โรคทางจิตเวช 
2) ความแข็งแรงปลอดภัยของอาคารสถานที่ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
3) ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการท างาน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ปฏิบัติงานสงัคมสงเคราะห์ 
   ที่ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ หรือมีการก ากับดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตในการ   
   ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในศูนย์ สถาน นิคม ที่มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ตาม พรบ. วิชาชีพฯ /พรบ. ที่ต้อง 
   อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญคืออะไร พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนา
และการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง : การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร คือ  
1) โครงสร้างอายุมีบุคลากรอายุ 50 ปีขึ้นไป มากกว่า 40 % 2)  แนวโน้มการเกษียณอายุในต าแหน่งส าคัญ เช่น 
บริหาร อ านวยการ หัวหน่วยงาน 3) ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) มีบุคลากรหลากหลายช่วงอายุ ซ่ึงจะมี
ทัศนคติและมุมมองในการท างานท่ีแตกต่างกัน และพื้นฐานบุคลากรท่ีส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถในการเป็น
องค์การสมรรถนะสูง เช่น พื้นฐานด้านเทคโนโนโลยีดิจิ ทัล Digital literacy มีการคิดวิเคราะห์จัดการข้อมูล  
Big Data Analysis และการพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังมีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตัว  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้เป็น “คนเก่ง คนดี  
มีความสุข” ตามแนวคิด 4 SMARTS (Smart Services/Smart Network/Smart Office/Smart Look)  คือ  
การท างานเป็นทีมท่ีข้ามกลุ่ม กอง ส านัก เพื่อผลส าเร็จของงานร่วมกัน เช่น การจัดต้ังคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนงาน
ต่าง ๆ มีการสร้างสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพและบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้เกิดการท างาน เช่น วางระบบรักษา
ความปลอดภัย การจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เช่น 
การจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด (CSR) มีความรับผิดชอบหรือกล้าตัดสินใจ เช่น 
บุคลากรเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน เกิดการวางแผน การจัดล าดับความส าคัญของงาน เป็นต้น 
 

สภาพแวดล้อมดา้นการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็นการ
แข่งขันคืออะไร  และมีผลต่อการด าเนนิการของส่วนราชการอย่างไร : 

 
ประเด็นการแข่งขัน 

ผลต่อการด าเนินการ  
แหล่งข้อมูล พส. ผส. ดย. 

ผล ผล ผล 

- ผลการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

95 95 95 ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

86.33 81.17 88.32 ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

- จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 1 
รางวัล 

- 1 
รางวัล 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่ส าคัญคืออะไร ส่งผลต่อสถานการณ์แข่งขันของ
ประเทศอย่างไร :  โครงการ “ธัญบุรีโมเดล”เป็นรูปแบบหน่ึงของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ คนไร้ท่ีพึ่ง ผู้ท าการขอทาน ผ่านกิจกรรมบ าบัด ฟื้นฟูผู้ใช้บริการ พัฒนาสู่การสร้าง
งาน สร้างรายได้ สร้างอัตลักษณ์ของชิ้นงาน เป็นผลงานท่ีสร้างและพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดย
มีกลไกความร่วมมือประชารัฐ ด าเนินการในรูปแบบกิจการ Social Enterprise (SE) และ Corporate 
Social Responsibility (CSR) เพื่อให้ภาคธุรกิจ/เอกชน หนุนเสริมพัฒนางานในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ี
พึ่งธัญบุรี เพื่อยกระดับรายได้ท่ีมั่นคงแก่คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพัฒนาต่อ
ยอด เช่น มีนิทรรศการการพัฒนารูปแบบ SE ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 โมเดล ได้แก่  
นิคมเกษตรกรรมยั่งยืน Hope ผลิตภัณฑ์อาชีวะบ าบัด และสินค้าต้นแบบสามชนเผ่า การจ าลองกิจกรรม
ตามแนวคิด School-BIRD การเกษตรประณีต ร่วมกับมูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม การแสดง
ผลิตภัณฑ์ Bag Again ขยะรีไซเคิล ร่วมกับบริษัทปันฝัน ปันยิ้ม ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวสามารถส่งผล
ต่อสถานการณ์แข่งขันของประเทศโดยกระแสโลกปัจจุบันมุ่งให้ความส าคัญกับผลผลิตท่ีเน้นคุณค่า และ
การประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม จากการด าเนินงาน จะเห็นว่า โครงการธัญบุรีโมเดล เน้นการ  
บูรณาการ และประสานภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีตอบโจทย์ 
ความต้องการของสังคม เช่น ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ ไข่เป็ด สดไม่มีสารเคมี ตลอดจน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่าง 
ๆ เช่น กระเป๋าไวนิล กล่องอเนกประสงค์ พรมเช็ดเท้า งานไม้ เครื่องประดับกะลามะพร้าวต่าง ๆ เป็น
ต้น ซ่ึงประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมีช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ คือ 1) ร้านวังสะพาน
ขาว ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ และ 2) ร้าน “ทอฝัน By พม.” ณ ท่ี
ห้างสรรพสินค้า CENTRAL WORLD ชั้น 4 (ตรงข้ามร้านวัตสัน) และอีก 1 ร้าน สั่งซ้ือผ่านสื่อออนไลน์
ทาง Facebook“ทอฝัน By พม.” 

 

 

กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ :  
- พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขจาก พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 โดยแยกผู้แสดงความสามารถ 
กับผู้ท าการขอทาน เช่น การเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด โดยต้องแจ้งเป็นผู้แสดงความสามารถและเมื่อจะแสดงความสามารถ
ในพ้ืนที่ใด ให้แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่นั้น และมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการกับผู้ท าการขอทานที่ชัดเจน ดังนั้น
กฎหมายดังกล่าวจึงช่วยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถด าเนินการได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
- พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉับบที่ 2) พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เป็น
กลไกในการส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคมและการเข้าถึงสวัสดิการแก่บุคคล ชุมชน สังคม ผ่านองค์กรสาธารณะประโยชน์และ
องค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคีเครือข่าย หุ้นส่วนทางสังคมภาคประชาสังคม และอาสาสมัคร 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรภาคประชาสังคม และกิจการเพ่ือสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
- ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เร่ือง การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศเพ่ือขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2558 ท าให้การท างานออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศเพ่ือขออนุญาต
อยู่ในราชาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นระบบมากข้ึน มีความรวดเร็ว บริการได้ตรงเวลา มีขั้นตอนในการท างาน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลในการปฏิบัติงาน และมีการกระจายอ านาจในการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศเพ่ือขอ
อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพ่ือความสะดวกของ
ผู้รับบริการ 
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แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีท่ีด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 โครงการพัฒนาระบบ

เชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 
 

2562 - 2563 - อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน โดยไม่
เรียกเก็บเอกสารที่ทางราชการออกให้ และประชาชน
สามารถติดตามสถานะการขอรับบริการในแต่ละขั้นตอนได้ 
รวมถึงสามารถทราบกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหาร
นวัตกรรมสวัสดิการแห่งรัฐ 
(Productive Welfare) 

2562 - 2563 - สามารถบริหารจัดการ วางแผน ติดตามการช่วยเหลือ โดย
ทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายชุมชน ผ่าน Application ได้  
ร ว ม ทั้ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง 
(Self-Assessment) ซึ่งจะท าให้รู้จักสถานการณ์ตนเองโดย
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการรับสวัสดิการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตรงเป้าหมาย 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลบุคคลกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 

2563 - 2564 - ระบบบริหารงานบุคคลของกรมพัฒนาสั งคมและ
สวัสดิการ เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
การลงเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการจากเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ และสามารถรองรับการใช้งานรูปแบบ Mobile 
Application ของส านักงาน ก.พ. ได้ในอนาคต ซึ่งจะมีผล
ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

4 โครงการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการระบบงาน 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 

2563 - 2564 - มีระบบงาน พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
เกิดการบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูล องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และแชร์ข้อมูล
ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส านักงาน พมจ.) กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ 

5 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลนิคมสร้างตนเอง 
 

2563 - 2565 - มีข้อมูลนิคมสร้างตนเอง ที่สามารถระบุที่ตั้งของแปลง
ที่ดิน สมาชิกที่ครอบครอง และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดิน 
เพ่ือตรวจสอบการครอบครองที่ดิน และการออกเอกสาร
โฉนดที่ดิน 

6 โครงการเสริมสร้างทักษะ
การสื่อสารส าหรับบุคลากร
ยุคดิจิทัล 

2564 - 2565 - เพ่ิมช่องทางการติดต่อ ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการ
ของหน่ ว ย ง าน ได้ ม ากขึ้ น  มี ก า ร ใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล  เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรม สามารถผลิตสื่อดิจิทัล เพ่ือ
ใช้ในการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
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แผนพัฒนานวัตกรรม 

ที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีท่ีด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 แผนงานข้อเสนอเชิง

นโยบายเพื่อการพัฒนางาน
ด้านสังคม 

2561 - 2565 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการ ส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
( ASEAN Workshop on the Promotion of CSR in Social 
Welfare and Development) เพ่ือส่งเสริมเปิดพ้ืนที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ สร้างเครือข่าย ในการ
ท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในภูมิภาคอาเซียน 
และมีระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมมุ่งช่วยเหลือผู้
ที่อยู่ในสภาวะยากล าบากให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
พั ฒนาตน เอง  มี หลั กสู ต รการคุ้ มครองทา งสั ง คม 
(Social Protection) โดยเรียนรู้ด้านการสร้างและการจัดการ
ฐานการคุ้มครองทางสังคมในแอฟริกามาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าหลักสูตรการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารรุ่นใหม่ และพัฒนา
ศักยภาพผู้น าต้นแบบ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

2562 - บุคลากรได้รับการกระตุ้นความคิด เกิดการพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ
ท างานบริการทางสังคมตามบทบาทภารกิจ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รวมทั้งองค์กรก้าวทันต่อโลกยุคปัจจุบัน 

3 โครงการเสริมสร้างทักษะ
ความเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 
21 

2562 - บุคลากรมีทักษะในการท างานที่ถูกเรียกว่า “ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21” ได้แก่ ทักษะชีวิตการท างาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี สามารถน าความรู้และทักษะที่มีไปใช้ประโยชน์
ในการท างานภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เสริม
สมรรถนะความรู้ศตวรรษที่ 21 เช่น การสร้างนวัตกรรมใน
การท างาน คือ  Application “Cheer to Share” แจ้ ง
เบาะแสผู้ท าการขอทานที่ผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์

2564 - 2565 - ส่งเสริมบุคลากรให้น าความรู้ไปใช้เพ่ือสร้างนวัตกรรมทาง
สังคมในหน่วยงาน 
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แผนพัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือ 

ที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีท่ีด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพคนไร้ที่พ่ึงและคน
ขอทาน 

2561 - 2563 - มีกลไกการขับเคลื่อนงานในรูปแบบคณะกรรมการ
คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง คณะอนุกรรมการจังหวัด และความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนคร 30 แห่ง 
และเมืองพัทยา เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พ่ึง
และขอทาน และพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงและ
ขอทานในชุมชน โดยร่วมมือกับ องค์การ Access4U 
ประเทศออสเตรเลีย  

2 โครงการจัดระเบียบพื้นท่ี
เพ่ือเสริมความมั่นคงชุมชน
บนพื้นที่สูง 

2561 - 2565 - บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
ความมั่นคงในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่และท าแผน
ช่วยเหลือกลุ่ ม เป้ าหมายราษฎรบนพ้ืนที่ สู ง  มุ่ ง เน้น
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และลดความขัดแย้งในพ้ืนที่มี
การจัดระเบียบ พัฒนาคน จัดระเบียบการจัดตั้งถิ่ นฐาน 
เข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน  

3 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลระยะยาวส าหรับผู้ที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง 

2561 - 2565 - ด าเนินการบนฐานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานน าร่อง
และโรงพยาบาลจิตเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับระบบการดูแลระยะ
ยาวส าหรับกลุ่มเป้าหมายในสถาบัน ซึ่ งจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการบ าบัดฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น ภายใตก้ิจกรรมในการพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวส าหรับผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ในกลุ่มผู้ที่มี
อาการทางจิตเวช ที่อยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึง จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังยา (2) กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
สัง เกตอาการ และการจ ากัดอาการให้แก่ผู้ ดูแล (3) 
กิจกรรมบ าบัดให้แก่ผู้ใช้บริการต่อเนื่อง (4) กิจกรรมติดตั้ง
ระบบการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ Video  Conference 
(5) จัดท าฐานข้อมูลผู้ ใช้บริการในกลุ่มเฝ้าระวังทาง
สุขภาพจิต และ (6) การส่งเสริมการฝึกงานและการท างาน
ของผู้ ใช้บริการ ณ ร้านเพ่ือน ซึ่งป็นร้านค้าแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ป่วยจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือให้ผู้ป่วยจิตเวชได้ฝึกทักษะอาชีพ การด ารงชีวิต
ประจ าวัน การเรียนรู้ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์เป็น Job 
Coach ในการวางแผน ประเมินผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
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ที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีท่ีด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
4 โครงการส่งเสริมบทบาท

และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร เครือข่ายและ
ภาคประชาสังคม 

2562 - 2565 - มีระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมระดับประเทศ 
เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูล ติดตามสถานการณ์ เชื่อมโยง
ข้อมูลองค์กร สามารถแสดงผลในภาพรวมระดับประเทศ 
และน าไปประมวลผลเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลวางแผนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมต่อไป 
ในรูปแบบ Big Data ซึ่งปัจจุบันระบบฐานข้อมูลองค์กรภาค
ประชาสังคมระดับประเทศ มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล 
จ านวน 81,728 องค์กร เช่น รับสมัครอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านระบบ QR code 
มีระบบเรียนออนไลน์ให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่าน Youtube และเกิด
ความร่วมมือภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมพัฒนากลไก 
เครื่องมือ นวัตกรรม เกี่ยวกับอาสาสมัครและการส่งเสริม
ประชาสั งคม และส่ ง เสริมสนับสนุนให้อาสาสมั คร 
กลุ่ม หรือองค์กรเอกชน มีการด าเนินงานด้านการพัฒนา
สังคม การช่วยเหลือสังคม ผลการด าเนินงาน 520 เครือข่าย  
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หมวด 1 การน าองค์กร 
1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความย่ังยืน 

ผู้บริหารของกรมฯ น าโดยอธิบดีให้ความส าคัญต่อการน าองค์การโดยก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้ครอบคลุม
วิสัยทัศน์ “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง” พันธกิจ คือ 1) จัดท าและเสนอแนะ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม 2) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และ
วิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 3) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 4) พัฒนาสังคม จัดบริการ
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 
ราษฎรบนพ้ืนที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 5) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคม
และการจัดสวัสดิการสังคม และ 6) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระด าริ 
และโครงการอ่ืนที่ ได้รับมอบหมาย และค่านิยม คือ “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างานเพื่อประชาชน” 
ซึ่งมีแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทุกกลุ่ม และ  
การด าเนินงานสอดคล้องตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดท าและ
เสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม สอดคล้องกับ ค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว นอกจากนี้มีวัฒนธรรมองค์การ “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม” ที่สะท้อนบุคลากรผู้ที่มี
ทักษะ ความรู้ มุ่งม่ัน และทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารมีการมอบนโยบายทิศทางขององค์การ มีการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล  
เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากรมฯพ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ มีการทบทวนแผนขับเคลื่อน
การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562- 2564  

ทั้งนี้ เมื่อผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การที่ชัดเจนแล้ว ยังมีระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืนเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ โดยใช้กลไกการสื่อสารทิศทางขององค์การไปยังบุคลากร รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ด้วยการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ การสื่อสาร
ทางเดียว เช่น บอร์ด ประกาศ และการสื่อสารสองทาง ซึ่งเป็นการติดต่อสื่ อสารที่ผู้รับสาร มีการตอบสนอง 
สามารถโต้ตอบปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ เช่น การประชุมประจ าเดือนต่อเนื่องทุก ๆ เดือน 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และเพ่ือเกิดการรับรู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติและให้ความร่วมมืออย่างทั่วถึง  
ด้วยการสื่อสารผ่านระบบ Web Conference ร่วมกับหน่วยงานสังกัด และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) ทั้งในและต่างประเทศ และการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ (www.dsdw.go.th) DSDW TV 
ป้ายประชาสัมพันธ์ Facebook กรม พส. และ กลุ่ม Line เพ่ือให้การปฏิบัติงานมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์การ  

จากการก าหนดทิศทางการด าเนินงานดังกล่าว พส. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น 
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย หน่วยงานสังกัดกรมและกระทรวง พม. หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และ
อปท. และภาคีเครือข่าย เช่น อพม. องค์การสวัสดิการสังคม ภาคประชาสังคม วิสาหกิจเพ่ื อสังคม (SE) CSR 
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องที่ เช่น ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เกิดการ  
บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพ่ือเชื่อมโยงด าเนินงานเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนค้นหารูปแบบ 

การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
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แนวทางปฏิบัติงานการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลไกการ
ขับเคลื่อนงานในรูปแบบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน คณะอนุกรรมการขอทานจังหวัด และคณะกรรมการอ่ืน  ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอนโยบาย มาตรการ และแนวทางบูรณาการเครือข่ายในระดับท้องถิ่นและกลไกขับ เคลื่อนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานอย่างเป็นระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
พส. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ 
MSO Linkage และสร้างระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้มาขอรับบริการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง) 
ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) และระบบ Linkage Center ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ทางทะเบียนราษฎร 4 ฐานข้อมูล คือ บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร และหนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล 

ในขณะเดียวกันผู้บริหารมีระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืนโดยการจัดสวัสดิการสังคมตาม โครงการสวัสดิการ 
เพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบจากการให้สวัสดิการแบบให้เปล่า 
เป็นสวัสดิการที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ ซ่ึงเป็นการท างานเชิงรุก แก้ปัญหา ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และสร้างคุณค่า โดยมุ่งเน้นการเสริมพลัง (Empowerment) ผู้รับบริการ โดยใช้เครือข่ายชุมชน
และทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจและสังคม (CSR) SE อพม. หน่วยงานในพ้ืนที่ (อปท.) 
ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น (Real Opportunity) ด้วยการใช้กระบวนการจัดการรายกรณี 
Case Management : CM จากทีมสหวิชาชีพInterdisciplinary เช่น แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด 
เป็นต้น โดย matching ระหว่างความต้องการจ าเป็นของผู้ประสบปัญหาเฉพาะแต่ละรายกับความต้องการช่วยเหลือสังคมของ
ภาคธุ รกิ จ (Corporate Social Responsibility : CSR) หรือจากองค์ กรธุ รกิ จเ พ่ือสั งคม (Social Enterprise : SE) และ 
น านวัตกรรม ความรู้ เทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการในการจัดสวัสดิการสังคม (Innovation IT) โดยใช้
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Business Intelligence Technology และการใช้ Mobile  Application “รวมพลัง” (FMDT : Family Data) 
และ “สร้างสุข” (Self Assessment)  โดยน าร่องในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สงขลา 
ภูเก็ต ซึ่งจัดเก็บข้อมูลครอบครัวของ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใน 7 จังหวัด โดยสามารถบริหารข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
ปัญหาได้จ านวนรวม 7,766 คน/ครอบครัวและมีการถอดบทเรียนการท างานของ 7 จังหวัดน าร่อง เพ่ือให้การด าเนินงานใน
แนวคิดดังกล่าวขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมการท างานทุกมิติพ้ืนที่ โดยในปี 2563 มีการก าหนดผลลัพธ์การด าเนินงานเชิง
คุณภาพในแต่ละจังหวัด ที่ต้องมีการด าเนินงานฯ ไม่น้อยกว่า 5 กรณี ทั้งนี้ ขึ้นกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามแต่ละ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งแบบรายกรณี (Case work) รายกลุ่ม (Group Work) โดยเปิดกว้างและเชื่อมโยงแหล่งทรัพยากร 
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตามความต้องการจ าเป็น 

ในด้านการส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีผลลัพธ์ที่
ส าคัญคือ มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประจ าจังหวัดจ านวน 7 แห่ง ได้แก่ ราชบุรี น่าน 
สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต และมีธุรกิจที่เป็นกิจการเพ่ือสังคม (SE) เพ่ิมข้ึนจ านวน 88 กิจการ อีกทั้งสามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติราชการร้อยละ 97.72 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ภาพที่ 1.1 – 1 ถึง 1.1 - 3) 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1.1 – 1 ภาพที ่1.1 – 2 ภาพที ่1.1 – 3 
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1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
พส. มีการก าหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส เช่น  มีประกาศกรมฯ  

เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการติดตาม
ประเมินผล มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และผู้บริหารรวมทั้งบุคลากร ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ทุกปี รวมทั้งมีการจัดโครงการ
อบรม อพม. ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือปลุกจิตส านึก สร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
นอกจากนี้ด าเนินการจัดโครงการอบรมต่างๆ ที่สอดแทรกประเด็นการป้องกันการทุจริต โดยมีวิทยากรจาก สตง. และ
ปปช. รวมทั้ง มีต้นแบบด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือ 
เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างต้นแบบด้านความโปรงใสในเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินอุดหนุนทั้งระบบ 
เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและเทคโนโลยี ตั้งแต่การใช้ Big Data ในการ
วิเคราะห์วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีคู่มือแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน และคู่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ มีการจัดอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติแก่บุคลากร การจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และ
การจัดตั้งคณะกรรมการ (One Home) เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน ท าให้กรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
ประเภทพัฒนาการบริการ “ระดับด”ี 

นอกจากนี้ พส. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระบบงานบริการทางสังคมมาใช้ในการติดตามรายงานผล
การจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งมีการแจ้งเตือนเม่ือมีการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อน และจะไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้ รวมทั้งรองรับการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel เพ่ือให้หน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ในการจ่ายเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ได้ทันที และมีการตรวจสอบข้อมูลผู้มาขอรับบริการกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง) ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) และระบบ 
Linkage Center ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนราษฎรกับระบบงานบริการทางสังคมในการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน
จากบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มาขอรับบริการบันทึกสู่ระบบฯ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และมีระบบ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ รวมทั้ง 
มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมฯ มีการติดตามประเมินผล โดยมีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ มีมาตรการการใช้ดุลพินิจ และใช้อ านาจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการส่งเสริม
ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต เช่น กระบวนงานศูนย์รับบริจาค 
เพ่ือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ การสร้างภาวะผู้น าต้นแบบที่ดี  
มีนโยบายมาตรการ แนวทางการด าเนินงาน โดยสร้างกลไกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ ส านัก กอง กลุ่ม เพ่ือให้ พส. มีการ
ด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จริยธรรมในการท างานให้กับบุคลากร เช่น การสร้างภาวะผู้น าต้นแบบ จัดฝึกอบรมด้านจริยธรรม โครงการฝึกอบรม  
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การจัดท าจรรยาข้าราชการ และ
ประมวลจริยธรรมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารพร้อมทั้งบุคลากรมีการก าหนดนโยบายและ
สร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส เช่น จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือปลุกจิตส านึก สร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สร้างความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลในการ
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ด าเนินการ พร้อมทั้งเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น การประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การ
เปิดเผยข้อมูลผลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ รวมทั้งมีระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ใช้ส าหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนออนไลน์และประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (ศปก.พส.) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่ Monitor Facebook และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เพ่ือติดตาม
การร้องเรียน การร้องทุกข์ และการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือรวบรวมและเสนอเป็นแนวทางพัฒนาระบบการให้บริการของกรมต่อไป 

พส. สร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย โดยการเสริมสร้างและพัฒนามาตรการกลไกการด าเนินงาน ด้านอาสาสมัคร
เครือข่าย ภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมระดับประเทศ เพ่ือจัดท า
ระบบฐานข้อมูล ติดตามสถานการณ์ เชื่อมโยงข้อมูลองค์กร สามารถแสดงผลในภาพรวมระดับประเทศและน าไปประมวลผล
เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมต่อไป เป็นรูปแบบ Big Data 
ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมระดับประเทศ มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล จ านวน 81 ,728 องค์กร 
และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นเครื่องมือ
การก ากับการท างานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในระดับพ้ืนที่อย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ดีในการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายด าเนินการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันก าหนดแนวทาง การด าเนินงานประจ าปีผ่านการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ “สมัชชาภาคประชาสังคม: อาสาร่วมใจ หนุนเสริมพลังรัฐ สู่การพัฒนาที่ก้าวไกล” เพ่ือจัดท าข้อเสนอด้านการพัฒนา
และจัดสวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ภาคประชาสังคม ผลการด าเนินงาน 77 เครือข่าย 

ทั้งนี้ ผู้บริหารของกรม พส. ให้ความส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ และการถ่ายทอดสู่ 
การปฏิบัติไปยังส านัก/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน และบุคลากร รวมทั้งการก ากับดูแลเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและประเมินค่างานจากต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นเป็น
อ านวยการระดับสูง น าเทคโนโลยีเข้ามาจัดท าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนงาน ซึ่งเป็น
การท างานลักษณะข้ามสายงานจะช่วยให้มีการสื่อสาร และท างานร่วมกัน ติดตามประเมินผล เพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน 
ปีละครั้ง พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมการให้บุคลากรร่วมมือกันและมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและทิศทางของกรม ซึ่งกรมมีการ
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เช่น การมอบรางวัล เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดีและ 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์ในการน าองค์การและการก ากับดูแล คือ พส. ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐรอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระดับ เป็นไปตามมาตรฐาน "General Conforms : GC" (ประเมินทุก 5 ปี) 
และมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 86.33 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A 
(85.00 – 94.99 คะแนน)  (ภาพที ่1.2 – 1 ถึง ภาพที ่1.2 - 2) 

 
 
 
 

 

 

ภาพที ่1.2 – 1 ภาพที ่1.2 – 2 
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1.3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
ผู้บริหาร พส. ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และกระบวนการ 

มีส่วนร่วมจากเครือข่าย (1) ด้านพันธกิจ พบประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม การท าให้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืน (2) ด้านการปฏิบัติการ  
พบประเด็นการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อระบบราชการ 4.0  การปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ รวมทั้ง 
การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางสังคม (3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบประเด็นการสร้างความตระหนักให้แก่สังคม 
ในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมาย และ (4) ด้านบุคลากร พบประเด็นการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรสู่การปฏิบัติงาน
เชิงยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามพบว่า พส. ยังมขี้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) ด้านพันธกิจ มีกลไก มาตรการแนวทาง
การด าเนินการที่เอ้ือต่อผู้รับบริการ เช่น คณะกรรมการระดับชาติ การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน 
และเครือข่าย มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (2) ด้านการปฏิบัติการ ได้วางแผนการท างาน มีระบบ
สารสนเทศสนับสนุน เช่น การพัฒนา application แจ้งเบาะแสผู้ท าการขอทานและคนไร้ที่พ่ึง และการตรวจสอบประวัติ
บุคคลที่เชื่อมโยงกับกรมการปกครอง (3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือเพ่ิมขึ้น และ 
(4) ด้านบุคลากร ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบกับบุคลากรมีประสบการณ์และ  
มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย 

พส. มีนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีผลกระทบสูงที่สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อน คือนวัตกรรมเชิงนโยบายใน 
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามโครงการสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) 
เป็นการน าแนวคิดในการจัดสวัสดิการที่มุ่งเน้นการเสริมพลัง (Empowerment) ผู้รับบริการ โดยใช้เครือข่ายชุมชนและ
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจและสังคม (CSR) SE อพม. หน่วยงานในพ้ืนที่ 
(อปท.) ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น (Real Opportunity) กับผู้ลงทะเบียนตามมาตรการ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ด้วยการใช้กระบวนการจัดการรายกรณี Case Management : CM  
โดยทีมสหวิชาชีพ Interdisciplinary เช่น แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น โดย 
matching ระหว่างความต้องการจ าเป็นของผู้ประสบปัญหากับความต้องการช่วยเหลือสังคมของภาคธุรกิจ Corporate 
Social Responsibility : CSR หรือจากองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม Social Enterprise : SE และน านวัตกรรม ความรู้  
เทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการในการจัดสวัสดิการสังคม Innovation IT โดยใช้ Business 
Intelligence Technology ระบบวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ Mobile  Application “รวมพลัง” (FMDT : Family Data) และ 
“สร้างสุข” (ประเมินตนเอง) โดยได้ด าเนินงาน โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม
ด าเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม จากผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือมุ่ง
สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนวางแผนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยการน าข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 11.469 ล้านคน 
มาคัดกรองครัวเรือนที่ไม่มีรายได้และมีหนี้สิน (หนี้นอกระบบ หรือ หนี้เพ่ืออุปโภค บริโภค) ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีปัญหาวิกฤตมาก
ที่สุด เพ่ือลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือและวางแผนยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 252,788 ครัวเรือน โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและวางแผนให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศผลการด าเนินงาน 167,762 ครัวเรือน ท าให้
เกิดการน าร่องในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต  
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นอกจากนี้ พส. มีกระบวนงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ที่ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สร้างการมี 
ส่วนร่วมในการท า MOU ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบสถานะผู้ใช้บริการของกรมเช่น ผู้ไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียนราษฎร์ บุคคลนิรนาม คนเร่ร่อน ใช้ประกอบการท าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล ติดตามญาติ และวางแผน 
การคุ้มครองอย่างเหมาะสม มีการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน โดยการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพ 
คนขอทานและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมจัดหางาน กรมการแพทย์  กรมการปกครอง 
กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา และ NGOs กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ 1,816 คน และมีการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พ่ึงและขอทาน ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงฯ ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนคร 30 แห่ง และ
เมืองพัทยา และพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามข้อตกลงให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ 3,699 ราย และมีการสร้างความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุน 
การน าระบบ Krungthai Corporate Online เข้ามาช่วยในการอ านวยความสะดวก และสามารถบริการประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกเว้นค่าเปิดบัญชีขั้นต่ า ค่าบริการรักษาบัญชี แก่ผู้รับเงินอุดหนุนท าให้กับผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนด้วย SMS เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารท าให้
ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพแก่คนไร้บ้านและคนไร้ที่พ่ึง” ร่วมกับ
องค์การ Access4U ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ด้อยโอกาสมีภารกิจในการ
ช่วยเหลือ ดูแลและจัดบริการให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวช คนไร้บ้าน คนไร้ที่พ่ึงครบวงจร รวมถึง 
มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และมีวิสัยทัศน์คือ เป็นผู้น าในการสนับสนุนให้
ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายชีวิต มุ่งจัดบริการและสภาพแวดล้อมให้แก่
กลุ่มเป้าหมายในการน าศักยภาพของตนเองมาใช้ และมีความสุขในการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการ
จัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายในด้านการเพ่ิมความรู้ เทคนิค ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยงานและในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ ทักษะ 
กระบวนการท างานมาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ 80 คน  

ในขณะเดียวกัน พส. มีแนวทางและวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจ 
โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้มีการริเริ่มสร้างสรรค์แสดงความรู้ความสามารถ 
ผู้บริหารกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว ในการก าหนดนโยบาย 
แผนปฏิบัติการผู้บริหารจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ ที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุงและเสนอแนะในการบริหาร 
เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ ทั้งนี้จะมีการสั่งการให้ส านัก กองต่าง ๆ  
ในแต่ละภารกิจ มีการค้นหาหรือสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะด าเนินการ และ 
ร่วมตัดสินใจในการด าเนินงาน มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี  โดยผู้บริหารมีส่ วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์การ 
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวบรวมองค์ความรู้ทีม่ีอยู่อย่างกระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ ประมวล
และกลั่นกรอง องค์ความรู้เดิม จ านวน 52 องค์ความรู้ และองค์ความรู้ใหม่ จ านวน 21 องค์ความรู้ ผลักดันให้เกิดการ
แบ่งปันความรู้ร่วมกันน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาองค์กร เกิดการเรียนรู้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ชุดความรู้ “เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง และผู้ท าการขอทาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” 
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จากพันธกิจของ พส. ในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการสังคม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดย
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ส าคัญตามพันธกิจ คือ คนไร้ที่พ่ึงในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงที่เข้าร่วม
โครงการธัญบุรีโมเดลร้อยละ 93.73 มีรายได้ และกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 48.97 มีสมรรถภาพดีขึ้น โดยประเมินจากผู้ที่มี
ผลคะแนนการประเมินเพ่ือการจัดท าแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล ( Individual Rehabilitation Plan : IRP) ดีขึ้นผ่าน
ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality Life Plus) นอกจากนี้ ในด้านการส่งเสริม
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ส าคัญคือ มีการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประจ าจังหวัดจ านวน 7 แห่ง (ภาพที่ 1.3  - 1 ถึง ภาพที่ 1.3 - 3 ) 

  
 
 
 
 
 
 

1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมในระยะสั้น และระยะยาว 
ผู้บริหาร พส. มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของหน่วยงาน  

โดยมีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายในของกรม โดยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หากเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและองค์กร เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถรายงานผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ รวมทั้งปรับกระบวนการท างาน 
เข้าสู่การเป็นดิจิทัลท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ (Real Time) เช่น ทาง Line Application แจ้งข่าวคนเร่ร่อน 
และผู้ท าการขอทาน โดยมีความมือในการท างานทั้งจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ผ่านกลุ่มไลน์ สามารถบอกพิกัด Share Location เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก พส.) ท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ทางสังคม
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน สามารถรับทราบและสั่งการหน่วยงานในสังกัดทั้ง 154 แห่ง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถลงพ้ืนที่ตรวจสอบและด าเนินการช่วยเหลือได้อย่างเร็ว ทั้งนี้ พส. ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดย (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การสื่อสารทางเดียว เช่น บอร์ด ประกาศ
ภาพ การสื่อสารสองทาง เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล  การสื่อสารในกลุ่ม การพูดคุย/การสนทนา เป็นต้น เพ่ือให้การ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ (2) การสร้างสภาพแวดล้อม โดยจัดท าฐานข้อมูล การศึกษาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และ 
การสร้างช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (3) การส่งเสริมให้มีการประสานการท างาน  
ในระหว่างหน่วยงานมากขึ้น (4) การจัดการความรู้ (5) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมนวัตกรรม รวมทั้งมีกลไกในการสื่อสารและท าความเข้าใจกลยุทธ์โดยถ่ายทอดผ่าน website จัดท า 
ค ารับรองปฏิบัติราชการ เพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล นอกจากนี้ยังติดตาม
ประเมินผล โดย (1) การสร้างระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น ผลการตรวจติดตามของ
หน่วยงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง ผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ผลการส ารวจความพึงพอใจ เรื่อง
ร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ (2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (3) ระบบการบริหารงานการเงิน

ภาพที ่1.3 – 1 ภาพที ่1.3 – 2 ภาพที ่1.3 – 3 
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การคลัง GFMIS (4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) โดยประเมินทุก 6 เดือน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อน
ขั้นเงินเดือน และ (5) การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในทุกปีหรือเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้น 
หน่วยงานจะประชุมคณะท างานเพ่ือทบทวนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และน าผลการประเมินมาพัฒนา
บริการ เช่น พัฒนากระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งได้จัดท าคู่มือแนวทางและ
มาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้มีความทันสมัย และมุ่งเน้นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ การจัดท าหลักสูตร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) Online เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาความรู้
พ้ืนฐาน และลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง มีแผนการพัฒนารูปแบบบริการบ้านมิตรไมตรีธนบุรีให้คล้ายคลึงกับบ้านอิ่มใจของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในเขตเมือง และการพัฒนาบริการของเครือข่ายโครงการโรงเรียน
เพียงหลวง ในพ้ืนที่กันดารหรือชุมชนห่างไกล เพ่ือให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีและบริการที่ตรงความต้องการ 

นอกจากนี้ กรมยังมีระบบสารสนเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และส่งเสริม 
ให้หน่วยงานในสังกัดบันทึกผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้
ข้อมูลแบบ Real Time ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน พส. ได้เสริมมาตรการที่สนับสนุนให้ส่งผล 
ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเช่น น าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบกระบวนการท างานที่เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ คือ กระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ที่เน้นการสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในการช่วยเหลือดูแล
กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ท าให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานกับหลายหน่วยงาน คือ ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส านักเทศกิจ กทม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา สถาบัน 
ทางศาสนา โรงพยาบาล ชุมชน ครอบครัว สถานประกอบการ และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง ทั่วประเทศ และ 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ติดตามการด าเนินงาน เช่น ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
(Quality Life Plus) เพ่ือจ าแนกสภาพปัญหา ความต้องการ รวมถึงการจัดบริการที่ เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย 
ซึ่งท าให้เกิดการเชื่อมโยงการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ใช้บริ การเข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดล 
จ านวน 813 คน ซึ่งผู้ใช้บริการได้รับการฝึกอาชีพและมีรายได้จากเกษตรกรรม ปศุสัตว์ หัตถกรรม และงานบริการ 
จ านวน 762 คน คิดเป็นร้อยละ 93.73 โดยมีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างฉับไว เช่น มีคณะนิเทศติดตาม
ของกรม ซึ่งมีรองอธิบดีและผู้เชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าคณะ จ านวน 6 คณะที่เป็นกลไกในการติดตามประเมินผลหน่วยงาน 
ในสังกัด จ านวน 154 หน่วย 77 จังหวัด เพ่ือก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
โครงการส าคัญ นอกจากยังส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จัดท ามาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย 10 มาตรการ ดังนี้ 1. ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  
2. จัดตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือติดตามและประเมินผล 3. การส ารวจ วิเคราะห์ และ
จัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย 4. จัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากร 6. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ 7. มีกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย 8. การงดใช้โฟม
บรรจุอาหารในร้านค้า 9. ส่งเสริมการใช้แก้วน้ าส่วนตัว 10. ส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ซึ่งมีผลการติดตามที่ส าคัญ 
คือ 1) ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ร้อยละ 5.37 2) จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 86.35 3) จ านวนแก้วน้ าพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ 48.96 4) จ านวนโฟมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ 100 
 พส. มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา โดยการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร เช่น มีห้อง Server ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้อง ศปก.พส. 
เทคโนโลยี : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-mail, Website, Webboard, Intranet ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง (Quality Life Plus) ระบบจัดท างบประมาณ ฐานข้อมูลการจัดระเบียบขอทาน 
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ระบบลงทะเบียนผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ การติดต่อสื่อสารผ่าน Social network ระบบติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบงานบริการทางสังคม ฐานข้อมูล อพม. ฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม 
ระบบยื่นค าขอหนังสือรับรอง SE เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ปัญหาได้เร็ว และมีข้อสั่งการได้ทันที มีระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) เพ่ือเฝ้าระวังข่าวสารและสถานการณ์ จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลโดยเน้นและให้
ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือเพ่ือยกระดับการบริการประชาชน วิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต 
Senario Analysis โดยการมองไปข้างหน้าระยะ 5 ปี 20 ปี รวมทั้งการจัดเตรียมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
นอกจากนี้ยังได้วางแผนการท างาน มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบันท าให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เช่น 
การพัฒนา application แจ้งเบาะแสผู้ท าการขอทานและคนไร้ที่พ่ึงและการพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการตรวจสอบ
ประวัติบุคคลที่เชื่อมโยงกับกรมการปกครอง ภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  

ผลลัพธ์ท าให้คนไร้ที่พ่ึงมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีรายได้ร้อยละ 93.73 (เพ่ิมขึ้นจาก
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 89.88 และ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 81.42) และท าให้คนไร้ที่ พ่ึงได้รับการพัฒนาศักยภาพแล ะ 
มีสมรรถภาพที่ดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 48.97 ซึ่ง เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 3.19 (ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 
45.78) นอกจากนี้ยังท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมได้สูงกว่าเป้าหมาย 440 คน (ผลการด าเนินการ 1,560 
คน จากเป้าหมาย 1,120 คน) (ภาพที ่1.4 - 1 ถึง ภาพที่ 1.4 - 3) 

 
 

 

 

 
 
 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

พส. วางแผนยุทธศาสตร์โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารทุกระดับ ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรจากทุกส านัก 
กอง กลุ่ม โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดท ายุทธศาสตร์ เช่น คนไร้ที่พ่ึง มีความต้องการได้รับการคุ้มครองให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ผู้ท าการขอทาน 
และผู้แสดงความสามารถ มีความต้องการ ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาด้านอาชีพ สมาชิก
นิคมสร้างตนเอง มีความต้องการ ด้านความมั่นคงของที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน ราษฎรบนพ้ืนที่สูง มีความต้องการได้รับ
การพัฒนา ค านึงถึงสิทธิมนุษย์ชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีความต้องการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และสนับสนุนการด าเนินงาน องค์การสวัสดิการสังคม มีความต้องการได้รับการสนับสนุนการด าเนินงาน เป็นต้น
โดยวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความจ าเป็น น ามาออกแบบโครงการกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความ
ต้องการดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ค านึงถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายใน รวมถึงโอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรของหน่วยงานและมุมมองจากภายนอก แล้วน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นประเด็น

ภาพที ่1.4 – 1 ภาพที ่1.4 – 2 ภาพที ่1.4 – 3 
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ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการพัฒนาระบบราชการที่มุ่งเน้น
การลดขนาดภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ท าให้ พส. ต้องยกระดับการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง น าไปสู่การเป็นต้นแบบการให้บริการ เช่น “ธัญบุรีโมเดล” ซึ่งเป็นรูปแบบของการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พ่ึงและผู้ท าการขอทาน นอกจากนี้การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้าน
การพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม สามารถส่งผลต่อการบรรลุการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทาง
สังคมให้ทั่วถึง ซึ่งหากส่วนราชการอ่ืน ๆ รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติในการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชนทุกกลุ่ม 
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ (Government Efficiency)  

นอกจากนี้ พส. สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์และการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้น (5 ปี) และระยะยาว (20 ปี) โดยมีภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอน 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  ภารกิจและกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินงาน คือ หน่วยงานสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย อาทิ สถาบันการศึกษา อพม . และองค์กร
สาธารณประโยชน์ ในขณะเดียวกัน พส. มีแผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
โดยมีแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 - 2566 เพ่ือส่งเสริม
ให้เครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคม เช่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานรัฐท างานด้านการ
จัดสวัสดิการสังคม ให้เข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน  และการใช้ระบบออนไลน์ในการ
สื่อสารข้อมูลถึงเครือข่าย เช่น SE online และข้อมูลการด าเนินงานของกรมผ่านเวบไซต์ที่เผยแพร่สาธารณะ และ พส. 
ได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
คือ กระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของกรม ที่ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพ่ือยกระดับการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการพัฒนาระบบรับสมัคร อพม.ผ่านการสแกน QR code เพ่ือเข้าสู่ระบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง อพม. (E-Learning) เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจิตอาสาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ 
เป็น อพม. และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป นอกจากนี้ พส. ยังมีศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (ศปก.พส.) เพ่ือติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของกรม และมีการ
ประชุมผ่าน Web Conference กับหน่วยงานในสังกัด พส. ผู้แทน อพม. ทั้งในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมการ
บริการโดยการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน (Krungthai Corporate Online) เพ่ือให้ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี Facebook “ระบบจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ส าหรับรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้จากทุกท่ีทุกเวลา 
และยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ Monitor Facebook และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ของกรม เพ่ือติดตามการร้องเรียน 
การร้องทุกข์ และการให้ข้อเสนอแนะ โดยรวบรวมและเสนอเป็นแนวทางพัฒนาระบบการให้บริการของกรม 
เพ่ือการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน 

ทั้งนี้ พส. ได้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดในอนาคต โดยพบว่าโครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัย ประชาชนไทยเผชิญกับภาวะยากล าบากมากขึ้น เนื่องจากประชากรวัยแรงงาน และวัยเด็กลดลง ขณะที่มี
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในภาวะพ่ึงพิงสูงขึ้น ประกอบกับมีความเหลื่อมล้ าทางสังคมสูง พส. จึงได้จัดท า
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ยุทธศาสตร์พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง
สวัสดิการลดความเหลื่อมล้ า เรื่องพัฒนาแนวทางการประสานงานอาสาสมัคร เรื่องแนวทางในการส่งเสริมองค์กร
สาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ เรื่องแนวทางการส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม เรื่องแผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม ฉบับที่ 3 เรื่องแผนพัฒนาส่งเสริม CSR ฉบับที่ 2 รวมทั้ง พส. มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส รวมทั้งมุ่งให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
ผสานความร่วมมือกับ อพม. คอยชี้เป้า เฝ้าระวัง สถานการณ์ทางสังคมในระดับพ้ืนที่ และยังมีนโยบายในการส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในระดับจังหวัดซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการน าร่องแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต  
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคธุรกิจในการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม  

และเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พส. มีแนวทางการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่ส่งผล
ต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีด
ความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย และยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพ่ือการบริหารนโยบายและการ
บริการ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พร้อมสนับสนุนงานเชิงนโยบาย การจัดการ และการบริการ 
พร้อมทั้งการด าเนินงานปรับสู่การเป็นดิจิทัลโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่วยยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน น ามาใช้ประโยชน์ในการท างานได้เป็นอย่างดี  มีแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมโดยมีเป้าหมาย 1) บุคลากรของกรมได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการ
พัฒนาประเทศด้วยกระบวนการวิจัย (Routine to Research : R2R) และการจัดการความรู้ภายในองค์การ (KM) 
2) กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการและได้รับการจัดสวัสดิการที่ต้องกับความต้องการ 3) หน่วยงานภาค
ธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4) ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.)  และส่งเสริมให้กรมเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของกรมมีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้วย
กระบวนการวิจัย ผลจากการประชุมได้หัวข้อการวิจัยตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความประสงค์สนใจ ประเด็นปัญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติงานประจ า จ านวน 10 หัวข้อการวิจัย เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณประจ าปี 
การจัดการความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของกรม แนวทางการสร้างเสริมแรงจูงใจเพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ และปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานควบคุมการขอทานกรณีศึกษาจังหวัด
ล าพูน เป็นต้น นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้กรมเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management : KM) เพ่ือวิเคราะห์ รวบรวม และจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นและมีสะสมในหน่วยงาน 
ให้สามารถแบ่งปันและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งท าให้เกิดการ
ทบทวนองค์ความรู้และองค์ความรู้ใหม่ที่จ าเป็นตามกลุ่มเป้าหมายและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรม จ านวน 6 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นองค์ความรู้เดิม 52 องค์ความรู้ และเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 21 องค์ความรู้ 

พส. มีกระบวนการสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ส่งผลให้จ านวนผู้ท าการขอทานมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีผู้มาจดแจ้งขอมี
บัตรผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะจ านวน 1,492 ราย มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจประจ าจังหวัดจ านวน 7 แห่ง และมีธุรกิจที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้นจ านวน 88 กิจการ (ภาพที่ 2.1 – 1 ถึง ภาพที่ 2.1 – 3 ) 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

พส. มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน เช่น เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน คือ กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน พัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเอง ผลกระทบคือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ คือ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทั้งนี้ 
มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระยะสั้น (5 ปี) และระยะยาว (20 ปี)  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค รวมถึงภาคีเครือข่าย เข่น องค์กร
สาธารณประโยชน์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป้าหมายระยะสั้น คือ กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
สวัสดิการพ้ืนฐาน พัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเอง มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้ าหมาย คือ ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึงผู้อยู่ใน
ภาวะยากล าบาก บุคคลขอทาน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง ที่ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนามีระดับความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองที่ดีข้ึน เป้าหมายระยะยาว คือ ประชาชนทุกคนไม่ถูกทอดทิ้ง มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย คือ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้ พส. ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดย (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ 
การสื่อสารทางเดียว เช่น บอร์ด ประกาศภาพ การสื่อสารสองทาง เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล  การสื่อสารในกลุ่ม การพูดคุย 
การสนทนา เป็นต้น เพ่ือให้การสร้างความรู้ ความเข้าใจ (2) การสร้างสภาพแวดล้อม โดยจัดท าฐานข้อมูล การศึกษาและ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และการสร้างช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (3) การส่งเสริมให้มีการ
ประสานการท างานในระหว่างหน่วยงานมากขึ้น (4) การจัดการความรู้ (5) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพ่ือเป็นการส่งเสริมนวัตกรรม  

ในขณะเดียวกัน พส. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน และระดับบุคคล เพ่ือให้การก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสอดคล้องกับตัวชี้วัดของกรม และสามารถน าส่งผลผลิตให้บรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของกรม ทั้งนี้ 
กรมมีการติดตามผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยการประชุมประจ าเดือนของกรม โดยใช้ระบบ
การประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ร่วมกับส านัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด ทั้ง 154 แห่งทั่วประเทศ 
รวมทั้งจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการประเมินส่วนราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือติดตามและ
เทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับปีที่ผ่านมา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
และยังมีระบบสารสนเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดบันทึกผล
การด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลแบบ Real Time ประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ

ภาพที ่2.1 – 1 ภาพที ่2.1 – 2 ภาพที ่2.1 – 3 
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เกิดขึ้น มีการประชุมคณะท างานเพ่ือทบทวนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และน าผลการประเมินมาพัฒนา
บริการ เช่น พัฒนากระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งได้จัดท าคู่มือแนวทางและ
มาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้มีความทันสมัย และมุ่งเน้นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ การจัดท าหลักสูตร 
อพม. Online เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาความรู้พ้ืนฐาน และลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง รวมทั้งมีการก ากับ
ดูแลติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยตั้ งคณะท างาน/คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือการปรับปรุงตามวงจร 
Plan-Do-Check-Act ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการ
ปฏิบัติงาน จัดให้มีกิจกรรมถอดบทเรียนในกระบวนงานที่ส าคัญ ควบคู่กับการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ตอบสนอง 
ต่อรัฐบาลดิจิทัล และระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ เช่น ระบบงานบริการทางสังคม 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ในขณะเดียวกัน พส. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ การตอบสนองที่รวดเร็ว การบริการ 
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะราย ทั้งนี้มีกลไก โดยสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานหรือ
ทุนทางสังคม เช่น คณะกรรมการระดับชาติ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกฎหมายรองรับ รวมทั้งเป็น
นโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
เช่น ยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2560 - 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจต่อ
แผนขับเคลื่อน และร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ “คนไร้ที่พ่ึงได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิ เพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี” และมีเป้าประสงค ์พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และการป้องกันกลุ่ม
เสี่ยง รวมทั้งแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2564 ซึ่งมวีัตถุประสงคเ์พ่ือไปสู่วิสัยทัศน การพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการสังคมเพ่ิมขึ้น และบุคลากรมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย 
แต่อย่างไรก็ตาม พส. ยังมีความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

นอกจากนี้ พส. ยังได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความส าเร็จในอนาคตทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
เพ่ือจัดท าแผนความเสี่ยง (Risk Identification) และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) โดยมีการวิเคราะห์
ประเด็น เช่น บุคคลขอทานที่อพยพจากต่างชาติมีจ านวนมากข้ึน กลุ่มจิตเวชมีจ านวนมากขึ้น โครงสร้างประชากรมีการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้จ านวนผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้นส่งผลให้จ านวนคนไร้ที่พ่ึง ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก บุคคลกลุ่มผู้สูงอายุ 
ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มีจ านวนมากขึ้น การเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ (Social Media) ความเสี่ยงของ Big Data 
เรื่องการน าข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มาใช้ การผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ อุบัติภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น อัคคีภัย อุบัติเหตุ 
อุทกภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การชุมนุม 
การประท้วง การมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมของภาคีเครือข่ายมีจ านวนลดลง รวมทั้งกระบวนการที่ท าให้
บุคลากรด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และประเด็นความล่าช้าและข้อผิดพลาดของการด าเนินงานธุรการ กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ความเสี่ยงด้านอุบัติภัย อุบัติเหตุ สภาพเศรษฐกิจตกต่ าท าให้คนในสังคมไม่สนใจ
ท างานจิตอาสา พส. จึงได้วางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และก าหนด
ยุทธศาสตร์โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง เกณฑ์ค่าระดับความเสี่ยง ซึ่งใช้วิธีการสอบถามหรือ
สัมภาษณ์ และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างฝ่าย หน่วยงาน เพ่ือน าข้อมูลของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม การวิเคราะห์ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
เพ่ือพิจารณาจากประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าใน
อนาคต และการวิเคราะห์ระดับของผลกระทบ (Impact) เพ่ือพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อ พส.  
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จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวจึงน าไปสู่แนวทางในการก าหนดมาตรการเตรียมการเชิงรุก เช่น มีการ
ด าเนินการโครงการบ้านน้อยในนิคมฯ ซึ่งเป็นการน าคนไร้ที่พ่ึงหรือผู้ท าการขอทานในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงไปรับการ
ฟ้ืนฟูศักยภาพภายในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง เน้นกระบวนการส่งเสริมการพ่ึงตนเอง พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมด้านอาชีพ 
โดยบูรณาการความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพที่หลากหลายทั้งบุคลากรภายในนิคมฯ และเครือข่ายในการด าเนินงาน อาทิ  
นักสังคมสงเคราะห์ ครูฝึกอาชีพ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น รวมทั้งยังได้พัฒนากลไกอาสาสมัคร (อพม.) 
เพ่ือชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญในการสร้างนวัตกรรมเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุนทั้งระบบ 
เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส เพ่ือให้ได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีระบบบริการทางสังคมของ  
กรม พส. ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อน และน าเทคโนโลยีมาปรับปรุงช่องทางการ
ให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบสอบถามใน Google Form การรับสมัคร อพม. ผ่านระบบ 
QR code  ระบบเรียนออนไลน์ อพม. ผ่าน Youtube การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Krungthai Corporate 
Online การใช้ Application Line เป็นต้น 
 ทั้งนี้ พส. สร้างความยั่งยืนเรื่องความร่วมมือทางสังคมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม โดยจัดให้มีระบบ
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อรัฐบาลดิจิทัล และระบบราชการ 4.0 การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางสังคม และการปรับกระบวนทัศน์
ของบุคลากรสู่การปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ “สังคมลดขอทาน บนพ้ืนฐานความรวมมือ” เช่น การพัฒนา application 
แจ้งเบาะแสผู้ท าการขอทานและคนไร้ที่ พ่ึงและการพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการตรวจสอบประวัติบุคคล  
ที่เชื่อมโยงกับกรมการปกครอง ซึ่งท าให้คนไร้ที่พ่ึงมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีรายได้ร้อยละ 93.73 
และท าให้คนไร้ที่พ่ึงได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพที่ดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 48.97 นอกจากนี้ยังท าให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมได้สูงกว่าเป้าหมาย 440 คน (ผลการด าเนินการ 1,560 คน จากเป้าหมาย 1,120 คน) 
(ภาพที่ 2.2 - 1 ถึง ภาพที่ 2.2 - 3) 

 
 
 
 
 
 
2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน  

พส.ได้วางแผนยุทธศาสตร ์โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารทุกระดับ ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรจากทุก
ส านัก กอง กลุ่ม โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งได้น าข้อมูลคนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน สมาชิกนิคม
สร้างตนเอง ราษฎรบนพ้ืนที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น สมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชด าริฯ มาใช้ใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารได้ถ่ายทอดสู่ส านัก กอง กลุ่ม ระดับบุคคล ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ควบคู่กับกระบวนการท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า วางแผนโดย
มุ่งเน้นอนาคต เช่น จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ปัญหาได้เร็ว 
และมีข้อสั่งการได้ทันทีมีระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่างได้ทันเวลา จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล วิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต Scenario Analysis การจัดเตรียมพัฒนาบุคลากร

ภาพที ่2.2 – 1 ภาพที ่2.2 – 2 ภาพที ่2.2 – 3 
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ให้มีทักษะสู่ศตวรรษที่  21 รวมทั้งมีกลไกในการรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้  ได้แก่ การจัดการความรู้ ( KM) 
และการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ยกตัวอย่าง KM ที่ส าคัญคือ ชุดความรู้ “เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครอง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง และผู้ท าการขอทาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” โดยวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบ 
เชิงยุทธศาสตร์ พส. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และระบบ
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่ เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ (4) เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพ่ือการบริหารนโยบายและการบริการ ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ค านึงถึงสมรรถนะหลัก คือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าข้ อเสนอเชิงนโยบาย 
ด้านสวัสดิการสังคม  ให้บริการสวัสดิการสังคมภายใต้หลักวิชาชีพอย่างมืออาชีพ บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ สามารถ
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายและยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมดีขึ้น รวมทั้งการท างานเป็นทีม และ 
มีระบบงานที่ส าคัญคือแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทานฉบับที่ 1 ซึ่งเปน็เครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยการขับเคลื่อนงานด้านการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูท าการขอทาน อีกทั้งมีการรับรอง
วิสาหกิจเ พ่ือสังคม (SE) และการรับรองมาตรฐาน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ องค์กรสวัสดิการ ชุมชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ เพ่ือการสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการสังคม รวมถึงการส่งเสริม
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย และการจัดสวัสดิการสังคม  

นอกจากนี้  พส . มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ โดยส่งเสริมให้บุคลากร 
ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม และร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า มีการบูรณาการแผนบริหารทรัพยากรบุคคล กับแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยพัฒนาบุคลากรตามสายงาน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม เพ่ือให้ปฏิบัติงานตรงตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการจัดอบรมทบทวนการจัดท าแผนประจ าปี และการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและตระหนักถึงความส าคัญใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะความรู้เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
โดยจัดอบรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมรับมือสู่การ
ปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็นทั้งการ
เรียนรู้และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือท างาน การคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ รวมถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม โดยจัดอบรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และแนวทางการปฏิบัติงานความ
รับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
กฎหมาย ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบการจ่ายเงินอุดหนุน พร้อมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรม ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การปรับปรุงงาน พัฒนาระบบสนับสนุนโดยจัดการข้อมูล สารสนเทศ และ
ปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้และจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจัดตั้ง
คณะท างานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลายสาขาเข้ามาร่วมท างาน ปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้าง
ทัศนะคติเชิงบวก ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งแบ่งปันทรัพยากร (Share Service) 

ในขณะเดียวกัน พส. เน้นการบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ทุกระดับ ในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ รวมทั้งการท างานในรูปแบบทีมสห
วิชาชีพ เช่น งานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเอกชน เพ่ือมุ่งเน้น
การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย และยังสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม โดย
เปิดโอกาสให้ อพม. เข้าร่วมประชุมในคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการชี้เป้าเฝ้าระวัง
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สถานการณ์ทางสังคมในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการร่วมขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคม ใน
รูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE) และความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) เพ่ือให้การจัดบริการสวัสดิการ
สังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมีทรัพยากรสนับสนุนที่
ส าคัญคือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality 
Life Plus) ระบบจัดท างบประมาณ ฐานข้อมูลการจัดระเบียบขอทาน ระบบลงทะเบียนผู้แสดงความสามารถในที่
สาธารณะ การติดต่อสื่อสารผ่าน Social network ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ระบบงานบริการทางสังคม ฐานข้อมูล อพม. ฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม ระบบยื่นค าขอหนังสือรับรอง  SE รวมทั้ง
อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือผู้ใช้บริการ เครื่องอ่านบัตรประชาชน นอกจากนี้ยังมีอาคารสถานที่ ที่
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) 
รวมทั้งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพ่ือยกระดับการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ผลลัพธ์จากการก าหนดและติดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ และ
การใช้ระบบสารสนเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ส่งผลให้ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ร้อยละ 97.72 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ภาพท่ี 2.3 - 1) 

 

2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล    
พส. เตรียมการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบทั้งใน  

เชิงบวกและเชิงลบ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลและผู้บริหารเพ่ือให้สอดคล้องกลับบริบทและทิศทางการท างาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ  
ต่อการด าเนินงาน สถานการณ์ด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในยุค Digital Disruption ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
และการเกิดอุบัติภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาจท าให้จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนและกลุ่มเป้าหมาย  โดยเตรียม 
ความพร้อมและมีความคล่องตัวต่อสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลง เช่น มีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมในการปรับแผนและงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามภารกิจ 
จัดเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเ พ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานกรณีเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พส. ได้จัดท าแผนการจัดการเชิงรุก โดยวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต Scenario Analysis 
เพ่ือก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโดยการมองไปข้างหน้าระยะ 5 ปี 20 ปี คาดการณ์จากข้อมูลสถานการณ์ 
ข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ลดความเสียหายจากท างาน 
รวมทั้งการจัดเตรียมพัฒนาบุคลากรให้ท างานอย่างเป็นระบบ และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21  

ทั้งนี้ พส. ได้ก าหนดตัววัดส าคัญเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ โดยได้ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และ
ระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม เช่น นโยบายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมได้รับการบรรจุอยู่ในแผน
จังหวัดและน าไปปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถ ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึง ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก ผู้ท าการขอทาน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูหรือ
พัฒนามีระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเองที่ดีขึ้น อัตราการเพ่ิมของคนไร้ที่พ่ึง ผู้อยู่ในภาวะยากล าบากผู้ท าการขอทาน 

ภาพที ่2.3 – 1 
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ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาสามารถกลับสู่ครอบครัว ชุมชนได้ ร้อยละของประชากรบน
พ้ืนที่สูงและพ้ืนที่นิคมสร้างตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองในระดับพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และพ้ืนที่ เช่น อัตราการเพ่ิมขึ้นของภาคีเครือข่ายใหม่ที่เข้าร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม อัตราการเพ่ิม
ของหน่วยงานหรือองค์การที่ขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นองค์การสวัสดิการสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีด
ความสามารถองค์การเพ่ือการบริหารนโยบายและการบริการ เช่น จ านวนนวัตกรรมด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่
น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ เพ่ือวัดผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
หลังจากนั้นได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดเป้าหมายไปสู่ระดับบุคคล โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เ พ่ือให้ทุกคนในหน่วยงาน
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัววัดผลการด าเนินงานดังกล่าวจะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ การจัดสรรงบประมาณ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง  
เชิงยุทธศาสตร์ให้ได้ผลตามเป้าหมาย ซ่ึงพบว่าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 97.72 ในปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 88.49 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 95.45 ในปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 90.78 จากการติดตามความก้าวหน้าในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ดังกล่าว ยังสร้างความร่วมมือ บูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ทุกระดับ ในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ รวมทั้งการท างานในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ เช่น 
งานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเอกชน เพ่ือมุ่งเน้นการท างานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม โดยเปิด
โอกาสให้ อพม. เข้าร่วมประชุมในคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการชี้เป้าเฝ้าระวัง
สถานการณ์ทางสังคมในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการร่วมขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคม 
ในรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE) และความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) เพ่ือให้การจัดบริการสวัสดิการสังคม 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในขณะเดียวกัน พส. มีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
เพ่ือติดตามการบรรลุเป้าหมาย ติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการตามแผน ดังนี้  1. มีระบบติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติรายงานผลการด าเนินงานและผู้บริหารสามารถดูข้อมูลผลการด าเนินงานได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน 2. มีการพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการ  
มีส่วนร่วมของส านักงาน กองที่เก่ียวข้อง คือ ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 3. มีกลไกใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมฯ คือ มีคณะนิเทศติดตามการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมฯ จ านวน 6 คณะ  
และมีการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะเพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ โดยจัดพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ
ตามแผน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน 
Website กรม และ พส. ยังให้ความส าคัญในการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบของการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น มีระบบ
อินเตอร์เน็ต User รายบุคคล เพ่ือรักษาความปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบระวังการโจมตีทางไซเบอร์ 
พส. มีแผนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบความปลอดภัยภายในอาคารจ านวน 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
อัคคีภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ ระบบหัวจ่ายน้ าดับเพลิงและสายสูบ ระบบดั บเพลิงเคมี 
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ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ และมีการอบรมร่วมกับเครือข่ายดับเพลิง ไฟไหม้ เช่น ปอเต๊งตึ๊ง อีกท้ังมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินโดยการจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน จ านวน 5 แผน ประกอบด้วย แผนไฟไหม้ น้ าท่วม มวลชนปิดส านักงาน 
ไฟฟ้าดับ และแผ่นดินไหว อาคารถล่ม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ และฝึกอบรมเพ่ือทบทวนและฝึกปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ 
เรื่องการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

อย่างไรก็ตาม พส. ยังให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการปรับปรุงตามวงจร Plan-Do-Check-Act ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน จัดให้มีกิจกรรมถอดบทเรียนในกระบวนงานที่ส าคัญ 
ควบคู่กับการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตัวอย่างคือ การปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินอุดหนุนทั้งระบบเพ่ือลดขั้นตอน 
การท างาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและเทคโนโลยี ตั้งแต่การใช้ Big Data ในการวิเคราะห์วางแผนการ
ท างาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การจัดท าและเผยแพร่คู่มือแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน และคู่มือการใช้
งานระบบสารสนเทศ การจัดอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริการทางสังคมเพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการ
จัดสวัสดิการ การชี้แจงผ่าน Web Conference แก่หน่วยงานในสังกัด พส. เพ่ือทบทวนและซักซ้อมการจ่ายเงินอุดหนุนให้
ถูกต้อง การพัฒนาระบบการจ่ายเงินรูปแบบใหม่ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และการจัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนภาคครัวเรือน (One Home) เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

ในขณะเดียวกัน พส. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น มีการทบทวนองค์การทุกปี ทั้งนี้เพ่ือน าผลการวิเคราะห์
มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์หรือโครงการใหม่ๆ ซึ่งพบว่ามีโอกาสในการพัฒนาที่ส าคัญ เช่น การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data การจัดท าฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
นโยบายที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รวมถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ประชาชน และภาคเอกชน ให้ความ
สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมมากขึ้น พร้อมทั้งผสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือจัดท าแผนการใช้
ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดยมีแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย แผนยุทธศาสตร์
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 – 2566 เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคม เช่น องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานรัฐท างานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ให้เข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน และการใช้ระบบออนไลน์ในการสื่อสารข้อมูลถึงเครือข่าย เช่น SE online และ
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมผ่านเว็ปไซต์ที่เผยแพร่สาธารณะ และจัดท าแผนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
โดยจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของกรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพ่ือยกระดับการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ลดลง ซึ่งท าให้ลดระยะเวลาในการ
จ่ายเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึงลงเหลือเพียง 1 วัน (จากเดิม 5 วัน) การด าเนินงาน โดยการจัดประชุมทางไกล
ออนไลน์ผ่านระบบ Web Conference ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมได้ร้อยละ 99.87 (ภาพที่ 2.4 – 1 ถึง 
ภาพที่ 2.4 – 2 ) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 – 1 ภาพที ่2.4 – 2 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
พส. มกีารใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือค้นหาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือตอบสนองความต้องการที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ 
การพัฒนาแบบสอบถามในรูปแบบ Google Form ที่ใช้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การจ่ายเงินอุดหนุนแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ด้วยความ
ร่วมมือของกรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงไทย ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยให้เกิดความโปร่งใส อ านวยความสะดวก และ 
ลดระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อีกท้ังมีกระบวนการให้บริการประชาชนผ่านเครื่องอ่าน
บัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) ที่เชื่อมต่อระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง เพ่ืออ่านข้อมูล 
และตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และบันทึกข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงสู่ระบบสารสนเทศของ
กรม ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล รวมทั้งยังมีระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่
พ่ึง (Quality Life Plus) เป็นระบบสารสนเทศส าหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการและเป็นประโยชน์ในการวางแผนฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Rehabilitation Plan : IRP) 
เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอาชีพ ของคนไร้ที่พ่ึงในสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จ านวน 11 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 3 แห่ง  

รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการพัฒนาระบบรับสมัคร
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านการสแกน QR code เพ่ือเข้าสู่ระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง อพม. 
(E-Learning) เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจิตอาสาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพเป็น อพม. และสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป นอกจากนี้ พส. ยังมีศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) 
เพ่ือติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของกรม และมี การประชุมผ่าน 
Web Conference กับหน่วยงานในสังกัด พส. ผู้แทน อพม. ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือถ่ายทอดการขับเคลื่อนงาน
สวัสดิการสังคม และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีการโต้ตอบให้ข้อเสนอแนะ ซักถาม อธิบายปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
และให้แนวทางแก้ไขหรือให้กอง/กลุ่มที่เกี่ยวข้องอธิบายหรือหาแนวทางแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การขับเคลื่อนการจัด
ระเบียบขอทาน การพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ในประเทศเยอรมนี โครงการ Family Data เปิดประตูเยีย่มบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

                     ภาพที่ 3.1 - 1                       ภาพที่ 3.1 - 2 
ทั้งนี้หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีแนวทางและวิธีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน

การวิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 1) การสืบค้นข้อมูลผู้
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 2) การลงพ้ืนที่สอบข้อเท็จจริง สภาพ
ปัญหา และความต้องการ พร้อมทั้งระบุพิกัดเพ่ือใช้พยากรณ์สภาพปัญหาเชิงพ้ืนที่ 3) การรวบรวมผลการปฏิบัติงานของ



103 

 

หน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูล สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 4) การรวบรวมผลการปฏิบัติงานเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย 5) การประเมินผลศักยภาพผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือวางแผนการพัฒนาฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ และ 6) การประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คือ สามารถระบุ
กลุ่มเป้าหมายและความต้องการได้ชัดเจนถึงระดับตัวบุคคลได้  เพ่ือให้ความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการที่ตรงตามความ
ต้องการ โดยใช้ข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ตรง
จุด และปรับเพ่ิมความเข้มข้นตามสภาพการณ์ ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือวางนโยบายเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งใช้ผลการประเมินศักยภาพผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือวางแผนการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และใช้ข้อมูลความพึงพอใจ เพ่ือจัดบริการและพัฒนา
กระบวนงานที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ พส. ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ สิทธิ สวัสดิการ และช่องทางการขอรับบริการแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางเว็บไซต์กรม โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน สมาชิกนิคม
สร้างตนเอง ราษฎรบนพ้ืนที่สูง อาสาสมัครและเครือข่าย องค์การสวัสดิการสังคม ประชาชนในพ้ืนที่โรงเรียนเพียงหลวง 
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่พักชั่วคราว เป็นต้น  

 
 
 

      
 
 

 
               ภาพที่ 3.1 - 3                         ภาพที่ 3.1 – 4 
 

ดังนั้น การใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการวิเคราะห์
แนวโน้มและสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายในอนาคต น ามาซึ่งกลยุทธ์การด าเนินงานเชิงรุก เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการ
ด าเนินงานปัจจุบันว่าครอบคลุม และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ น าไปสู่การพัฒนาแผนงานในปีต่อไป 
และเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาพฤติกรรมของภาคีเครือข่าย และแนวโน้มคว าม
ร่วมมือในการร่วมกันจัดสวัสดิการสังคม โดยสรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญที่ส่งผลถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจของต่อสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงร้อยละ 93.59 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีจ านวนนักบริหาร
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา และยังสามารถลด
ระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึงผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เหลือ 1 วัน 
จากเดิม 5 วัน (ตามภาพที่ 3.1 - 5 ถึง 3.1 - 7) 
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   ภาพที ่3.1 - 5    
 
 
 

              

                   ภาพที่ 3.1 - 6          ภาพที่ 3.1 - 7                                  ภาพที่ 3.1 - 8 

 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 
พส. มีวิธีการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายวิธี เช่น 

แบบสอบถามประเมินผลหลังรับบริการ/จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ การจัดระเบียบในพ้ืนที่ ข้อมูลการวิจัยจากสถาบันการศึกษา ข้อมูลเวที
เสวนาของนักวิชาการ ข้อมูลจาก Social Media (Line /Application/ Facebook/ E-mail/ Website) และการแสดง
ความคิดเห็นผ่านประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพ่ือการ
พัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน”   

ทั้งนี้ ได้พัฒนาเครื่องมือในการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนส านัก กอง กลุ่ม 
ร่วมกันพัฒนาแบบส ารวจฯ กลาง เพ่ือใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส านัก กอง กลุ่ม ส่วนกลาง และหน่วยงานที่อยู่ในส่วนภูมิภาค 
รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์กรม เพ่ือให้หน่วยงานน าแบบส ารวจฯ ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย  
ทั้งในรูปแบบ Self Assessment การสัมภาษณ์ และ Web Application 

ผลจากการส ารวจและประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน สรุปดังนี้ 1) มาตรฐานการปฏิบัติงานของ อพม.  
ยังไม่เข้มข้นเท่า อสม. 2) การบริจาคเงินพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพ้ืนที่สูง เป็นการให้เงินสด ธนาณัติ และโอนเข้า
บัญชีของมูลนิธิ ซึ่งไม่ได้โอนถึงผู้รับโดยตรง 3) การจ่ายเงินสงเคราะห์เป็นเงินสด ท าให้ประชาชนต้องเดินทางมารับ และ 
มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต 4) การขอมีบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ ต้องไปติดต่อที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส านักงาน พมจ.) 5) การให้ความช่วยเหลือเป็นเงินไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ 
เนื่องจากปัญหามีความซ้ าซ้อน และ 6) ราษฎรบนพ้ืนที่สูงต้องการให้เพ่ิมช่องทางหน่ายสินค้า ทั้งนี้ พส. ได้น าผลจากการ
ส ารวจฯ ดังกล่าวมาวิเคราะห์ และสร้างการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุก
โดยโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องขอ ซึ่งสรุปแนวทางดังนี้ 1) ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานของอาสมัครประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของ อพม. มีมาตรฐานในระดับสากล 2) การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีผู้รับบริการโดยตรง ท าให้เกิดความโปร่งใส โดยผู้รับบริการได้รับ
เงินอย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว 3) จัดให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือรับสมัครและทดสอบผู้แสดงความสามารถ 
4) จัดท าข้อเสนอสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ผู้รับบริการที่มีปัญหาซ้ าซ้อน ซึ่งน าร่อง 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต โดยมี
หน่วยงานสังกัดกรมท าหน้าที่  Case Manager และ 5) จัดให้มีศูนย์เรียนรู้ราษฎรบนพ้ืนที่สูง เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม และจ าหน่ายสินค้า 
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นอกจากนี้ พส. ยังบูรณาการข้อมูลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน กับฐานข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ ได้แก่ ผลการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการให้บริการเงินสงเคราะห์ฯ แก่ประชาชน ฐานข้อมูล อสม. มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะต่อการท างานของมูลนิธิอิสระชน  
ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบริการที่จัดโดยส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ข้อมูลการวิจัย 
จากสถาบันการศึกษา ข้อมูลเวทีเสวนาของนักวิชาการ กระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น ซึ่งน ามาใช้เพ่ือ
การวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ โดยการพัฒนากระบวนการจ่ายเงินอุดหนุน และระบบการจ่ายเงินอุดหนุน  
Krungthai Corporate Online รวมทั้งนวัตกรรมเชิงนโยบาย สวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
(Productive Welfare) โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ผู้ ด้อยโอกาสสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
การพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง อพม. (E-Learning) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาความรู้พ้ืนฐาน และ 
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมีแผนงานการพัฒนาบริการบ้านมิตรไมตรีธนบุรี เพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ชีวิตในที่
สาธารณะในเขตเมือง  

ผลลัพธ์จากการน าข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการประเมินต่าง ๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มาปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยสรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญที่ส่งผลถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง ร้อยละ 93.59 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจ านวนนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดสวัสดิการสังคม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี รวมทั้งสามารถลดระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์โดยใช้
ระบบ Krungthai Corporate Online อีกด้วย (ตามภาพที่ 3.2 - 1 ถึง 3.2 - 3) 

 
  
 
 
 
 
 

                              ภาพที่ 3.2 - 1          ภาพที่ 3.2 - 2                        ภาพที่ 3.2 - 3 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
พส. ปรับปรุงกระบวนการสร้างนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภาพรวมและ

เฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ กระบวนการการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน ผ่านระบบ 
Krungthai Corporate Online นับว่าเป็นการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐาน และยังช่วยอ านวยความสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาบันทึกข้อมูล และลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) โดย พส. ได้ชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนผ่าน
ระบบ Krungthai Corporate Online ทาง Web Conference กับหน่วยงานในสังกัด และได้จัดท าคู่มือแนวทางการ
จ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online โดยจัดส่งคู่มือไปยังส านัก กอง กลุ่ม หน่วยงาน และเผยแพร่
ทางเว็ปไซต์ www.dsdw.go.th รวมทั้งจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุน และใช้ระบบงานบริการทาง
สังคม แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทั่วประเทศ และมีการขับเคลื่อนกระบวนการศึกษาเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง อพม. (E-Learning) เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพด้วยตนเอง 
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พส. ยังมีกระบวนการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สามารถให้บริการเฉพาะบุคคล ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
1) การสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายข้อเสนอสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive 

Welfare) โดยมีกลไกขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายชุมชนและทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ หน่วยงานในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ (CSR) และกิจการเพ่ือสังคม (SE) ในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็น (Real Opportunity) ส าหรับผู้ลงทะเบียนตามมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่ งรั ฐ  ด้ วยการใช้กระบวนการจัดการรายกรณี  (Case Management : CM)   โดยทีมสหวิชาชีพ 
(Interdisciplinary) เช่น แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น โดย matching ระหว่าง
ความต้องการจ าเป็นของผู้ประสบปัญหาเฉพาะแต่ละรายกับความต้องการช่วยเหลือสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate 
Social Responsibility : CSR) หรือจากองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise : SE) และน านวัตกรรม ความรู้ 
เทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการ ในการจัดสวัสดิการสังคม (Innovation IT) โดยใช้ระบบวิเคราะห์
ข้อมูล Business Intelligence Technology และการใช้ Mobile  Application “รวมพลัง” (FMDT) และ “สร้างสุข” 
(Self Assessment) โดยน าร่องในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต 
ซึ่งจัดเก็บข้อมูลครอบครัวของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใน 7 จังหวัด โดยสามารถบริหารข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
ปัญหาได้จ านวนรวม 7,766 คน/ครอบครัว  
  

   
 
 
 
 
 

 
           ภาพที่ 3.3 – 1                      ภาพที่ 3.3 - 2 

2) โครงการบ้านน้อยในนิคมฯ มีกระบวนการน าคนไร้ที่พ่ึงในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต ไปฟ้ืนฟูศักยภาพโดยให้ใช้ชีวิตอิสระในบ้านพักเดี่ยวที่มีพ้ืนที่ส่วนตัว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ส่งกลับครอบครัวและสังคม ตัวอย่างกรณี นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ 
ที่เหมาะสม และการด าเนินงานแบบเฉพาะราย (Case Work) ด้วยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ร่วมเป็น
ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ครูฝึกอาชีพ นักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลโนนสัง ผู้แทนจาก
สถานีต ารวจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่ อบต. คณะครูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) อ าเภอโนนสัง เป็นต้น ได้ร่วมกันประเมินศักยภาพ และจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสมาชิกบ้านน้อยฯ 
เป็นรายบุคคล ซึ่งการประเมินพบว่า การศึกษาเป็นปัญหาหลักของสมาชิกบ้านน้อยฯ โดยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ 
จึงริเริ่ม “โรงเรียนบ้านน้อยในนิคม : เปิดโรงเรียน ปรับความรู้ เพ่ือก้าวสู่สังคม” ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่
จะช่วยให้ออกไปใช้ชีวิตในสังคม” โดยร่วมกันจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หลักสูตร
ระดับประถมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทุกหลักสูตรต้องใช้ระยะเวลา 2 ปี 
ในการส าเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ป่วยเป็นจิตเวช ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องพักการเรียนการสอน 
ทุกชั่วโมง ประมาณ 20 นาที และน ากิจกรรมนันทนาการหรือภาพยนตร์สั้นมาช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลายแล้วจึงจะสามารถ
เริ่มการเรียนการสอนต่อ พร้อมทัง้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่สมาชิกบ้านน้อยฯ สนใจและ
สามารถท าได้ ซึ่งผลจากการด าเนินการพบว่า สมาชิกบ้านน้อยฯ จ านวน 10 คน มีผลการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 คน โดยได้รับวุฒิบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และ 
ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ สมาชิกบ้านน้อยฯ สามารถประกอบอาชีพได้และมีรายได้ จ านวน 9 คน 
และสามารถส่งคืนครอบครัวได้ จ านวน 1 คน 
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                                             ภาพท่ี 3.3 – 3                                                      ภาพท่ี 3.3 - 4   
 
 

 
 
 
 

                                   

                                       ภาพที่ 3.3 - 5              ภาพที่ 3.3 - 6 
 
3) บ้านมิตรไมตรี ซึ่งให้บริการสวัสดิการสังคมกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ทั้งในเรื่องที่พัก

อาศัย ฟ้ืนฟูร่างกาย จิตใจ และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตและอาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้น
พ้ืนฐาน และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนไร้ที่พ่ึง 
ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ประชาชนที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานท า หรือมีกิจธุระจ าเป็น หรือผู้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีพ ส่งผลให้ไม่มีที่อยู่อาศัย และต้องอาศัยหลับนอนในที่สาธารณะ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
ด้านสุขอนามัย และขาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งนี้ บ้านมิตรไมตรี มีบริการสวัสดิการสังคมเบื้องต้น เช่น 
การให้ค าปรึกษาแนะน า การรักษาพยาบาลเบื้องต้น วางแผนพัฒนาศักยภาพอย่างมีส่วนร่วม ปรับพฤติกรรม ส่งกลับ
ภูมิล าเนา หรือคืนสู่ครอบครัว 

   
        ภาพที่ 3.3 - 7                ภาพที่ 3.3 - 8               ภาพที่ 3.3 - 9 
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บ้านมิตรไมตรี มีนวัตกรรมการบริการ “ตู้มิตรไมตรี” เป็นตู้ที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ให้บริการส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่ เข้ามาใช้บริการที่พักชั่วคราวที่บ้านมิตรไมตรี โดยสามารถเลือกหยิบเครื่องอุปโภคบริโภค ภายใน 
“ตู้มิตรไมตรี” ได้ไม่เกิน 3 ชิ้น เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน อาหารส าเร็จรูป ยาสามัญประจ าบ้าน 
เป็นต้น รวมทั้งยังมี “ร้านมิตรไมตรี give shop” เพ่ือจ าหน่ายสินค้าจากฝีมือกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
และรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป องค์กรธุรกิจ และร้านค้าต่าง ๆ รายได้ส่วนหนึ่งจะน ามาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 
เพ่ือบรรจุในตู้มิตรไมตรีต่อไป 

 
 

 
 
 
 

                            ภาพที่ 3.3 - 10   ภาพที่ 3.3 - 11                ภาพที่ 3.3 - 12 
 

นอกจากนี้ พส. ให้ความส าคัญกับแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยจัดโครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ  
สร้างสุขให้ คนไกลบ้าน” ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอิสรชน 
ศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร ต ารวจนครบาล ต ารวจรถไฟ ลุงด า นายกสมาคม 
คนไร้บ้าน และภาคีเครือข่าย เพ่ือจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ชีวิต 
ในที่สาธารณะ จ านวน 100 คน ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการ และร่วมออกแบบการอยู่อาศัยร่วมกัน โดยสรุปได้
ดังนี้ 1) ช่วงเวลาการเข้า-ออกของบ้านมิตรไมตรี และการให้บริการที่พัก ควรเข้า - ออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออาจ
ก าหนดช่วงเวลา 04.00 - 22.00 น. 2) ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในที่พัก ได้แก่ ห้องครอบครัว ห้องดูโทรทัศน์ ห้อง
หนังสือ ห้องเก็บของ (สัมภาระ) เครื่องซักผ้า และที่ตากผ้า 3) ต้องการให้มีบอร์ดประกาศการรับสมัครงาน หรือการ
บริการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 4) ต้องการให้ก าหนดกฎระเบียบ ข้อห้ามปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เช่น ห้ามส่งเสียงดัง
รบกวนผู้ อ่ืน การจัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ เป็นตัน ทั้งนี้ การด าเนินงานในระยะต่อไป พส . และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
จะวางแผนร่วมกันในการบริหารจัดการ และก าหนดรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะต่อไป 

ผลลัพธ์จากการน าข้อมูลความต้องการ มาปรับปรุงกระบวนการและให้การบริการที่ตอบสนองความต้องการ 
ทั้งภาพรวม เฉพาะกลุ่ม และบุคคล ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย โดยสรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน
ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายของกรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคม  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี และ
การลดระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึงผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
นอกจากนี้ ในด้านการส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวคิด 
Productive Welfare ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ส าคัญคือ มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประจ า
จังหวัดจ านวน 7 แห่ง ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา และมีธุรกิจที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้นจ านวน 88 กิจการ ซึ่งมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี (ตามภาพที่ 3.3 - 15 ถึง 3.3 - 19)  
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                    ภาพที่ 3.3 - 15       ภาพที ่3.3 - 16          ภาพที ่3.3 - 17 

 
 
 

                                   
 

                                                  ภาพที่ 3.3 - 18         ภาพที่ 3.3 - 19 

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
พส. มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

ได้แก่ สป.พม. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล) หนังสือร้องเรียน และ 
Facebook “ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และมีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
พร้อมทั้งด าเนินการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้วิธีติดตามเร่งรัดหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามระยะเวลามาตรฐาน 15 วัน แล้วรายงานความก้าวหน้าให้ผู้ร้องทราบ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ กรมมอบหมายให้กลุ่มกฎหมาย รับผิดชอบด าเนินการประสานและติดตามการด าเนินงาน
แก้ไขเรื่องร้องเรียนในภาพรวม โดยมีขั้นตอนจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 1) รับเรื่องและออกเลขทะเบียน
ก ากับเรื่อง พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน/หน่วยงานต้นเรื่อง 2) เสนอเรื่องให้อธิบดีมอบหมายหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีไม่มีมูล : ยุติเรื่อง แล้วแจ้งผลไปยังผู้ร้อง/หน่วยงาน 
ต้นสังกัด กรณี มีมูล : ด าเนินการทางวินัย/ทางละเมิด หรือมีหนังสือตักเตือนพฤติกรรมที่ถูกร้องเรียน 4) มีหนังสือแจ้งผล
การตัดสินไปยังผู้ร้อง/หน่วยงานต้นเรื่อง โดยก าหนดมาตรฐานระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน 
ทั้งนี้หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ จะมีหนังสือชี้แจงความคืบหน้าทุก 15 วัน เช่นกัน 

นอกจากนี้ พส. มีการรวบรวมข้อมูลสถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้  และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพ่ือลดอัตรา 
ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยหรือร้องเรียนซ้ า ซึ่งพบว่าข้อร้องเรียนที่พบบ่อย คือ การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องมารยาทการให้บริการ โดยมีแนวทางในการแก้ไข คือ การตักเตือนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษร อีกทั้งยังมีการรวบรวมสถิติข้อร้องเรียนดังกล่าว เพ่ือสะท้อนปัญหาข้อผิดพลาดด้านบุคคลากร (Human Error) 
พร้อมทั้งใช้ส าหรับการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทัศนคติต่อการให้บริการด้วยจิตมุ่งบริการ (Service Mind) อันเป็น
วัฒนธรรมองค์การที่ส าคัญของ พส. ต่อไป  

ภาพที่ 3.3 - 13 
  

ภาพที่ 3.3 - 14 
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อีกทั้ง มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการท างานและการแก้ปัญหาในเชิงรุก โดยการติดตาม และประเมินผล
การจัดการข้อร้องเรียน เมื่อแจ้งยุติเรื่องแล้ว ซึ่งกรมมีฐานข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียนกรณีต่าง ๆ ไว้ เพ่ือใช้ตรวจสอบ 
ติดตามผลการจัดการภายหลัง ซึ่งหากผู้ร้องหรือหน่วยงานต้นเรื่อง ไม่พึงพอใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมก็สามารถ
ด าเนินการต่อได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้การมี Facebook “ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” 
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งมศีูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (ศปก.พส.) เพ่ือติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกรม และยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท า
หน้าที่  Monitor Facebook และสื่ อออนไลน์ อ่ืน ๆ ของกรม เ พ่ือติดตามการร้ องเรียน การร้องทุกข์  และ 
การให้ข้อเสนอแนะ โดยรวบรวมและเสนอเป็นแนวทางพัฒนาระบบการให้บริการของกรม เพ่ือการตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินการ ส่งผลให้ พส. มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 86.33 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน) รวมทั้งความส าเร็จในการ
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ได้รับการแก้ไขจนยุติเรื่องโดยมีผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
ได้ร้อยละ 12.30 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมาย (ตามภาพที่ 3.4 - 1 ถึง 3.4 - 2) 

  
      
 
 
 

                                                          ภาพที่ 3.4 - 1          ภาพที่ 3.4 - 2 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 
 พส. มีการก าหนดสารสนเทศที่ส าคัญ และตัววัดทุกระดับ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และน ามา
ทบทวน วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป โดยมีสารสนเทศ และตัววัด ได้แก่ ข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ข้อมูลค าขอและจัดสรรงบประมาณ 
ข้อมูลอัตราก าลัง ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน ราษฎรบนพ้ืนที่สูง สมาชิกนิคมสร้างตนเอง) 
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไกการปฏิบัติงาน เช่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นค งของมนุษย์ (อพม.) 
องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นต้น ในส่วนของการติดตามผลการปฏิบัติงาน พส. มีการจัดท า
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีคณะนิเทศติดตาม จ านวน 6 คณะ ทั้งนี้ กระบวนการ
ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตามงาน เริ่มจากการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ เพ่ือก าหนดตัวชี้ วัด และ
ร่วมกันคัดเลือกตัวชี้วัดโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกรม และส านัก กอง กลุ่ม รวมทั้งจัดโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
ส านัก กอง กลุ่ม หน่วยงาน และระดับบุคคล เพ่ือให้การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสอดคล้องกับตัวชี้วัดของกรม และ
สามารถน าส่งผลผลิตให้บรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของกรม รวมทั้ง พส. ใช้เทคโนโลยีในการติดตามผลการด าเนินงาน และ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่การประชุมประจ าเดือนของกรม โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ 
(Web Conference) ร่วมกับส านัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด 154 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือติดตามและเทียบเคียงผลการ
ปฏิบัติงานกับปีที่ผ่านมา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งผู้บริหาร
ใช้วิธีการติดตามงานผ่านกลุ่ม Line ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากนี้ กรมยังส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดบันทึกผล
การด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลแบบ Real Time 
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว  



111 

 

อีกทั้ง พส. มีการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย น่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน
ส าหรับบุคลากร และข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานภายนอก ซ่ึงตัวอย่างของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการให้บริการ มีดังนี้ 1) กระบวนการแจ้งคนไร้ที่พ่ึง คนเร่ร่อน ผู้ท าการขอทาน และการลง
พ้ืนที่เพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือ  ในอดีตประชาชนโทรแจ้งข้อมูล รายละเอียดคนไร้ที่พ่ึง และสถานที่พบ โดยเจ้าหน้าที่จะลง
พ้ืนที่ทันที ทั้งนี้การด าเนินการพบปัญหา เช่น ประชาชนแจ้งข้อมูลไม่ชัดเจน หรือเจ้าหน้าที่ไม่คุ้นเคยกับพ้ืนที่ จึงท าให้ลง
พ้ืนที่ไม่ตรงจุดที่ได้รับแจ้ง หลงทาง และอาจเกิดความล่าช้า จนส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเคลื่อนย้ายไปที่ อ่ืน ดังนั้น 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจึงได้หารือร่วมกัน และริเริ่มตั้งกลุ่ม Line แจ้งเบาะแสผู้ท าการขอทานและคนไร้ที่พ่ึง โดยน าร่อง 4 จังหวัด 
ได้แก่พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ในการด าเนินงานให้ความคุ้มครองช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันท่วงที โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลรูปพรรณสัณฐานของบุคคลเร่ร่อน คนไร้ที่พ่ึง 
ผู้ท าการขอทาน และแจ้งพิกัดที่พบในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารดังกล่าว ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และช่วยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนด าเนินการให้ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม และทันการณ์ 2) การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ จากเดิมจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Excel โดยใช้วิธีการ
ค้นหาชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้บริการ แต่พบว่าบางรายไม่มีบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตน และผู้ที่มีอาการทางจิต 
ไม่สามารถบอกชื่อ-นามสกุลได้ พส. จึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยเริ่มใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือจัดเก็บ
ลายนิ้วมือเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ 3) การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบสารสนเทศกรมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เป็นผู้พิมพ์ข้อมูลเอง ซึ่งพบปัญหาการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการผิด พส. จึงมีนโยบายใช้เครื่องอ่านข้อมูลบัตร
ประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งจัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯ ให้แก่หน่วยงานทั่วประเทศ และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บันทึก
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ และ เพ่ือใช่ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และบันทึกข้อมูลดังกล่าว
เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรม เพ่ือลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ โดย พส. ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ 
Linkage Center ของกรมการปกครอง จ านวน 4 รายการ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และ
เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกส า เนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้ จากประชาชนที่มารับบริการ และ 4) การขอรับรองกิจการเพ่ือสังคม โดย พส. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ขอหนังสือรับรองกิจการเพ่ือสังคม (SE Online) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการยื่นค าขอหนังสือรับรองกิจการเพ่ือสังคม 
และแนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้องผ่านระบบดังกล่าว  

  
                ภาพที่ 4.1 - 1       ภาพที่ 4.1 – 2               ภาพที่ 4.1 - 3 

 นอกจากนี้ พส. ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของกรม เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของกรมให้
สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งประชาชนสามารถน าไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ ได้แก่ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐานของกรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือกา รจัดหาพัสดุ 
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4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่ วม และ 6) ข้อมูลการให้บริการ สิทธิ 
สวัสดิการ และช่องทางการขอรับบริการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพ้ืนที่สูง อาสาสมัครและเครือข่าย องค์การ
สวัสดิการสังคม ประชาชนในพื้นท่ีโรงเรียนเพียงหลวง ประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่พักชั่วคราว เป็นต้น  

 
  
 
 
 
 
 

                                     ภาพที่ 4.1 – 4               ภาพที่ 4.1 – 5 
 ผลลัพธ์จากการก าหนดและติดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ และการใช้ระบบสารสนเทศติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส าเร็จ ตามเป้าหมาย 
รวมทั้งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ตามภาพที่ 4.1 - 6 ถึง 4.1 - 7) 

    
    
 
 
 

                                  

                                                ภาพที่ 4.1 – 6               ภาพที่ 4.1 – 7 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
พส. มีระบบและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการด าเนินการ รวมทั้งกลไกในการวางแผนและติดตาม 

เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality 
Life Plus) Application FMDT เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล Business 
Intelligence (BI) ระบบฐานข้อมูลการจัดระเบียบคนขอทาน และมีกลไกของคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง คณะกรรมการควบคุมขอทาน และคณะนิเทศติดตามของกรม เป็นต้น 

 ข้อมูลการฟ้ืนฟู และการประเมินสมรรถภาพคนไร้ที่พ่ึงที่ผ่านมา จัดเก็บในรูปแบบ Excel ท าให้ไม่สามารถเรียก
ผลเป็น  Real Time ได้ พส. จึงได้พัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality Life Plus) 
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศส าหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลคนไร้ที่พ่ึงในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้แบบประเมินเพ่ือการจัดท าแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล (Individual Rehabilitation Plan : IRP) 
ในการ ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ/สังคม 3) ด้านสติปัญญา และ 4) ด้านศักยภาพในการด ารงชีพ 
เพ่ือจ าแนกสภาพปัญหา ความต้องการ รวมถึงการจัดบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย ซึ่งเป็นเครื่องมื อในการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่น าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การจัดสวัสดิการที่ผ่านมาเป็นรูปแบบการส งเคราะห์เ พ่ือช่วยเหลือเฉพาะหน้า 
จึงไม่สามารถท าให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ พส. จึงพัฒนาข้อเสนอสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน (Productive Welfare) เป็นนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบจากการให้สวัสดิการ
แบบให้เปล่าเป็นสวัสดิการที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ โดยการขับเคลื่อนงานต้องอาศัย
เครือข่ายชุมชน และทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย และใช้นวัตกรรม ความรู้ เทคโนโลยี มาช่วยในการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย 1) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทุกมิติจากทุกภาคส่วน และทุกระดับพ้ืนที่ 
2) เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล 3) ระบบบริหารจัดการความช่วยเหลือ โดยมีทีมสหวิชาชีพเครือข่ายวางแผนร่วมกันผ่าน 
Application จากระบบข้อมูลร่วม 4) การติดตาม แจ้งเตือน ประสานงาน ประสานความร่วมมือหน่วยงานผ่านเทคโนโลยี 
Application และ 5) นวัตกรรมการประเมินตนเอง โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา จ าแนกความต้องการให้ช่วยเหลือ 
เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางการจัดสวัสดิการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตที่ตรงจุด ให้ผู้รับบริการสวัสดิการ
สามารถพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทาง
สังคมโดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประจ าจังหวัด (CSR) และจัดท า CSR Matching 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือตรงความต้องการของผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
คือ เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล BI (Business Intelligence) สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยการน าโปรแกรมประเภท BI เข้ามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล 
วิเคราะห์สภาพปัญหา จ าแนกความต้องการให้ช่วยเหลือที่ได้จากการลงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้ตอบสนอง  
ต่อสถานการณ์ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การน าข้อมูลความต้องการด้านที่อยู่อาศัยมาจ าแนกตาม
กลุ่มเป้าหมาย (คนพิการ ผู้สูงอายุ) เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้การช่วยเหลือในการซ่อมหรือสร้างที่อยู่อาศัย 

 
         
 
 
 
 
                               ภาพที่ 4.2 – 3                ภาพที่ 4.2 - 4 

การด าเนินการจัดระเบียบผู้ท าการขอทานที่ผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่พบผู้ท าการขอทาน จะบันทึกข้อมูลใน
แบบฟอร์มพร้อมทั้งถ่ายรูปผู้ท าการขอทาน โดยจะเก็บข้อมูลและภาพถ่ายในรูปแบบไฟล์ข้อมูลเป็นรายบุคคล ท าให้ไม่
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ เช่น ความถี่และการกระจุกตัวของผู้ท าการขอทานในภาพรวมของจังหวัด ดังนั้น พส. 
จึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดระเบียบคนขอทาน โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทั่วประเทศด าเนินการจัดระเบียบผู้ท าการ
ขอทานในพ้ืนที่จังหวัด และบันทึกข้อมูลผู้ท าการขอทาน รูปถ่าย พร้อมทั้งพิกัดต าแหน่งที่พบ ลงในระบบฐานข้อมูล 

ภาพที ่4.2 – 1  ภาพที ่4.2 - 2 



114 

 

การจัดระเบียบคนขอทาน ซ่ึงสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time ในรูปแบบแผนที่แสดงจุดพิกัด และข้อมูลผู้ท าการ
ขอทาน รวมทั้งสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ ก าหนดทิศทาง วางแผน และก าหนดมาตรการการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย พร้อมทั้งสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่
วางแผนไว้ ตลอดจนสามารถปรับแผนการด าเนินงานได้อย่างทันการณ ์

 
     
 
 
 
 
           ภาพที่ 4.2 – 5                  ภาพที่ 4.2 – 6                 ภาพที่ 4.2 - 7 

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของกรม (คตป.) โดยอธิบดีเป็นประธานกรรมการ และ 
คณะนิเทศติดตามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ านวน 6 คณะ โดยมีรองอธิบดี  3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งมีบทบาทในการติดตาม ประเมินผล พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ ค าแนะน า ชี้แนะ 
ให้ความช่วยเหลือซึ่งผลการนิเทศติดตามจะถูกน าเสนอในการประชุมประจ าเดือนของกรม และที่ประชุม คตป. โดยมีอธิบดีเป็น
ประธาน เพ่ือหาแนวทางสั่งการส านัก กองที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหาร พม. ต่อไป 

ผลลัพธ์จากการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการด าเนินการ รวมทั้งกลไกคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งเป็น
กลไกในการวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินการ และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพดีขึ้น  และยังส่งผลให้การด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ตามภาพที่ 4.2 – 8 ถึง 4.2 - 9) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                ภาพที่ 4.2 – 8                  ภาพที่ 4.2 - 9 

4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
พส. ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีเป้าหมาย 

เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ
ขององค์กร โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส านัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด 
ทั้งนี้ผลจากการด าเนินโครงการ ท าให้ พส. ได้ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ให้เป็นระบบ 
และองค์ความรู้ใหม่ที่จ าเป็นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของกรม ซึ่งจ าแนกองค์ความรู้ได้ดังนี้ 1) องค์ความรู้เดิม 
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จ านวน 52 องค์ความรู้ และ 2) องค์ความรู้ใหม่ จ านวน 21 องค์ความรู้ โดยมีตัวอย่างการจัดการความรู้ที่ส าคัญและเป็น
รูปธรรมที่บุคลากรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ คือ ชุดความรู้ “เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครอง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง และผู้ท าการขอทาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” ซึ่งมีวิธีการค้นหาความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน 
คือ ใช้แบบสอบถามบุคลากรในกรม การรวบรวมองค์ความรู้โดยใช้แบบสัมภาษณ์บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ 
การประมวลผลองค์ความรู้โดยเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้เข้าใจง่าย และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งชุดความรู้ดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์กรม ในรูปแบบอินโฟกราฟิก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวิดีโอ เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในภูมิภาค ศึกษาและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

นอกจากนี้ การน าองค์ความรู้ด้านการน าเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงการท างาน เช่น การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุนทั้งระบบ เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
พัฒนาบริการที่โปร่งใส โดยอาศัยเครือข่ายและเทคโนโลยี ตั้ งแต่การใช้ Big Data ในการวิเคราะห์วางแผนให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จัดท าคู่มือแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
การจัดอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติแก่บุคลากร การจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และการจัดตั้ ง
คณะกรรมการฯ (One Home) เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน ซึ่งกรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภท
พัฒนาการบริการ ระดับดี อีกทั้ง ยังมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  (Routine to Research: R2R) 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนางานประจ าด้วยกระบวนการท าวิจัย รวมทั้งเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านกระบวนการท าวิจัย โดยตัวอย่างผลงานการท า 
R2R ได้แก่ ผลงานประเมินความพึงพอใจในการให้บริการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างชาติ เพ่ือขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  

 
              ภาพที่ 4.3 – 1                  ภาพที่ 4.3 - 2 

 
             ภาพที่ 4.3 – 3                    ภาพที่ 4.3 - 4 

ทั้งนี้ พส. มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับองค์กรภายนอก 
คือ DSDW Library ซึ่งรวบรวมและเผยแพร่เอกสารความรู้ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ พม.  ยุทธศาสตร์ พส. คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือบริการประชาชน เป็นต้น ในรูปแบบ E-book และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงาน
สถิติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาการท างานและบริการ 
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ซึ่งตัวอย่างการพัฒนางานบริการของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ การด าเนินโครงการ “ขอทานบอกที แชร์ที่ขอทาน” ของ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสร้างนวัตกรรมการท างานผ่าน Social Media ผ่านช่องทางไลน์ 
(Line Application) ส าหรับติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลรูปพรรณสัณฐานของบุคคลไร้ที่พ่ึงเร่ร่อน ผู้กระท าการขอทาน 
และส่งพิกัดต าแหน่ง เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

  
                 ภาพที่ 4.3 - 5        ภาพที่ 4.3 - 6 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของกรม และการเชื่อมโยงความรู้กับองค์กรภายนอก 
ท าให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนงานให้บริการกลุ่มเป้าหมายของกรม ส่งผลให้คนไร้ที่พ่ึงได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพดีขึ้น รวมทั้งบุคลากรสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น และการได้รับรางวัล 
ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ในผลงานการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบ
การจ่ายเงินอุดหนุน  “Key-Click พลิกโฉม” (ตามภาพที่ 4.3-7 ถึง 4.3 - 9)  

 
     ภาพที ่4.3 - 7           ภาพที่ 4.3 - 8      ภาพที่ 4.3 - 9 

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
พส. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เพ่ือจัดสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

ระบบงานบริการทางสังคม ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality Life Plus) ระบบฐานข้อมูลการจัดระเบียบขอทาน ระบบลงทะเบียนผู้
แสดงความสามารถในที่สาธารณะ และระบบฐานข้อมูล อพม. เป็นต้น ซึ่งมตีัวอย่างระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การรวบรวม
ข้อมูลเป็นระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ระบบงานบริการทางสังคม เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล และ
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนในการจัดสวัสดิการ โดยมีกระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดังนี้ 1) การประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
2) การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานในสังกัดผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) 
และจัดท าคู่มือ คลิปวิดิโอ เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการ
ให้บริการหรือความแนบนัยของข้อมูลโดยระบบ และยืนยันข้อมูลผ่านระบบก่อนน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  โดยหัวหน้า
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ 4) การน าเข้าข้อมูลสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน และ 5) การพัฒนาระบบ
ในรูปแบบ Web Application ที่สามารถใช้งานได้ในหลายอุปกรณ์ (Responsive Design) ทั้งนี้ พส. ให้ความส าคัญกับ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศแก่บุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็นประจ าทุกปี และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านไอทีกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งท าให้บุคลากรมีความรู้ด้านไอทีและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
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พส. ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ได้แก่ การควบคุมการเข้าออก
ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายไร้สาย การส ารองข้อมูล 
และการควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ และมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) 
ซึ่งประกอบด้วย 1) สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค เช่น กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว กรณีการ
ป้องกนัผู้บุกรุกล้มเหลว กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย กรณีไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น 
2) สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่าง ๆ เช่น กรณีไฟไหม้ กรณีน้ าท่วม กรณีแผ่นดินไหว เป็นต้น 3) สถานการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และ 4) สถานการณ์ฉุกเฉินที่ เกิดจากบุคคล เช่น กรณีโจรกรรม 
กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เป็นต้น นอกจากนี้ พส. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการโจมตีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีการเฝ้าระวังโดยใช้อุปกรณ์ประเภท 
Firewall และเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังกับ Thaicert อีกทั้ง ได้มีการส ารวจความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 
เพ่ือวัดผลและจัดท าแผนการอบรมบุคลากรของกรมฯ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ให้รองรับการท างานกับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และมีการส ารวจความต้องการคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท างาน 

นอกจากนี้ พส. ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน ก.พ. เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยจัดการข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ได้แก่ ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
ประวัติการรับเงินเดือน ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญพิเศษ ประวัติการลา และ
ประวัติรับพระราชทานเครื่องราชฯ เป็นต้น 2) ระบบสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 3) เทคโนโลยีที่ช่วยรักษาความปลอดภัยในการคัดกรองผู้เข้าออกอาคารกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (ประตูปีกผีเสื้อ) โดยเจ้าหน้าที่ของกรมสามารถผ่านประตูได้ด้วยการใช้บัตรเจ้าหน้าที่ ส่วนบุคคลภายนอก
ต้องแลกบัตรเพ่ือเข้าอาคาร 4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E-Saraban) โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)ซึ่งเป็นระบบให้บริการรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสารเพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามใน
เอกสาร หรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียนที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถจ ากัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร และรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาในการ
ท างาน สามารถติดตามสถานะล่าสุดของหนังสือ การตรวจสอบประวัติหนังสือแต่ละฉบับ การสแกนเอกสารหรือเอกสาร
แนบไปกับหนังสือ และสามารถค้นหาหนังสือด้วยเงื่อนไขที่ผู้ใช้สามารถก าหนดเองได้ 5) เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ในการ
ติดตามการท างานอย่างรวดเร็วในรูปแบบ Web Application คือ ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งจะต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และ 6) การประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference 
กับหน่วยงานในสังกัด พส. รวมทั้งผู้แทน อพม. ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงาน
ในสังกัด เครือข่ายอพม. ในประเทศ และเครือข่าย อพม. ประเทศเยอรมนี เป็นต้น ซึ่ง
ระบบ Web Conference ท าให้ลดต้นทุนในการเดินทางเพ่ือมาประชุมที่กรมของบุคลากร 
และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจากในประเทศ และต่างประเทศ ในการจัด
สวัสดิการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์จากการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศแก่บุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นประจ าทุกปี ท า
ให้บุคลากรมีความรู้ด้านไอทีและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้และยังสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมได้ร้อยละ 99.87 ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
(ตามภาพที่ 4.4 - 1 ถึง 4. 4 - 2)  

ภาพที ่4.4 – 1 

ภาพที ่4.4 - 2 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และการสร้างแรงจูงใจ 
พส. มีกลไกในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งได้

น ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2563 แผนปฏิบัติการรองรับโครงสร้างอายุของบุคลากร และมีการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
มีการจัดท ามาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จัดอบรมบุคลากรตามสายงาน เช่น นักพัฒนาสังคม และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

พส. ได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการกรม พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นประจ าทุกปี โดยสร้าง
การมีส่วนร่วมจากผู้บริหารทุกระดับ ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรจากทุกส านัก กอง กลุ่ม โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis ซึ่งได้น าข้อมูลคนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพ้ืนที่สูง และกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ ได้แก่ (1) ประชาชนที่เป็นสมาชิกโครงการตามพระราชด าริ พระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุร ี และ  (2) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มาใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารได้ถ่ายทอดสู่ส านัก กอง กลุ่ม ระดับบุคคล ผ่านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ควบคู่กับกระบวนการวางแผนโดยมุ่งเน้นอนาคต เช่น 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง น าเทคโนโลยี มาใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัญหาได้เร็ว และมีข้อสั่งการ  
ได้ทันที มีระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล วิเคราะห์สถานการณ์ 
ในอนาคต Scenario Analysis การจัดเตรียมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีกลไกในการรวบรวม 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ยกตัวอย่าง KM ที่ส าคัญ
คือ ชุดความรู้ “เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง และผู้ท าการขอทาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” 
โดยวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์พส. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 
(1) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย (3) ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม
และพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ (4) เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพ่ือการบริหารนโยบาย
และการบริการ 

จากกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า พส. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีการประชุม
ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดกรอบการขับเคลื่อนงานตามแผน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ พส. 
พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งน ามาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ตามแนวทาง HR Scorecard เพ่ือใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมให้รองรับภารกิจ 
นโยบาย โครงสร้างและก าลังคน ในปัจจุบันและอนาคต และเพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานของกรมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยศึกษาข้อมูลเดิมภายในองค์กร และ
จัดเตรียมแผนการหาจ านวนบุคลากรในอนาคตโดยมีการศึกษาและค านึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น เป้าหมาย
ขององค์กร นโยบายของรัฐความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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รวมทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการ และเตรียมความพร้อมให้
ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญของกรม 
และได้จัดท าเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพ่ือให้บุคลากรมีบทบาทหน้าที่ สมรรถนะ ความรู้ที่จ าเป็น 
และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของกรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับลักษณะงานดังกล่าว เช่น แผนปฏิบัติการรองรับโครงสร้างอายุของบุคลากร แผนพัฒนา
บุคลากรแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนสืบทอดต าแหน่ง เป็นต้น มีการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) 
ของหน่วยงาน ได้แก่ 1) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 2) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และ 3) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง 
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปริมาณอัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ใช้ประกอบในการสรรหา ว่าจ้าง เช่น 
การสรรหาจากบุคลากรภายในและภายนอกกรม และยังให้ความส าคัญกับการสรรหาบุคลากรเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่
เกษียณ การรักษาบุคลากรให้มีความสุข มีความสามารถในการท างาน และการเตรียมบุคลากรส าหรับต าแหน่งบริหารที่มี
ความส าคัญต่อกรมเพ่ือทดแทนต าแหน่งให้มีความเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดท ามาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท างาน มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนที่มุ่งตอบสนอง
สิทธิด้านสวัสดิการที่เหมาะสมของผู้ใช้บริการ มีการท างานเชิงรุกของศูนย์ฯ ร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ โดยสร้างความ
ร่วมมือเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานหรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับพ้ืนที่ เช่น วัด โรงเรียน กลุ่มอาสาสมัคร 
ชุมชน มีเครือข่ายร่วมให้บริการที่เข้มแข็ง เพ่ือการให้บริการที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีระบบการให้บริการที่มีใจพร้อม 24 ชั่วโมง
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ เทคนิคและวิธีการท างาน ในต าแหน่งที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น 
ต าแหน่งพัฒนาสังคม และต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เป็นการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่ง พส. ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 
48 ชั่วโมง) โดยเป็นการส่งเสริมให้นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้พัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ตามหลักการวิธีการและจรรยาบรรณสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จนน าสู่การขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์  

พส. ได้พัฒนาศักยภาพผู้น าต้นแบบและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจถึงนวัตกรรม กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้พัฒนาการท างานได้ ซึ่งเป็นงานให้บริการทาง
สังคมตามบทบาทภารกิจ รวมถึงเพ่ิมความรู้ ทักษะ เทคนิค ให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งมีแนวทางในการพัฒนาข้าราชการใหม่ โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานให้ไปการทดลองปฏิบัติราชการ หน่วยงานละ 
3 เดือน ในช่วงทดลองงาน เพ่ือให้ได้รับการสอนงานและเรียนรู้ภารกิจของกรมที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้  พส. ได้ปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่งและประเมินค่างานจากต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นเป็นอ านวยการระดับสูง มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาจัดท าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกรม (DPIS) และจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ซึ่งมี
บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นซึ่งเป็นการท างานลักษณะข้ามสายงานที่จะช่วยให้มีการสื่อสาร การตัดสินใจ และท างานร่วมกัน 
ติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงกระบวนงานปีละครั้ง พร้อมทั้งมีระบบ Web conference เพ่ือใช้ในการสื่อสารและ 
สร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์การให้บุคลากรร่วมมือกันและมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและทิศทางของกรม 
รวมทั้งมีแนวทางมอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติหน้าที่แทน เช่น การเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง การ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตร การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ เป็นต้น  
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ในส่วนของการสร้างแรงจูงใจ พส. ได้จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น กระตุ้นให้บุคลากรท างานใหม่ ๆ และงานที่มีความท้าทายมากขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการท างานเป็นทีม
มีการให้อ านาจในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบสร้างความเป็นความผู้น าให้แก่
บุคลากร มีการจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เช่น การมอบรางวัล การแสดงความยินดีส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดี 
กิจกรรมการมอบรางวัลคนดีศรี พส. และการเสนอข้าราชการเข้ารับรางวัลข้าราชการดีเด่น ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็น
การแสดงความยินดีส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์จากการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
และการคณะท างานขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกในการศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง ทบทวน ส่งผลให้บุคลากรของกรมมี
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล 
เช่น รางวัลข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่น และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.) (ภาพท่ี 5.1 – 1 ถึง 5.1 - 3) 
 
 
 
 
 
 
             
 
5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 พส. มีกลไกในการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานต่าง ๆ การมอบหมายงาน คณะนิเทศติดตามงาน  
เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และพัฒนาช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ มีระบบ Web Conference เพ่ือใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
หน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เครือข่าย 

พส. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก กอง กลุ่ม หน่วยงาน และระดับบุคคล เพ่ือให้การก าหนดตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายสอดคล้องกับตัวชี้วัดของกรม และสามารถน าส่งผลผลิตให้บรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของกรม และมีการติดตามผล
การด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยการประชุมประจ าเดือนของกรม โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล
ออนไลน์ (Web Conference) ร่วมกับส านัก กองกลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด ทั้ง 154 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งจัดประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการประเมินส่วนราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือติดตามและเทียบเคียงผลการ
ปฏิบัติงานกับ ปีที่ผ่านมา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังมีระบบ
สารสนเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลแบบ Real Time 
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญเกิดขึ้น มีการประชุมคณะท างานเพ่ือทบทวนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และน าผลการประเมิน 
มาพัฒนาบริการ เช่น พัฒนากระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งได้จัดท าคู่มือ
แนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้มีความทันสมัย และมุ่งเน้นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ การจัดท า
หลักสูตร อพม. Online เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาความรู้พ้ืนฐาน และลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง รวมทั้ง 
มีการก ากับดูแลติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยตั้งคณะท างาน คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือการปรับปรุงตามวงจร 
Plan-Do-Check-Act ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 
จัดให้มีกิจกรรมถอดบทเรียนในกระบวนงานที่ส าคัญ ควบคู่กับการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อรัฐบาลดิจิทัล 
ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ เช่น ระบบงานบริการทางสังคม เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง โครงการและกระบวนการ 
ที่ส าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ภาพที ่5.1 - 3 ภาพที ่5.1 - 2 ภาพที ่5.1  - 1 
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ในขณะเดียวกัน พส. มีแนวทางและวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจ 
โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้มีการริเริ่มสร้างสรรค์แสดงความรู้ความสามารถ 
ผู้บริหารกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว ในการก าหนดนโยบาย 
แผนปฏิบัติการผู้บริหารจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุงและเสนอแนะในการบริหาร  
เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ ทั้งนี้สั่งการให้ส านัก กองต่าง ๆ ในแต่ละภารกิจ 
ค้นหาหรือสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะด าเนินการ และร่วมตัดสินใจ 
ในการด าเนินงาน และจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรม เพ่ือน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี พร้อมที่จะสร้างสิ่งดี ๆ ในการท างานอย่างทุ่มเทและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม 5ส โดยให้
บุคลากรได้ร่วมกันวางแผนและปรับปรุงพ้ืนที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมการสร้างนิสัยการมีวินัยในหน่วยงาน 
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย มีการแลกบัตรประชาชนส าหรับผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ ประตูปีกผีเสื้อเปิด – ปิดอัตโนมัติ บันไดหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย จัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
การป้องกันภัยพิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด ห้องพยาบาล ศูนย์อาหาร ห้องละหมาด 
ทางลาด ห้องน้ าส าหรับคนพิการ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี จัดกิจกรรมออกก าลังกาย เช่น ปิงปอง แบดมินตัน 
เต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้บุคลากรในกรม  

ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ของส านักงานให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพ่ือค้นหาความต้องการของบุคลากรต้องการและมีส่วนร่วมในการทบทวนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย เช่น เกิดการทบทวนการด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนการเตรียมความ
พร้อมต่อภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท าแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
ระบบความปลอดภัยภายในอาคารจ านวน 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบ
ดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ  ระบบหัวจ่ายน้ า ดับเพลิงและสายสูบ ระบบดับเพลิงเคมีระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ และ 
มีการอบรมร่วมกับเครือข่ายดับเพลิง ไฟไหม้ เช่น ปอเต๊งตึ๊ง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินโดยการจัดท าแผน
รองรับภาวะฉุกเฉิน จ านวน 5 แผน ประกอบด้วย แผนไฟไหม้ น้ าท่วม มวลชนปิดส านักงาน ไฟฟ้าดับ และแผ่นดินไหว 
อาคารถล่ม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงาน  
ในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ และฝึกอบรมเพ่ือทบทวนและฝึกปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่เรื่องการป้องกันและระงับการเกิด
อัคคีภัยเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และทบทวนสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
ที่เสี่ยงกับผู้ใช้บริการที่เป็นโรคติดต่อ โรคทางจิตเวช และความแข็งแรงปลอดภัยของอาคารสถานที่ที่ให้บริการแก่
ผู้ ใช้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริหารของกรมมีแนวทางการบริหารโดยยึดหลักความสมดุลของชีวิต กับการท างาน 
(Work Life Balance) ค านึงถึงลักษณะงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างาน ตลอดจนมีความยืดหยุ่นและมีการพัฒนาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับปัญหา อุปสรรค และ
ความเสี่ยงต่าง ๆ มีการมอบอ านาจ เพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์การ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ในพ้ืนที่อย่างทันท่วงที มีกระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจ ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ และมีความชัดเจนในขอบข่าย
อ านาจหน้าที ่ รวมทั ้งมอบหมายงานที ่ส าคัญ  และก าหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จให้แก่บุคลากร เพ่ือส่งเสริม 
ให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและกล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงานส าคัญต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงาน เกิดการวางแผนและจัดล าดับความส าคัญของงานสามารถจัดการตนเองได้  
 นอกจากนี้ พส. ได้จัดประชุมผ่านระบบ Web Conference เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในการประชุมต่าง ๆ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 
อธิบดี รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส านัก กอง และผู้ แทนจากทุกกอง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
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เกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง การพัฒนามาตรการกลไกต่าง ๆ เป็นต้น และยังแต่งตั้งคณะนิเทศติดตามงานเพ่ือติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน และคณะท างานขับเคลื่อนงานต่าง ๆ  มีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานสังกัดกรมเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน มีการพัฒนาช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถใช้สนับสนุนการท างานที่หลากหลาย เช่น ด้านอาคารสถานที่ เช่น ห้อง Server ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และ ห้อง ศปก.พส. ด้านเทคโนโลยี มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-mail, Website, Webboard, 
Intranet ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง (Q life plus) ระบบจัดท างบประมาณ 
ฐานข้อมูลการจัดระเบียบขอทาน ระบบลงทะเบียนผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ การติดต่อสื่อสารผ่าน Social 
network ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบงานบริการทางสังคม ฐานข้อมูล อพม. 
ฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม ระบบยื่นค าขอหนังสือรับรอง SE Online และอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่อง
สแกนเอกสาร เครื ่องถ่ายเอกสาร เครื ่องพิมพ์ เครื ่องสแกนลายนิ ้วมือผู ้ใช้บริการ  เครื่องอ่านบัตรประชาชน 
การเข้าถึงข้อมูลในระบบอินทราเน็ต ห้องสมุด Social Media ของกรม เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 พส. ได้ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบคณะท างาน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการการท างานภายในกรม กระทรวง และภายนอกกระทรวง เช่น หน่วยงานที่สังกัด พม. เครือข่ายของ One Home 
ฝ่ายปกครอง ต ารวจ หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ทุกระดับในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ และค านึงถึงประชาชนในพื้นที่ โดยไม่
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มเป้าหมาย เป็นการท างานแบบบูรณาการท าให้การช่วยเหลือเป็นรูปแบบสหวิชาชีพ พร้อม
ทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาคราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด (CSR) โดยด าเนินการ
แล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเพชรบูรณ ์และจังหวัดศรีสะเกษ  
 รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายเพ่ือต่อยอดหรือสร้างความร่วมมือ โดยค านึงถึงประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ 
และประชาชน พัฒนากระบวนการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกและประสิทธิผลของการร่วมมือท างานอย่างสูงสุด เช่น 
ประสานความร่วมมือกับบริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีกจ ากัด (มหาชน)ในรูปแบบ Social Enterprise เพ่ือจัดตั้งร้าน
กาแฟคาเฟ่ อเมซอน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมในการจัดท าโครงการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
รวมทั้ง มีการพัฒนา อพม. โดยการจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสู่นักปฏิบัติการสังคมและสวัสดิการคุณภาพ 
พร้อมทั้งบุคลากรของกรมยังได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
งานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” 
ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ และประชาชน เป็นต้น 

ผลลัพธ์จากการด าเนินการคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
และบุคลากรที่ไปร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจะเห็นได้จาก
จ านวนบุคลากรที่ไปร่วมเป็นอาสาสมัคร (ในการอ านวยความสะดวกบริการรถเข็น
ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เพ่ือเข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความ
หนาว “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า 
(ภาพท่ี 5.2 – 1) 

 

 

ภาพที่ 5.2 - 1 
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5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
พส. ด าเนินการถ่ายทอดนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี  ก าหนดวิสัยทัศน์และสื่อสารให้บุคลากร 

ในองค์การได้รับรู้ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และก าหนดค่านิยมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์การและปลูกฝังค่านิยม 
โดยถ่ายทอดสู่บุคลากรให้เข้าใจถึงความส าคัญและจุดประสงค์ของค่านิยม โดยเน้นการท างานทีเ่ป็นมืออาชีพ เพ่ือส่งมอบ
ผลผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ เพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรเข้าใจถึงค่านิยมเกี่ยวกับ 
การท างานที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น เช่น การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ แผนปฏิบัติราชการ และการถ่า ยทอดผ่านการ
ประชุมต่าง ๆ เป็นต้นซึ่ ง พส. ได้ส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกรม 
(Happinometer) ร่วมมือกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลส ารวจในปี 2562 พบว่า 
ในภาพรวมกรมอยู่ในระดับ มีความสุข (ร้อยละ 61.50) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 0.60 และจะน าผลการส ารวจการ
วัดผลระดับบุคคล มาขยายผลเพ่ือขับเคลื่อนแผนงาน โครงการกิจกรรม มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันในองค์การ ตามแนวทาง
ของ สสส. 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี และ 
การงานดี (ภาพท่ี 5.3 - 1)  

 
 
 

 

 

 

พร้อมทั้งการส ารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบ
ข อ ง ค ว า ม ผู ก พั น  3 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ไ ด้ แ ก่  1)  ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ น ทิ ศ ท า ง แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง อ ง ค์ ก า ร 
2) ความกระตือรือร้นในการท างาน และ 3) การมีส่วนร่วมในภารกิจและกิจกรรมขององค์การ โดยน าผลส ารวจคุณภาพชีวิต 
ความสุข และความผูกพันในองค์การ มาขับเคลื่อนในรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มิติด้านสุขภาพกายดี 
มีการส ารวจความต้องการและพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายของกรมฯ ให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการ
ของบุคลากรมากขึ้น และมีจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ภาชนะโฟม 100% และลดการใช้ถุงพลาสติกลง 50% นอกจากนี้ยังมกีารจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
สนับสนุนการท างานของบุคลากร รวมทั้งผลวิเคราะห์น ามาใช้ในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเสริมสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การ “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคม” และค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างาน 
เพ่ือประชาชน” เพ่ือให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับองค์การ น าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
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ทั้งนี้ พส. สนับสนุนให้บุคลากรโดยเฉพาะระดับปฏิบัติการมีโอกาสเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นความคิดนอกกรอบเพ่ือน าเสนอการปรับปรุงวิ ธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมมากขึ้นเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai corporate online เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น โดยมีการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกและน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน
พัฒนาเทคโนโลยีมาที่ช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น การน าระบบงานบริการทางสังคมมาใช้ในการติดตามรายงานผลการ
จ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อน และจะไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้ รวมทั้งรองรับการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel เพ่ือให้หน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ในการจ่ายเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ได้ทันที และลดข้อผิดพลาด
ในการบันทึกข้อมูลในระบบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินการส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพัน
ในองค์กรของบุคลากรกรม (Happinometer) และกระบวนการปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบ Krungthai corperate online 
ส่งผลให้ระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึ ง 
ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ลดลงจาก 5 วัน เหลือ 1 วัน (ภาพที่ 5.3 – 2) 
 
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร  

พส. มีกลไกและแนวทางในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งก าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพ่ือการบริหารนโยบายและการบริการ โครงการพัฒนาคนเพ่ือ
พัฒนางาน Smart Organization เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมให้มองหาวิธีการท างานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผล
การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้  4 Smarts (Smart Services, Smart Network, Smart Office และ 
Smart Look) ไปปรับใช้ในหน่วยงานเพ่ือพัฒนาองค์การ โดยยึดตามสมรรถนะหลักและตามต าแหน่ง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. ระดับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน และ 2. ระดับผู้ปฏิบัติงาน มีแนวทาง 
ดังนี้ 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2) โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามสายงานต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงา นตาม
สายงานต าแหน่งนักพัฒนาสังคม เพ่ือส่งเสริมความเป็นมืออาชีพในการให้บริการสวัสดิการสังคม ท าให้บุคลากรมีจิตมุ่ง
บริการท าให้สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งผลให้สังคมดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างการท างาน
เป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิผลประสิทธิภาพและความส าเร็จตามพันธกิจ  

พส. ได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก ในการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ดังนี้ ระดับผู้บริหารและหัวหน้า
หน่วยงาน เช่น โครงการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งระดับผู้ปฏิบัติงาน เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โครงการ Financial officer Empowerment นอกจากนี้  
ได้ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ส านักงาน ก.พ. เช่น การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ (ป.ย.ป.2) หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) เป็นต้น มีการเสริมสร้าง
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ “ทักษะในศตวรรษที่ 21” ซ่ึงแบ่งกลุ่มทักษะส าคัญให้ความรู้เป็น 3 กลุ่ม 
คือ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือให้ทันต่อ
การปฏิบัติงานของสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยี และส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้ารับการอบรมด้านไอทีกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น  
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จะเห็นได้ว่า พส. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้ครบทุกด้าน สามารถ
น าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
รวมไปถึงมีบุคลิกภาพเป็นผู้น าและผู้ตามที่เหมาะสม และปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมร่วมด้วย เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานของกรมให้บรรลุเป้าหมาย มีการจัดโครงการที่ปรับกระบวนการทาง
ความคิด (Mindset) สร้างทัศนะคติเชิงบวกในการท างาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด สร้างเครือข่ายในการ
ท างานและเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างาน  

ทั้งนี้ พส. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
โดยมีความเชื่อที่ว่าบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนางาน เพ่ือให้บุคลากร
ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้เป็น “คนเก่ง คนดี มีความสุข” ตามแนวคิด “4 SMARTS” ซึ่งเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถส าหรับงานในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือความเป็นเลิศใน 4 มิติ ได้แก่ 1. Smart Services (มิติด้านการบริการ) 
เป็นการสร้างวัฒนธรรม “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคม” ทุ่มเทในการให้บริการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ
แก่ประชาชน โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจ พร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการอยู่เสมอ เต็มใจในการ
ให้บริการด้วยความอดทนและอารมณ์ที่มั่นคง เช่น พัฒนาสถาบันการเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นศูนย์
ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ 2. Smart Network (มิติด้านการสร้างเครือข่าย) เป็นการท าความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับภาคี
เครือข่ายเพ่ือต่อยอดหรือสร้างความร่วมมือ โดยค านึงถึงประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ และประชาชน รวมทั้ งพัฒนา
กระบวนการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกและประสิทธิผลของการร่วมมือท างานอย่างสูงสุด เช่น ประสานความร่วมมือ
กับบริษัทปตท.น้ ามันและการค้าปลีกจ ากัด (มหาชน) ในรูปแบบ Social Enterprise เพ่ือจัดตั้งร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน 
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมในการจัดท าโครงการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้งร่วมมือกับ  
อพม.จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสู่นักปฏิบัติการสังคมและสวัสดิการคุณภาพ 3. Smart Office 
(มิติด้านภาพลักษณ์สถานที่ท างาน) เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและสถานที่ท างานของหน่วยงานส่วนกลางและในสังกัดให้
สะอาด เป็นระเบียบ และทันสมัย โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าอุปกรณ์ส านักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร และ 
IT มาใช้ประโยชน์ เช่น น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานลงวาระผู้บริหาร (Google Calendar) เสียงตามสายเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ พส. จัดสถานที่ท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (5ส.) ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และ 4. Smart Look (มิติด้านภาพลักษณ์บุคลากร) เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ การวางตัวที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของคนภายในและภายนอกองค์การ พัฒนาความรู้ 
ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว 

พส. มีการติดตามประเมินผลหลังจากพัฒนาบุคลากร โดยใช้แบบสอบถามติดตามจากผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น 
ได้น าความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปปฏิบัติและพัฒนางาน พร้อมทั้งได้มีการถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน น าผลการ
ประเมินความพึงพอใจส าหรับบุคลากรผู้เข้าร่วมมาทบทวน ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ เช่น 
การให้ความรู้ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ พนักงานราชการ และการให้ความรู้ระเบียบและกฎหมายที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

รวมทั้งสนับสนุนและกระตุ้นให้ทีมงานเสนอความคิดใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์งาน เช่น ด าเนินการตามค่านิยม
องค์กร “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ท างานเพ่ือประชาชน” สร้างความเป็นมืออาชีพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและความคิด
ภายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ท าให้หน่วยงานใน พส. สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ “โครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชน สู่วิถีการพ่ึงตนเอง”(นิคมฯขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธาน)ี 
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“โครงการเกษตรกร” (นิคมฯ โพนพิสัย จ. หนองคาย) “โครงการชีวิตใหม่ไก่บ้านน้อย” (นิคมฯ ประจวบคีรีขันธ์) 
“โครงการขอทานบอกที แชร์ที่ขอทาน (Cheer to Share)” (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จ.พระนครศรีอยุธยา) นอกจากนี้ยัง
ท าให้เกิดศูนย์ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ ซึ่งมีที่พัก ฐานกิจกรรม ศูนย์สุขภาพและนันทนาการ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ป้ายบอกเส้นทางเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือบริการแก่ชาวต่างชาติ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 – 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพ่ือการบริหารนโยบายและการบริการ และโครงการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนางาน 
Smart Organization เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมให้มองหาวิธีการท างานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผลการปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ 4 Smarts ส่งผลให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับไอทีและน าไปใช่ในการปฏิบัติงาน 
และสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.) (ภาพที่ 5.4 - 1 ถึง 5.4 – 2) 

 
 
 
 
 

 

 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบผลลัพธ์ที่ต้องการ 

พส. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการกระบวนการท างาน เพ่ือสร้างความโปร่งใส ลดขั้นตอนการท างาน 
และการติดตามรายงานผลข้อมูลอย่างอย่างรวดเร็ว (Real Time) ออกแบบกระบวนการการท างานให้ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการท างานที่สานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) ซึ่งที่ผ่านมา กระบวนการ
จ่ายเงินอุดหนุนจะพิจารณาโดยนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรม มอบหมาย มีขั้นตอนการท างานหลาย
ขั้นตอน ใช้เวลานานกว่า case จะได้รับเงิน ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อนกันภายในกรมฯ ไม่สามารถ
รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) โดยเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ต้องบันทึกข้อมูล
ด้วยตนเองทุกรายการ การค้นหาข้อมูลการจ่ายเงินยังต้องค้นหาจากเอกสารจ านวนมากท าให้สิ้นเปลืองเวลา 
ไม่มีการจัดเก็บรูปภาพประกอบการช่วยเหลือ รวมถึงข้อมูลจากระบบบางรายการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้ 
การเรียกใช้ข้อมูลต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบความถูกต้อง  

จากความส าคัญของกระบวนงานดังกล่าว จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานที่ออกแบบและเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ คือ การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินอุดหนุน ภายใต้ชื่อ “Key - Click พลิกโฉม” ที่เน้น
สร้างความโปร่งใสในการท างาน ซึ่งพัฒนาบริการแบบพลิกโฉมระบบการจ่ายเงินอุดหนุน ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง โดยนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้น าในชุมชนในพ้ืนที่ และ อพม. 
ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมหลักฐาน ข้อเท็จจริง บันทึกรายละเอียดข้อมูล และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการช่วยเหลื อ 
กระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินและพิจารณาช่วยเหลือ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนภาคครัวเรือนทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (One Home) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว ส านักงาน พมจ . ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน
ให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน อีกทั้งวางระบบงานที่อาศัยเทคโนโลยีสนับสนุนบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ภาพที่ 5.4 - 1 ภาพที่ 5.4 - 2 
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เช่น การสร้างระบบบริการทางสังคม เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดสวัสดิการซ้ าซ้อนภายในกรมฯ หากมีการบันทึก
ข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึงให้กับผู้มาขอรับบริการรายเดิมเกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ หรือหากมี
การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินผู้มาขอรับบริการเกิน 3,000 บาท/ครั้ง ระบบจะมีการแจ้งเตือน และจะไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลจ านวนเงินที่ เกินเข้าสู่ ระบบได้  การตรวจสอบข้อมูลผู้มาขอรั บบริการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
(กรมการปกครอง) ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) เป็นการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้มาขอรับบริการบันทึกสู่ระบบบริการทางสังคม ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล และ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน การช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) รองรับการส่งออกข้อมูล (Export Data) โดยส่งออกข้อมูลจากระบบงานบริการ
ทางสังคมในรูปแบบ Excel เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ 
Krungthai Corporate online ได้ทันที การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงิน เป็นการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดเก็บรูปภาพประกอบการช่วยเหลือ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการช่วยเหลือ และลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล 
และการส่งต่อข้อมูลเพ่ือบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 154 หน่วยงาน และส านักงาน 
พมจ. มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันในรูปแบบ Web Service เพ่ือบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ปัจจุบันได้ส่งต่อข้อมูลไปยัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ MSO – Linkage และกรมการปกครองผ่านระบบ 
Linkage Center และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับเงิน ถูกต้อง ครบถ้วนโดยการแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS 
ทั้งนี้ มีการติดตามประเมินผลจากการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online 
โดยมีคณะนิเทศติดตามของกรม จ านวน 6 คณะ ซึ่งมีผลการประเมิน จากกลุ่มประชาชน (ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน) พบว่า 
100 % (ร้อยละ 100) ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ท าให้มั่นใจในการรับเงิน 
และผลจากการประเมินกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่าการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงิน โดยพิจารณาในรูปแบบ
คณะกรรมการ คัดกรองกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ความช่วยเหลือร่วมกัน ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจในการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด   

นอกจากนี้ พส. ยังมีการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีส่วนร่วมกับทุก 
ภาคส่วนร่วมมือร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2561 - 2565  
“คนไร้ที่พ่ึงได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิ เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ซึ่งประกอบด้วย
1) กระบวนการคัดกรอง โดยได้รับแจ้งผ่านเครือข่าย และ Walk in หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการแรกรับ 
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ร่างกาย บัญชีทรัพย์สิน ถ่ายภาพ สอบข้อเท็จจริง ท าทะเบียนประวัติ เพ่ือน าผู้รับบริการเข้าสู่
กระบวนการคุ้มครอง โดยการช่วยเหลือเบื้องต้น ตรวจร่างกาย สุขภาพจิต ทะเบียนราษฎร์สิทธิสวัสดิการ การประเมินราย
แผนกรณี ประเมินศักยภาพและท าแผน IRP ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพ เตรียมความพร้อม ประสาน
เครือข่ายติดตามและส่งต่อไปยัง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านสังคม เช่น การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือคุ้มครอง ช่วยเหลือ คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน ผ่านกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูผู้ใช้บริการ ภายใต้โครงการ 
“ธัญบุรีโมเดล” เพ่ือพัฒนา สู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอัตลักษณ์ของชิ้นงาน เป็นผลงานที่สร้างและพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน ที่ตอบโจทย์ ความต้องการของสังคม เช่น ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ไข่เป็ด สดไม่มีสารเคมี ตลอดจน 
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่าง ๆ เช่น กระเป๋าไวนิล กล่องอเนกประสงค์ พรมเช็ดเท้า งานไม้ เครื่องประดับกะลามะพร้าวต่าง ๆ 
เป็นต้น และมีกลไกการขับเคลื่อนงานที่ส าคัญในรูปแบบคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เช่น คณะอนุกรรมการจังหวัด 
และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนคร 30 แห่ง และเมืองพัทยา เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาคน
ไร้ที่พ่ึงและขอทาน และพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและขอทานในชุมชน โดยร่วมมือกับองค์การ Access4U ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยการสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ  
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมทั้งมีการติดตามควบคุมกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality Life Plus) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศส าหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
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ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ สังคม 3) ด้านสติปัญญา และ 4) ด้านศักยภาพใน
การด ารงชีพ ซึ่งระบบดังกล่าว สามารถเชื่อมต่อ Linkage Center กับกรมการปกครอง ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัว
ประชาชน (Smart Card Reader) ได้แก่ ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของ
นักสังคมสงเคราะห์ในการประเมินสภาวะของผู้ใช้บริการ และวางแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล เพ่ือจ าแนกสภาพ
ปัญหา ความต้องการ รวมถึงการจัดบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย เกิดผลลัพธ์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
เช่น ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพท่ีดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นได้ว่า พส. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ ซ่ึงมีผลลัพธ์ที่ส าคัญตามพันธกิจ คือ คนไร้ที่ พ่ึงในสถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงที่เข้าร่วม โครงการธัญบุรีโมเดล 
ร้อยละ 93.73 มีรายได้ และกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 48.97 มีสมรรถภาพดีขึ้น โดยประเมินจากผู้ที่มีผลคะแนนการประเมิน
เพ่ือการจัดท าแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล ( Individual Rehabilitation Plan : IRP) ดีขึ้นผ่านระบบพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality Life Plus) รวมทั้งจ านวนผู้ท าการขอทานมีแนวโน้มลดลงจากปีที่
ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีผู้มาจดแจ้งขอมีบัตรผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะจ านวน 1,492 ราย 
(ภาพที่ 6.1 - 1 ถึง ภาพที่ 6.1 - 3 ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6.1 – 1 ภาพที ่6.1 – 2 ภาพที ่6.1 – 3 

แผนภาพที ่6.1 – 1 กระบวนการคุ้มครองละพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไร้ที่พึ่ง ผู้ท าการขอทาน 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
พส. ได้พัฒนานวัตกรรมและน าดิจิทัลเข้ามาใช้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

ค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลางที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน และได้ด าเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบุพิกัดเพ่ือใช้พยากรณ์สภาพปัญหาเชิงพ้ืนที่ สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและความ
ต้องการได้ชัดเจนถึงระดับตัวบุคคลได้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการที่ตรงตามความต้องการ และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาวิ เคราะห์แนวโน้ม เช่น ระบบ “Family Data”  ระบบ “Beggar” ระบบ “บริการทางสังคม” 
ระบบ “Quality Life Plus” เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการโดยใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ กระบวนการการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบ 
การจ่ายเงินอุดหนุน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online นับว่าเป็นการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้ได้รับปัจจัยพื้นฐาน และยังช่วยอ านวยความสะดวก 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาบันทึกข้อมูล และลดความผิดพลาดของการบันทึก
ข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) ซึ่งเป็นนวัตกรรม 
ด้านพัฒนาการบริการที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบสูงจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ที่อาศัยกลไกนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนในการบูรณาการท างานร่วมกัน รวมถึงการวาง
หลักเกณฑ์และมาตรการในการท างาน มีระบบงานบริการทางสังคม เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการจัดสวัสดิการ
รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน และการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel เพ่ือลดข้อผิดพลาด และ 
ใช้ข้อมูลในการจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างหน่วยงานจากกระบวนการประชุมผ่าน Web Conference ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรม 
รวมไปถึงองค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศและมีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตามกฎหมาย มีคณะ
นิเทศติดตาม จ านวน 6 คณะ เพ่ือก ากับติดตามประเมินผล การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ จ านวน 154 หน่วยงาน 
มีเว็บบอร์ดการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงกระบวนการจัดการความรู้ (KM) 

ในขณะเดียวกัน พส. สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการจึงได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ท างานของบุคลากรให้ท างานเชิงรุก โดยสร้างความร่วมมือ ภายใต้ค่านิยมของ พส. คือ “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคม” 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว เริ่มจากการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เช่น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 77 แห่ง ทั่วประเทศ และหน่วยงานหรือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ เช่น 
วัด โรงเรียน กลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน เพ่ือการให้บริการที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีระบบการให้บริการที่มีใจพร้อม 24 ชั่วโมง 
ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการท างาน ปลูกฝังค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ 
จากการถ่ายทอดผ่านนโยบายของผู้บริหาร และสอดแทรกผ่านการประชุมต่าง ๆ เพ่ือท างานร่วมกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
เน้นความยั่งยืนพร้อมทั้งบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ทุกระดับ ในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ รวมทั้งการท างานในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ เช่น 
งานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเอกชน เพ่ือมุ่งเน้นการท างานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม โดยเปิดโอกาสให้
อพม. เข้าร่วมประชุมในคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการชี้เป้าเฝ้าระวังสถานการณ์ 
ทางสังคมในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการร่วมขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคม ในรูปแบบของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE)  
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นอกจากนี้ พส. ให้ความส าคัญในการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน การปรับปรุง
โครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการ ซึ่งได้น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
มาใช้ในการประเมินปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรม สู่ระดับส านัก กอง กลุ่ม และระดับบุคคล รวมทั้งมีการ
ก ากับดูแลติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยตั้งคณะท างาน คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือการปรับปรุงตามวงจร 
Plan-Do-Check-Act ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการ
ปฏิบัติงาน จัดให้มีกิจกรรมถอดบทเรียนในกระบวนงานที่ส าคัญ ควบคู่กับการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อรัฐบาล
ดิจิทัล เพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ เช่น ระบบงานบริการทางสังคม เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงโครงการและกระบวนการ
ที่ส าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนดข้ 

พส. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และสื่อสารคู่มือไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีระบบในการก ากับติดตามเพ่ือให้ 
การด าเนินการเป็นไปตามคู่มือที่ก าหนด มีการจัดท ามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม มีข้อก าหนดด้านกฎหมายที่ส าคัญ
และเอ้ือให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อพม. ก าหนดผลผลิตการบริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์การ  
ที่มคีวามสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น กิจกรรม
ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส ภายใต้โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
ประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งด าเนินการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ศปก.อ าเภอ อปท. สภาสันติสุขต าบล 
คณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561- 2564) ซึ่งกระทรวงกลาโหม
เป็นหน่วยประสานงานหลักชุมชนพ้ืนที่สูงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลเกาะแก่ง และชุมชนพ้ืนที่สูง มีข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติร่วมกัน คือ การด าเนินงานโครงการกิจกรรม  
ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
เกาะแก่ง และชุมชนพ้ืนที่สูง ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง คือ มีจ านวนครัวเรือนที่ได้รับแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 2,500 ครัวเรือนในขณะเดียวกัน พส. ได้ด าเนินการสนับสนุนอัตลักษณ์ชนเผ่าเพ่ือการท่องเที่ยว
ภูมิวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นให้ราษฎรบนพ้ืนที่สูงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า อีกทั้งเกิดความรักความ 
หวงแหน และความสามัคคีกันในชุมชน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพ้ืนที่สูง ซึ่งได้จัดท ามาตรฐาน
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับหน่วยงานที่ร่วมมือพัฒนาบุคลากรในชุมชน เพ่ือพัฒนาการให้บริการ พัฒนามาตรฐาน
โฮมสเตย์ในพ้ืนที่น าร่อง 5 พ้ืนที่ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก ก าแพงเพชร กาญจนบุรี และเพชรบุรี 

ผลลัพธ์การพัฒนานวัตกรรมน าดิจิทัลเข้ามาใช้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถลดระยะเวลา
การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึงผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เหลือ 1 วัน จากเดิม 5 วนั 
และในด้านการส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ส าคัญ
คือมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประจ าจังหวัดจ านวน 7 แห่ง และมีธุรกิจที่เป็นกิจการ 
เพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้นจ านวน 88 กิจการ (ภาพท่ี 6.2 - 1 ถึง ภาพที่ 6.2 - 3 ) 

 
 
 
 
 
 ภาพที ่6.2 – 1 ภาพที ่6.2 – 2 ภาพที ่6.2 – 3 
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6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
พส. ก าหนดนโยบายมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า ลดต้นทุนและใช้

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ก าหนดนโยบายตามมาตรการลดใช้พลังงานและการลดใช้กระดาษ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการใช้พลังงานและการใช้กระดาษที่เหมาะสม อีกท้ังยังช่วยในเรื่องของ
ความประหยัดและลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรท าให้การบริหารจัดการต้นทุนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมาก
ขึ้น มีการด าเนินการจัดท าแผนการลดต้นทุนต่อหน่วยเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการท างานและการบริการเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนาแบบสอบถาม 
ในรูปแบบ Google Form รับสมัคร อพม. ผ่านระบบ QR code มีระบบเรียนออนไลน์ให้กับ อพม. ผ่าน Youtube และ
กระบวนการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ที่สามารถเชื่อมต่อ Linkage Center 
กรมการปกครอง ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) มีระบบ Quality Life Plus ซึ่งเป็นระบบ
บันทึกข้อมูลผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และประเมินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มีระบบ Application แจ้งเบาะแส
แก้ปัญหาขอทานที่ เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน การยื่นขอหนังสือรับรองวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise : SE) แบบออนไลน์ (SE Online) และการประชุม ผ่านระบบ Web Conference ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม  

นอกจากการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานจากการใช้เทคโนโลยีแล้ว ยังมีการแบ่งปันทรัพยากรใน
การท างานร่วมกัน (Share Service) เช่น โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนเร่ร่อน คนไร้ที่ พ่ึง และผู้ท าการขอทาน 
(บ้านน้อยในนิคม) โดยการน าผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงไปรับการฟ้ืนฟูศักยภาพภายในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง 
ซึ่งผู้ใช้บริการได้รับพัฒนาการใช้ชีวิตในสังคม และฝึกอาชีพ เกษตรกรรม หัตถกรรม งานบริการ และท างานในสถาน
ประกอบการ ท าให้ผู้ใช้บริการมีรายได้ อีกทั้งมีกระบวนการแรกรับผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพ้ืนที่ กทม. และสร้างการ 
มีส่วนร่วมในการท า MOU ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบสถานะผู้ใช้บริการของกรมฯ เช่น ผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนราษฎร์ บุคคลนิรนาม คนเร่ร่อน ใช้ประกอบการท าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล ติดตามญาติ และวางแผนการ
คุ้มครองอย่างเหมาะสม มีการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทานและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กรมจัดหางาน กรมการแพทย์ กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา และ NGOs มีการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พ่ึงและขอทาน ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงฯ ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและขอทานชุมชน ร่วมกับเทศบาลนคร 30 แห่ง 
และเมืองพัทยา และพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามข้อตกลงให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงและบูรณาการความร่วมมือกับกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ เพ่ือวิเคราะห์กระบวนงาน และความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรร่วมเพ่ือการดูแล
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งก าหนดแนวทางของกระบวนการแรกรับผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพ้ืนที่ กทม. 

จากมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น พส. มีการจัดท ามาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท างาน มีความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนที่มุ่งตอบสนองสิทธิด้านสวัสดิการที่เหมาะสมของผู้ใช้บริการ มีการท างาน
เชิงรุกของศูนย์ฯ ร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ โดยสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานหรือทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมในระดับพ้ืนที่ เช่น วัด โรงเรียน กลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน มีเครือข่ายร่วมให้บริการที่เข้มแข็ง เพ่ือการให้บริการ  
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ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีระบบการให้บริการที่มีใจพร้อม 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะ เทคนิคและวิธีการท างาน ในต าแหน่งที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น ต าแหน่งพัฒนาสังคม และต าแหน่งนักสังคม
สงเคราะห์ เป็นการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง) โดยเป็นการส่งเสริมให้นักสังคม
สงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ  
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ตามหลักการวิธีการและจรรยาบรรณสามารถน าไปใช้การปฏิบั ติงาน จนน าสู่การขอรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management : KM) เพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน รวบรวม และจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
ให้สามารถแบ่งปันและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ผลจากการประชุม 
ได้ทบทวนองค์ความรู้และองค์ความรู้ใหม่ที่จ าเป็นตามกลุ่มเป้าหมายและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรม จ านวน 6 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นองค์ความรู้เดิม 52 องค์ความรู้ และเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 21 องค์ความรู้ 

นอกจากนี้ พส. มีความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน คือ กระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง คัดกรอง พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะอาชีพ 
โดยได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ส่งผลต่อความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน 
พัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเอง” โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการแข่งขันที่ส าคัญ เช่น โครงการ “ธัญบุรีโมเดล” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายทั้งทางด้านจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ 
ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เป็นการเสริมพลังและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองจาก
การพัฒนาทักษะตามความสนใจ เพ่ือฝึกอาชีพและขัดเกลาจิตใจ พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาคนไร้ที่พ่ึงและ
ขอทาน เพ่ือเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพหลังกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชน เป็นการสร้างโอกาสเพื่อเริ่มชีวิต
ใหม่ผ่านกลไกสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพ่ือคุ้มครอง ช่วยเหลือ 
คนไร้ที่พ่ึงผู้ท าการขอทาน ผ่านกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูผู้ใช้บริการ พัฒนาสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอัตลักษณ์ของ
ชิ้นงานเป็นผลงานที่สร้างและพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืนโดยมีกลไกความร่วมมือประชารัฐ ด าเนินการในรูปแบบ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม Social Enterprise (SE) และ Corporate Social Responsibility (CSR) เพ่ือให้ภาคธุรกิจหรือ
ภาคเอกชน หนุนเสริมพัฒนางานในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เพ่ือยกระดับรายได้ที่มั่นคงแก่คนไร้ที่พ่ึง ผู้ ท าการขอทาน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพัฒนาต่อยอด เช่น มีนิทรรศการการพัฒนารูปแบบ SE ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 
โมเดล ได้แก่ นิคมเกษตรกรรมยั่งยืน Hope ผลิตภัณฑ์อาชีวะบ าบัด และสินค้าต้นแบบสามชนเผ่า การจ าลองกิจกรรมตาม
แนวคิด School-BIRD การเกษตรประณีต ร่วมกับมูลนิธิประชาบดีกิจการเพ่ือสังคม การแสดงผลิตภัณฑ์ Bag Again 
ขยะรีไซเคิล ร่วมกับบริษัทปันฝัน ปันยิ้ม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลต่อสถานการณ์แข่งขันของประเทศโดย
กระแสโลกปัจจุบันมุ่งให้ความส าคัญกับผลผลิตที่เน้นคุณค่า และการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมเกิดการบูรณาการ 
และประสานภาคีเข้ามามีส่วนร่วม ในการคิด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม เช่น 
ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ ไข่เป็ด สดไม่มีสารเคมี ตลอดจน ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่าง ๆ เช่น กระเป๋าไวนิลกล่องอเนกประสงค์ 
พรมเช็ดเท้า งานไม้ เครื่องประดับกะลามะพร้าวต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมีช่องทางการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ คือ 1) ร้านวังสะพานขาว ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กรุงเทพฯ และ 2) ร้าน “ทอฝัน By พม.” 
ณ ที่ห้างสรรพสินค้า CENTRAL WORLD ชั้น 4 และอีก 1 ร้าน สั่งซื้อผ่านสื่อออนไลน์ทาง Facebook “ทอฝัน By พม.” 
จากการด าเนินงาน จะเห็นว่า โครงการธัญบุรีโมเดล เน้นผลิตภาพของบุคคล กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการให้ท ากิจกรรม 
ฟ้ืนฟูศักยภาพให้มีสมรรถภาพดีขึ้น และกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่ง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
การแข่งขันของสังคม และประเทศ 
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การด าเนินงาน โดยการจัดประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Web Conference ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมได้ร้อยละ 99.87 และมีมาตรการในการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามัน จนได้คะแนนการประหยัดพลังงาน 5 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) และจากพันธกิจของกรม ในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการสังคม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ  
การจัดสวัสดิการสังคม โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ส าคัญตามพันธกิจ คือ คนไร้ที่พ่ึงในสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึงที่เข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดลร้อยละ 93.73 มีรายได้ และกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 48.97 มีสมรรถภาพดีขึ้น 
โดยประเมินจากผู้ที่มีผลคะแนนการประเมินเพ่ือการจัดท าแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล ( Individual Rehabilitation 
Plan : IRP) ดีขึ้นผ่ านระบบพัฒนาคุณภาพชีวิ ตผู้ ใช้บริ การ ในสถานคุ้ มครองคนไร้ที่ พ่ึ ง  (Quality Life Plus) 
(ภาพท่ี 6.3 - 1 ถึง ภาพที่ 6.3 - 4 ) 

 
 
 
 
 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ   
จากภารกิจของ พส. เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการสังคม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ มุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และมุ่งเน้นการท างานที่สานพลังทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสั งคม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ส าคัญ คือ 
การตอบสนองที่รวดเร็วการบริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะราย ทั้งนี้มีกลไก เช่น คณะกรรมการ
ระดับชาติ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกฎหมายรองรับ รวมทั้งเป็นนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุม ในทุกระดับ 

พส. ได้พัฒนาระบบสนับสนุนโดยจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีด
สมรรถนะให้กับองค์การตามแนวทางของแผนพัฒนาดิจิทัล ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้และจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรม 
โดยสรุปเป็นองค์ความรู้เดิม 52 องค์ความรู้ และองค์ความรู้ใหม่ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจ านวน 21 องค์ความรู้ และ 
จะด าเนินการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะต่อไป รวมทัง้เชื่อมโยงความรู้กับองค์กรภายนอก เช่น ระบบห้องสมุด 
เชื่อมโยง E-book กับหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานสถิติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เช่น ด าเนินโครงการ “ขอทานบอกที แชร์ที่ขอทาน” ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยสร้างนวัตกรรมการท างานผ่าน Social Media ผ่านช่องทางไลน์ (Line Application) ส าหรับ 
ในการติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลรูปพรรณสัณฐานของบุคคลไร้ที่ พ่ึงเร่ร่อน ผู้ท าการขอทาน และส่งพิกัดต าแหน่ง 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

  

ภาพที ่6.3 – 1 ภาพที ่6.3 – 2 ภาพที ่6.3 – 3 ภาพที ่6.3 – 4 
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นอกจากนี้ยังสนับสนุนที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรมและการปรับปรุง โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (ศปก.พส.) ในการติดตามสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถ
รับทราบและสั่งการหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบและด าเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
รวมทั้งมีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ซึ่งท าให้ พส. มีมุมมองในการปรับรูปแบบ
การท างาน โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานและการบริการ 
บูรณาการแผนบริหารทรัพยากรบุคคล กับแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของกรม รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 – 2566 เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายองค์การสวัสดิการ
สังคมเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน  และการใช้ระบบออนไลน์ในการสื่อสารข้อมูลถึง
เครือข่าย เช่น SE online และข้อมูลการด าเนินงานของกรม ผ่านเว็บไซต์ที่เผยแพร่สาธารณะ  

พส. ได้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ เช่น 
สืบค้นข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน การลงพ้ืนที่สอบข้อเท็จจริ งและ
ข้อมูลเชิงลึกถึงสภาพปัญหาและความต้องการ และระบุพิกัดเพ่ือใช้พยากรณ์สภาพปัญหาเชิงพ้ืนที่รวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นท่ีจากการปฏิบัติงานเชิงรุก (การจัดระเบียบสังคม) เพ่ือเป็นการส ารวจข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการ
ในพ้ืนที่ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง รวบรวมผลการปฏิบัติงานในการให้บริการของหน่วยงานในพ้ืนที่จากการให้ความ
ช่วยเหลือ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ประเมินผลศักยภาพ
ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เพ่ือสะท้อนคุณภาพ และประสิทธิผลของการให้บริการ น าสู่การวางแผนรูปแบบ
การพัฒนาฟื้นฟู และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
ต่อไป เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว น ามาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและความต้องการได้ชัดเจนถึงระดับตัวบุคคล โดยใช้ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการที่ตรงตามความต้องการ ใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ตรงจุดและ
ปรับเพ่ิมความเข้มข้นตามสภาพการณ์ใช้ผลการประเมินศักยภาพผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาศักยภาพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และใช้ข้อมูลความพึงพอใจ เพ่ือจัดบริการและพัฒนากระบวนงานที่ตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ มีการประสานงานและบูรณาการทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือการบรรลุยุทธศาสตร์ของ พส. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พ่ึงและขอทาน ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและขอทานชุมชน ร่วมกับเทศบาลนคร 30 แห่ง และเมืองพัทยา และ
พัฒนากระบวนการด าเนินงานตามข้อตกลงฯให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
แก่คนไร้บ้านและคนไร้ที่พ่ึง” ร่วมกับองค์การ Access4U ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแล
ผู้ด้อยโอกาสมีภารกิจในการช่วยเหลือ ดูแลและจัดบริการให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวช คนไร้บ้าน 
คนไร้ที่พ่ึงครบวงจร รวมถึงมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้  มีประสบการณ์ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และมีวิสัยทัศน์คือ 
เป็นผู้น าในการสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายชีวิต มุ่งจัดบริการและ
สภาพแวดล้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการน าศักยภาพของตนเองมาใช้ และมีความสุขในการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายในด้านการเพ่ิมความรู้ เทคนิค ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
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สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยงานและในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการท างานมาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ และยังแสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศและ
ผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ เช่น คนไร้ที่พ่ึงที่เข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดลและมีรายได ้ จ านวนของผู้ท าการขอทานลดลง
จากปีที่ผ่านมา และด้านสังคม เช่น กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นจ านวนครัวเรือน
เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข (โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งมี
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็น ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คือ คนไร้ที่พ่ึงใน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงที่เข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดลร้อยละ 93.73 มีรายได้ และกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 48.97 มี
สมรรถภาพดีข้ึน  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พ่ึง และครอบครัวของคนไร้ที่พ่ึงจนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ ร้อยละ 14.47 
(ภาพที่ 6.4 - 1 ถึง ภาพที่ 6.4 - 3 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.4 – 1 ภาพที ่6.4 – 2 ภาพที ่6.4 – 3 
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7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
7.1.1 ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึงที่เข้าร่วมโครงการ     
        ธัญบุรีโมเดลและมีรายได ้ 

ร้อยละ 90.88 81.42 89.88 93.73 

7.1.2 ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึงที่ได้รับการพัฒนา 
 ศักยภาพและมีสมรรถภาพดีขึ้น 

ร้อยละ 53.56 
 

56.36 45.78 48.97 

7.1.3 จ านวนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดต่อ 
        สังคมของภาคธุรกิจประจ าจังหวัด 

แห่ง 1 1 1 7 

7.1.4 จ านวนธรุกิจที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น กิจการ 15 0 15 88 

7.1.5 ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม  
แผนปฏิบัติราชการ (ระบบติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ ) 

ร้อยละ 88.49 109.76 88.49 97.72 

ตัวชี้ วัดข้อที่  7 .1 .2  ส่ งผลต่อการบรรลุการ เป็นระบบราชการ  4.0 ในมิ ติ เปิดกว้ า งและเชื่ อมโยงถึ งกัน 
(Open & Connected Government) คือ กระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ในขั้นตอนกระบวนการคัดกรอง ก่อนน าไปสู่
กระบวนการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพดีขึ้น เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ผ่านกลไกการรับแจ้งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการสานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (ส านักงาน พมจ.) ส านักเทศกิจ กทม. / ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / สถาบันการศึกษา / สถาบันทางศาสนา/
ส านักงานต ารวจ/โรงพยาบาล เมื่อพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถภาพดีขึ้น จะน าเข้าสู่กระบวนการสานต่อ โดยบูรณาการ
ร่วมกับชุมชน ครอบครัว สถานประกอบการ ตัวชี้วัดข้อที่ 7.1.3 ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 ในมิติ 
เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) คือ การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายชุมชน หน่วยงานในพ้ืนที่ (อปท.) โดยการจั ดตั้งศูนย์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด (CSR) เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งได้น าร่องการขับเคลื่อน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต 
โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการเพ่ือให้สามารถเปลี่ยนจากการเป็นผู้ที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิง เป็นผู้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นผู้ที่สามารถผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติได้ต่อไป  

 

ผลลัพธ์การด าเนินการ 
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7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน   

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
7.2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการต่อสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
ร้อยละ 85 92.63 91.37 93.59 

7.2.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสวัสดิการ 
สังคม (กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการจาก 
องค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งได้รับเงินอุดหนุน 
จากกรม) 

คน 1,000 896 1,116  1,560 

7.2.3 จ านวนนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน ์
ทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ 

คน 50 34 50 64 

7.2.4 ระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง  
ผ่านระบบ Krungthai Corporate  
Online ลดลง 

วัน 3 5 5 1 

7.2.5 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 
ต่างๆ ได้รับการแก้ไขจนยุติเรื่อง 

ร้อยละ 11.63 50.00 11.63 12.30 

 
ตัวชี้วัดข้อที่ 7.2.4 ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric Government) 
สร้างความโปร่งใสในการท างาน โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพ การท างาน และสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง และน าไปสู่การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน โดยน า
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม มาวางแผนให้ความช่วยเหลือภายใต้แนวคิด Productive Welfare สวัสดิการเพ่ือการ
พัฒนาและพ่ึงตนเองอย่างยั่ งยืน  เน้นให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถพ่ึงตนเองได้  โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน เช่น CSR /SE/อปท. ซึ่งถือเป็นสวัสดิการเชิงรุกท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น และ 
ตัวชี้วัดข้อที่ 7.2.5 ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 ในมิติยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric 
Government) โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการท างาน ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน มีระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ใช้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์และประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
ทุกเวลา นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
ท าหน้าที่ Monitor Facebook และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เพ่ือติดตามการร้องเรียน การร้องทุกข์ และการให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือรวบรวมและเสนอเป็นแนวทางพัฒนาระบบการให้บริการของกรมฯ 
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7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
7.3.1 จ านวนบุคลากรที่มีการเสนอผลงาน  
        ด้านนวัตกรรม 

คน 136 152 136 152 

7.3.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม  
พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557   
และน าไปใช้ประโยชน์ 

คน 
 

75 
 

207 
 

75 
 

125 
 

7.3.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
เกี่ยวกับไอทีและน าไปใช่ในการปฏิบัติงาน 

คน 
 

322 
 

328 
 

322 
 

408 
 

7.3.4 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล 
        ข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่น  
        กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

คน 
 

7 
 

8 
 

7 10 

7.3.5 จ านวนบุคลากรที่ไปร่วมเป็นอาสาสมัคร  
       (ในการอ านวยความสะดวกบริการ 
       รถเข็นส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ 
       มีปัญหาสุขภาพ เพื่อเข้าชมงานอุ่นไอรัก  
       คลายความหนาว “สายน้ าแห่ง 
       รัตนโกสินทร์” ณ ลานพระราชวังดุสิต  
       และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.  
       61 – 19 ม.ค. 62) 

คน 
 

139 78 139 
 

590 

 
ตัวชี้วัดข้อที่ 7.3.1 ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 ในมิติมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
Performance Government) ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา โดยส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางสังคม 
และการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรสู่การปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เน้นการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้การปรับปรุงงาน และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล ซึ่งบุคลากรได้รับการกระตุ้นความคิด เกิดการพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการท างานบริการทางสั งคมตามบทบาทภารกิจ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งองค์กรก้าวทันต่อโลกยุคปัจจุบัน เช่น มีการประยุกต์องค์ความรู้
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เช่น รวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ได้แก่ กระบวนการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) และการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ซึ่งมี 
องค์ความรู้เดิม 52 องค์ความรู้ และองค์ความรู้ใหม่ 21 องค์ความรู้ เช่น มีชุดความรู้ ที่ส าคัญคือ “เทคนิค ทักษะ การดูแล
คุ้มครองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง และผู้ท าการขอทาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเกิดการสร้างนวัตกรรมในการ
ท างาน คือ Application “Cheer to Share” แจ้งเบาะแสผู้ท าการขอทานที่ผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
เกิดนวัตกรรม เช่น ระบบรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านการสแกน QR code 
เพ่ือเข้าสู่ระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง อพม. (E-Learning) ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจิตอาสาที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพเป็น อพม. เป็นต้น 
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7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

7.4.1 จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกัน  
        คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐรอบที่ 2  
        ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระดับเป็นไป 
         ตามมาตรฐาน "General Conforms : GC"   

 
 
รางวัล 

 
 

1 

 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 
1 

7.4.2 จ านวนรางวัลรายงานการจัดการพลังงานในอาคาร 
        ควบคุมภาครัฐ รางวัล 1 1 

 
1 

 
1 
 

7.4.3 จ านวนรางวัลเลิศรัฐที่ได้รับ รางวัล 1 0 0 1 
7.4.4 จ านวนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
        ด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศกระทรวงการพัฒนา 
        สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หน่วย 
งาน 

 
1 

 
4 

 
1 

 
2 
 

7.4.5 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือน 
        ดีเด่น (ก.พ.) 

คน 2 2 2 2 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

7.5.1 จ านวนครัวเรือนเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหา  
        และช่วยเหลือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ 
        สุข (โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ 
        พัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่ 
        จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยบูรณาการร่วมกับ 
        ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
        กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4  
        ส่วนหน้า จังหวัดและหน่วยงานในพ้ืนที่ 

 
 
 
 

1,988 
 

 

 
 
 
 

ครัวเรือน 
 

 
 
 
 

1,988 
 

 
 
 
 

1,988 
 

 
 
 
 
2,500 

7.5.2 จ านวนของผู้ท าการขอทานลดลงจากปี 
        ที่ผ่านมา 

453 
 

ราย 
 

1,194 
 

453 
 

433 
 

7.5.3 ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายใน 
 พ้ืนที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ มีรายได้ 

73.87 ร้อยละ 72.72 73.87 
 

96.26 

7.5.4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ิมข้ึน 

56.37 
 

คะแนน 78.69 
 

56.37 
 

86.33 
 

7.5.5 ร้อยละของคนไร้ที่พ่ึงที่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ 12.83 ร้อยละ 13.83 11.83 14.47 
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ตั วชี้ วั ดที่  7.5.2 ส่ งผลต่อการบรรลุการเป็ นระบบราชการ 4.0 ในมิ ติ เปิ ดกว้ างและเชื่ อมโยงถึ งกัน  
(Open & Connected Government) คือ ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานในการแก้ไขปัญหาการขอทานทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัด โดยมีแผนการ
ขับเคลื่อนงานจังหวัดปลอดขอทาน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดล าพูน จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุโขทัย ควบคู่กับการจัดท าบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทาน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนคร (30 แห่งทั่วประเทศ) องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย 
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่าย
ต่างๆ ร่วมเฝ้าระวังปัญหาการขอทานในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” 
ผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือ ส่งผลให้มีสถิติจ านวนผู้ท าการขอทานลดลงอย่างต่อเนื่อง 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
7.6.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่ 

ลดลง 
99.85 ร้อยละ 99.44 99.85 99.87 

7.6.2 ระดับคะแนนการประหยัดพลังงาน 
(e-report.energy) 

5 คะแนน 4.339 5 5 
 

7.6.3 จ านวนคนที่ได้รับบริการการจดแจ้งขอ 
       มีบัตรผู้แสดงความสามารถผ่านระบบ 
       ลงทะเบียนผู้แสดงความสามารถในที่ 
       สาธารณะ  

1,297 
 
 
 

คน 
 
 
 

2,275 
 
 
 

1,297 
 
 
 

1,492 
 
 
 

7.6.4 จ านวนแผนเตรียมความพร้อมต่อ 
       สภาวะฉุกเฉินที่ฝึกซ้อมต่อปี 

4 
 

แผน 2 
 

4 
 

5 
 

7.6.5 ร้อยละบคุลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 
       และฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมต่อ 
       สภาวะฉุกเฉิน 

73.22 ร้อยละ 69.91 73.22 
 

95 
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          ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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145 
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ความเห็นของผู้ตรวจประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 (หมวด 1 - 6) 
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ความเห็นของผู้ตรวจประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 (หมวด 7) 
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สรุปคะแนนผลการตรวจประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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