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กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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ความเชื่อมโยง

ของกระทรวงการพฒ
ั นาสงัคมและความมันคงของมนษุย
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๑. เปาหมาย
องคกร พม. กาวสูองคกรยุคดิจิทัลมีผลสัมฤทธิ์สูง และบุคลากรมีทักษะที่จำเปน
ในการขับเคลื่อนงานในศตวรรษที่ ๒๑
๒. แนวทางการพัฒนา
๒.๑ ปรับเปลี่ยนองคกร พม. สูองคกรยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาและบูรณาการขอมูล
ขนาดใหญเพื่อใชในการกำหนดนโยบาย รวมถึงการพัฒนากระบวนงานและบริการที่
สะดวกเขาถึงงายดวยดิจิทัล และสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาองคกร
๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร การปรับโครงสรางใหมีความยืดหยุน
ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณและ
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงสรางธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร
๒.๓ มุง เนนการพัฒนาทักษะบุคลากร (Skillsets) ในการทำงานในยุคดิจทิ ลั และศตวรรษ
ที่ ๒๑ ทั้งการปลูกฝงบุคลากรใหมีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง มุงประโยชนสวนรวม รวมถึงการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการทำงาน
๒.๔ สื่อสารสังคมสรางภาพลักษณองคกรทั้งในเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนภารกิจ
เพื่อสรางการรับรูของกลุมเปาหมายและภาคสวนตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
๓. โครงการ/การดำเนินงาน
๓.๑ โครงการยกระดับองคกร พม. สูองคกรดิจิทัล
๓.๒ โครงการสรางเสริมและสนับสนุนการจัดทำนวัตกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององคกร
๓.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรใหมีความยืดหยุน สอดรับกับ
สถานการณและการเปลี่ยนแปลง
๓.๔ โครงการปองกันการทุจริตและสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร
๓.๕ โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร (Skillsets) ในการทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษ
ที่ ๒๑ รวมถึงความผูกพันตอองคกร และปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการทำงาน
๓.๖ โครงการยกระดับการสื่อสารองคกรและการสื่อสารสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
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๔

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๔
มุงพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะ และผลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วิสัยทัศน : ประชาชนเขาถึงโอกาส และการคุมครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต
พันธกิจ :
๑) เสริมสรางศักยภาพคนและสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
๒) เสริมสรางโอกาสและการคุมครองทางสังคมอยางเทาเทียม
๓) สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและเปนหุนสวนในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
๔) ยกระดับองคกรใหมผี ลสัมฤทธิส์ งู ดวยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
วัตถุประสงค :
๑) คนทุกชวงวัยไดรับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ และครอบครัวไทย
มีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได
๒) ประชาชนทุกชวงวัยไดรบั การคุม ครองทางสังคมทีเ่ พียงพอตอการดำรงชีวติ
๓) องคกรเครือขายมีความเขมแข็งและรวมเปนหุนสวนในการพัฒนาสังคม อยางเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ
๔) องคกร พม. กาวสูองคกรยุคดิจิทัล มีผลสัมฤทธิ์สูง และบุคลากรมีทักษะที่จำเปนใน
การขับเคลื่อนงานในศตวรรษที่ ๒๑
เปาหมายและตัวชี้วัดรวม :
๑) จำนวนประชาชน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางเขาถึงโอกาส และ
ไดรับการคุมครองทางสังคม (จำนวนกลุมเปาหมายระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
จำนวน ๙,๘๐๓,๗๓๙ คน)
๒) จำนวนครัวเรือนเปราะบางไดรบั ความชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวติ จำนวน ๔.๑
ลานครัวเรือน (ทีม่ า : สถิตคิ รัวเรือนเปราะบาง จากระบบTPMAP)

แผนยอยภายใตแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป

๑

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑
พัฒนาศักยภาพคนและสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวอยางยั่งยืน
๑. เปาหมาย
๑.๑ คนทุกชวงวัยไดรับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่
๑.๒ ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได
๒. แนวทางการพัฒนา
๒.๑ พัฒนาทักษะสมรรถนะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สำหรับคนทุกชวงวัย

๒.๒ สงเสริมใหกลุม เปราะบางทุกกลุม ทุกชวงวัย ไดรบั การพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางรายไดที่เพียงพอตอการดำรงชีวิต
๒.๓ เตรียมความพรอมในการพัฒนาคนเพื่อเขาสูสังคมสูงวัย และพัฒนาทักษะผูสูงอายุ
ใหมีคุณภาพเหมาะสมตามชวงวัย
๒.๔ สงเสริมการสรางครอบครัวและเตรียมความพรอมของพอแม ผูป กครอง ใหมที กั ษะ
ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
๒.๕ สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมทีเ่ ปนมิตรตอครอบครัว ใหสถาบันครอบครัวมีความ
เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
๓. โครงการ/การดำเนินงาน
๓.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กแรกเกิด/เด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย
๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนทุกชวงวัยใหมคี วามรูแ ละทักษะทีจ่ ำเปนในศตวรรษ
ที่ ๒๑
๓.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกชวงวัยใหมีทักษะอาชีพและรายได
๓.๔ โครงการเตรียมความพรอมคนทุกชวงวัยเพื่อเขาสูสังคมสูงวัย
๓.๕ โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

๒

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๒
สรางโอกาสและยกระดับการคุมครองทางสังคมสำหรับคนทุกชวงวัย
๑. เปาหมาย
ประชาชนทุกชวงวัยไดรบั การคุม ครองทางสังคมทีเ่ พียงพอตอการดำรงชีวติ
๒. แนวทางการพัฒนา
๒.๑ กำหนดนโยบาย มาตรการ ในการคุม ครองทางสังคม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม
ทางสังคม เพือ่ สรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่ มล้ำในทุกมิติ
๒.๒ ยกระดับการคุมครองทางสังคม โดยการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน การสงเสริม
การเขาถึงสิทธิ การสรางหลักประกันทางสังคม สำหรับคนทุกชวงวัย กลุมเปราะบาง
กลุม ผูป ระสบปญหาทางสังคม และกลุม เปาหมายของกระทรวงแบบพุง เปา ใหสอดคลอง
กับสถานการณทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว
๒.๓ พัฒนาระบบการใหความชวยเหลือเยียวยาในสถานการณวิกฤติอยางทันทวงทีและ
มีประสิทธิภาพ
๒.๔ สรางโอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบพุงเปา
๒.๕ เสริมสรางโอกาสในการเขาถึงที่อยูอาศัยและที่ดินทำกินที่มั่นคงและไดมาตรฐาน
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิตใหกับประชาชนในทุกกลุมเปาหมาย
๒.๖ ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนในสังกัดกระทรวง พม. เพือ่ ขับเคลือ่ นการคุม ครอง
ทางสังคมคนทุกชวงวัย

๓. โครงการ/การดำเนินงาน
๓.๑ โครงการการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และนวัตกรรม เพือ่ ใหประชาชน
ทุกชวงวัย ไดรับการคุมครองทางสังคม
๓.๒ โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่รองรับประเด็นปญหาและความทาทาย
ในอนาคต
๓.๓ โครงการยกระดับการคุม ครองทางสังคมใหกบั คนทุกชวงวัย แบบพุง เปา
๓.๔ โครงการพัฒนาระบบการใหความชวยเหลือเยียวยาในสถานการณวิกฤติ
๓.๕ โครงการสรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบพุงเปา
๓.๖ โครงการเสริมสรางโอกาสในการเขาถึงที่อยูอาศัยและที่ดินทำกิน และสภาพ
แวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิตใหกับคนทุกชวงวัย
๓.๗ โครงการยกระดับการบริหารจัดการกองทุนในสังกัดกระทรวง พม.

๓

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓
พัฒนาทุนทางสังคม สรางการมีสวนรวม เสริมเศรษฐกิจฐานราก
สูการเปนหุนสวนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๑. เปาหมาย
องคกรเครือขายมีความเขมแข็งและรวมเปนหุนสวนในการพัฒนาสังคมอยางเต็มที่และ
มีประสิทธิภาพ
๒. แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สานพลังเครือขาย รวมกับภาคธุรกิจเพือ่ สังคม วิสาหกิจเพือ่ สังคม ภาคประชาสังคม
องคกรชุมชน องคกรตามกลุมเปาหมาย สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิน่
และองคกรระหวางประเทศ เพือ่ เปนหุน สวนในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๒.๒ สงเสริมการลงทุนทางสังคมในรูปแบบใหม
๒.๓ ปรับกลไกการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ ที่มุงเนนการพัฒนาสังคมแบบองครวม
๒.๔ เสริมสรางพลเมืองที่มีสวนรวม (Engage Citizen) พลเมืองตื่นรู (Active Citizen)
อาสาสมัครพัฒนาสังคมจิตอาสา เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
๒.๕ เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการเพิ่มมูลคาและความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากใหสอดคลองกับอัตลักษณและทุนทางสังคม
๓. โครงการ/การดำเนินงาน
๓.๑ โครงการสานพลังเครือขายรวมกับทุกภาคสวนทัง้ ในและตางประเทศ เพือ่ เปนหุน สวน
ในการพัฒนาสังคม
๓.๒ โครงการสงเสริมสนับสนุนการลงทุนทางสังคมในรูปแบบใหม
๓.๓ โครงการพัฒนากลไกการขับเคลือ่ นงานเชิงพืน้ ทีใ่ นการพัฒนาสังคมแบบองครวม
๓.๔ โครงการเสริมสรางพลเมืองที่มีสวนรวม (Engage Citizen) พลเมืองตื่นรู (Active
Citizen) เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม

