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 เป้าหมาย : การเป็นเจ้าภาพด้านสังคม       (ภาคใต้) 

การพัฒนางานการพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร

สถาบันพระประชาบดีควรมีการจัดหาวิทยากร 
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ภารกิจงาน เช่น 
หนักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้น าหน่วย 
หลักสูตรด้านการเป็นเจ้าภาพด้านสังคมทุกมิติ 
หลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจและการท างานเป็นทีม
ให้กับคน พม. หลักสูตรพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ให้มีความรู้ด้านกระบวนการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าและต้องผลักดัน

ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
การสร้างขวัญและก าลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

ในการท างานอย่างมีความสุข
การปรับเปลี่ยนหมันเวียนบุคลากรในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหเ้กิดความเชี่ยวชาญและการมองภาพรวม
ขององค์กรได้ทุกระดับ
การอบรมบุคลากรต้องท าอย่างต่อเนื่อง เช่น 

การพัฒนาบุคลากรด้านเชิงกลยุทธ์ / ด้านยุทธศาสตร์ / 
งานด้านสวัสดิการสังคมและระเบียบ กฎหมายของกระทรวงฯ
การมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น ด้านค้ามนุษย์ ด้านเด็ก 

ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านคนพิการ สามารถเป็นวิทยากร
ในการให้ความรู้แก่หน่วยงานได้

การขับเคลื่อนงานนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ 
เช่น ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น กลไก พม.อ. เครือข่าย
ในพ้ืนที่ ทีม One Home
มีวัฒนธรรมองค์กร หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปใน

ครรลองธรรม มีการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ
ประชาชนได้มีความสะดวก One Stop Service
มีการถอดบทเรียน Knowledge Management 

ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดท ามาตรฐานองค์กรทุกหน่วยงาน มีคู่มือ

การปฏิบัติงานให้บริการและ Smart Office

มีแผนการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การลดขั้นตอนการประสานงาน โดยกรมประสานหน่วยงานของจังหวัด

ในกรณีเร่งด่วนโดยไม่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด
การก าหนดแผนงาน โครงการ ควรก าหนดให้หน่วยงานสามารถปรับ

กิจกรรมได้ตามบริบทพื้นที่
มีระบบ Buddy ในการท างานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพร่วมกันของ One Home ทุกระดับปีละ ๒ ครั้ง 

เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพ้ืนที่การสร้างสัมพันธ์พี่น้อง 
การถอดบทเรียนการท างานสู่ความส าเร็จ “One Home One Team 
One Heart One Vision”
สป.ควรวางนโยบายร่วมกับกรม เพ่ือขับเคลื่อนงานจากส่วนกลางสู่ภมูิภาค
การสนับสนุนด้านการบริการ



 เป้าหมาย : การเป็นเจ้าภาพด้านสังคม       (ภาคกลาง) 

การพัฒนางานการพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร

การปรับ Mindset ของผู้น าและบุคลากร
การมีภาวะผู้น า ในการน าทีม One Home ขับเคลื่อนงาน
การส่งเสริมทักษะด้านการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

การคิดเชิงระบบ ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย 
เน้นการตีความตามกฎหมาย ทักษะ และเทคนิค
ด้านการน าเสนอข้อมูล และการเป็นเลขานุการการประชุม 
พ.ร.บ. วิชาชีพต่าง ๆ  การใช้ระบบ ITการสอนงาน (Coaching)
KM ภาษาต่างประเทศ และความรู้ในงาน พม.
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญงานในแต่ละด้าน 

การเป็นมืออาชีพ การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถท างานทดแทนกันได้
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานของบุคลากร 

ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี Learning by doing
การจัดอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร 

ต าแหน่งงานเหมาะสมกับสายงาน/ตรงตามต าแหน่ง 
มีเส้นทางการเจริญเติบโตก้าวหน้าตามสายงาน
การสร้างขวัญและก าลังให้กับบุคลากร / Work Life Balance 
การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร

การก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง
การมีแผนปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การมีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการ 

โดยน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบูรณาการการท างานเป็นทีม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี (Team Work, 

One Home, Smart Network) โดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
การติดตามประเมินผล และการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนางาน
การทบทวนขั้นตอน/กระบวนงาน ลดความซับซ้อนและจ านวนขั้นตอน
การก าหนดเฉพาะเป้าหมายในการด าเนินงาน และให้พื้นท่ีคิดกระบวนงาน

เพื่อด าเนินการเอง
การก าหนด Mega Project เป็นภาพใหญ่ ทุกกรมร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนงานด้านกลุ่มเป้าหมายผ่านศูนย์สวัสดิการสังคมในระดับพื้นท่ี

เช่น ศพอส. ศพค. อพม. และสภาเด็กและเยาวชน
การบูรณาการร่วมกับส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่องความชัดเจนในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี
การบูรณาการคณะกรรมการชุดต่างๆ ใหเ้ป็นชุดเดียวและเป็นภาพรวมของทุกมิติ
การมี Center ให้ค าปรึกษาในเรื่องระเบียบและข้อกฎหมายให้กับพื้นท่ี
การลดขั้นตอน และการลดแบบฟอร์ม
การมีระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
การลดจ านวนครั้งของการประชุม ศปก.พม. เพื่อการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนในพื้นท่ี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน พม. ในระดับพื้นท่ี
การถ่ายโอนภารกิจเงินสงเคราะห์ทุกประเภทให้ อปท.
การท างานเชิงรุก สามารถชี้สถานการณ์ทางสังคมทุกระดับได้
การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายใต้กรมเป็นผู้ด าเนินการ

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร Brand และ Uniform 
ของ พม. เป็นเอกลักษณ์
การปรับโครงสร้าง อัตราก าลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน

ของหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่ 
การมีมาตรฐานองค์กร ในเรื่องการบริหารองค์กร 

การให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ
ควรพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อพม. และปรับโครงสรา้ง

ให้มาอยู่ใน สป. 
การปรับปรุงสถานที่ท างานของแต่ละจังหวัดให้เหมาะสม

กับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
การสนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/เทคโนโลยี

ทีท่ันสมัยให้เหมาะสม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร Happy Work Place
การมีหลักสูตรอบรมบุคลากร/ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง 

ก่อนปฏิบัติงานจริง
การปรับเปลี่ยนระบบการสนับสนุน จากการจัดซื้อ

เป็นการเช่า อาทิ การเช่ารถยนต์ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
การ Outsource งาน เป็นต้น



 เป้าหมาย : การเป็นเจ้าภาพด้านสังคม  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

การพัฒนางานการพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร

ควรมีการก าหนด Career path ให้ชัดเจน รวมถึงก าหนด
คุณสมบัติของการด ารงต าแหน่งให้ชัดเจนว่าจ าเป็นต้อง
มีองค์ความรู้ด้านใด มีประสบการณ์การท างานอย่างไร
จัดท าหลักสูตรการอบรมพัฒนาที่สอดคล้องกับ Career path 

ให้กับบุคลากรทั้งระบบและให้ทุกคนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
มีหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ องค์ความรู้

ทีจ่ าเป็นกับงานและสอดคล้องกับการเป็นเจ้าภาพ
ด้านสังคม เช่น ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
บุคลิกภาพ ทักษะองค์ความรู้ในการท างานที่จ าเป็น ภาษา 
กฎหมาย การน าเสนอและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
สร้างจิตส านึก ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ 

ให้บุคลากรกล้าคิดกล้าท าสิ่งใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง ซื่อสัตย์ 
ยอมรับความจริงและยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นต้น
มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันท้ังภายในหน่วยงาน 

และจากหน่วยงานภายนอก : coaching ศึกษาดูงาน KM
สร้างระบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้บุคคลสามารถ

พัฒนาตนเองได้ เช่น การเรียนออนไลน์ 

ยอมรับสถานการณ์และสภาพปัญหาตามความเป็นจริง เพ่ือก่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
การก าหนดนโยบายควรมีการประสาน/ศึกษาแนวนโยบายของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การท างานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเกิด
ความร่วมมือในการท างานได้ง่ายขึ้น
การบูรณาการการท างานควรเริ่มต้นตั้งแต่ส่วนกลาง ก าหนด/ถ่ายทอด

วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถปฏบิัติได้ เพ่ือให้การน านโยบายไปสู่การปฏบิัติ
เกิดประสิทธิภาพ ทุกหน่วยขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน 
ควรมีการวิเคราะห์ภารกิจงานของ พม. ว่า พม. ควรจะมีบทบาทในงาน

อย่างไรที่จะเป็นเจ้าภาพด้านสังคม เช่น ภารกิจงานใดที่ควรถ่ายโอนให้แก่ 
อปท. เพ่ือลดภาระงาน หรือมุ่งเน้นงานในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นผู้ก าหนด 
ผู้ประเมินติดตามให้ค าแนะน า หรือเป็นผู้ปฏิบัติ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมที่สามารถน ามาใช้ในการท างานหรืออ้างอิง 

เช่น ก าหนดแนวทางให้ชัดเจน มีฐานข้อมูลเดียวกันทั้งกระทรวง วิธีการ
จัดเก็บข้อมูลมีมาตรฐาน สืบค้นข้อมูลได้ มีระยะเวลาในการจัดเก็บ
ทีเ่หมาะสม และอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ และมีกระบวนการสร้างความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น มีคณะกรรมการรับรอง 
มีการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

สม่ าเสมอ เพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และมีการทบทวนและพัฒนากระบวนการท างานตลอด
สร้างนวัตกรรมในการท างาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน 

มี Best Practice

สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรใหม่ โดยผ่านกระบวนการ
ท างานที่จริงจัง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาสัมพันธ์
งานของ พม. ให้เป็นที่รู้จัก ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและเข้าถึงหน่วยงานได้ง่าย 
สร้างกระบวนการในการท างานเป็นทีม ไม่ท างานคนเดียว

/หน่วยเดียว สามารถท างานทดแทนกันได้ ลดขั้นตอน
หรือระยะเวลาในการท างาน
สร้างภาคีเครือข่ายในการท างาน ให้เครือข่ายเป็นกลไก

ส าคัญในการท างานในพ้ืนที่/ชุมชน และมีการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง



 เป้าหมาย : การเป็นเจ้าภาพด้านสังคม       (ภาคเหนือ) 

การพัฒนางานการพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร

ผู้น า : เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบและยุติธรรม/มีวิสัยทัศน์ที่ดี/มีความรู้ 
สามารถสอนงาน (Coaching) ลูกน้องได/้สร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับลูกน้อง/กล้าคิดกล้าท าในสิ่งทีถู่กต้อง
/มีทักษะในการสื่อสาร/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/อดทน 
อดกลั้น/ ใช้คนเป็นและจัดคนให้ตรงตามต าแหน่งงาน/ 
บริหารจัดการองค์กรได้ดี รวมถึงมีความสามารถในการ
บริหารเชิงบูรณาการ
ผู้ปฏิบัติ : มีความรู้และทักษะ ในงานที่รับผิดชอบ 

เทคโนโลยี-IT/ ภาษาต่างประเทศ/ การท างานเป็นทีม/ 
มีจิตอาสา/ มีบุคลิกภาพที่ด/ี คิดวิเคราะห์และคิด
นอกกรอบเชิงสร้างสรรค์/ แนวคิดเชิงนวัตกรรม/ 
การท าแผนเชิงยุทธศาสตร์
วิธี/กระบวนการพัฒนาคน :

- การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน/ 
Rotate งาน โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
หมุนเวียนงานอย่างชัดเจน

- ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- Coaching
- ฝึกอบรม/ นิเทศงานเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกต าแหน่ง/ 
สัมมนา กับสถาบันหรือวิทยากรที่เป็นเลิศในแต่ละด้าน

- KM ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน/ E – Learning
- ประเมินแบบ 360 องศา

สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
มีอัตราก าลังบุคลากรครบตามกรอบ
มีทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน
มีตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ในการขับเคลื่อนการท างาน

ร่วมกับจังหวัด
สร้างวัฒนธรรมองค์กร/ การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ท่ีดีกว่า
ใช้ Outsource
พัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม ดังนี้
One Home, One Plan, One Heart : Unity
ถอดบทเรียน One Home สู่การปฏิบัติ
นโยบายสอดคล้องกับงานในพ้ืนที่/การจัดท าแผนภาค
ส่วนกลางบูรณาการแผนงาน/งบประมาณที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 

ก่อนส่งจังหวัด และมีความชัดเจนในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ยกระดับมาตรฐานงาน/ บูรณาการความชัดเจนของเนื้องานแต่ละ

หน่วยงานร่วมกัน
น า IT มาใช้ในการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลเชิงประเด็น - กลุ่มเป้าหมาย/ 

ข้อมูลเชื่อถือได้/ต่อยอดข้อมูล SM/น าเสนอข้อมูลด้วยการประชาพิจารณ์
และหรือผ่านสื่อต่างๆ 
จัดสวัสดิการและรับประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
มีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและการประเมินลักษณะงาน/ 

ชุดความรู้ในการปฏิบัติงาน
ปรับคณะกรรมการให้เป็นชุดเดียว โดย กสจ.เป็นชุดใหญ่/พัฒนาระบบ

และศักยภาพการประชุม
ถ่ายโอนภารกิจเงินสงเคราะห์ทุกประเภทให้ท้องถิ่น รวมทั้งงานสภาเด็ก

และเยาวชน
เพ่ิมอัตราก าลัง นักวิเคราะห์/นักวิชาการ


