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กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 



ค ำน ำ 

    

แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ด าเนินงานกิจกรรม 
ตามแนวทางที่ก าหนด และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีศักยภาพ  
ภายใต้ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้ง การเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการด าเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเกิดการจัดสวัสดิการ
สังคมอย่างทั่ วถึง  เนื้ อหาประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. จ านวน ๓ กิจกรรม 
ได้แก่ ๑) กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมงาน กอพม. ระดับจังหวัด และ กอพม. อ าเภอ  
๒) กิจกรรมการส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด ๓) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น ระดับจังหวัด และ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด และแบบรายงานผลการด าเนินงาน  

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการขับเคลื่อน
งานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้สนใจตามสมควร และหากมีข้อสงสัยสามารถ 
ขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการได้ตลอดโครงการ 

 

 

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
ธันวาคม ๒๕๕๙           

 

ก 



สารบัญ 

 

 หน้า 
  

ค าน า ก 
แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑ 

๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. ๓ 
     ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมงาน กอพม. ระดับจังหวัด                                                     

                      และ กอพม. อ าเภอ 
๓ 

     ๑.๒ กิจกรรมการส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด ๕ 
     ๑.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ๖ 
๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด ๗ 
     กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด ๗ 

 
ภาคผนวก 

 

ผนวก ๑     โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. 
ผนวก ๒     โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวสัดิการสังคม 
               ระดับจังหวัด 
ผนวก ๓ ตารางงบประมาณที่จัดสรรให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการ      
                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ผนวก ๔     ส าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๐๘.๔/๓๘๕๗๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
                 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผนวก ๕     แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมงาน       
               กอพม. ระดับจังหวัด และ กอพม. อ าเภอ (กอส. ๐๑) 
ผนวก ๖     ตารางแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง 
               ความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผนวก ๗     รายชื่อพ้ืนที่จังหวัดชายแดนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง    
               ของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
ผนวก ๘     แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด    
               (กอส. ๐๒) 
ผนวก ๙     แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเชดิชูเกียรต ิอพม. ดีเด่น ระดับจังหวัด (กอส. ๐๓) 
ผนวก ๑๐   แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอ 
               เพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด (กอส. ๐๔) 

 
คณะผู้จัดท า 

 

 

 



๑ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

------------------------------------------- 

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุนอาสาสมัครให้เป็น
กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมในระดับพ้ืนที่ รวมถึงงานด้านการส่งเสริม 
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภาคประชาสังคมด้านการจัดสวัสดิการ
และพัฒนาสังคมและการส่งเสริมภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและสร้าง
ความร่ วมมือ เครื อข่ ายภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม ให้มี ส่ วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสั งคม  
และพัฒนาสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับการอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการภายใต้แผนงาน เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ผลผลิต อาสาและเครือข่าย  
ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 
เพ่ือการจัดสวัสดิการ ประกอบด้วย 

  ๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ 
      ๑.๑ การส่งเสริมการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด (กอพม. จังหวัด) และคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัคร  
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์อ าเภอ (กอพม. อ าเภอ) 
      ๑.๒ การส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด  
      ๑.๓ การเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น ระดับจังหวัด 
      (รายละเอียดภาคผนวก ๑) 

  ๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม 
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
และจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด (รายละเอียดภาคผนวก ๒) 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านอาสาสมัครและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายและภาคประชาสังคมมีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
จึงได้สนับสนุนงบประมาณไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 

   ๑. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระดับจังหวัด (กอพม. จังหวัด) และคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์อ าเภอ (กอพม. อ าเภอ)  
  ๒. การส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด โดยส่งเสริมสนับสนุน อพม. ให้เป็นแกนหลัก 
ในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม มีเครือข่าย อพม. และเครือข่ายอื่น ๆ ร่วมสนับสนุน 
  ๓. การเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่นระดับจังหวัด โดยการคัดเลือก อพม. ดีเด่น และ อพม. ดีเด่นพิเศษ 
   ๔. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ อพม. ในการปฏิบัติงาน 
  ๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการ อพม. และเครือข่าย เพ่ือจัดท าข้อเสนอการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม
ของจังหวัด 

  (รายละเอียดภาคผนวก ๓,๔)  



๒ 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
  เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 

การรายงานผล 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการด าเนินงาน

ด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน  
มายังกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

 

๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. 

วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ทุกระดับ 
  ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม
  ๓. เพ่ือเสริมพลังจิตอาสาในการพัฒนาสังคม และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ อพม. 

ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ ๑  การส่งเสริมการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง   
ของมนุษย์ระดับจังหวัด (กอพม. จังหวัด) และคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์อ าเภอ (กอพม. อ าเภอ) 

กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด (กอพม.จังหวัด) 
และคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ าเภอ (กอพม. อ าเภอ) 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
๑. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการ 

กอพม. จังหวัด และอนุกรรมการและเลขานุการ กอพม. อ าเภอ ด าเนินการจัดประชุม กอพม. จังหวัด  
และ กอพม. อ าเภอ ทุกอ าเภอ จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก ่

ครั้งที่  ๑  ภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 
ที่โอนจัดสรร งวดที่ ๑) 

ประเด็น/สาระการประชุม 
  ๑) แจ้งค าสั่งแต่งตั้ง กอพม. จังหวัด/กอพม. อ าเภอ องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ 
  ๒) จัดท าแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนา วิธีการขับเคลื่อนงาน อพม. ที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที ่
  ๓) ผลักดันให้ประธานอนุกรรมการ กอพม. อ าเภอ เข้าประชุม หัวหน้าหน่วยงานระดับ
อ าเภอประจ าเดือน หรือการประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้านประจ าเดือน โดยมีมติจาก กอพม.  จังหวัด แล้วน าเสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการไปยังอ าเภอต่าง ๆ ถือปฏิบัติ 
  ๔) พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบ อพม. ในจังหวัด ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 
การเป็น อพม. ดีเด่น (ระดับจังหวัด) และ อพม. ดีเด่นพิเศษ (ระดับภาค) เพ่ือรับการเชิดชูเกียรติประจ าปี 
  ๕) พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ อพม. 
  ๖) ยกระดับ กอพม. อ าเภอ ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ อพม. อ าเภอต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
งาน อพม. ในระดับพ้ืนที่ 
  ๗) เรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการ/อนุกรรมการ เห็นสมควร 
 
 



๔ 
 

 

ครั้งที่ ๒  ภายในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณที่โอนจัดสรร งวดที่ ๒) 
ประเด็น/สาระการประชุม 

  ๑) พิจารณารายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบงาน อพม. ของ กอพม. จังหวัด/กอพม. อ าเภอ 
  ๒) ถอดบทเรียนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงาน อพม. 

๓) พิจารณาตรวจสอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ อพม. 

การประชุม กอพม. จังหวัด และ กอพม. อ าเภอ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณที่โอนจัดสรร  
เป็นค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าวัสดุส านักงาน จากโครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. กิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการส่งเสริมงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เท่าที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถถัวจ่ายทุกรายการไม่เกินวงเงินที่ก าหนด 
(ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) 

๒. รายงานผลการด าเนินงานของ กอพม. จังหวัด และ กอพม. อ าเภอ ส่งให้กองกิจการอาสาสมัคร
และภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามแบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม 
การขับเคลื่อนงาน กอพม. จังหวัดและ กอพม. อ าเภอ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียดภาคผนวก ๕) 

๓. รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของ กอพม. จังหวัด  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ กอพม. ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมข้อเสนอแนะ  
ในการพัฒนาระบบงาน อพม. ของ กอพม. อ าเภอ ให้นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบอย่างน้อย  
ปีละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

**************************************** 
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กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้แทน อพม. ในจังหวัด ผู้แทน พมจ. ผู้แทนหน่วยงาน พส. ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพ้ืนที่ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 ๑. อพม. และ พมจ. ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของโครงการ โดยก าหนดกิจกรรม 

ด้านการพัฒนาสังคมหรือจังหวัดคัดเลือกจากประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างน้อย ๑ โครงการ  
 ส าหรับจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดน จ านวน ๓๒ จังหวัด ให้ร่วมก าหนดกรอบการด าเนิน

กิจกรรมการส่งเสริมบทบาท อพม. และองค์กร อพม. ในการจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างความมั่นคง  
ที่สอดคล้องกับแนวทางตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) เพ่ิมจากกิจกรรม 
ด้านการพัฒนาสังคม จังหวัดละอย่างน้อย ๑ กิจกรรม อาทิ กิจกรรมที่สร้างจิตส านึกรัก หวงแหนแผ่นดิน 
กิจกรรมลดปัญหาความขัดแย้งของคนในพ้ืนที่ กิจกรรมที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือร่วมเป็นเครือข่ายประสาน  
การด าเนินงานภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพ่ือการเฝ้าระวังและตรวจการณ์ปัญหา  
ความมั่ นคงที่ ก ระทบต่ อความมั่ นคงของมนุษย์  เ ช่ น  การหลบหนี เ ข้ า เมื อ ง  กลุ่ มที่ มี พฤติ กรรม 
เป็นภัยต่อความมั่นคง การค้ามนุษย์  เป็นต้น พร้อมขออนุมัติด า เนินงานโครงการและค่าใช้จ่ าย  
(รายละเอียดภาคผนวก ๖,๗) 

 ๒. พมจ. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ อพม. มีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยการมอบหมายภารกิจ 
ให้ อพม. ปฏิบัติงานตามที่ก าหนด และส่งเสริมให้ อพม. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 

 ๓. พมจ. และ อพม. ร่วมกันจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ก าหนด โดยมีเครือข่าย อพม. 
และเครือข่ายอ่ืน ๆ ร่วมกิจกรรม  

 ๔. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ อพม. ในภาพรวมของจังหวัด ตามแบบรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด ส่งให้กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียดภาคผนวก ๘) 

หมายเหตุ   สามารถบูรณาการงานรณรงค์ต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
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กิจกรรมที่ ๓  การเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น ระดับจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมาย  
   ผู้แทนภาคีเครือข่าย ผู้แทน พมจ. ผู้แทนหน่วยงาน พส. อพม. และประชาชนทั่วไป 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 

   ๑. ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น อพม.ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจ าปี ๒๕๖๐
ตามกรอบแนวทางการคัดเลือกและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   
   ๒. ตรวจสอบและพิจารณา อพม. ที่มีคุณสมบัติ ประวัติ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือเสนอ
ชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจ าปี ๒๕๖๐  
   ๓. เสนอรายชื่อ อพม.ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ต่อที่ประชุม กอพม. จังหวัด 
เพ่ือพิจารณาและคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ ๑ คน 
   ๔. จัดส่งประวัติและผลงาน อพม.ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม 
กอพม. จังหวัด ตามแบบประวัติและผลงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ 
ประจ าปี  ๒๕๖๐ พร้อมเล่มผลงานและ  File บรรจุข้อมูลใส่แผ่น CD มายังกองกิจการอาสาสมัคร 
และภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
   ๕. ส่งเสริม อพม. ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคัญของจังหวัด เช่น งานปีใหม่ งานวันพ่อแห่งชาติ
งานวันแม่แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย วันสงกรานต์ วันส าคัญพิธีทางศาสนา ฯลฯ 
   ๖. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ ของจังหวัด โดยอาจจัดร่วมกับ
งานส าคัญต่าง ๆ ของจังหวัด 
  ๗. รายงานผลการจัดกิจกรรม  มายังกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสั งคม  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามแบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
เชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่น ระดับจังหวัด (รายละเอียดภาคผนวก ๙) 
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๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด  

วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการด า เนินกิจกรรมทางสังคม 
๒.๒ เพ่ือจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด 

  ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย  
                            ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย 
  ๑. ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัด ได้แก่ อพม. ระดับต าบล/ระดับอ าเภอ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน/มูลนิธิ/สมาคม/องค์กรด้านอาสาสมัครชาวต่างประเทศ รวมภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
๕๐ เครือข่าย 

๒. ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
๑. พมจ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 

และจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด จ านวน ๑ ครั้ง โดยเชิญผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม 
๒. ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม และจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 

และจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด 
๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มายังกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามแบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอ (รายละเอียดในภาคผนวก ๑๐) เพ่ือน าข้อเสนอเข้าสู่เวทีสมัชชาภาคประชาสังคม 
ระดับประเทศ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว สามารถเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ/ภาคเอกชน  
ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุส านักงาน จากโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด เท่าที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถถัวจ่ายทุกรายการ
ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด 

**************************************** 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. 
------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล  
   ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ระดับจังหวัดและคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
และสนับสนุนสวัสดิการแก่ อพม . ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ อพม . มีการรวมกลุ่มในการท างาน 
เป็นเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ ได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  
การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมทางสังคมและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม  ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมตามภารกิจของกระทรวง โดย อพม. มีสิทธิได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะ เพ่ือยกระดับ
เป็นอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ อพม. ที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีสิทธิได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ โล่ประกาศเกียรติคุณ หรือเข็มเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน หรือวิธีการที่ กอพม . 
ประกาศก าหนด 
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เล็งเห็นความส าคัญของกลไกคณะกรรมการส่งเสริมงาน อพม. 
และการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท อพม . ในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐  
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม . เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ตามภารกิจของกระทรวงผ่านกลไกคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์อ าเภอ/ต าบล อพม. และเครือข่าย โดยยกระดับ อพม. ให้มีศักยภาพในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย  
และมีความสามารถในการจัดการปัญหาทางสังคมได้ทันท่วงที  รวมถึงเสริมพลังแก่ อพม. ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัคร  
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ทุกระดับ 
  ๒.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา
สังคม   
  ๒.๓ เพ่ือเสริมพลังจิตอาสาในการพัฒนาสังคม และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ อพม. 

๓. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๓ .๑ ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ทุกระดับ 
  ๓.๒ การส่งเสริมบทบาท อพม. ในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม 
  ๓.๓ การเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่น ระดับจังหวัด 
   
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย ... 



- ๒ - 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
   หน่วยงานในกระทรวง พม. ๗๖ จังหวัด อพม. เครือข่าย ภาคประชาสังคม และประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ๗๖ จังหวัด คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการส่งเสริมงาน อพม. จังหวัด/อ าเภอ 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ธันวาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖.  งบประมาณ 
   เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ ของกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  
แผนงานรองเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ผลผลิต อาสาและเครือข่ายที่ได้รับ  
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 
เพ่ือการจัดสวัสดิการ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม . งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ  

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ผู้ประสานโครงการ คือ 
  ๑. นางณัฐชา ทาวรมย์ หัวหนา้กลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย 
                         โทร ๐๒ ๖๕๙ ๖๑๖๖, ๐๙ ๒๒๖๕ ๓๑๓๐ 
  ๒. นางสาวทิพวรรณ วีระกุล นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
                      โทร ๐๒ ๖๕๙ ๖๓๙๔,  ๐๘ ๑๙๓๖ ๐๘๙๒ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๘.๑ แผนการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

๘.๒ เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
โดยมี อพม. เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นท่ี 

๘ .๓ อพม . ได้รับการยอมรับและมีภาพลักษณ์ที่ดี  ท าให้สังคมหันมาให้ความส าคัญ 
กับงานอาสาสมัครและงานด้านการพัฒนาสังคมมากขึ้น 

********************************* 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด 

................................................ 

๑. หลักการและเหตุผล 
    กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานด้านการส่งเสริม 
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภาคประชาสังคม ด้านการจัดสวัสดิการ
และพัฒนาสังคมและการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือ
เครือข่ ายภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม ให้ มี ส่ วนร่ วมในการจั ดสวั สดิ การสั งคมและพั ฒนาสั งคม  
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ซึ่งมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าว ข้อ ๙ ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม 
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาสังคม ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ 
ของประชาชน ชุมชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ขององค์กรภาคประชาสังคม และมีอ านาจหน้าที่
โดยเฉพาะในเรื่องที่ส าคัญ คือ (๕) จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
กับบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาประเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ดังนั้น กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม จึงได้ก าหนดให้มีโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นเวทีในการจัดท าข้อเสนอเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาสังคม ทั้งนี้ การด าเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด เป็นหน่วยส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านภาคประชาสังคมให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการด า เนินกิจกรรมทางสังคม 
๒.๒ เพ่ือจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 

ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

๓. วิธีการด าเนินงาน 
๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม 

ระดับจังหวัด เพ่ือระดมความคิดเห็นของเครือข่ายภาคประชาสังคม วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม และจัดท า
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด 

๓.๒ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือน าข้อเสนอเข้าสู่เวทีสมัชชาภาคประชาสังคม 
ระดับประเทศ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย ... 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ๗๖ จังหวัด และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด ๗๖ จังหวัด 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐  

๖. งบประมาณ 
  เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
แผนงาน เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ผลผลิต อาสาและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เพ่ือการจัดสวัสดิการ 
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายและภาคประชาสังคม  

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ผู้ประสานโครงการ คือ 
 ๑. นางวันดี ข าส าอางค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางสังคม  
            โทร ๐๒ ๖๕๙ ๖๑๕๙, ๐๘ ๑๙๓๔ ๗๓๙๒ 
  ๒. นายเอกลักษณ์ กุลทนันท์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
      โทร ๐๒ ๖๕๙ ๖๑๕๗, ๐๘ ๖๗๘๐ ๘๑๔๘ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมด้านสวัสดิการ 

และพัฒนาสังคม 
๗.๒ มีข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด 
๗.๓ เกิดความร่วมมือในการท างานของภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด 

********************************* 



ส่งเสรมิ

สนับสนุน

ความเขม้แขง็

ของเครอืขา่ย

และภาค

ประชาสังคม

กิจกรรม
รวม

2 งวด

รวม

งวด 1

ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดท า

ขอ้เสนอ

เพือ่การพัฒนา

และ

จัดสวัสดิการ

สังคม

ระดับจังหวัด

การส่งเสริม

บทบาท อพม. 

ในระดับจังหวัด

รวม

งวด 2

ส่งเสริมการ

ด าเนินงาน

กอพม.ระดับ

จังหวัดและอ าเภอ

เชิดชูเกยีรติ อพ

ม. 

ดีเด่นระดับ

จังหวัด

ค่าใช้จ่ายส าหรับ

อพม.ในการ

ปฏิบัติงาน

ราชการ

21,044,400 13,041,000  3,800,000  9,540,000  6,201,000  3,040,000  8,003,400  3,339,000  1,520,000  3,144,400

ภาคกลาง

1. ชัยนาท 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

2. นครนายก 192,400     122,500           50,000       50,000       32,500       40,000       69,900       17,500       20,000 32,400      

3. นครปฐม 222,400     142,000           50,000       80,000       52,000       40,000       80,400       28,000       20,000 32,400      

4. นนทบรีุ 212,400     135,500           50,000       70,000       45,500       40,000       76,900       24,500       20,000 32,400      

5. ปทุมธานี 222,400     142,000           50,000       80,000       52,000       40,000       80,400       28,000       20,000 32,400      

6. พระนครศรีอยธุยา 334,650     200,500           50,000      170,000      110,500       40,000     134,150       59,500       20,000 54,650      

7. ลพบรีุ 272,000     168,000           50,000      120,000       78,000       40,000     104,000       42,000       20,000 42,000      

8. สมุทรปราการ 212,400     135,500           50,000       70,000       45,500       40,000       76,900       24,500       20,000 32,400      

9. สมุทรสงคราม 182,400     116,000           50,000       40,000       26,000       40,000       66,400       14,000       20,000 32,400      

10. สมุทรสาคร 182,400     116,000           50,000       40,000       26,000       40,000       66,400       14,000       20,000 32,400      

11. สระบรีุ 292,000     181,000           50,000      140,000       91,000       40,000     111,000       49,000       20,000 42,000      

12. สิงหบ์รีุ 212,400     135,500           50,000       70,000       45,500       40,000       76,900       24,500       20,000 32,400      

13. สุพรรณบรีุ 262,000     161,500           50,000      110,000       71,500       40,000     100,500       38,500       20,000 42,000      

14. อา่งทอง 222,400     142,000           50,000       80,000       52,000       40,000       80,400       28,000       20,000 32,400      

15. กาญจนบรีุ 292,000     181,000           50,000      140,000       91,000       40,000     111,000       49,000       20,000 42,000      

ส่งเสริมการด าเนินงาน

กอพม.ระดับจังหวัดและอ าเภอ

พมจ.
งบประมาณ

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดสวัสดกิาร

กิจกรรมย่อย
ส่งเสรมิสนับสนุน

การขบัเคลื่อนงาน อพม.

งวดเงนิโอน งวดที ่1 งวดที ่2

ผนวก ๓

ตารางงบประมาณทีจ่ัดสรรให ้พมจ .ด าเนินการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560  

ส่วนราชการทีจ่ัดสรรงบประมาณ : กองกิจการอาสาสมคัรและภาคประชาสังคม 

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเตบิโตจากภายใน

แผนงานรองเสริมสร้างสวัสดกิารสังคมและยกระดบัคุณภาพชวีิต

ผลผลิต อาสาและเครือขา่ยทีไ่ดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ



ส่งเสรมิ

สนับสนุน

ความเขม้แขง็

ของเครอืขา่ย

และภาค

ประชาสังคม

กิจกรรม
รวม

2 งวด

รวม

งวด 1

ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดท า

ขอ้เสนอ

เพือ่การพัฒนา

และ

จัดสวัสดิการ

สังคม

ระดับจังหวัด

การส่งเสริม

บทบาท อพม. 

ในระดับจังหวัด

รวม

งวด 2

ส่งเสริมการ

ด าเนินงาน

กอพม.ระดับ

จังหวัดและอ าเภอ

เชิดชูเกยีรติ อพ

ม. 

ดีเด่นระดับ

จังหวัด

ค่าใช้จ่ายส าหรับ

อพม.ในการ

ปฏิบัติงาน

ราชการ

21,044,400 13,041,000  3,800,000  9,540,000  6,201,000  3,040,000  8,003,400  3,339,000  1,520,000  3,144,400

ส่งเสริมการด าเนินงาน

กอพม.ระดับจังหวัดและอ าเภอ

พมจ.
งบประมาณ

กิจกรรมย่อย
ส่งเสรมิสนับสนุน

การขบัเคลื่อนงาน อพม.

งวดเงนิโอน งวดที ่1 งวดที ่2

16. ราชบรีุ 262,000     161,500           50,000      110,000       71,500       40,000     100,500       38,500       20,000 42,000      

17. เพรชบรีุ 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

18. ประจวบคีรีขนัธ์ 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

ภาคเหนือ

19. เชียงราย 354,650     213,500           50,000      190,000      123,500       40,000     141,150       66,500       20,000 54,650      

20. เชียงใหม่ 436,000     259,000           50,000      260,000      169,000       40,000     177,000       91,000       20,000 66,000      

21. น่าน 312,000     194,000           50,000      160,000      104,000       40,000     118,000       56,000       20,000 42,000      

22. พะเยา 242,400     155,000           50,000      100,000       65,000       40,000       87,400       35,000       20,000 32,400      

23. แพร่ 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

24. แม่ฮ่องสอน 222,400     142,000           50,000       80,000       52,000       40,000       80,400       28,000       20,000 32,400      

25. ล าปาง 292,000     181,000           50,000      140,000       91,000       40,000     111,000       49,000       20,000 42,000      

26. ล าพนู 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

27. อตุรดิตถ์ 242,400     155,000           50,000      100,000       65,000       40,000       87,400       35,000       20,000 32,400      

28. พษิณุโลก 242,400     155,000           50,000      100,000       65,000       40,000       87,400       35,000       20,000 32,400      

29. สุโขทัย 242,400     155,000           50,000      100,000       65,000       40,000       87,400       35,000       20,000 32,400      

30. เพชรบรูณ์ 272,000     168,000           50,000      120,000       78,000       40,000     104,000       42,000       20,000 42,000      

31.พจิติร 282,000     174,500           50,000      130,000       84,500       40,000     107,500       45,500       20,000 42,000      

32. ก าแพงเพชร 272,000     168,000           50,000      120,000       78,000       40,000     104,000       42,000       20,000 42,000      

33. นครสวรรค์ 312,000     194,000           50,000      160,000      104,000       40,000     118,000       56,000       20,000 42,000      

34. อทัุยธานี 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

35. ตาก 242,400     155,000           50,000      100,000       65,000       40,000       87,400       35,000       20,000 32,400      

ภาคใต้

36. กระบี่ 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88


ส่งเสรมิ

สนับสนุน

ความเขม้แขง็

ของเครอืขา่ย

และภาค

ประชาสังคม

กิจกรรม
รวม

2 งวด

รวม

งวด 1

ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดท า

ขอ้เสนอ

เพือ่การพัฒนา

และ

จัดสวัสดิการ

สังคม

ระดับจังหวัด

การส่งเสริม

บทบาท อพม. 

ในระดับจังหวัด

รวม

งวด 2

ส่งเสริมการ

ด าเนินงาน

กอพม.ระดับ

จังหวัดและอ าเภอ

เชิดชูเกยีรติ อพ

ม. 

ดีเด่นระดับ

จังหวัด

ค่าใช้จ่ายส าหรับ

อพม.ในการ

ปฏิบัติงาน

ราชการ

21,044,400 13,041,000  3,800,000  9,540,000  6,201,000  3,040,000  8,003,400  3,339,000  1,520,000  3,144,400

ส่งเสริมการด าเนินงาน

กอพม.ระดับจังหวัดและอ าเภอ

พมจ.
งบประมาณ

กิจกรรมย่อย
ส่งเสรมิสนับสนุน

การขบัเคลื่อนงาน อพม.

งวดเงนิโอน งวดที ่1 งวดที ่2

37. ชุมพร 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

38. ตรัง 262,000     161,500           50,000      110,000       71,500       40,000     100,500       38,500       20,000 42,000      

39. นครศรีธรรมราช 416,000     246,000           50,000      240,000      156,000       40,000     170,000       84,000       20,000 66,000      

40. นราธวิาส 292,000     181,000           50,000      140,000       91,000       40,000     111,000       49,000       20,000 42,000      

41. ปตัตานี 282,000     174,500           50,000      130,000       84,500       40,000     107,500       45,500       20,000 42,000      

42. พงังา 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

43. พทัลุง 272,000     168,000           50,000      120,000       78,000       40,000     104,000       42,000       20,000 42,000      

44. ภเูกต็ 182,400     116,000           50,000       40,000       26,000       40,000       66,400       14,000       20,000 32,400      

45. ยะลา 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

46. ระนอง 202,400     129,000           50,000       60,000       39,000       40,000       73,400       21,000       20,000 32,400      

47. สงขลา 334,650     200,500           50,000      170,000      110,500       40,000     134,150       59,500       20,000 54,650      

48. สตูล 222,400     142,000           50,000       80,000       52,000       40,000       80,400       28,000       20,000 32,400      

49. สุราษฎร์ธานี 364,650     220,000           50,000      200,000      130,000       40,000     144,650       70,000       20,000 54,650      

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

50. กาฬสิทธ์ 354,650     213,500           50,000      190,000      123,500       40,000     141,150       66,500       20,000 54,650      

51. ขอนแกน่ 446,000     265,500           50,000      270,000      175,500       40,000     180,500       94,500       20,000 66,000      

52. ชัยภมูิ 334,650     200,500           50,000      170,000      110,500       40,000     134,150       59,500       20,000 54,650      

53. นครพนม 282,000     174,500           50,000      130,000       84,500       40,000     107,500       45,500       20,000 42,000      

54. นครราชสีมา 506,000     304,500           50,000      330,000      214,500       40,000     201,500      115,500       20,000 66,000      

55. บรีุรัมย์ 416,000     246,000           50,000      240,000      156,000       40,000     170,000       84,000       20,000 66,000      

56. มหาสารคาม 292,000     181,000           50,000      140,000       91,000       40,000     111,000       49,000       20,000 42,000      

57. มุกดาหาร 222,400     142,000           50,000       80,000       52,000       40,000       80,400       28,000       20,000 32,400      

58. ยโสธร 242,400     155,000           50,000      100,000       65,000       40,000       87,400       35,000       20,000 32,400      

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5


ส่งเสรมิ

สนับสนุน

ความเขม้แขง็

ของเครอืขา่ย

และภาค

ประชาสังคม

กิจกรรม
รวม

2 งวด

รวม

งวด 1

ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดท า

ขอ้เสนอ

เพือ่การพัฒนา

และ

จัดสวัสดิการ

สังคม

ระดับจังหวัด

การส่งเสริม

บทบาท อพม. 

ในระดับจังหวัด

รวม

งวด 2

ส่งเสริมการ

ด าเนินงาน

กอพม.ระดับ

จังหวัดและอ าเภอ

เชิดชูเกยีรติ อพ

ม. 

ดีเด่นระดับ

จังหวัด

ค่าใช้จ่ายส าหรับ

อพม.ในการ

ปฏิบัติงาน

ราชการ

21,044,400 13,041,000  3,800,000  9,540,000  6,201,000  3,040,000  8,003,400  3,339,000  1,520,000  3,144,400

ส่งเสริมการด าเนินงาน

กอพม.ระดับจังหวัดและอ าเภอ

พมจ.
งบประมาณ

กิจกรรมย่อย
ส่งเสรมิสนับสนุน

การขบัเคลื่อนงาน อพม.

งวดเงนิโอน งวดที ่1 งวดที ่2

59. ร้อยเอด็ 386,000     226,500           50,000      210,000      136,500       40,000     159,500       73,500       20,000 66,000      

60. เลย 302,000     187,500           50,000      150,000       97,500       40,000     114,500       52,500       20,000 42,000      

61. ศรีสะเกษ 406,000     239,500           50,000      230,000      149,500       40,000     166,500       80,500       20,000 66,000      

62. สกลนคร 354,650     213,500           50,000      190,000      123,500       40,000     141,150       66,500       20,000 54,650      

63. สุรินทร์ 344,650     207,000           50,000      180,000      117,000       40,000     137,650       63,000       20,000 54,650      

64. หนองคาย 242,400     155,000           50,000      100,000       65,000       40,000       87,400       35,000       20,000 32,400      

65. หนองบวัล าภู 212,400     135,500           50,000       70,000       45,500       40,000       76,900       24,500       20,000 32,400      

66. อ านาจเจริญ 222,400     142,000           50,000       80,000       52,000       40,000       80,400       28,000       20,000 32,400      

67. อดุรธานี 386,000     226,500           50,000      210,000      136,500       40,000     159,500       73,500       20,000 66,000      

68. อบุลราชธานี 436,000     259,000           50,000      260,000      169,000       40,000     177,000       91,000       20,000 66,000      

69. บงึกาฬ 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

ภาคตะวันออก

70. ฉะเชิงเทรา 272,000     168,000           50,000      120,000       78,000       40,000     104,000       42,000       20,000 42,000      

71. ชลบรีุ 272,000     168,000           50,000      120,000       78,000       40,000     104,000       42,000       20,000 42,000      

72. ระยอง 232,400     148,500           50,000       90,000       58,500       40,000       83,900       31,500       20,000 32,400      

73. จนัทรบรีุ 262,000     161,500           50,000      110,000       71,500       40,000     100,500       38,500       20,000 42,000      

74. ตราด 222,400     142,000           50,000       80,000       52,000       40,000       80,400       28,000       20,000 32,400      

75. ปราจนีบรีุ 222,400     142,000           50,000       80,000       52,000       40,000       80,400       28,000       20,000 32,400      

76. สระแกว้ 242,400     155,000           50,000      100,000       65,000       40,000       87,400       35,000       20,000 32,400      

งบโอนทัง้หมด 21,044,400 13,041,000 3,800,000 9,540,000 6,201,000 3,040,000 8,003,400 3,339,000 1,520,000 3,144,400 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส าหรับ อพม. ในการปฏบิติังานราชการ เบกิจ่ายตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๘๕๗๘ 

               เร่ือง การเบกิจ่ายเงินในการด าเนินงานด้านอาสาสมัครพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ลงวนัที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙







ผนวก ๕ 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน กอพม. ระดับจังหวัด และกอพม. อ าเภอ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ...................................................... 

------------------------------------------------- 

๑. การด าเนินการตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสวัสดิการแก่ อพม. อาทิ การคัดเลือก อพม. ดีเด่น และ อพม. ดีเด่นพิเศษ  
    การพัฒนาความรู้และทักษะ เพ่ือยกระดับเป็นอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ล าดับที ่ เร่ืองที่ด าเนินการ รายละเอียด ผลการด าเนนิการ 

  
 
 
 

  

๒. การส่งเสริม สนับสนุน อพม. ให้รวมกลุ่มการท างานเป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของ กอพม. จังหวัด/กอพม. อ าเภอ 

ล าดับที ่
ประเภทของเครือข่ายที่ส่งเสริม 

การจัดตั้ง/สนับสนนุการด าเนนิงาน 
(เช่น ด้านเด็ก) 

ชื่อเครือข่าย 
องค์ประกอบ (จ านวน)/

ประธาน 
วัตถุประสงค์การจัดตัง้ 

ผลการด าเนนิงาน 
ของเครือข่าย 

  
 
 
 
 

    

๓. การตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ อพม. 

ล าดับที ่ ประเด็นร้องเรียน รายละเอียด การด าเนินการ/ผลการด าเนินการ 

  
 
 
 

  

กอส. ๐๑ 



๔. การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือ กอพม. หรือ กอพม. จังหวัด มอบหมาย 

ล าดับที ่ เร่ือง/ประเด็น รายละเอียด การด าเนินการ/ผลการด าเนินการ 

  
 
 
 
 

  

๕. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ภายใต้ กอพม. จังหวัด/กอพม. อ าเภอ 

ล าดับที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที ่ ผลการด าเนนิงาน 

  
 
 
 
 

   

๖. ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงาน อพม. 

ล าดับที ่ เร่ือง/ประเด็น รายละเอียดข้อเสนอ กอพม. ที่เสนอแนะ 

  
 
 
 
 

  

ลงชื่อ ................................................ ผู้รายงาน  

                                                           ( ...................................................... ) 

        ต าแหน่ง ................................................................. 



ผนวก ๖ 

ตารางแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพ่ือผนึกก าลังจัดระบบป้องกันชายแดนให้สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ๓. หน่วยงานก ากับประเด็นยุทธศาสตร์ : กระทรวงกลาโหม 
๔. หน่วยงานหลัก : กระทรวงกลาโหม       ๕. หน่วยงานสนับสนุน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ล าดับ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน(รายข้อ

ของประเด็น
ยุทธศาสตร์) 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 

พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ 

แนวทาง
ประเมินผล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ เชิงปริมาณ คุณภาพ 

จังหวัด
ชั้นใน 

จังหวัด
ชายแดน 

จังหวัด
ชายฝั่ง
ทะเล 

งบภารกิจ
กระทรวง 

งบ
ยุทธศาสตร์

พัฒนา
จังหวัด 

งบองค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๑ 
 
 
 

การจัดระเบียบชุมชน
และเสริมสร้างระบบ
หมู่บ้านเข้มแข็งให้
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี โดยมุ่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ระบบหมู่บ้าน
ชายแดน 
 

หมู่บ้านเสี่ยงภัยตาม
แนวชายแดนได้รับการ
พัฒนาระบบป้องกัน
ชายแดนให้สามารถแจ้ง
เตือนสถานการณ์ 
ปัญหาและผลกระทบ
ต่อความม่ันคงได้
ล่วงหน้าและต่อเน่ือง 
รวมท้ังพัฒนาเป็น
เครือข่ายหมู่บ้าน
ชายแดนท่ีมีความพร้อม
ในการเฝ้าตรวจ 
ลาดตระเวน สกัดกั้นใน
พื้นท่ีเป้าหมายร่วมงาน
กับหน่วยงานรัฐ 

- จ านวนองค์กร 
อพม. ท่ีเป็น
เครือข่าย
ด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความ
มั่นคง ท่ีมีความ
สอดคล้องกับ
แนวทางตาม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ 
- จ านวนพื้นท่ี
เป้าหมายท่ีมี
การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ
มั่นคง โดยมี 
อพม. และ
องค์กร อพม. 
เป็นแกนหลัก
ด าเนินการ 

จ านวน
ประชาชน 
ในพื้นท่ี 
เป้าหมายท่ีร่วม
เป็นเครือข่าย
การเฝ้าระวัง
และเตือนภัย 
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ี
กระทบต่อ
ความมั่นคง 
ของประเทศ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงาน
อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
 

 √  1,480,000   พมจ. 
รายงาน 
ผลการ
ด าเนินงาน
ตามแบบ
รายงาน 
 

กองกิจการ
อาสาสมัคร
และภาค
ประชา
สังคม 

 



ผนวก ๗ 

รายช่ือพื้นที่จังหวัดชายแดนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

๑. กาญจนบุรี 
๒. จันทบุรี 
๓. ชุมพร 
๔. เชียงราย 
๕. เชียงใหม่ 
๖. ตราด 
๗. ตาก 
๘. นครพนม 
๙. นราธิวาส 
๑๐. น่าน 
๑๑. บึงกาฬ 
๑๒. บุรีรัมย์ 
๑๓. ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔. ปัตตานี  
๑๕. พะเยา 
๑๖. พิษณุโลก 
๑๗. เพชรบุรี 
๑๘. มุกดาหาร 
๑๙. แม่ฮ่องสอน 
๒๐. ยะลา 
๒๑. ระนอง 
๒๒. ราชบุรี 
๒๓. เลย 
๒๔. ศรีสะเกษ 
๒๕. สงขลา 
๒๖. สตูล 
๒๗. สระแก้ว 
๒๘. สุรินทร์ 
๒๙. หนองคาย 
๓๐. อ านาจเจริญ 
๓๑. อุตรดิตถ์ 
๓๒. อุบลราชธานี 



ผนวก ๘ 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ...................................................... 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย และ

จ านวนแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์กร อพม. และ
เครือข่าย 

ที่ร่วมด าเนินการ 

จ านวน อพม.  
ที่ร่วมจัด
กิจกรรม 

งบประมาณ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่จัดกิจกรรม 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  

ลงชื่อ ................................................ ผู้รายงาน  

                                                                    ( ...................................................... ) 

               ต าแหน่ง ................................................................. 

กอส. ๐๒ 



ผนวก ๙ 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น ระดับจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ...................................................... 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ขั้นตอน/ กิจกรรมย่อย 

ที่ส าคัญ 

กลุ่มเป้าหมาย (คน/เครือข่าย) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
จ านวน อพม.ที่ร่วมกิจกรรม 

ประเภทและจ านวนเครือข่าย
อ่ืน ๆ ที่บูรณาการ 

(ระบุชื่อเครือข่ายและจ านวน) 

อพม.
ระดับ
ต าบล 

อพม.
ระดับ
อ าเภอ 

อพม.
ระดับ
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
     ลงชื่อ ......................................... ผู้รายงาน  

                                                               ( .................................................. ) 
ต าแหน่ง ................................................. 

กอส. ๐๓ 



ผนวก ๑๐  

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ระดับจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ...................................................... 

กิจกรรม 

ประเด็นข้อเสนอ 
เพื่อ 

การพัฒนา 
และ 

จัดสวัสดิการสังคม   

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม/โครงการแยกตามประเภทเครือข่าย (คน/เครือข่าย) 

รวม 
(คน/

เครือข่าย) 

อพม. 
ระดับ 
ต าบล 

อพม.  
ระดับ 
อ าเภอ 

ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 
ในชุมชน 

กลุ่ม
องค์กร 
สตรี 

ชมรมคลัง
ปัญญา
ผู้สูงอายุ 

องค์กร 
สาธารณ 
ประโยชน์ 

องค์กร
สวัสดิการ

ชุมชน 

องค์กร
พัฒนา
เอกชน/
มูลนิธิ/
สมาคม/

องค์กรด้าน
อาสาสมัคร

ชาว
ต่างประเทศ 

เครือข่าย 
อื่นๆ 
(ระบุ 

ประเภท
เครือข่าย/

ชื่อ/ 
จ านวน) 

               

     

 
 
 

      ลงชื่อ ......................................... ผู้รายงาน  
                                                                            ( .................................................. ) 

ต าแหน่ง ................................................. 

กอส. ๐๔ 



รายช่ือเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ร่วมกิจกรรม 

ล าดับที ่
ชื่อ/ท่ีอยู ่เครือข่ายภาคประชาสังคม 

ที่ร่วมกิจกรรม 
ประเภทเครือข่าย 

ชื่อ – นามสกลุ ผู้แทนเครือข่าย 
ที่ร่วมกิจกรรม 

หมายเลขโทรศัพทติ์ดต่อ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



คณะผู้จัดท า 

นายอ าพร ณ นิโรจน์   ผู้อ านวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 

นางณัฐชา ทาวรมย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย 

นางสาวทิพวรรณ วีระกุล  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 

นางสาวสุพัตรา ตะกรุดทอง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

นางสาวอลิษา ปรีดาศักดิ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

นางสาวภัทรภร ผลฉัตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวพนิดา สาระคง  นักพัฒนาสังคม 

ที่อยู่ 

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๙ ๖๓๙๔ 
โทรสาร ๐๒ ๖๕๙ ๖๓๙๓ 
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