แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
โครงกำร/กิจกรรม ขันตอนกำรดำเนินงำน

กองกฎหมำย
พืนที่ดำเนินงำน
ส่วนกลำง

ส่วนภูมิภำค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่ำเป้ำหมำย

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลือ่ มลำและสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
แผนงำน : พืนฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
ลดควำมเหลือ่ มลำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำงำนด้ำนสังคม
กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อเสนอและพัฒนำนโยบำยและแผนด้ำนกำรพัฒนำสังคม
และควำมมัน่ คงของมนุษย์
1.โครงกำรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยในภำรกิจกระทรวง
100 คน
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ
สวัสดิการตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวงและพัฒนาแนวทางการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการของประชาชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ฯ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : บรรยาย/อภิปราย/ประชุมเชิงปฎิบัติการ
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ
และสามารถพัฒนาแนวทางการเข้าถึงสิทธิของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ
ตามกฎหมายในภารกิจกระทรวง
ผลลัพธ์ : พัฒนาแนวทางในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชาชนตามกฎหมาย

งบประมำณ

390,100

ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ

รวม
ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ

390,100

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
โครงกำร/กิจกรรม ขันตอนกำรดำเนินงำน

กองกฎหมำย
พืนที่ดำเนินงำน
ส่วนกลำง

ส่วนภูมิภำค
(ระบุจังหวัด)

2. โครงกำรอบรมซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยปฏิบัติรำชกำร
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ปฏิบัติราชการ แก่บุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
สามารถรับรู้กฎหมายและนาไปใช้อย่างถูกต้องและใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ฯ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : บรรยาย/อภิปราย/ประชุมเชิงปฎิบัติการ
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปฏิบัติราชการ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึน้

ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปฎิบัติราชการ
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ

100 คน

502,400

ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ

รวม
ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ

502,400

กองการต่างประเทศ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
พืนที่ด้าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ขันตอนการด้าเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ม.ค. 62 - มี.ค. 63)

รวม

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก: หลัก จัดท้าข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ASCC
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร การรายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานตามแผนงานประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชา
สังคมที่เกีย่ วข้อง เพื่อลดอุปสรรคและข้อท้าทายต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
รวม จ้านวน 45 คน
1.3 วิธีการ/ขัน้ ตอนการด้าเนินงาน
อบรม,อภิปราย
ตัวชี้วัด: รายงานการประชุม
ผลผลิต: เครือข่ายเสาสังคมฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะ
สามารถบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่เกีย่ วข้อง

ขอนแก่น

45 คน

165,300

45 คน

165,300

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

กองการต่างประเทศ

พืนที่ด้าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ขันตอนการด้าเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค. - ธ.ค. 62)

ม.ค. 62 - มี.ค. 63)

รวม

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ผลลัพธ์: เพื่อลดอุปสรรคในการด้าเนินงาน และส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างกัน และสามารถ
ประสานความร่วมมือได้ด้วยวิธีที่ไม่เป็นทางการ รวมถึงร่วมการพิจารณาประเด็นท้าทาย/ประเด็นใหม่
ที่อาจอุบัติขนึ้ และอาจมีความร่วมมือระหว่างกัน
2โครงการสัมมนาเชื่อมโลกกับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและยัง่ ยืน
1.. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่บุคลากรใน พม. และหน่วยงานที่ด้าเนินงานด้านสังคม ในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับการด้าเนินงานตามกรอบแนวคิดสากลของสหประชาชาติในด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง ที่ พม. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวของไทย
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่กระทรวง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาค
ส่วนต่างๆ จ้านวน 50 คน
1.3 วิธีการ/ขัน้ ตอนการด้าเนินงาน
อบรม,อภิปราย
ตัวชี้วัด: ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถน้าความรูแ้ ละ
ประสบการณ์จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้และขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ผลผลิต: ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรูค้ วามเข้าใจประเด็นที่เกีย่ วข้องกับการด้าเนินงานตามกรอบ
แนวคิดสากลของสหประชาชาติในด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และวาระ
ใหม่แห่งการพัฒนาเมือง
ผลลัพธ์: น้าไปประยุกต์ใช้และขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ขอนแก่น

50 คน

252,200

50 คน

252,200

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
กองตรวจราขการ (สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัด 76 จังหวัด)
พื้นที่ดาเนิ นงาน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.2562)

(ม.ค.-ม.ค.2563)

ค่าเป้ าหมาย

งบประมาณ

190,300

37,347,900

รวม

ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิต โครงการช่วยเหลือคุม้ ครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม ประสาน และดาเนิ นการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
โครงการช่วยเหลือคุม้ ครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด 76 จังหวัด
ให้ขบั เคลือ่ นงานตามภารกิจของกระทรวง สูป่ ระชาชนได้อย่างทัวถึ
่ ง
2. เพือ่ สนับสนุนงบประมาณให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด 76 จังหวัด
ในการช่วยเหลือผู ้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทีเ่ กิดขึ้นโดยปัจจุบนั ทันด่วน และจะต้องได้รบั การ
แก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอืน่ ตามมา
กลุม่ เป้ าหมาย ประชาชนผู ้ประสบปัญหาทางสังคม จานวน 761,200 คน
วิธีการ/ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด ดาเนินการให้ประชาชนผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
ได้รบั การบริการด้านสวัสดิการสังคมโดยการให้คาแนะนาปรึกษา เยีย่ มบ้าน ตลอดจนการช่วยเหลือ
ในการส่งต่อหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และบริหารจัดการงานตามภารกิจของกระทรวง
2. สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด ดาเนินการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผูป้ ระสบ
ปัญหาทางสังคม โดยขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินตามระเบียบ พม.ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู ้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

P

คน

63,400
คน

12,217,100

253,700
คน

49,565,000

พื้นที่ดาเนิ นงาน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.2562)

(ม.ค.-มี.ค.2563)

ค่าเป้ าหมาย

งบประมาณ

รวม

ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ

ตัวชี้วดั : จานวนผู ้ประสบปัญหาทางสังคมทีไ่ ด้รบั บริการสวัสดิการสังคม จานวน 761,200 คน
ผลผลิต : สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด 76 จังหวัด สามารถดาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจของกระทรวง
ผลลัพธ์ : ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายทีป่ ระสบปัญหาความเดือดร้อนได้รบั ความช่วยเหลือคุม้ ครอง บรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ตามระเบียบ พม.ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ ช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมลา้ และสร้างการเติบโตจากภายใน
P

4,095,500

1,347,600

5,443,100

3,027,000

1,016,600

4,043,600

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน

517,200

172,400

689,600

2. ค่าสาธารณูปโภค

2,509,800

844,200

3,354,000

1,068,500

331,000

1,399,500

1,068,500

331,000

1,399,500

ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กิจกรรมหลัก จัดทาข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์

กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

P

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
กองตรวจราขการ (สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส , ปัตตานี , ยะลา และสงขลา)
พื้นที่ดาเนิ นงาน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.2562)

(ม.ค.-ม.ค.2563)

ค่าเป้ าหมาย

งบประมาณ

1,797

5,421,800

รวม

ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิต โครงการช่วยเหลือคุม้ ครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม ประสาน และดาเนิ นการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
โครงการช่วยเหลือคุม้ ครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัว
ได้รบั การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548
และมติ ครม.ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีสานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา และสงขลา เป็ นหน่วยงานหลักในพื้นทีใ่ นการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ
กลุม่ เป้ าหมาย ผู ้ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีการ/ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด 4 จชต. ให้กำรช่วยเหลือผูไ้ ด้รับผลกระทบฯ
ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา ตามมติ ครม.เมือ่ วันที่ 31 พ.ค.2548 และมติ ครม.ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณี เสียชีวติ รายละ 6,000 บาท กรณีบาดเจ็บ รายละ 3,000 บาท
2. ช่วยเหลือเป็ นเงินฟื้ นฟูสมรรถภาพผูบ้ าดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ รายละ 200,000 บาท
3. จ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่บตุ รผูเ้ สียชีวติ บาดเจ็บสาหัส /พิการ จนจบปริญญาตรี (ตามระดับการศึกษา
เดือนละ 1,000/1,500/2,500 บาท)

P

คน

599
คน

1,806,600

2,396
คน

7,228,400

พื้นที่ดาเนิ นงาน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.2562)

(ม.ค.-มี.ค.2563)

ค่าเป้ าหมาย
4. จ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่ผู ้พิการ เดือนละ 1,000 – 3,000 บาท ตามลักษณะความพิการ
5. สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท
6. ช่วยเหลือครอบครัวผู ้ทีอ่ ปุ การะเด็กทีท่ งั้ บิดาและมารดาเสียชีวติ จากเหตุการณ์ความไม่สงบแบบครอบครัวอุปถัมภ์
รายละ 2,000 บาท/เดือน กรณีอปุ การะเกิน 2 คนขึ้นไป ให้เหมาจ่าย 5,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

ตัวชี้วดั : จานวนผู ้ได้รบั ผลกระทบฯ ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือเยียวยา จานวน 7,189 คน
ผลผลิต : 1.สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดาเนินงาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามภารกิจของกระทรวง
2.ผู ้ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และครอบครัวได้รบั การช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมติ ครม. ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลลัพธ์ : ครอบครัวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ สามารถดารงชีวติ
อยูไ่ ด้ตามอัตภาพ บุตรได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือดูแล และแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวในการดูแลผูท้ พ่ี กิ ารจากเหตุความไม่สงบ ทาให้ครอบครัวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ
มีทศั นคติทด่ี ตี ่อภาครัฐ

งบประมาณ

รวม

ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กองต่อต้านการค้ามนุษย์ (สป.พม.)

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

36,257,445

9,154,525

40,700 คน
45,411,970
(ไตรมาสที่ 1 - 4)

แผนงาน การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
กิจกรรมหลัก การพัฒนากลไกเชิงนโยบายที่ก่อให้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและผลักดันนโยบาย และแผนปฏิบัติการระดับชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้เกิดผลในการปฏิบัติทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 – 2580 รวมถึง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์การ
ระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างครบวงจร
3) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของภาคีเครือข่ายให้สามารถดาเนินงานเป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน
รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

36,257,445

9,154,525

45,411,970

9,042,450

4,238,725

2 เรื่อง
(ไตรมาสที่ 1-4)

13,281,175

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การขับเคลื่อนงานคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด และการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับ
พื้นที่
2) การนาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไปสู่การ
ปฏิบัติและติดตามผลการดาเนินงาน
3) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศต้นทาง และปลายทาง
ระดับทวิภาคี และพหุภาคี
4) การพัฒนาและบูรณาการข้อมูลผู้เสียหายระดับจุลภาคของสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย
ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จานวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (2 เรื่อง)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของจานวนนโยบายและมาตรการที่หน่วยงาน
นาไปสู่การปฏิบัติ
ผลผลิต : แผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ผลลัพธ์ : จานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนและแนวทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ
หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับชาติและระดับพื้นที่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปีงบประมาณ 2563




ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

4,051,250
1,465,200

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

812,725

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

4,863,975
1,465,200

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

การยกร่างคู่มือการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โครงการความร่วมมือภายใต้โครงการ MIEUX ปรับปรุงชุดคู่มือ และ
Training of the Trainer และประชุมย่อย ครั้งที่ 1
การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัด จานวน 76 จังหวัดๆ ละ 1 อัตรา (เดือนละ 15,000 บาท)
: โอนจัดสรรให้ พมจ.
กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆและการป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์ ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างทีมสหวิชาชีพในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายพื้นที่เพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ ชุมชน
รวมถึงในสถานศึกษา
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
สถานประกอบการ (ภาคธุรกิจ) รวมถึงกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

100,000



6,000



งบประมาณ

100,000
6,000

12,000

3,420,000

3,420,000

6,840,000

21,597,195

2,615,800


39,400 คน
(ไตรมาสที่ 1-4)

24,212,995

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
2) การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทางเลือก สร้างรายได้ ตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูก
ล่อลวง
3) การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์
4) การเผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ของประเทศไทยทุกช่องทาง เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั้งใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น
ของรัฐบาลไทยที่ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการสร้าง
ความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้า
มนุษย์
5) การส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เกิดการตระหนัก
รู้เพื่อให้รู้เท่าทัน และป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และไม่เข้าสู่ขบวนการค้า
มนุษย์
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จานวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้า
มนุษย์ เเละสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ (39,400 คน)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับความรู้
เรื่องการค้ามนุษย์ สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ได้
ผลผลิต : ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง ได้รับความรู้เรื่องการค้า
มนุษย์ และการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

ผลลัพธ์ : ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง มีภูมิคุ้มกันและเป็นผู้เฝ้า
ระวังในพื้นที่ได้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการกองต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ดาเนินการแล้ว)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-AHT
การจัดพิมพ์คู่มือต่างๆ และสื่อเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเป้าหมาย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศกอง
ต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 76
จังหวัด โอนจัดสรร พมจ.
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้
ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และ
การถูกล่อลวง (การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10 วัน) : โอนจัดสรร สคม.
โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
: โอนจัดสรร สคม.
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ
: โอนจัดสรร สคม.
โครงการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาค
และการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัด (Grouping)
: โอนจัดสรร สสว.
การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
ประจาปี 2563 (จังหวัดละ 30,000 บาท) : โอนจัดสรร พมจ.




ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ




งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

254,395

254,395

220,000

220,000

1,800,000



ค่าเป้าหมาย

รวม

1,000,000

2,800,000

260,000

260,000

5,320,000

5,320,000

1,582,800

1,582,800

2,000,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000

6,000,000

2,280,000

2,280,000







โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

การจัดทารายงานสถานการณ์และการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของจังหวัด ประจาปี 2562 (จังหวัดละ 5,000 บาท)
: โอนจัดสรร พมจ.
การสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อรองรับภารกิจการต่อต้านการค้ามนุษย์เชิงรุก
ในระดับพื้นที่ จานวน 39 จังหวีดๆ ละ 20,000 บาท : โอนจัดสรร พมจ.
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อต่อต้าน
การค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 - 2
การจัดสรรให้สถาบันพระประชาบดีเพื่อจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานตามหลักสูตร
การจัดสรรให้กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการ
ดาเนินงาน และการประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
กิจกรรมหลัก การคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์
1.1 วัตถุประสงค์
1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์/ผู้ที่มีเหตุควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ และกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ การช่วยเหลือ ฟื้นฟู และ
พัฒนาให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัว และดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ
2) ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการให้บริการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง ให้มีมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการ
สังคมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการสนับสนุนการจัดตั้งสถานคุ้มครองฯ
เอกชน เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้ที่มีเหตุควรเชื่อว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(ผู้รับการคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 29) ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

380,000

งบประมาณ

380,000






1,500,000



2,000,000
5,617,800

780,000

780,000

835,800

835,800
1,500,000
2,000,000

2,300,000

1,300 คน
(ไตรมาสที่ 1-4)

7,917,800

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การสนับสนุนการดาเนินงานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ เพื่อรองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ประสบปัญหาสังคม
(ผู้รับการคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 29) ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่สถานคุ้มครองฯ 8 แห่ง สถานแรกรับ
(บ้านภูมิเวท) 1 แห่ง และบ้านพักเด็กฯ จังหวัดพัทลุงและปัตตานี
2) การบาบัด ฟื้นฟู เยียวยา และการพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์
3) การศึกษาระเบียบ/กฎหมายเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภาคเอกชน
4) การพัฒนาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับ และ
คืนสู่สังคม
5) การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองฯ
6) การพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมองค์ความรู้ทีมสหวิชาชีพ/บุคลากรเพื่อ
การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือ
คุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม ( 1,300 คน)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ผลผลิต : ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ที่มีเหตุควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง บาบัด ฟื้นฟู ศักยภาพตาม
กระบวนการคุ้มครอง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ที่มีเหตุควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ มีภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเอง และเป็นผู้เฝ้าระวังปัญหา
การค้ามนุษย์ในชุมชน
การประชุมทวิภาคี เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
และการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม (CMM)
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ 1 - 4
การจัดทาแผนบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการขอรับเงินรางวัลและ
ค่าตอบแทนในการนาจับ และการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 - 4
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม
"ค่ายสานสัมพันธ์"





500,000

2,300,000

2,800,000

1,800,000

1,800,000

100,000

100,000

2,917,800

2,917,800

800,000

800,000




แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัดกระทรวง
พืนที่การดาเนงาน
โครงการ/กิจกรรม ขันตอนการดาเนินงาน

ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
รวม

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ : 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลา และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนางานด้านสังคม
1. โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างความรับรู้
ความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมแก่ประชาชน ประจาปี 2563
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และ
ภาคีเครือข่าย สามารถเข้าถึงบริการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม และสามารถขยายผล
บอกต่อให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ซื่งจะเป็นการสนับสนุนการด้าเนินงานของกระทรวง
พม. ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาสังคมให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และครอบครัว
ภาคีเครือข่ายพัฒนาสังคม และประชาชนทั่วไป
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการด้าเนินงาน
1.3.1 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(1) จัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด 19 x 54 ซม. กระดาษอาร์ทมัน 120 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน จ้านวน 30,000 แผ่น
(2) ผลิตสื่อ ปชส. ภารกิจ พม. ทางนิตยสาร 1 เรื่อง
1.3.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในภารกิจ พม. ทางสถานีโทรทัศน์
(1) ผลิต/เผยแพร่สกู๊ปข่าว ความยาว 2 นาที เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 จ้านวน 10 ครั้ง

/

673,360

35000
แผ่น

528,360

170,000
1 เรื่อง

10 ครั้ง

หน้าที่ 1

1,201,720

450,000

45,000
450,000

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัดกระทรวง
พืนที่การดาเนงาน
โครงการ/กิจกรรม ขันตอนการดาเนินงาน

ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
รวม

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

(2) ผลิต/เผยแพร่สารคดีสั้น ความยาว 2 นาที เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง
MCOT จ้านวน 10 ครั้ง
1.3.3 การผลิตสื่อนิทรรศการ (ชุด VDO Presentation ภารกิจ พม.T/E 1 เรื่อง)
1.3.4 กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ พม.
(1) แถลงข่าว ประจ้าสัปดาห์
(2) ผลิต Press Release
(3) Facebook Live กิจกรรม/โครงการฯ
ตัวชี้วดั : ร้อยละความส้าเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาและการขับเคลื่อนเพื่อสังคม
ผลผลิต : มีองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมจ้านวน 36 องค์กร
ผลลัพธ์ : องค์กรภาครัฐ ภารกเอกชน เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม
2. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างเครือข่าย และบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบตั ิงาน
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ และพนักงานราชการ ของหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่
ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในสังกัดกระทรวง พม.
2.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการด้าเนินงาน

VDO
Thai 1
/
/
/

/

6 ครั้ง
60 ข่าว
6 ครั้ง

44,960
8,400

10 ครั้ง

450,000

450,000

VDO
Eng. 1

25,040

70,000

6 ครั้ง
60 ข่าว
6 ครั้ง

0

145,000

1 ครั้ง
50 คน

2.3.1 พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ยุค Digital 4.0 จ้านวน 1 ครั้ง 50 คน

หน้าที่ 2

8,320

145,000

12 ครั้ง
120 ข่าว
12 ครั้ง

16,720
-

145,000

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัดกระทรวง
พืนที่การดาเนงาน
โครงการ/กิจกรรม ขันตอนการดาเนินงาน

ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
รวม

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

2.3.2 สร้างระบบคลังความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network
2.3.3 กิจกรรม "โฆษก พมจ."
ตัวชี้วดั : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ยุค Digital 4.0
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลผลิต : บุคลากร พม. มีทกั ษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ พม. เพิ่มขึ้น
.....................................................................................................
ตัวชี้วดั : จ้านวนสื่อประชาสัมพันธ์
ผลผลิต : สื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและเผยแพร่
ผลลัพธ์ : ประชาชนกลุ่มป้าหมายได้รับรู้ รับทราบ ถึงบทบาทภารกิจและอ้านาจหน้าที่
ของกระทรวงฯ เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
3. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการภายใน กปส.
3.1 วัตถุประสงค์ :
3.2 กลุ่มเป้าหมาย :
3.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการด้าเนินงาน
3.3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กปส.
.....................................................................................................
ตัวชี้วดั : จ้านวนสื่อประชาสัมพันธ์
ผลผลิต : สื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและเผยแพร่

/

หน้าที่ 3

628,540

556,040

1,184,580

628,540

556,040

1,184,580

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัดกระทรวง
พืนที่การดาเนงาน
โครงการ/กิจกรรม ขันตอนการดาเนินงาน

ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
รวม

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ผลลัพธ์ : ประชาชนกลุ่มป้าหมายได้รับรู้ รับทราบ ถึงบทบาทภารกิจและอ้านาจหน้าที่
ของกระทรวงฯ เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
รวมเป็นเงินทังสิน

1,301,900

หน้าที่ 4

1,229,400

2,531,300

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการ ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโต
ภายใน
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
การพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก จัดท้าข้อเสนอและ
พัฒนานโยบายและแผนด้าน พม.
1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มี 2 กิจกรรม

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท้า
ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล
ของหน่วยงานส่วนกลาง

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท้าตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
บุคคลของ สนง.พมจ.
1.1 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อน
ภารกิจส้าคัญของส่วนราชการที่

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.62)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

89 คน

106,100

89 คน

106,100

166 คน

146,600

166 คน

146,600

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
สอด คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายรัฐบาล การแก้ไขปัญหา
และการอ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชน
1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วน
ราชการ ในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ โดยสามารถน้าผลการ
ปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการให้
คุณให้โทษต่อผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับ
1.2 กลุม่ เป้าหมาย ข้าราชการ
ส่วนกลาง และข้าราชการสังกัดส่วน
ภูมิภาค สนง.พมจ.
1.3 วิธีการ / ขั้นตอนการทางาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์กร
สู่ระดับบุคคล และจัดทาตัวชี้วัด
และเป้าหมายระดับบุคคล เพื่อ
ประกอบการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับ
บัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
ระดับ
ตัวชี้วัด :
ผลการประเมินส่วนราชการอยู่ใน
ระดับสูงกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.62)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
การประเมินของส้านักงาน ก.พ.ร.
ผลผลิต :
- ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
ผู้ใต้ บังคั บบัญ ชาทุกระดับ ชั้น โดย
ก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานระดับบุคคลตามค้า
รั บ รองที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์
และเป้าประสงค์ของส่วนราชการ
ผลลัพธ์ :
- การปฏิบัติราชการตามคารับรอง
บรรลุตามเป้าหมายและสามารถผลัก
ดันความสาเร็จตามยุทธศาสตร์
กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
2.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารราชการ สป.พม.
มี 5 กิจกรรม
2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชี้แจงและกลั่นกรองผลงานตาม
เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐประจ้าปี
2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม
จากภารกิจ
2.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท้า

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.62)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ



99 คน

107,000

99 คน

107,000



50 คน

75,700

50 คน

75,700

50 คน

76.600

50 คน

76.600



โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
แผนพัฒนาองค์การ
2.4 จัดท้าแผนการจัดการความรู้
ประจ้าปี
2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและการสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม
2.1 วัตถุประสงค์
2.1 สป.พม มีการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ มีการ
จัดท้าแผน พัฒนาองค์กร เพื่อน้า
องค์กรไปสูร่ ะบบราชการ 4.0 ที่
เป็นองค์กรที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน
มีขีดสมรรถนะสูง
2.2 กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด
สป.พม.
2.3 วิธีการ /ขั้นตอนการทางาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด :

สป.พม. มีระบบการบริหารตาม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)



ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.62)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
60 คน

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

66,600
50 คน

62,700

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

60 คน

66,600

50 คน

62,700

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
ผลผลิต :
หน่วยงาน สป.พม. มีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อน้าองค์กรไปสูร่ ะบบราชการ
4.0
ผลลัพธ์ :
สป.พม. สามารถพัฒนาคุณภาพการ
บริหารราชการ ก้าวไปสู่องค์กรทีม่ ี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมี
การท้างานที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง
3. งานบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาระบบบริหารราชการ
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.2 กลุม่ เป้าหมาย
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ใน กพบ.
สป.พม.
3.3 วิธีการ /ขั้นตอนการทางาน
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)



ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.62)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

-

347,085

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

-

165,715

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

-

512,800

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
ตัวชี้วัด :
- ร้ อ ย ล ะ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ
- ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง
ตามที่ระเบียบกาหนด
ผลผลิต :

มีรายงานผลการดาเนินงาน
เพื่อใช้ในการวางแผนสาหรับ
ปีงบประมาณต่อไป
ผลลัพธ์ :

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.62)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12)
พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค. - ธ.ค. 61)

(ม.ค. - มี.ค. 62)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม ประสานและด้าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

1,680 ราย

1,769,000

5,072 ราย

2,010,000

6,752 ราย

3,779,000

สสว.12

50 คน

145,000

50 คน

178,800

100 คน

323,800

จ.สงขลา

400 ราย

464,000

1,200 ราย

523,200

1,600 ราย

987,200

จ.สตูล

200 ราย

203,000

480 ราย

228,900

680 ราย

431,900

ความไม่สงบในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถด้าเนินชีวติ

จ.ปัตตานี

400 ราย

348,000

1,200 ราย

392,400

1,600 ราย

740,400

ได้อย่างปกติสุข

จ.ยะลา

230 ราย

232,000

822 ราย

261,600

1,052 ราย

493,600

จ.นราธิวาส

400 ราย

377,000

1,320 ราย

425,100

1,720 ราย

802,100

1. โครงการรวมพลังชายแดนใต้ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกความร่วมมือ
เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อันน้าไปสู่สังคมสันติสุข
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12)
พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังนี.-กิจกรรมปันความห่วงใย เป็นการให้ความช่วยเหลือและ
เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ รายกรณี
-กิจกรรมปันโอกาส ปันความสุข เป็นกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ครอบครัว ชุมชน
สตรีหม้าย เด็กก้าพร้า พิการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
-กิจกรรมปันน้าใจด้วยพลังเครือข่าย เป็นการสร้างพลัง
ของเครือข่ายในการร่วมคิด ร่วมหารือ
-กิจกรรมปันน้าใจจากมือล่างสู่มือบน
2) ศูนย์ประสานการด้าเนินงานด้านการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี.-การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-การจัดท้าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการด้าเนินงานเยียวยา

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค. - ธ.ค. 61)

(ม.ค. - มี.ค. 62)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12)
พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
-การติดตามผลการด้าเนินงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-การเผยแพร่องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์ด้านการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ตัวชี้วัด : จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ผลผลิต: ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผลลัพธ์: ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถ
เป็นกลไกความร่วมมือในการพัฒนาสังคมต่อไป

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค. - ธ.ค. 61)

(ม.ค. - มี.ค. 62)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการด้าเนินงาน

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (สป.พม.)
พื้นที่ด้าเนินงาน
ไตรมาส 1
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

(ต.ค.-ธ.ค.62)

ไตรมาส 2

รวม

(ม.ค.-มี.ค.63)

(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ดา้ นพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลือ่ มล้้า และการสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก : อ้านวยการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
งบด้าเนินงาน : รายงการค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนงานการด้าเนินงาน : โอนเงินงบประมาณค่าจ้างเหมา
บริการให้แก่ พมจ. เมือ่ ได้รับแจ้งการโอนเงินงวดจากส้านัก
งบประมาณในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 3 (โอน 2 งวด)

-

76 จังหวัด

76 คน

3,420,000

76 คน

3,420,000

76คน

6,840,000

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1,855,082,950
38,491,850
1,893,574,800
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
1,855,082,950
38,491,850
1,893,574,800
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย
1,873,622,300
1,835,623,250
37,999,050
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
1,746,905,600
3,727,500
1,750,633,100
1.โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
1,746,905,600
3,727,500
1,750,633,100
1.1 วัตถุประสงค์
1) เป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองทางสังคมลดความเหลื่อมล้าและเป็นหลักประกันสิทธิ ขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
2) เพื่อเป็นมาตรการเสริมให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในช่วงวัยอื่น ๆ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 สัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงจน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
พมจ. 76 จังหวัด
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
อปท./กทม./พมจ.
8,114,700
4,387,200
3,727,500
เด็กแรกเกิด
และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
3) การศึกษาวิจยั ประเมินผลการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4) การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตัวชี้วัด : จานวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ (557,298 คน)

ส่วนกลาง
ทุกจังหวัด

1,745,200 คน

1,742,518,400

1,745,200
คน

1,742,518,400

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิต : 1. เด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการ'เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
2. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าถึงสิทธิและบริการพื้นฐานจากรัฐ เช่น การจดทะเบียนเกิด การรับบริการทางสาธารณสุข เป็นต้น
ผลลัพธ์ : เด็กได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนา ตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวติ เด็กและเยาวชน
75,267,650
32,887,150
108,154,800
1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
75,267,650
32,887,150
108,154,800
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ให้สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
4) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายทุกระดับ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เกิดพื้นที่ในการทากิจกรรมที่สร้างสรรค์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน/เครือข่ายเด็กและเยาวชน
77 จังหวัด
1.1) การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสภาเด็กและ
ส่วนกลาง
160 คน
938,000
160 คน
938,000
เยาวชนทุกระดับ
แก่ าบพด.
จานวน
จังหวัด
1.2) ให้
การจ้
งเจ้าหน้
าที่ติด77
ตามผล/รายงานผลและการจั
ดทา
92 คน
4,267,500
92 คน 2,845,000
92 คน
7,112,500
ฐานข้อมูลสภาเด็ก
2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ/
เครือข่ายเด็กและ
3) การนิเทศ/ติดตามผลการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน

ส่วนกลาง

1 ครั้ง

27,650

1 ครั้ง

27,650

2 ครั้ง

55,300

2 ครั้ง

24,000

1 ครั้ง

10,000

3 ครั้ง

34,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

77 จังหวัด
4) การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนในการทา
ส่วนกลาง
57,750 คน
70,010,500 24,750 คน 30,004,500 82,500 คน
100,015,000
กิจกรรมที่สร้างสรรค์
ระดับ กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน (82,500 คน)
ตัวชี้วัดในทุ
: จกานวนเด็
ผลผลิต : 1. มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ (ตาบล เทศบาล เขต อาเภอ จังหวัด)
2. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน สามารถเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทุกระดับ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
3. ภาคีเครือข่าย/เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ผลลัพธ์ : 1. สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมีการดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในทุกระดับทั่วประเทศ
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4. สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมีความเข้มแข็งตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน
กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมการป้องกันพฤติกรรมและสถานการณ์เสีย่ ง
13,450,000
1,384,400
14,834,400
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่
9,130,000
612,200
9,742,200
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็ก และเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนาป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา 9
2) เพื่อส่งเสริมบทบาท ครอบครัว และชุมชน ในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560 - 2569
3) เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่แม่วยั รุน่ ที่ตั้งครรภ์ที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559
4) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน จานวน 38,500 คน และแม่วัยรุ่น จานวน 2,280 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

1) การขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1.1) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทาแผนกิจกรรมบูรณาการ
ส่วนกลาง
ป้องกันและแก้ไข
หาการตั
ยรุ่นบเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการ
1.2) ปัจัญดประชุ
มเชิ้งงครรภ์
ปฏิบใัตนวั
ิการขั

ทุกจังหวัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

50 คน

200,000

50 คน

200,000

400 คน

5,000,000

400 คน

5,000,000

ป้องกันและ
ญหาการตั้งครรภ์
ในวักยเด็รุก่นและครอบครัวจังหวัด ใน
2) สนับแก้สนุไขปั
นงบประมาณให้
บ้านพั
การขับเคลื่อน
งานตามพรบ.การป้
นและแก้
ไขปัญอการการตั
้งครรภ์ในวัยDJรุ่น
2.1)
การบูรณาการขัองกั
บเคลื
่อนงานเครื
ข่ายเด็กและเยาวชน
TEEN ตามแผน
ทุกจังหวัด
3,840,000
2.2) การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวตาม
แผนกิจกรรม
บูรณาการป้าเนิ
องกันนงานในพื
และแก้ไ้นขปัที่ตญ่าหาการตั
ส่วนกลาง
6 เรื่อง
122,200
3) ติดตามผลการด
งจังหวัด้งครรภ์ในวัยรุ่น
2 เรื่อง
400,000
4) จัดพิมพ์องค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนกลาง
ส่วนกลาง
2 คน
90,000
2 คน
90,000
5) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาโครงการ
ตัวชี้วัด : 1. จานวนเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนมีความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิตเพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (38,500 คน)
2. จานวนแม่วัยรุ่นและครอบครัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคมและมีศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตร (2,280 คน)
ผลผลิต : 1. เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชน เป็นนักสื่อสารชุมชน รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. พ่อ แม่ ครอบครัว และชุมชน มีความตระหนัก และส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
3. แม่วัยรุ่นที่ประสบปัญหา ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และสวัสดิการตามความเหมาะสม
4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

3,840,000
6 เรื่อง
2 เรื่อง
2 คน

122,200
400,000
180,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์ : 1. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนมีความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิตสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และบุตร ได้รับการจัดสวัสดิการ การศึกษา ฝึกอาชีพ รวมทั้งสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. บุตรที่เกิดจากแม่วัยรุ่นได้รับการเลี้ยงดูเหมาะสม และมีพัฒนาการสมวัย โดยเคารพการตัดสินใจของวัยรุ่น เพื่อช่วยให้เขาสามารถอยู่ในสังคมและพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างต่อเนือ่ ง
2. โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตาบล
3,825,000
417,200
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตาบล
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตาบลให้สามารถด้าเนินการให้การสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3) เพื่อให้เด็กได้รับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพพิทักษ์สิทธิ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การจัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน
บเคลื
่อนงานป้
ไขปั้มญครองเด็
หาในระดั
บตาบล
2) เพื
สนั่อบขัสนุ
นการส่
งเสริอมงกั
เครืนอและแก้
ข่ายการคุ
กในระดั
บตาบล

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/80 คน
76 จังหวัด

76 จังหวัด/
340 ตาบล

1 คน

4,242,200

372,200 1 ครั้ง/80 คน

372,200

76 จังหวัด/
340 ตาบล

3,400,000

1 เรื่อง
1 คน

380,000
90,000

3,400,000

3) จัดพิมพ์เอกสาร
ส่วนกลาง
1 เรื่อง
380,000
4) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาโครงการ
ส่วนกลาง
1 คน
45,000
ตัวชี้วัด : 1. เกิดชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตาบล (340 ต้าบล/76 จังหวัด)
2. จานวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ (34,000 คน)
ผลผลิต : 1. เกิดเครือข่ายการคุ้มครองเด็กในระดับตาบลเพิ่มขึ้น
2. เครือข่ายที่ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในระดับมีศักยภาพในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพพิทักษ์สิทธิเด็ก
3. เด็กในชุมชน/ตาบลได้รับการช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิ

งบประมาณ

45,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : ลดปัญหาการทอดทิ้งเด็ก เด็กถูกกระทาทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์มิชอบ หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
3. โครงการปกป้อง คุ้มครอง เด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์
495,000
355,000
850,000
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างระบบและกลไกส่งเสริมให้เกิดการทางานเชิงบูรณาการ ที่มีการเชื่อมประสานและมีทิศทางร่วมกันในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
2) เพื่อพัฒนากฎหมายและระบบปกป้องคุ้มครองเยียวยาเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
3) เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
4) เพื่อสร้างความตระหนักสาธารณะเรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสื่อ และการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับบุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1. เด็ก เยาวชน ครอบครัว จานวน 10,000 คน
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายด้านเด็กและ
เยาวชน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 770 คน
3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ คณะทางาน จานวน 3 คณะ

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
1.1) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็ก
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
35,000
และเยาวชนใน
1.2) ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนกลาง
1 ครั้ง
10,000
2) จัดจ้างสารวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ประจาปี 2562
ทุกจังหวัด
ส่วนกลาง
10,000 คน
300,000
3) พัฒนากลไกความร่วมมือขจัดภัยออนไลน์
ส่วนกลาง
4) สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาสื่อความรู้
ส่วนกลาง
2 เรื่อง
100,000
5) บริหารจัดการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน
50,000
ตัวชี้วัด : 1. จานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ (อย่างน้อย 2 เรื่อง)
2. รายงานสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ประจาปี 2562 (1 ฉบับ)

1 ครั้ง

35,000

2 ครั้ง

20,000

1 เรื่อง

2 ครั้ง

70,000

3 ครั้ง
10,000 คน
300,000
1 เรื่อง
2 เรื่อง

30,000
300,000
300,000
100,000
50,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

3. งานวิจยั งานวิชาการ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับผลกระทบจากการสื่อออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน (อย่างน้อย 1 เรื่อง)
ผลผลิต : 1. นโยบาย แผน มาตรการ และข้อเสนอด้านการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
2. รายงานการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564 จานวน 1 เรื่อง
3. งานวิจยั หรืองานวิชาการ เกี่ยวกับผลกระทบจากการสื่อออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการพัฒนากฎหมาย การพัฒนากลไกการส่งเสริมการรู้เท่าทันและปกป้องเด็กและเยาวชนจาการใช้สื่อ
ออนไลน์
4. รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนโดยเป็นการทางานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน
5. สื่อสาหรับเผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์
ผลลัพธ์ : 1. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560
และ
2. สังคมไทยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้
ที่มีประสิทธิภาพ
ผลผลิตที่ 2 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างความพร้อม
19,459,700
492,800
19,952,500
และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัย
19,459,700
492,800
19,952,500
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัย
492,800
19,952,500
19,459,700
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง
2) เพื่อส่งเสริมให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้เข้าถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพฯ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การดาเนินงานตามกรอบบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย
1.1) ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1.2) ประชุมหารือการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามกรอบบูรณาการ
กลุ่ม1.3)
เด็กปฐมวั
การขับยเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ส่วนกลาง

2 ครั้ง

56,000

2 ครั้ง

56,000

ส่วนกลาง

1 ครั้ง

4,300

1 ครั้ง

4,300

76 จังหวัด
และกทม.

9,979,200

76 จังหวัด
และกทม.

9,979,200

ทุกจังหวัด

จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร (เบิกจ่ายแทนกัน)
82,200
54,800
2) อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยผู้ของ
ส่วนกลาง
150 คน
100 คน
250 คน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
3) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
ส่วนกลาง
9 คน
438,000
9 คน
438,000
9 คน
4) อาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก ส่วนภูมิภาค
76 จังหวัด
29,667 คน
8,900,000
29,667 คน
ตัวชี้วัด : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนแล้ว มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ C (ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น)
ผลผลิต : 1. กลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง
2. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ C (ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น)
3. หน่วยงาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นาข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
ผลลัพธ์ : เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนแล้วมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อมูล ณ ปี 2563)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5,741,450
2,048,250
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5,741,450
2,048,250

137,000
876,000
8,900,000

7,789,700
7,789,700

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิตที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2,048,250
7,789,700
5,741,450
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันทุจริต
5,741,450
2,048,250
7,789,700
และประพฤติมิชอบ
1. โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
5,741,450
2,048,250
7,789,700
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
2) เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ให้แก่เด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และการแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กิจกรรม"เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด"
ส่วนกลาง
154 คน
1,026,200
154 คน
1,026,200
1.1) การขับเคลื่อนเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 4 ภาค
1.2) การจ้างเจ้าหน้าที่ประจาโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ส่วนกลาง
1 คน
48,000
1 คน
48,000
1 คน
96,000
เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
ทุกจังหวัด
2) การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและเครือข่ายเด็กและ
ส่วนกลาง
8,050 คน
4,667,250
3,450 คน 2,000,250 11,500 คน
6,667,500
เยาวชน
จัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม สุจริต
ตัวชี้วัด : 1. จานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (154 คน)
2. จานวนสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นไปสู่การปฏิบัติ (11,500 คน)
ผลผลิต : 1. สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

2. สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
3. สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนได้แสดงพลังในเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์ : 1. สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง
5,000,000
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
5,000,000
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด
5,000,000
กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้างภูมิคมุ้ กันภัยยาเสพติดสาหรับเด็กและ
5,000,000
เยาวชน
1. โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
5,000,000
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึง่ โดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนือ่ ง
2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดาเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนือ่ งและยั่งยืน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน แกนนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด จานวน 575 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม" TO BE
ส่วนกลาง
575 คน
5,000,000
575 คน
NUMBER ONE"
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของเด็กและเยาวชน แกนนาเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 70)
2. จานวนเด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (575 คน)

งบประมาณ

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต : 1. เด็ก และเยาวชนทั่วไป สภาเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันแสดงพลังในเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เด็กและเยาวชน วัยรุ่น มีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลลัพธ์ : เด็ก และเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ คงและลดความเหลือ่ มล้าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุม้ ครองและบริการ
299,591,691
93,873,309
สวัสดิการสังคม
กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดบริการสวัสดิการในสถาบัน
170,091,641
46,135,459
1. โครงการจัดบริการสวัสดิการแก่เด็กในสถานรองรับ
135,361,641
13,892,959
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เด็กได้รับบริการสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิ
2) เพื่อให้เด็กในสถานรองรับได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถและความสนใจของเด็กทั้งทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษา วิชาการ และทักษะชีวิตก่อนออกสู่สังคมภายนอก
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เด็กที่เข้ารับบริการในสถานรองรับ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สถานรองรับ 30 แห่ง
1) จัดบริการทดแทนในรูปแบบสวัสดิการโดยรับอุปการะเลี้ยงดู
7,850 คน 127,013,240
7,850 คน
เด็กที่อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก โดยวางแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้ได้เด็กรับการ
ดูแลที่เหมาะสม
ในด้านปัจจัย 4 และดาเนินการปรับสภาพร่างกาย จิตใจ บาบัด
2) จ้างเหมาบุคลาการช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
ส่วนกลาง
29 คน
1,281,000
29 คน 1,281,000
29 คน

งบประมาณ

393,465,000
216,227,100
149,254,600

127,013,240

2,562,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน ส่วนกลาง
สถานรองรับและบุคคลกรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4) ค่าบริหารจัดการส่วนกลาง
ส่วนกลาง
5) พัฒนาระบบการประสานส่งต่อเด็กในสถานรองรับเด็ก: จัดประชุม ส่วนกลาง
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการประสานส่งเต่อเด็กในสถานรองรับเด็ก
6) พัฒนาระบบกรอบการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในสถานรองรับเด็ก ส่วนกลาง
6.1) จัดประชุมถอดบทเรียนพัฒนาการดาเนินงานระบบคุ้มครอง
เด็ก
6.2) จัดพิมพ์คู่มือกรอบการปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็ก
ส่วนกลาง
6.3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กรอบการปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็ก ส่วนกลาง
ใน
สถานรองรับเด็ก
6.4) จัดประชุมชี้แจงและทบทวนระบบคุ้มครองเด็กในสถานรองรับเด็ก ส่วนกลาง
7) พัฒนาระบบการดาเนินงานแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
ส่วนกลาง
7.1) การประชุมคณะทางานเพื่อแก้ไขปัญหาสถาบะบุคคลแก่เด็ก
และเยาวชน
ในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก
7.2) การประชุมปฏิบัติการแนวทางดาเนินการเพื่อขอสัญชาติไทย ส่วนกลาง
แก่เด็กใน
ความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ทุกจังหวัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1,605,700

1,894,300

3,500,000

2,701,339

1 ครั้ง/107 คน

2,701,341
558,320

5,402,680
558,320

2 ครั้ง/60 คน

440,600

2 ครั้ง/60 คน

440,600

300 เล่ม
1 ครั้ง

150,000
300,000

300 เล่ม
1 ครั้ง

150,000
300,000

302,900 1 ครั้ง/90 คน
10,440 2 ครั้ง/64 คน

302,900
20,880

1 ครั้ง/80 คน

588,800

1 ครั้ง/32 คน

1 ครั้ง/90 คน
10,440 1 ครั้ง/32 คน

1 ครั้ง/80 คน

588,800

1 ครั้ง/107
คน

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

7.3) การประชุมสัญจรเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและ
ส่วนกลาง
เยาวชนใน
ความอุปการะของสถานรองรับเด็ก
8) พัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเด็ก
สถานรองรับ 30 แห่ง
9) พัฒนาการดาเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ส่วนกลาง
2 ครั้ง/100 คน
สังคมสาหรับ
เด็กในสถานรองรับเด็ก
9.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตาม
มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับเด็กในสถาน
รองรับเด็ก
สถานรองรับ 30 แห่ง
9.2) จัดจ้างทาการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับเด็กใน
สถานรองรับเด็ก (สาหรับการตรวจประเมินมาตรฐานระหว่าง
เดื
- กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน (7,000 คน)
ตัวอชีนมกราคม
้วัด : จานวนเด็

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง/64 คน

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

29,320 1 ครั้ง/64 คน

งบประมาณ

29,320

360 คน

5,545,160

360 คน
2 ครั้ง/100
คน

5,545,160
712,200

1 ครั้ง

2,128,500

1 ครั้ง

2,128,500

712,200

ผลผลิต : 1. เด็กได้รับบริการสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสม
2. เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ตรงตามความสามารถและความสนใจของตนเอง และได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความพร้อมก่อนออกสู่สังคมภายนอก
ผลลัพธ์ : เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม มีทักษะชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. โครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กละครอบครัว
34,730,000
1.1 วัตถุประสงค์

32,242,500

66,972,500

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1) เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤติให้มีที่พักชั่วคราว และได้รับบริการปัจจัย 4 รวมทั้งให้การช่วยเหลือส่งต่อให้ได้รับบริการทางสังคมที่เหมาะสม
2) เพื่อให้การแนะนาปรึกษา ช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชน ให้ได้รับการช่วยเหลือเบือ้ งต้น
3) เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชานาญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว และเครือข่ายด้านเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งเพื่อเป็น
การรองรับ
4) เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวให้เป็นไปตามการยกระดับมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เด็กเยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม จานวน 18,480 คน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว จานวน 77 จังหวัด
3. เครือข่ายภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จานวน 77 จังหวัด
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การสนับสนุนงบประมาณในการคุ้มครองสวัสดิภาพและ
จัดบริการสวัสดิการ
ให้แก่บผเคลื
ู้รับบริ
การในบ้
กเด็กและครอบครั
77 แห่ง
2) การขั
่อนการด
าเนิานพั
นงานตามแผนปฏิ
บัติกวารและแผนการใช้

ทุกจังหวัด
ส่วนกลาง

4,620 คน

27,240,000

4,620 คน

1 ครั้ง/250 คน

1,200,000

600 คน

4,000,000

600 คน

15 คน

10,000

15 คน

9,240 คน

54,490,000

1 ครั้ง/250
คน

1,200,000

4,000,000

1,200 คน

8,000,000

10,000

30 คน

20,000

27,250,000

จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเตรียมความพร้อมให้
เจ้าหน้าที่
บ้านพักเด็กและครอบครัว
4) การขับเคลื่อนการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น PMQA ,
ตัวชี้วัด

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

ทุกจังหวัด

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

ทุกจังหวัด
5) การยกระดับมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว ส่วนกลาง
บพด.77 แห่ง
1,000,000 บพด.77 แห่ง
500,000 บพด.77 แห่ง
5.1) การจัดจ้างทาการยกระดับมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพัก
เด็กและ
ครอบครัว (TOR)
ทุกจังหวัด
5.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการ
ส่วนกลาง
1 ครั้ง/170 คน
900,000
1 ครั้ง/170
ยกระดับมาตรฐาน
คน
5.3) ติดตามผลการดาเนินงานการยกระดับบ้านพักเด็กและครอบครัวในพื
ที่
ทุกจังหวัด
ส่ว้นนกลาง
10 ครั้ง
100,000
10 ครั้ง
6) การติดตามผลการดาเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัว
ทุกจังหวัด
ส่วนกลาง
10 ครั้ง
100,000
9 ครั้ง
102,000
19 ครั้ง
7) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
ส่วนกลาง
6 คน
270,000
6 คน
270,000
6 คน
8) ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
5 คน
10,000
5 คน
10,500
5 คน
ตัวชี้วัด : จานวนเด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองพัฒนา ฟื้นฟู ดูแล และได้รับสวัสดิการทางสังคม (18,480 คน)
ผลผลิต : 1. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง
2. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ ส่งต่อเข้ารับบริการที่เหมาะสม และได้รับการช่วยเหลือทันตามสถานการณ์
3. บ้านพักเด็กและครอบครัวได้รับการยกระดับมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการงานคุ้มครองเด็กในระดับตาบล
ผลลัพธ์ : 1. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเหมาะสม
2. บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่งยกระดับมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. บ้านพักเด็กและครอบครัวมีการบูรณาการงานคุ้มครองเด็กร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยแรกรับของจังหวัดที่มีคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดบริการสวัสดิการด้านโรคเอดส์
628,200
4,380,000

งบประมาณ

1,500,000

900,000
100,000
202,000
540,000
20,500

5,008,200

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

1. โครงการการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชน
628,200
4,380,000
ในสถานสงเคราะห์และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กที่ติดเชื้อ HIV ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
เด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากติดเชื้อ HIV ในสถานรองรับเด็ก
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สถานรองรับ 8 แห่ง
1) การจัดบริการสวัสดิการแก่เด็กติดเชื้อ HIV ในสถานรองรับ
100 คน 3,775,900
100 คน
(โอนจัดสรรงบประมาณให้กบั เด็กในสถานรองรับที่ได้รับ
ผลกระทบจาก HIV)
สถานรองรับ 8 แห่ง
2) กิจกรรมค่ายสานรักครอบครัว สายสัมพันธ์เข้มแข็ง
100 คน
604,100
100 คน
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ส่วนกลาง
200 คน
200 คน
จากโรคเอดส์
628,200
ตัวชี้วัด : จานวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน (400 คน)
ผลผลิต : เด็กที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
ผลลัพธ์ : เด็กที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับบริการในสถานสงเคราะห์สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
กิจกรรมหลักที่ 3 : จัดบริการเพื่อป้องกันและพัฒนาศักยภาพ
93,295,600
9,825,800
1. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพใน
1,569,300
2,530,700
การปฏิบัติงานคุม้ ครองเด็ก
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางทางการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
3) เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
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5,008,200

3,775,900

604,100
628,200

103,121,400
4,100,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

1.2 กลุ่มเป้าหมาย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. คณะอนุกรรมการ/คณะทางานจัดทาร่างหลักสูตร
3. ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การจัดทาคู่มือ/หลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
ส่วนกลาง
4 ครั้ง
80,600
4 ครั้ง
80,600
8 ครั้ง
161,200
1.1) การประชุมคณะทางานที่เกี่ยวข้อง จานวน 8 ครั้ง
1.2) การจัดทาคู่มือ/หลักสูตร
ส่วนกลาง
1 หลักสูตร
500,000
1 หลักสูตร
500,000
1.3) การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างคู่มือหลักสูตร
ส่วนกลาง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
356,000
356,000
1.4) จ้างพิมพ์คู่มือ/หลักสูตร
ส่วนกลาง
1,000 เล่ม
900,000 1,000 เล่ม
900,000
2) การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ (ต่ออายุบัตร)
ส่วนกลาง
60 คน
60 คน
432,700
120 คน
865,400
432,700
3) การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ (แต่งตั้งใหม่)
ส่วนกลาง
120 คน 1,117,400
120 คน
1,117,400
4) การประเมินสุขภาพจิตพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ที่เข้ารับการอบรม
ส่วนกลาง
200 คน
200 คน
200,000
200,000
ตัวชี้วัด : 1. จานวนหลักสูตรและคู่มือการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ (1 เรื่อง)
2. จานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้รับการต่ออายุบัตร (120 คน)
3. จานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (120 คน)
ผลผลิต : 1. องค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีมาตรฐาน ส่งผลให้เด็กได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม
2. โครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
89,763,000
89,763,000
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กในครอบครัวยากจนได้รับบริการสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน
เด็กในครอบครัวยากจน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
87,635 คน
87,635,000
ทุกจังหวัด
1) จัดบริการสงเคราะห์เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อบรรเทา
ส่วนกลาง
87,635 คน
ความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า ในรูปแบบเงินอุดหนุน
ทุกจังหวัด
2) ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการ
77 จังหวัด
77 จังหวัด
2,128,000
ตัวชี้วัด : จานวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน (87,635 คน)
ผลผลิต : เด็กจานวนเด็กที่ได้รับบริการสวัสดิการ
ผลลัพธ์ : เด็กเข้าถึงบริการสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระ
7,000,000
บรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (มทศ.)
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้มีทักษะในการดารงชีวิต
2) เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานฯ
3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4) เพื่อให้สังคม ประชาชน ตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนือ่ งและยั่งยืน
เด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ และเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน และเครือข่าย ส่วนกลาง
500 คน 7,000,000
500 คน
ตัวชี้วัด : จานวนเด็กได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ (500 คน)
ผลผลิต : จานวนเด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
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87,635,000

2,128,000

7,000,000

7,000,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : เด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ มีศักยภาพในการดารงชีวิต
4. โครงการการส่งเสริมการดาเนินงานจัดสวัสดิการแก่เด็กด้อย
1,146,800
1,146,800
โอกาสในระบบครอบครัวอุปถัมภ์
1.1 วัตถุประสงค์
1) เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์
2) สถานรองรับเด็กนาร่องมีแผนการดาเนินงานการเพิ่มบทบาทการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวอุปถัมภ์ สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวอุปถัมภ์ 150 คน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
2. สถานรองรับเด็กที่มกี ารเพิ่มบทบาทสถานรองรับเด็กให้เป็นศูนย์เรียนรูน้ าร่อง 6 แห่ง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
50 คน
1) จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์
ส่วนกลาง
50 คน
254,600
254,600
1,000 เล่ม
250,000
2) จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์
ส่วนกลาง
1,000 เล่ม
250,000
460,880
107 คน
3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง
107 คน
460,880
6 แห่ง
181,320
สถานรองรับเด็ก 6 แห่ง
4) จัดประชุมติดตามการดาเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ และการเพิ่ม
6 แห่ง
181,320
บทบาท
สถานรองรับเด็กให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ตัวชี้วัด : 1. จานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวอุปถัมภ์ในบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานรองรับเด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงาน
ครอบครัวอุปถัมภ์ (150 คน)
2. สถานรองรับเด็กนาร่องมีแผนการดาเนินงานการเพิ่มบทบาทการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวอุปถัมภ์ (6 แห่ง)
ผลผลิต : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์
2. สถานรองรับเด็กนาร่องมีแผนการดาเนินงานการเพิ่มบทบาทการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวอุปถัมภ์ สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : เด็กในสถานรองรับเด็กได้รับการจัดบริการครอบครัวอุปถัมภ์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์สูงสุดตามกฎหมายและหลักปฏิบัติที่เหมาะสมสาหรับเด็ก

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

5. โครงการการพัฒนาการดาเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน
466,500
295,100
761,600
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานของสถานรองรับเด็กเอกชน และจดทะเบียนได้ถกู ต้องตามกฎกระทรวง
2) เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการดูแลเด็กแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายในระดับพื้นที่
เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก และเครือข่ายด้านเด็ก
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
95 คน
466,500
62 คน
295,100
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานและ
ส่วนกลาง
157 คน
761,600
ยกระดับสถานรองรับ
ตัวชี้วัด : จานวนเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด ผู้ดูแลเด็กและเครือข่ายด้านเด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการสาหรับเด็กในสถานรองรับเด็กเอกชน (200 คน)
ผลผลิต : 1. สถานรองรับเด็กเอกชนความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานและจดทะเบียนได้ถกู ต้องตามกฎกระทรวง
2. ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะองค์ความรู้สามารถดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนเกิดเครือข่ายในระดับพื้นที่
ผลลัพธ์ : เด็กในสถานรองรับเด็กเอกชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย มีทักษะชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
งบบริหาร กสส.
ส่วนกลาง
350,000
กิจกรรมหลักที่ 4 : จัดหาครอบครัวทดแทน
35,576,250
33,532,050
69,108,300
1. โครงการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
3,405,250
1,705,050
5,110,300
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เด็กได้อยู่กบั ครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสม
2) เพื่อให้ครอบครัวบุญธรรมมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก
1. เด็กที่มีอายุแรกเกิด ถึง 20 ปีที่เป็นเด็กกาพร้าถูกทอดทิ้ง และเด็กที่มีบิดามารดามอบให้ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เด็กที่มีบิดามารดาให้ความยินยอม และเด็กที่มีคาสั่งศาลให้ความยินยอมแทนบิดามารดาเด็ก

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

2. องค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้แก่ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธสิ งเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธมิ ิตรมวลเด็ก และมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง เจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
1300 เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 8 แห่ง เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กและสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก 19 แห่ง ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ศบธ.
4. ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวไทย
5. ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
ครอบครัวทดแทน
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับบุตรบุญ
ธรรมชาวไทย
3) การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ประจาจังหวัด
4) การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
5) การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ส่วนกลาง
6) การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้
เด็ก
7) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรมสัญจร

ส่วนกลาง

300 คน

957,220

ส่วนกลาง

80 คน
76 จังหวัด

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

1 ครั้ง

1,003,880

6 ครั้ง
3 ครั้ง

193,500

3 ครั้ง

6 ครั้ง
3 ครั้ง

80 คน

264,800

193,500

12 ครั้ง
6 ครั้ง

387,000
82,860

6 ครั้ง

16,740

1 ภาค

400,000

41,430

3 ครั้ง
8,370

ภูมิภาค

957,220

1,003,880

41,430

ส่วนกลาง

264,800

300 คน

1 ภาค

8,370
400,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

8) ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการสู่มาตุภูมิ
9) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง
10) สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญ ส่วนกลาง
ธรรม
ตัวชี้วัด : จานวนเด็กได้รับการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสม (4,000 คน)
ผลผลิต : เด็กได้รับการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสม
ผลลัพธ์ : เด็กที่ได้รับการจัดหาครอบครัวบุญธรรมมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
2. โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
2.1 วัตถุประสงค์
2.2 กลุ่มเป้าหมาย
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ รายเดือน
2) จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง
3) อบรมให้ความรู้ในการดูแลและพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ส่วนกลาง
อุปถัมภ์และเด็ก
ในความอุปการะ
ตัวชี้วัด : จานวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม (5,297 คน)
ผลผลิต : เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์ : เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์อยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบบริหาร ศบธ.
ส่วนกลาง

ภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง
17 คน

งบประมาณ

404,000
783,000
13,850

ค่าเป้าหมาย

17 คน

รวม

งบประมาณ

783,000

ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง
17 คน

5,297 คน
1 คน
235 คน

31,782,000
45,000
94,000

404,000
1,566,000
27,800

13,950

31,921,000
31,827,000
เพื่อให้เด็กอยูร่ ่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์อย่างมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
76 จังหวัด

งบประมาณ

5,297 คน 31,782,000
1 คน
45,000

63,748,000

5,297 คน
5,297 คน
235 คน

63,564,000
90,000
94,000

250,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิตที่ 2 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
20,685,480
11,057,120
31,983,200
ศักยภาพ คุม้ ครอง พิทักษ์สิทธิ
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
10,525,100
8,720,400
19,245,500
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
2,868,300
4,458,300
1,590,000
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ พัฒนาการเป็นผู้นา
มีจติ อาสาแก่เด็กและเยาวชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2) เพื่อปลูกฝัง และสร้างเครือข่ายแกนนาเด็กและเยาวชนในเรื่องการทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และมีความการซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตคอรัปชั่น
3) เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนและได้ตระหนักในความสาคัญของเด็กและเยาวชน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพ
4) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตและเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งยอมรับความหลากหลายของสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
5) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะและมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้
6) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับให้มีทักษะในการดารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีความสุข
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1. เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 8 – 25 ปี
2. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
3. เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน
4. องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
60,000
1 ครั้ง
60,000
1.1) การประชุมสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
1.2) จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครเด็กและ ส่วนกลาง
1 งาน
40,000
1 งาน
40,000
เยาวชนดีเด่นฯ

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.3) การจัดทา TOR จัดจ้างบุคคลจัดทาสรุปผลงานเด็กและ
ส่วนกลาง
เยาวชนฯ
1.4) การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563 ส่วนกลาง
2) การส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย
3) การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
3.1) ประชุมคณะทางานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
3.2) จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
4) จัดกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน
5) กิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน
5.1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรและประชุม
คณะกรรมการ
5.2) การสารวจพื้นที่
5.3) การสนับสนุนงบประมาณให้ บพด. 5 จังหวัดชายแดนใต้

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

3 ครั้ง
60 คน

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

ภูมิภาค
ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส สงขลา
สตูล

830,000
20,000

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 งาน

200,000

1 งาน

200,000

50 คน

110,000

50 คน

110,000

1 ครั้ง

170,000

4 ครั้ง
60 คน

1,000,000
20,000

2,000 คน

1,980,000

1,980,000
40,000
130,000

100,000
137,000

30 คน
2 ครั้ง

40,000
130,000

2,000 คน
30 คน
2 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

100,000
137,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5.4) ประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดแลกเปลี่ยน
ส่วนกลาง
2 ครั้ง
175,300
2 ครั้ง
175,300
6) ประชุมคณะกรรมการวัยใสใส่ใจทาดี
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
50,000
1 ครั้ง
50,000
2 ครั้ง
100,000
7) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
ส่วนกลาง
4 คน
183,000
4 คน
183,000
4 คน
366,000
ตัวชี้วัด : จานวนเด็กและเยาวชนมีศักยภาพ ทางานเป็นทีม ทางานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรม รับผิดชอบ (26,000 คน)
ผลผลิต : 1. จานวนเด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางสติปัญญา อารมณ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้นานักพัฒนาและมีจติ อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

2. มีรูปแบบ แนวทางการดาเนินกิจกรรมที่เยาวชนจัดขึ้นตามบริบทของพื้นที่
3. จานวนเด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะชีวิตและเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. จานวนเด็กและเยาวชนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีผลงานดีเด่นสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ
ผลลัพธ์ : 1. เด็กและเยาวชนมีศักยภาพทางสติปัญญา อารมณ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้นานักพัฒนาและมีจติ อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น
2. เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
3. เด็กในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
4. เด็กและเยาวชนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ
2. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
2,254,100
5,852,100
8,106,200
2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ
2) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานและส่งเสริมเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี บันทึกข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ ผลจากการประชุมวาระแห่งชาติ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่าง ๆ ข้อตกลง
พันธสัญญา อนุสัญญา กฎบัตร และพันธกรณีระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อการดาเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนพัฒนาพัฒนาตนเอง
และประเทศชาติ
เด็กและเยาวชน ผู้บริหารงานด้านเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน และผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
2.2 กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงานตามภารกิจและกรอบความร่วมมือด้านเด็กและเยาวชนทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
ส่วนกลาง
29 คน
240,400
29 คน
240,400
1.1) เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (คณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการ)

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

1.2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการฝ่าย
คัดเลือก
ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายจัดให้พักกับ ครอบครัว
คณะทางานต้อนรับเรือฯ
1.3) คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรือฯ
1.4) ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเรือฯ
2) มิตรภาพเยาวชนล้านช้าง - แม่โขง
2.1) คณะเยาวชนล้านช้าง - แม่โขง และการต้อนรับคณะจาก
ต่างประเทศ
2.2) มิตรภาพเยาวชนล้านช้าง - แม่โขง (คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
พิธีเปิด/ปิด และประสานการดาเนินงาน)
2.3) คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการและฝึกอบรมผู้เข้าร่วม
โครงการก่อนเดินทาง
3) การพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้กรอบความร่วมมือ และ
3.1) โครงการ International Youth Organization
ForumBeijing Sister
3.2) ค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนเยาวชนกับสาธารณรัฐเกาหลี
และ
ASEAN Train 2019

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ส่วนกลาง

6 ครั้ง

300,000

6 ครั้ง

300,000

ส่วนกลาง

29 คน

500,000

66 คน

2,186,100

29 คน
29 คน
66 คน

500,000
200,000
2,186,100

ส่วนกลาง

6 คน

537,700

6 คน

537,700

ส่วนกลาง

11 คน

700,000

11 คน

700,000

ส่วนกลาง

ปทุมธานี
ภูมิภาค

29 คน

200,000

ส่วนกลาง

5 คน

192,100

8 คน

300,100

13 คน

492,200

ส่วนกลาง

2 คน

72,000

9 คน

323,700

11 คน

395,700

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3.3) โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นาเยาวชน ณ ประเทศญี่ปนุ่ ส่วนกลาง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

14 คน

งบประมาณ

192,300

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

14 คน

192,300

3.4) การติดตามประเมินผลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
ส่วนกลาง
6 คน
695,200
6 คน
รับผิดชอบ
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - ญี่ปนุ่
3.5) การแลกเปลี่ยนเยาวชนอาเซียน - อินเดีย
ส่วนกลาง
12 คน
67,500
12 คน
3.6) โครงการแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชนและผู้ปฏิบัติงานด้าน
ส่วนกลาง
8 คน
268,000
8 คน
เด็กและเยาวชน
กับประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาฯลฯ
3.7) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน Kizuna Project/JENESYS
ส่วนกลาง
15 คน
220,000
15 คน
2.0
3.8) การแลกเปลี่ยนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านเด็กและเยาวชน กับ ส่วนกลาง
3 คน
268,500
3 คน
ประเทศอาเซียน และประเทศคู่เจรจา และภูมิภาคอื่น ๆ
3.9) การประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านเด็กและเยาวชน
ส่วนกลาง
3 คน
191,600
3 คน
ระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
3.10) ฝึกอบรมผู้นาเยาวชน
ส่วนกลาง
81,000
4) การประชุมนานาชาติของอดีตผู้เข้าร่วมโครงการเรือฯ (SSEAYP ส่วนกลาง
500 คน
300,000
500 คน
International
: SIGA)
5) General
จัดจ้างเจ้าAssembly
หน้าที่ช่วยปฏิ
บัติงานโครงการฯ
ส่วนกลาง
3 คน
135,000
3 คน
135,000
3 คน
ตัวชี้วัด : 1. จานวนเด็ก เยาวชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ได้รับความรู้และประสบการณ์เกิดสัมพันธภาพและมีเครือข่ายระหว่างประเทศ (1,500 คน)

695,200

67,500
268,000
220,000
268,500
191,600

81,000
300,000
270,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต : 1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามคาเชิญและตามกรอบความร่วมมือระดับต่าง ๆ
2. ดาเนินกิจกรรม/โครงการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ ได้ครบทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามพิธีการและวิธีปฏิบัติ
ผลลัพธ์ : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและมิตรภาพระหว่างประเทศ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
3. โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสูก่ ารเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21
6,681,000
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อให้แกนนาสภาเด็กและเยาวชนสามารถนาแนวทางทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21 ไปขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ในระดับพื้นที่ได้
แกนนาสภาเด็กและเยาวชน
3.2 กลุ่มเป้าหมาย
3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่
ส่วนกลาง
985 คน
6,681,000
การเป็นผู้นาใน
่ 21กจและเยาวชนที
านวน 4 ภาค่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21 (878 คน)
ตัวชี้วศตวรรษที
ัด : จานวนเด็

งบประมาณ

6,681,000

985 คน

6,681,000

ผลผลิต : 1. แกนนาสภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21
2. สภาเด็กและเยาวชนสามารถนาแนวทางทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21 ไปขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ในระดับพื้นที่ได้
ผลลัพธ์ : 1. แกนนาเด็กและเยาวชนไทยในสภาเด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ มีความพร้อมสู่การเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทางานร่วมกันของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ มีจติ อาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลัง
สาคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้า การพัฒนาตนเองและการจัดการของ ชุมชนท้องถิ่น
2. เด็กและเยาวชนไทยมีความพร้อมสู่การเป็นคนไทยในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมการคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
10,160,380
2,336,720
12,737,700
1. โครงการการพัฒนาระบบปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
3,500,000
718,700
4,458,700
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
2) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กสู่การปฏิบัติ
3) เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ เจตคติ และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ใช้ความรุนแรง และสามารถแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้
4) เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการด้านการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1. คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน ระดับชาติและระดับจังหวัด
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม
3. พ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่ชุมชนคุ้มครองเด็ก จานวน 76 จังหวัด
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย : โครงการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลือ่ น
2,740,000
718,700
กลไกด้าน
การคุม้ ครองเด็ก
ภูมิภาค
1) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
240,000
1 ครั้ง
240,000
2 ครั้ง
480,000
1.1) ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
1.2) การประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทางาน และการประชุม
หารือที1.3)
่เกี่ยวข้
อง ดสรร พมจ.ประชุม คกก.คุ้มครองเด็กจังหวัดและ
โอนจั
คณะอนุกรรมการฯ

ส่วนกลาง

ภูมิภาค
76 จังหวัด

6 ครั้ง

170,000

1 ครั้ง/40
จังหวัด

2,000,000

6 ครั้ง

185,000

12 ครั้ง

355,000

1 ครั้ง/40
จังหวัด

2,000,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

76 จังหวัด
2) การขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กตามยุทธศาสตร์การคุ้มครงเด็ก
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
แห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2564 ในระดับพื้นที่
3) การพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ส่วนกลาง
2 ระบบ
ที่ต้องได้รับ
การคุ้มครองเป็นพิเศษ
4 จังหวัด
4) การติดตามผลการดาเนินงานคุ้มครองเด็กในพื้นที่
2 จังหวัด
กิจกรรมย่อย : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชน
76 จังหวัด
5) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อดูแลเด็กที่
4,680
ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรง (สนับสนุนงบประมาณบ้านพักเด็กและครอบครัวจัด
อบรม
การเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ครั้งที่ 1
จานวน 76 จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท)
6) จัดพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง
ส่วนกลาง
1 เรื่อง
ตัวชี้วัด : 1. จานวนเด็กและเยาวชนมีศักยภาพ ทางานเป็นทีม ทางานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรม รับผิดชอบ (1 เรื่อง)
2. จานวนระบบ รูปแบบ มาตรการการดาเนินงานคุ้มครองเด็ก (2 ระบบ)
3. จานวนรายงานผลการดาเนินงานคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด (4 จังหวัด)
4. จานวนพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง (4,680 คน)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

80,000

1 ครั้ง

43,700

2 ครั้ง

123,700

150,000

2 ระบบ

150,000

2 ระบบ

300,000

100,000
760,000

2 จังหวัด

100,000

2 จังหวัด

200,000

760,000

4,680

760,000

240,000

1 เรื่อง

240,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิต : 1. พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
2. เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช้ความรุนแรงต่อบุคคลอื่น และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยใช้สันติวิธี
3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
4. แนวทาง กลไก มาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
5. รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการด้านการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ผลลัพธ์ : การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการด้านการคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ การสงเคราะห์ และส่งเสริมความประพฤติตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
4,822,400
1,195,000
6,017,400
2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนามาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีการดาเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3) เพื่อส่งเสริมสิทธิด้านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นป้องกันและแก้ไขปัญหาวางแผนการ
ดาเนินงาน
ตลอดจนกระตุ
เพื่อน ประชาชนและสังคม
2.2 กลุ
่มเป้าหมาย ้นให้เกิดการรวมพลังพัฒนาตนเอง มีจติ อาสา และช่ว1.ยเหลื
เด็กอและเยาวชน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ผู้ทางานด้านเด็กและเยาวชนจากทุกภาคส่วน
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การพัฒนามาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการดาเนินงาน
ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก

ส่วนกลาง

2 ครั้ง

134,000

2 ครั้ง

134,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.2) การจัดทามาตรการ กลไก และองค์ความรู้สิทธิเด็ก
ส่วนกลาง
2 เรื่อง
100,000
1.2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทามาตรการ กลไก
และองค์ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
1.2.2) การจ้างเหมาจัดทาองค์ความรู้/สื่อสิทธิเด็ก
ส่วนกลาง
1 เรื่อง
50,000
1.2.3) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง
120 คน
150,000
คุ้มครองเด็ก
และสตรีในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้
1.2.4) การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทาเอกสารด้าน
ส่วนกลาง
1 เรื่อง
186,000
เด็กพิการ
ครั้งที่ 1 และ 2
2) การเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็ก และการ
ส่วนกลาง
960 คน
4,257,400
คุ้มครองเด็ก
2.1) การจัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
2.2) การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสิทธิเด็ก
ส่วนกลาง
120 คน 1,000,000
3) การประชุมเจรจาเพื่อจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศว่า ส่วนกลาง
50 คน
50,000
ด้วย
การคุ้มครองเด็กโยกย้ายถิ่นฐาน
4) การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงานฯ
ส่วนกลาง
1 คน
45,000
1 คน
45,000
ตัวชี้วัด : 1. จานวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (1,250 คน)
2. จานวนมาตรการ กลไก องค์ความรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน (3 เรื่อง)

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

2 เรื่อง

100,000

1 เรื่อง
120 คน

50,000
150,000

1 เรื่อง

186,000

960 คน

4,257,400

120 คน
50 คน

1,000,000
50,000

1 คน

90,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต : 1. มีมาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
2. หน่วยงานมีการนามาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และบทบาทของหน่วยงาน
ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
3. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนคุม้ ครองเด็ก
1,088,600
110,800
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (พมจ.)
2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการ พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
3) เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์มาใช้บริการให้เพียงพอกับปริมาณและความจาเป็น
4) เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กลุ่มเป้าหมาย
1. ส่วนกลาง (กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก) และส่วนภูมิภาค (พมจ.) 76 จังหวัด
2. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการ พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็กและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
76 จังหวัด
1) โอนจัดสรรให้จงั หวัด เบิกจ่ายแทนกัน
76 จังหวัด
995,000
76 จังหวัด
2) บริหารจัดการส่วนกลาง
ส่วนกลาง
6 ครั้ง
18,600
6 ครั้ง
18,600
12 ครั้ง
2.1) ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
2.2) จ้างเหมาบริการลูกจ้าง
ส่วนกลาง
1 คน
45,000
1 คน
45,000
1 คน
2.3) จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
ส่วนกลาง
1 เครื่อง
30,000
1 เครื่อง
30,000
1 เครื่อง
2.4) ค่าวัสดุสานักงาน
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
17,200
1 ครั้ง
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยของจังหวัดที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กได้ตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของจังหวัดมีการเบิกจ่ายได้ตามมติคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 80)
ผลผลิต : 1. มีการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ กองทุนคุ้มครองเด็กได้ตามที่กาหนด

งบประมาณ

1,200,000

995,600
37,200
90,000
60,000
17,200

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

2. บุคลากรสามารถดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : 1. ผู้รับบริการของกองทุนคุ้มครองเด็กได้รับรับบริการอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
2. เด็กและกลุ่มเป้าหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติอย่างรวดเร็ว
4. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
399,380
312,220
711,600
4.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในการจัดทาข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน มาตรการจัดระเบียบเรียบหอพัก การประกาศเกียรติคุณหอพัก การกาหนด
หลักเกณฑ์
2) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบของกรุงเทพมหานคร/จังหวัด
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานหอพักระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหอพักอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ประกอบกิจการหอพักสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายหอพัก
4) เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และประกาศเกียรติคุณหอพักตามที่คณะกรรมการกาหนด
4.2 กลุ่มเป้าหมาย
1.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก คณะกรรมการเปรียบเทียบกรุงเทพมหานคร/จังหวัด คณะอนุกรรมการ และกรรมการ/คณะทางาน คณะ
เดิมและที่แต่งตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558
2. ผู้ปฏิบัติงานหอพักระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
3. ผู้ประกอบกิจการหอพักที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเครือข่าย/ชมรม/สมาคมผู้ประกอบกิจการ
หอพักทั้งหอพักสถาบันการศึกษา และหอพักเอกชน
4. หอพักสถาบันการศึกษา และหอพักเอกชนทั้งในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
4.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานที่
ส่วนกลาง
1 เรื่อง
60,000
1 เรื่อง
60,000
เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่เดิม
และที่แต่งตั้งขึ้นใหม่

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

2) การพัฒนามาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการดาเนินงาน
ส่วนกลาง
2 เรื่อง
100,000
2 เรื่อง
100,000
หอพักตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
76 จังหวัด
3) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหอพัก
ส่วนกลาง
100 คน
92,220
100 คน
92,220
76 จังหวัด
4) การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.
1 เรื่อง
60,000
1 เรื่อง
60,000
2558
ในระดับพื้นที่
76 จังหวัด
5) การจัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ 76 จังหวัด
76 จังหวัด
399,380
76 จังหวัด
399,380
ตัวชี้วัด : 1. จานวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการบังคับใช้กฎหมาย (1 เรื่อง)
2. จานวนหลักสูตรการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานหอพัก (1 หลักสูตร)
3. สื่อ คู่มือ/เอกสาร องค์ความรู้ ในการดาเนินงานหอพัก (2 เรื่อง)
4. จานวนหอพักที่มีการจดทะเบียนหอพักหรือต่อทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2558 (12,478 แห่ง)
ผลผลิต : 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน มาตรการจัดระเรียบหอพัก การประกาศเกียรติ คุณการกาหนดหลักเกณฑ์ การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
2. ผู้ประกอบกิจการหอพักปฏิบัติตามกฎหมายหอพักอย่างถูกต้อง
3. ผู้ปฏิบัติงานหอพักระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษา เครือข่าย/ชมรม/สมาคม ผู้ประกอบกิจการหอพักทั้งหอพักสถาบันการศึกษา และหอพักเอกชน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
งบบริหาร กคค.
ส่วนกลาง
350,000
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ ม
33,938,824
31,064,876
65,003,700
ล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานรองสร้างความมัน่ คงและลดความเหลือ่ มล้าทางด้าน
33,938,824
31,064,876
65,003,700
เศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน
31,064,876
65,003,700
33,938,824
กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
3,396,839
3,529,461
6,926,300
การสือ่ อสาร
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
3,396,839
3,529,461
6,926,300
เครือข่ายภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
2) เพื่อบารุง รักษา แก้ไขปัญหา และตรวจสอบการทางานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย รวมทั้งระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ไม่ให้เกิดปัญหา ขัดข้อง และความเสียหาย เพื่อให้ใช้งานได้
อย่างต่อเนือ่ ง และเต็มประสิทธิภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1. จานวนรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. และระบบงานสารสนเทศภายใน ดย. ได้รับการดูแล
บารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 6 เดือน
2. บุคลากร ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การจัดจ้างบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
ส่วนกลาง
2 งวด
776,434
3 งวด 1,164,651
5 งวด
1,941,085
ระบบเครือข่าย
ของ ดย. และระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจาปี
งบประมาณ 2563
2) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาโครงการ
ส่วนกลาง
4 คน
189,000
4 คน
189,000
4 คน
378,000
3) ประชุมคณะกรรมการประกวดราคา/ตรวจรับพัสดุ/คณะทางาน/ ส่วนกลาง
12 ครั้ง
105,415
12 ครั้ง
105,300
24 ครั้ง
210,715
ระบบ
Conference

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

4) ค่าตอบแทนทาการนอกเวลาราชการ
5) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง
60 คน/2
หลักสูตร

งบประมาณ

2,000
350,000

ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง
60 คน/2
หลักสูตร

รวม

งบประมาณ

1,500
250,000

ค่าเป้าหมาย

2 ครั้ง
60 คน/2
หลักสูตร

งบประมาณ

3,500
600,000

6) ค่าวัสดุสานักงาน
ส่วนกลาง
70,000
70,000
7) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนกลาง
85,000
85,000
8) จ้างเหมาบริการสื่อสารโทรคมนาคม
ส่วนกลาง
3 เดือน
1,818,990
3 เดือน 1,819,010
6 เดือน
3,638,000
ตัวชี้วัด : 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายใน ดย. ได้รับการดูแล บารุงรักษา และซ่อมแซม แก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมและพร้อมใช้งาน (ร้อยละ 90)
2. บุคลากร ดย. และผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภายในที่ได้รับการดูแล บารุงรักษา และซ่อมแซม แก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมและพร้อมใช้งาน (ร้อยละ 100)
ผลผลิต : 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. ได้รับการดูแล บารุงรักษา และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และระบบงานสารสนเทศภายใน ดย. สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง
ผลลัพธ์ : บุคลากรของ ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. รวมทั้งระบบสารสนเทศภายใน ดย. ในปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วมาก
และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง บุคลากรมีศักยภาพในการทางาน มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทางาน การวางแผน การกาหนดนโยบายและติดตามประเมินผลการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ
27,737,110
24,443,990
52,181,100
1. สนับสนุนการบริหารจัดการ
21,621,150
21,621,150
43,242,300
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร
406,500
133,100
539,600
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชนใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0
2.2 กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ดย.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 400 คน
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

(เอกสารแนบ 1)
หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

ภูมิภาค
1) กิจกรรมการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)
1.1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานตามแนวทางการ
ภูมิภาค
1.2) การประชุมคณะทางานเพื่อดาเนินงานตามแนวทางการ
ส่วนกลาง
พัฒนาคุณภาพ
การบริมคณะท
หารจัดางานการขั
การภาครัฐบ(PMQA
ภูมิภาค
2) การประชุ
เคลื่อนตัว4.0)
ชี้วัดการประเมินส่วน
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
ราชการ
ภูมิภาค
3) การจัดอบรมเตรียมความพร้อมจัดทาผลงานเสนอรับรางวัลความ ส่วนกลาง
1 ครั้ง
เป็นเลิศ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ภูมิภาค
4) การประชุมคณะทางานการวางระบบควบคุมภายใน
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
ภูมิภาค
5) การประชุมคณะกรรมการ คณะทางาน และการถอดบทเรียน
ส่วนกลาง
1 ครั้ง
5.1) การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ภารกิจ และการปรับปรุง
โครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการของ ดย.
ภูมิภาค
5.2) การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การของ ดย. ส่วนกลาง
1 ครั้ง
ภูมิภาค
5.3) การจัดอบรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานพัฒนา
ส่วนกลาง
ระบบราชการ 4.0 ของ ดย.
ตัวชี้วัด : 1.หน่วยงานภายใน ดย. มีระบบบริหารราชการตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) (ร้อยละ 80)
2. หน่วยงานภายใน ดย. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (ร้อยละ 80)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

300,000

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 ครั้ง

300,000

1 ครั้ง

4,000

1 ครั้ง

4,000

9,000

1 ครั้ง

9,000

2 ครั้ง

18,000

75,000

1 ครั้ง

75,000

2 ครั้ง

150,000

7,500
7,500

1 ครั้ง

7,500

2 ครั้ง
1 ครั้ง

15,000
7,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง

7,500
37,600

7,500
1 ครั้ง

37,600

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต : 1. ดย. มีการบริหารจัดการองค์การเชิงคุณภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐทั่วทั้งองค์การ
2. ดย. มีผลการดาเนินงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลส่วนราชการ
3. ดย. มีการส่งเสริมการรับรางวัลพัฒนาคุณภาพบริการ
ผลลัพธ์ : 1. ดย. มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์การตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA
2. ดย. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการของ ดย. สร้างคุณค่าให้กบั องค์การและกลุ่มเป้าหมาย
3. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูค่ วามเป็นเลิศ
4,871,520
2,227,680
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อบริหารและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงานบุคคลและระบบอัตรากาลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภารกิจและ โครงสร้างองค์การ
3) เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ 2,300 คน
3.2 กลุ่มเป้าหมาย
3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนกลาง
21 คน
230,580
21 คน
230,580
21 คน
1.1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.2) ค่ากรรมการอ่านผลงาน
ส่วนกลาง
20 เล่ม
20,000
20 เล่ม
1.3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการ
ส่วนกลาง
7 ตาแหน่ง
28,700 5 ตาแหน่ง
15,700 12 ตาแหน่ง
1.4) ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
ส่วนกลาง
3 ตาแหน่ง
29,800 4 ตาแหน่ง
38,800 7 ตาแหน่ง
1.5) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ อกพ.
ส่วนกลาง
3 คน
3,000
3 คน
3,000
3 คน
1.6) ค่าเบีย้ เลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ส่วนกลาง
6 คณะ
303,600
6 คณะ
303,600
12 คณะ

งบประมาณ

7,099,200

461,160
20,000
44,400
68,600
6,000
607,200

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.7) ค่าจ้างเหมาบริการ
ส่วนกลาง
4 คน
237,000
ภูมิภาค
1.8) ค่าใช้จา่ ยจัดประชุม
ส่วนกลาง
15 ครั้ง
25,800
ภูมิภาค
2) โครงการพัฒนาบุคลากร
ส่วนกลาง
บุคลากร 107
2,290,000
2.1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานของ
หน่วย
บุคลากรด้าน
เด็กและเยาวชน (การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน)
ภูมิภาค
2.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และ
ส่วนกลาง
บุคลากร 107
200,000
การจัดรายงาน
หน่วย
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภูมิภาค
2.3) โครงการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้านเด็กและ ส่วนกลาง
120 คน
500,000
เยาวชน
ภูมิภาค
2.4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคุ้มครองและ
ส่วนกลาง
500,000
พิทักษ์เด็กและ
เยาวชนเชิงยุทธศาสตร์
ภูมิภาค
2.5) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล หลักสูตร ส่วนกลาง
การส่งเสริม
ยธรรมและธรรมาภิ
ในบริจริบทด้
านการพัฒนา ส่วนกลาง
ภูมิภาค
2.6) คุจัณดทธรรม
าคู่มือจริเผยแพร่
นโยบายด้านคุบณาลธรรม
ยธรรม
ภูมิภาค
2.7) การฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก
ส่วนกลาง
523,040
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้กา้ วหน้าตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ร้อยละ 80)

ค่าเป้าหมาย

4 คน
15 ครั้ง

120 คน

120 คน

รวม

งบประมาณ

237,000
25,800

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

4 คน
30 ครั้ง
บุคลากร
107 หน่วย

474,000
51,600
2,290,000

บุคลากร
107 หน่วย

200,000

500,000

240 คน

1,000,000

400,000

150 คน

900,000

400,000

120 คน

400,000

53,200

53,200
523,040

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

4. กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 การมุง่ เน้นบุคลากร (300 คะแนน)
5. กรมกิจการเด็กและเยาวชนผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตนเองตามมาตรฐานความโปร่งใส และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ร้อยละ 80)
ผลผลิต : 1. บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเตรียมรองรับ ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0
2. บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างความสมดุลในการทางาน
3. บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลลัพธ์ : 1. บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีสมรรถนะของข้าราชการไทยในบริบทข้าราชการ 4.0
2. บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิต และความสมดุลในการทางาน
3. กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานความโปร่งใส และเป็นองค์กรต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสือ่ สารองค์กร
255,000
245,000
500,000
4.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน โดยผ่านช่องทางสื่อประเภทต่าง ๆ
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิเด็ก
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
4) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมกิจการเด็กและเยาวชนสู่สาธารณชน สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีอนั จะนาไปสู่การสนับสนุน ความร่วมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร เด็กเยาวชนและประชาชน
สื่อมวลชนทุกสาขา องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
4.2 กลุ่มเป้าหมาย
4.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ดาเนินการจัดจัดจ้างผลิตสปอตวิทยุพร้อมเผยแพร่ จานวน 10 ส่วนกลาง
4 เรื่อง
150,000
6 เรื่อง
10 เรื่อง
150,000
ตอน
2) ดาเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจผ่านสื่อออนไลน์ 4 ครั้ง ส่วนกลาง
4 ครั้ง
140,000
4 ครั้ง
140,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

3) ดาเนินการจัดจ้างบุคคลภายปฏิบัติงาน 2 คน
ส่วนกลาง
1 คน
54,000
1 คน
54,000
1 คน
108,000
3.1) จัดจ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และดูแลเพจ
เฟสบุค๊ ดย.
3.2) จัดจ้างบุคลลช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และตัดต่อวิดีทัศน์ ส่วนกลาง
1 คน
51,000
1 คน
51,000
1 คน
102,000
ตัวชี้วัด : 1. จานวนเรื่องที่เครือข่ายสื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิ กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน (100 เรื่อง)
2. จานวนองค์กรที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพื่อการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน (50 องค์กร)
3. ระดับความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์องค์กร (ระดับ 5)
ผลผลิต : สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ภาพข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ข่าวกิจกรรม วารสารภายใน ชุดนิทรรศการ แผ่นพับ วีดิทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ดิจติ อล
ผลลัพธ์ : 1. สื่อมวลชนและองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
2. กลุ่มเป้าหมายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับทราบ รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สิทธิต่าง ๆ ซึ่งจะเอื้อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกลุม่ เป้าหมาย
232,940
217,060
450,000
5.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายที่ถกู ต้องเหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
3) เพื่อให้มีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
เด็ก เยาวชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย ผู้แทนเด็กและเยาวชน
5.2 กลุ่มเป้าหมาย
5.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
1) ยกร่างกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่
ส่วนกลาง
3 ครั้ง
90,795
4 ครั้ง
121,060
7 ครั้ง
211,855
เกี่ยวกับเด็กเพื่อให้
เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กรัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ภูมิภาค
2) ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและการขาดสารไอโอดีนในเด็ก ส่วนกลาง
1 ครั้ง
33,545
1 ครั้ง
33,545
และเยาวชน
ภูมิภาค
3) สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง
2 ครั้ง
12,600
2 ครั้ง
12,600
4) จ้างเหมาบริการบุคคล จานวน 2 คน
ส่วนกลาง
2 คน
96,000
2 คน
96,000
2 คน
192,000
ตัวชี้วัด : จานวนร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหรือสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพให้แก่เด็ก เยาวชน/ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ผลผลิต : มีร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ที่ส่งเสริมศักยภาพหรือสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ
ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพหรือสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพจากการบังคับใช้กฎหมาย
งบบริหาร สลก.
ส่วนกลาง
350,000
กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้างมาตรการ กลไก ด้านเด็กและเยาวชน
2,804,875
3,091,425
5,896,300
1. โครงการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย และขับเคลือ่ นการส่งเสริม
367,300
689,000
1,056,300
พัฒนาเด็กและเยาวชน
1.1 วัตถุประสงค์
1) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะทางาน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการในการส่งเสริม พัฒนา คุ้มครองสู่การปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่าย
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาสังคม และเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งในส่วนกลาวงและ
ส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) งานคณะกรรมการระดับชาติ
1.1) การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ
(กดยช.)
1.2) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคคลากรด้านเด็กและ
เยาวชน
1.3) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทารายงานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
1.4) การประชุมคณะทางานกลั่นกรองงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
2) งานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2560-2564
2.1) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนา
2.2) การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/80 คน

274,800 1 ครั้ง/80 คน

274,800

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/35 คน

38,400 1 ครั้ง/35 คน

38,400

1 ครั้ง/35 คน

34,400

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/35 คน

34,400

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/30 คน

16,100 1 ครั้ง/30 คน

16,100

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/35 คน

42,000 1 ครั้ง/35 คน

42,000

16,300 1 ครั้ง/20 คน

16,300 2 ครั้ง/40 คน

32,600

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/20 คน

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) งานการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
3.1) การประชุมคณะทางานการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
การคุ้มครองสิทธิ
3.2) การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือการ
คุ้มครองสิ
ญพันทธุ์แธศาสตร์
ละการจันโยบายด้
ดสวัสดิการสั
4) การประชุ
มเพืท่อจัธิดอทนามั
าข้อยมูเจริ
ลตามยุ
านเด็งคมใน
กและ

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง/25 คน

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

13,800

ภูมิภาค

1 ครั้ง/80 คน

1 ครั้ง/25 คน

13,800

38,800 1 ครั้ง/80 คน

38,800

32,900

70 คน

65,800

70 คน

เยาวชนการ
ดาเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และโครงการ
สาคั5)ญงานสมั
ของ พม.ที
่ ฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ชชาการพั

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/40 คน

54,300 1 ครั้ง/40 คน

54,300 2 ครั้ง/80 คน

108,600

5.1) การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
งชาติ มคณะทางานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน
5.2) แห่การประชุ

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/20 คน

4,600 1 ครั้ง/20 คน

4,600 2 ครั้ง/40 คน

9,200

มติสมั5.3)
ชชาฯการประชุมคณะทางานวิชาการสมัชชาการพัฒนาเด็กและ

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/20 คน

5,000

1 ครั้ง/20 คน

5,000

3 คน
500 เล่ม

144,000
50,000

3 คน
1,000 เล่ม

288,000
64,800

12,000

70 คน

งบประมาณ

ส่วนกลาง

เยาวชน
6) การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาโครงการฯ
ส่วนกลาง
7) การจัดทาเอกสารสื่อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนา และ
ส่วนกลาง
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
8) ค่าตอบแทนทาการนอกเวลาราชการ
ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด : จานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไกด้านกลไกด้านเด็กและเยาวชน (1 เรื่อง)

32,900

ค่าเป้าหมาย

3 คน
500 เล่ม

144,000
14,800
12,000

24,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิต : 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนานโยบาย แผนงาน มาตรการ กลไกไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมการพัฒนา คุ้มครอง สงเคราะห์ และฟื้นฟู
แก่เด็กและเยาวชนของประเทศ
2. ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
กาหนดเป็น
แผนงาน
และมาตรการ
ผลลัพธ์ : เด็กนโยบาย
และเยาวชนได้
รับการส่
งเสริม พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
2. โครงการขับเคลือ่ นนโยบายตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือ
ระหว่
2.1 าวังประเทศ
ตถุประสงค์

663,000

437,000

1,100,000

1) เพื่อปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่าง ๆ ข้อตกลง พันธสัญญา อนุสัญญา กฎบัตร และพันธกรณีระหว่างประเทศ
2) เพื่อจัดทาและขับเคลื่อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
3) เพื่อพัฒนามาตรการ กลไกด้านการพัฒนา ส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4) เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายกรอบความร่วมมือการดาเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ
5) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความตื่นตัวและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
เชื้อชาติ วัฒนธรรม เสริมสร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน

2.2 กลุ่มเป้าหมาย
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
เด็กและเยาวชน

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคี
และการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม แผนงานอาเซียน
ด้านเยาวชน
(พ.ศ. 2559 - 2563)
2) การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2.1) การประชุมเพื่อพัฒนาหลักการสากลในการคุ้มครองเด็กที่
เกิดจาก
เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ตามข้อตกลงการอุ้มบุญ
2.2) การประชุม/สัมมนา/ภายใต้ขอ้ ตกลง และพันธกรณี และ
กรอบความ ร่วมมือ
างสหประชาชาติ
องค์กรระหว่างประเทศ อาเซียน+6
3) ค่าจ้ระหว่
างเหมาบริ
การ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ส่วนกลาง

1 เรื่อง

300,000

1 เรื่อง

174,000

2 เรื่อง

474,000

ส่วนกลาง

5 คน

300,000

5 คน

200,000

5 คน

500,000

1 คน
5 คน

45,000
18,000

1 คน
5 คน

90,000
36,000

ส่วนกลาง
1 คน
45,000
4) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ส่วนกลาง
5 คน
18,000
ตัวชี้วัด : 1. จานวนข้อเสนอ มาตรการ กลไก และองค์ความรู้ตามข้อตกลงพันธกรณีระหว่างประเทศนาไปผลักดันและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (2 เรื่อง)
2. ระดับความสาเร็จของการผลักดันมาตรการ กลไก และองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ (ระดับ 5/2 เรื่อง)

ผลผลิต : 1. มีขอ้ เสนอ/แผนงาน/มาตรการ/กลไก ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. เด็กและเยาวชนมีความตื่นตัวและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง และมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังและมีความตระหนักในเรื่องความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ วัฒนธรรม มีความสามัคคีเกิดความภูมิใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
4. เกิดเครือข่ายและขยายกรอบความร่วมมือการดาเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ผลลัพธ์ : 1. หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีการผลักดัน ขับเคลื่อนและดาเนินงานตามข้อตกลง/มติของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

2. มีการติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
3. มีเครือข่ายความร่วมมือของเยาวชนภายในภูมิภาคอาเซียนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
4. เด็กและเยาวชนไทยเกิดความตระหนักต่อบทบาทตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3. โครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามผลการดาเนินงานของ
325,000
325,000
650,000
องค์กร
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและบริหารระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ การจัดทาคาของบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การติดตาม และการรายงาน
ผลการดาเนินงานตามภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรทุกระดับ ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
3.2 กลุ่มเป้าหมาย
3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน 20 ปี
ส่วนกลาง
216,000
216,000
432,000
2) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2565)
3) การจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปี
4) การจัดทางบประมาณประจาปี
5) การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ
6) การเร่งรัดติดตามผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนประจาปี
10) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ส่วนกลาง
25,000
25,000
50,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

11) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ
ส่วนกลาง
2 คน
84,000
2 คน
84,000
2 คน
168,000
ตัวชี้วัด : ความสาเร็จของระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ (5 เรื่อง)
ผลผลิต : ความสาเร็จของระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี การจัดทางบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การติดตาม และการรายงานผลการดาเนินงานของกรม
ผลลัพธ์ : สานัก/กอง/กลุ่มและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ได้รับการสนับสนุนจากระบบบริหาร ยุทธศาสตร์สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
4. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตาม
1,099,575
1,640,425
2,740,000
แผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2563 ของ ดย.
4.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2563 ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2) เพื่อจัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานของ ดย.
3) เพื่อจัดทารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจาปี 2562
1.บุคลากรของ ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4.2 กลุ่มเป้าหมาย
2. บุคลากรที่ทางานด้านเด็กและเยาวชนในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย
สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ภูมิภาค
1) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน
ส่วนกลาง
10,950
10,950
21,900
1.1) การประชุมคณะทางานจัดการความรู้ ดย.
ภูมิภาค
1.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้ ดย.
ส่วนกลาง
155,250
155,250
ภูมิภาค
1.3) การจัดทารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจาปี 2562 ส่วนกลาง
176,000
176,000
ภูมิภาค
1.4) การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ ปี 2561 ส่วนกลาง
45,000
45,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ภูมิภาค
1.5) การจัดพิมพ์รายงานการพัฒนา รายงานสถานการณ์ และ
ส่วนกลาง
160,000
160,000
เอกสารเกี่ยวกับ
การดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
ภูมิภาค
1.6) การประชุมคณะทางานพัฒนามาตรฐาน ดย.
ส่วนกลาง
4,600
4,600
2) การพัฒนาบุคลการด้านเด็กและเยาวชน
ส่วนกลาง
12,875
12,875
25,750
2.1) การจัดทาแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและ
เยาวชน
2.2) การจัดประชุมคณะทางานฯ
3) งานวิจยั ด้านเด็กและเยาวชน
ส่วนกลาง
8,450
8,450
16,900
4) การประเมินผลการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
ส่วนกลาง
7,300
7,300
14,600
5) ค่าจ้างเหมาบริการ
ส่วนกลาง
90,000
90,000
180,000
ภูมิภาค
6) รายจ่ายอื่น
ส่วนกลาง
970,000
970,000
1,940,000
ตัวชี้วัด : 1. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของ ดย. (1 เรื่อง)
2. รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจาปี 2562 (1 เรื่อง)
3. บุคลากรของ ดย. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ (60 คน)
ผลผลิต : 1. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน อาทิ แนวทางสาหรับนาไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็ก
และครอบครัว
2. การพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
3. ยุทธศาสตร์การวิจยั ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
4. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวของกรมกิจการเด็ก
5. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : 1. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน สาหรับนาไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ
ครอบครัว ให้
2. ข้อมูล แนวทาง รายงานการดาเนินงาน รายงานผลการประเมิน องค์ความรู้ และนวัตกรรมประกอบการกาหนดและพัฒนานโยบายด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
งบบริหาร กยผ.
ส่วนกลาง
350,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
301,925,100
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความมัน่ คงและลดความเหลือ่ มล้า
301,925,100
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต : โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างความ
301,925,100
มัน่ คงและลดความเหลือ่ มล้าทางด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก : รายจ่ายบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
ส่วนกลาง
301,925,100
กองทุนคุม้ ครองเด็ก
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ ม
ล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : กองทุนคุม้ ครองเด็ก
กิจกรรมหลักที่ 1 : สงเคราะห์ คุม้ ครองสวัสดิภาพ ครอบครัว และ
ครอบครัวอุปถัมภ์ (7,000,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 2 : สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็กแก่
หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรภาคเอกชน (8,000,000 บาท)

12,644,000

2,356,000

15,000,000

12,644,000

2,356,000

15,000,000

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

1.1 วัตถุประสงค์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) 1. สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัวและครอบครัว
อุปถัมภ์
1.1) โอนจัดสรรให้ พมจ. และกทม. ในการสงเคราะห์ คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก
ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์
2) สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็กแก่หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรภาคเอกชน
2.1) โอนจัดสรรให้ พมจ. และ กทม. ในการสนับสนุนการดาเนิน
โครงการ
2.2) สนับสนุนการดาเนินโครงการ (ระบบปกติ)
3) ค่าบริหารจัดการ
งบดาเนินงาน
3.1) ประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ 12 ครั้ง
3.2) ดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ 2 โครงการ
งบบุคลากร
3.3) ค่าจ้างพนักงานกองทุน 15 คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

เพื่อเป็นทุนใช้จา่ ยในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก
รายบุคคล : 1. เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. ครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ หรือผู้ซึ่งให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
รายโครงการ: หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน
ส่วนกลาง

ทุกจังหวัด

1400 คน

5,000,000

1400 คน

5,000,000

ส่วนกลาง

ทุกจังหวัด

1 ครั้ง

5,500,000

1 ครั้ง

5,500,000

ส่วนกลาง

ภูมิภาค

2 โครงการ

470,000

3 โครงการ

872,000

5 โครงการ

1,342,000

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
ภูมิภาค

6 ครั้ง
2 โครงการ

149,400
600,000

6 ครั้ง

559,400

12 ครั้ง
2 โครงการ

708,800
600,000

ส่วนกลาง

ภูมิภาค

15 คน

924,600

15 คน

924,600

15 คน

1,849,200

หน่วยงาน กรมกิจการเด็กละเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด : 1. จานวนเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก (1,400 ราย)
2. จานวนโครงการด้านเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (50 โครงการ)
ผลผลิต : 1. สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์
2. สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็กแก่องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความประพฤติอนั เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

38,524

68,666,101

46,773

111,077,999

85,297

179,744,100

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

3,000

39,960,141

3,400

53,044,259

6,400

93,004,400

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว

3,000

39,960,141

3,400

53,044,259

6,400

93,004,400

กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

3,000

39,960,141

3,400

53,044,259

6,400

93,004,400

1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

3,000

39,960,141

3,010

51,376,059

6,010

91,336,200

1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีมีทักษะด้านอาชีพและสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้
อย่างมั่นคง โดยเน้นกลุ่มเยาวสตรี/สตรีด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ขาดโอกาสทาง
การศึกษา/ มีฐานะยากจน/ ว่างงาน/ ถูกเลิกจ้างงาน/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม/กลุ่มที่ไม่อยู่ใน
ระบบการศึกษาและไม่สามารถใช้สิทธิในการเข้ารับการฝึกอาชีพจากสถาบันการศึกษาปกติ ซึ่งมี
โอกาสเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี โดยดาเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ
(76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร)
2) กลุ่มเป้าหมาย เยาวสตรี/สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม (เช่น ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ สตรีว่างงานหรือแรงงานนอกระบบ กลุ่ม
ชาติพันธุ)์ และสตรี/ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน การฝึกทักษะด้านอาชีพ เพื่อให้มีทักษะอาชีพ เพิ่มทักษะ
ในการดารงชีวิต และสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ มีศักยภาพในการดารงชีวิตทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนด มีอาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัว 8
แห่ง

3,000

3,010

6,010

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

2. โครงการ เสริมสร้างการพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

-

390

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

1,668,200

390

1,668,200

1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ก้าวทันความต้องการของตลาด
2) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาชีพสตรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อปท. ศพค.ภาคีเครือข่าย
ด้านสตรีและครอบครัว นักธุรกิจ สื่อมวลชน

กทม./
ปริมลทล

390

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมความรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสู่การพัฒนาอาชีพ
2. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ยุคดิจิทัล
3. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของสตรีและ
ครอบครัว
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวมีความ
มั่นคง ลดปัญหาด้านการค้ามนุษย์และค้าประเวณีในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

34,289

20,814,940

38,698

37,337,060

72,987

58,152,000

ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

34,168

16,443,300

38,258

32,114,700

72,426

48,558,000

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่

4,168

3,088,300

37,878

26,966,700

42,046

30,055,000

3. โครงการบริหารและพัฒนากาลังคนของประเทศด้านครอบครัว

4,168

3,088,300

36,922

22,121,100

41,090

25,209,400

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและตามความจาเป็นและความสาคัญของปัญหาของครอบครัวในพื้นที่ รวมถึงการ
ขับเคลื่อนประเด็นด้านครอบครัวจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานระหว่าง ศพค. กับกลไกในพื้นที่
3. เพื่อผลักดันให้มีการนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 –
2564 และแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาแผนงานโครงการ เพื่อตอบเป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ โดย
ขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือ กลไก ในการทางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) กลุ่มเป้าหมาย
1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด 76 จังหวัด
2. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทั้ง 76 จังหวัด/สนง.พมจ. 76 จังหวัด (40,000 คน)
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 อย่างน้อย 2 ครั้ง
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานด้านครอบครัว สนง.พมจ. ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมตามแนวทางการดาเนินงานด้านครอบครัว และสนง.พมจ. ร่วมกับศุนย์เรียนรู้ฯ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
3. พัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวรดับจังหวัด เพื่อเพิ่มทักษะทีมวิทยากรด้านครอบครัว
ระดับจังหวัด

76 จังหวัด

4,168

36,922

41,090

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด :
1. จานวนสมาชิกครอบครัวที่ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
2. มีการดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 –
2564 ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
ผลผลิต :
1. ศพค. ดาเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
2. มีการประชุม กสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 2 ครั้ง
ผลลัพธ์ :
1.ครอบครัวในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ทาให้มีภูมิคุ้มกันปัญหาของสังคมและสามารถจัดการ
กับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม กสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4. โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว
1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแผนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว กับ 4
กลุ่มเป้าหมาย เตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว ครอบครัวมือใหม่ การสื่อสารในครอบครัว
และการสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ
2) กลุ่มเป้าหมาย 1. สนง.พมจ. 76 จังหวัด 2. ศูนย์เรียนรุ้ฯ 8 ศูนย์ 3. ศพค. (800 คน)

-

44 จังหวัด

-

956

956

4,845,600

956

956

4,845,600

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) สค.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานด้านครอบครัว
2) พมจ. ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ จัดทาแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด ดังนี้ (ส่งเสริมการ
เตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว , ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมพ่อแม่มือใหม่ /ส่งเสริมให้
เด็กไทยโตสมวัยอย่างมีคุณภาพ (ครอบครัวเลี้ยงดูลูกให้มีพัฒนาการตามช่วงวัย : (เด็กปฐมวัย 0
- 5 ปี), ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างสมาชิกในครอบครัว,
เสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุในครอบครัว)
3). พมจ.สารวจและจัดเก็บข้อมูลครอบครัวเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ศพค.
4) ศูนย์เรียนรู้ ฯ และศพค. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว ตามข้อ 2
5) รายงานผลการดาเนินงานมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการทาบทบาทหน้าที่และและ
สื่อสารในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์
ผลลัพธ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถทาบทบาทหน้าที่และสื่อสาร
ในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์จัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

30,000

13,355,000

380

5,148,000

30,380

18,503,000

5. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการเพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

30,000

6,675,500

380

736,600

30,380

7,412,100

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่กลไกสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว (พนักงาน
เจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถดาเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติฯ
2) กลุ่มเป้าหมาย สนง.พมจ. 76 จังหวัด/ประชาชนทั่วไป 30,000 คน
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมสหวิชาชีพและเครือข่ายด้านครอบครัวไทยปลอดความรุนแรง โดยการพัฒนา
ศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายตามพระราชบัญญัติฯ
2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ลดความรุนแรงใน
ครอบครัวทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด)
ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่กาหนด
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายและหน่วยงานกลไกสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรมและมีการดาเนินงานในการคุ้มครองและป้องกันการถูกกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว

76 จังหวัด

30,000

380

30,380

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ผลลัพธ์ :
1. สหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัวสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ เครือข่ายทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความร่วมมือ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามากขึ้น รวมทั้ง ผู้ที่ประสบปัญหาทั้งที่เป็นผู้กระทาและ
ผู้ถูกกระทาความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง
2. ประชาชนรับรู้และตระหนักการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้
ความร่วมมือในการป้องกันโดยเริ่มที่ตนเองในการปรับทัศนคติเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่
ต้องใส่ใจในเรื่องของการเคารพความคิดเห็น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งเป็น
แนวร่วมที่ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย และไม่กระทาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว
6. โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ และ สนง.พมจ. 76 จังหวัด
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สนง.พมจ. ดาเนินงานจัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวจังหวัด จานวน 1 คน /เดือนละ 15,000 บาท และเบิกจ่ายเงินตามแผนฯ
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
3. เสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

76 จังหวัด

6,679,500

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

-

4,411,400

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

11,090,900

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พื้นที่ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่เข้ารับการบริการได้รับการ
ช่วยเหลือคุ้มครอง
ผลผลิต : มีเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และ
เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ผลลัพธ์ : ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางเพศในสังคม

121

1,582,440

440

3,174,960

561

4,757,400

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี

40

347,500

140

1,203,000

180

1,550,500

7. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานเพื่อขจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีทุกกลุ่มได้รับการป้องกันให้ปลอดภัยจากการกระทาด้วย
ความรุนแรง

-

90

736,000

90

736,000

2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชน สตรี
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกในการให้ความช่วยเหลือ และป้องกันปัญหาความรุนแรง
ในสังคม
2. ประชุมคณะอนุกรมการจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและ
ความรุนแรงในครอบครัว
ตัวชี้วัด : ผู้หญิงมีความปลอดภัย ประสบกับความรุนแรงน้อยลง
ผลผลิต : ชุมชนมีบริการเพื่อคุ้มครองผู้หญิงกลุ่มเสี่ยง
ผลลัพธ์ : ผู้หญิงได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงประเภทต่างๆ

กทม.

-

-

90

90

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พื้นที่ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

8. โครงการขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการยกระดับการพัฒนาตนเองของสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อสร้างกลไกการทางานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
3. ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีชายแดนภาคใต้

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

40

2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชน สตรี

76 จังหวัด

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

347,500

40

รวม

งบประมาณ

50

467,000

50

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

90

814,500

90

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เผยแพร่การดาเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ประสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
ขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ตัวชี้วัด : มีแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ผลผลิต : มีการยกระดับการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิสตรี
ผลลัพธ์ : มีกลไกในการทางานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเพศในสังคม

81

1,234,940

300

1,971,960

381

3,206,900

9. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเพศ
1) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้การจัดทางบประมาณที่
คานึงถึงมิติหญิงชายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน

-

-

200

350,000

200

350,000

2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ จานวน 200 คน

กทม.

200

200

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พื้นที่ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย (Gender Focal Point : GFP) และเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทางบประมาณ/แผนงาน/
โครงการ จานวน 136 หน่วยงาน เพื่อให้สามารถบูรณาการมิติหญิงชายในภารกิจ
ของหน่วยงานที่ดาเนินการกับบุคลากรภายใน และกลุ่มเป้าหมายภายนอกที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีการจัดทางบประมาณอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทางบประมาณอย่างมีมุมมองมิติ
หญิงชาย
ผลลัพธ์ : การจัดทางบประมาณอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย
10. โครงการเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ
2. เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการคุ้มครอง และช่วยเหลือ ชดเชย
เยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
3. เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการคุ้มครอง
และป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
2) กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิง ผู้ชาย และผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกาเนิด

81

กทม.

81

1,234,940

100

100

1,621,960

181

181

2,856,900

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. ดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการคุ้มครอง และช่วยเหลือ ชดเชย
เยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
(ประชุมขับเคลื่อนงาน รวมทั้งประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จานวน 4
คณะ) และติดตามการดาเนินงาน
3. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง (13 อัตรา)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ร้องเรียนที่ได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติความเท่า
เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ผลผลิต :
1. มีผลงานวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
3. มีการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครอง
และช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี

-

2,789,200

-

2,047,400

-

4,836,600

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

-

2,789,200

-

2,047,400

-

4,836,600

11. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
1) วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการและแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณีระดับจังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด)

-

2,789,200

-

2,047,400

-

4,836,600

2) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัด
(ก.ค.อ.จังหวัด) 76 จังหวัด
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน จัดประชุม ก.ค.อ. จังหวัดอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
กาหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจังหวัดที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและ
จัดทาแผนปฏิบัติการจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ผลผลิต : จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและจัดทาแผนปฏิบัติการ
จังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ผลลัพธ์ : คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

76 จังหวัด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

1,235

7,891,020

4,675

20,696,680

5,910

28,587,700

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัว
เข้มแข็ง

735

1,442,250

3,760

8,616,050

4,495

10,058,300

กิจกรรมหลัก : กาหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว

385

559,200

2,840

6,705,900

3,225

7,265,100

12. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานด้านครอบครัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
2. เพื่อนาข้อเสนอจากเวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และระดับชาติมาเป็นฐานในการ
กาหนดแนวทาง มาตรการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
(กยค.) เพื่อพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อรณรงค์เรื่องครอบครัว และเชิดชูเกียรติครอบครัว/ผู้นาครอบครัวต้นแบบ

360

404,200

2,840

6,615,900

3,200

7,020,100

2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน NGOs เครือข่าย
ภาคประชาชน
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สร้างความเข้าใจในการการสารวจและนาเข้าข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว
2. จัดสมัชชาครอบครัว และ จัดงานวันแห่งครอบครัว
ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ NGOs มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564

76 จังหวัด

360

2,840

3,200

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ผลผลิต :
1. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานด้านครอบครัว
2. มีข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด / กรุงเทพมหานคร
3. มีข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ
4. มีครอบครัวร่มเย็น / ผู้นาครอบครัวต้นแบบแห่งชาติ
ผลลัพธ์ : การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบันครอบครัว

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พื้นที่ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

13. โครงการสร้างความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว
1) วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการดาเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) กลุ่มเป้าหมาย คณะทางาน และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

25

กทม./
ปริมลทล

155,000

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

-

90,000

25

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

25

245,000

25

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางานประเมินมาตรฐานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
2. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตัวชี้วัด : จานวนสมาคมฯที่สามารถดาเนินกิจการของสมาคมได้อย่างมีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต : มีคู่มือมาตรฐานการดาเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ผลลัพธ์ : จานวนสมาคมฯที่สามารถดาเนินกิจการของสมาคมได้อย่างมีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

350

883,050

920

1,910,150

1,270

2,793,200

14. โครงการเสริมสร้างการบริหารราชการ สค.
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

200

386,150

245

43,450

445

429,600

2) กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สค. จานวน 450 คน

กทม.

200

245

445

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรประจาปี
2. ประชุมคณะทางานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการพัฒนาองค์กร
5. ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์ฯKM Awards
6. สัมมนาการถอดบทเรียนการพัฒนาองค์การของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ตัวชี้วัด :
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
2. ระดับความสาเร็จของคารับรองการปฏิบัติราชการ
3. ระดับความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ผลผลิต :
1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรมาภิบาล
2. บุคลากรมีองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ :
1. องค์การมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การปฏิบัติงานของกรมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่าย
15. โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พ.ศ.2560-2564 และการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ

110

424,100

65

187,600

175

611,700

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พื้นที่ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 ให้แก่
บุคลากร สค. เพื่อนาสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อเตรียมการจัดทาแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจาปี
3. เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการสาคัญตามนโนบาย ยุทธศาสตร์ และเอกสาร
งบประมาณของ สค. ประจาปี 2563
2) กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและบุคลากร สค. และเจ้าหน้าที่ พมจ.
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ถ่ายทอดยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560–2564 สู่การปฏิบัติ
2. จัดทาแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจาปี
3. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พ.ศ. 2560 – 2564 และถ่ายทอดแก่บุคลากร สค. เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สค. ที่จัดทาแผนงาน/โครงการ สาหรับจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามปฏิทินงบประมาณ

ผลผลิต :
1. มีกรอบการจัดทาแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

กทม.

110

65

175

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ผลลัพธ์ :
1. มีแผนงาน/โครงการ สาหรับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. มีข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและกาหนดแนวทาง
นโยบายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัว
16. โครงการปฏิบัติการข่าวสารด้านสตรีและครอบครัวส่งเสริมการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่
ประชาชน
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ ตลอดจนข่าวสาร ข้อเท็จจริง องค์ความรู้
และผลการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของ สค. โดยผ่านช่องทางสื่อประเภทต่าง ๆ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป (ผู้ชาย/ผู้หญิง/เด็กชาย/เด็กหญิง/ผู้ที่แสดงออก
แตกต่างจากเพศโดยกาเนิด) เกิดการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์
และทั่วถึง
2. เพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน
2) ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนทั่วไป
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์
2. จัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
ตัวชี้วัด : สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัวมีประสิทธิภาพตามแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ปี 2563

-

-

-

317,200

-

317,200

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ผลผลิต : มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัว
ผลลัพธ์ : สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัวมีความครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงบริการของ
สค. ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พื้นที่ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

17. โครงการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ ตลอดจนข่าวสาร ข้อเท็จจริง องค์ความรู้ และผลการ
ดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของ สค. โดยผ่านช่องทางสื่อประเภทต่างๆ ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป (ผู้ชาย/ผู้หญิง/เด็กชาย/เด็กหญิง/ผู้ที่แสดงออกแตกต่างจาก
เพศโดยกาเนิด)
2) กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนทั่วไป

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

-

กทม.

200

รวม

งบประมาณ

50,000

200

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

200

งบประมาณ

50,000

200

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน สค.
ตัวชี้วัด : ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและ
ครอบครัวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
ผลผลิต : ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและครอบครัว ผ่านกระบวนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของ สค.
ผลลัพธ์ : ภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานด้านสตรีและ
ครอบครัว และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
18. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

40

72,800

410

1,311,900

450

1,384,700

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตาม
ตาแหน่งที่ถือครอง
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ร่วมกันทางานอย่างสร้างสรรค์ มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติสากลในด้านการประชุม ด้านพิธีการ และด้านการต่างประเทศ และก่อให้เกิด
ความพร้อมในการดาเนินงานตามภารกิจด้านสตรีและครอบครัวได้อย่างลุล่วงและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
2) กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สค.
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาบุคคลากร
4. ส่งเสริมศักยภาพพนักงานราชการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการติดตามและขยายผลแนวทางการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแก่บุคลากร สค
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสตรีและครอบครัว

กทม./
ปริมลทล

40

410

450

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการ
จัดกิจกรรม
ผลผลิต :
1. บุคลากรทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมตามตาแหน่งที่ถือครอง
2. บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ร่วมคิด ร่วมทาและมุ่งสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ :
1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามตาแหน่งที่ถือครอง
2. บุคลากรมีความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ร่วมคิด ร่วมทาและมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

500

6,448,770

915

12,080,630

1,415

18,529,400

กิจกรรมหลัก : กาหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ

500

6,448,770

635

10,075,630

1,135

16,524,400

-

500,000

50

6,256,600

50

6,756,600

19. โครงการ พัฒนานโยบาย มาตรการ และกลไกส่งเสริมความเสมอภาค
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหา สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกาหนดทิศทางและนโยบายในการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี
พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้กลไกภาครัฐสามารถ
บูรณาการมิติหญิงชายเข้าสู่ภารกิจของหน่วยงาน (Gender Mainstreaming)
3. เพื่อส่งเสริมการเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคม ซึ่งจะเป็นเป็นกลไก
สาคัญในการสร้างสังคมเสมอภาค
4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทานโยบาย มาตรการของรัฐบาล

2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม

76 จังหวัด

50

50

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพสตรี เครือข่ายสตรี ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการตัดสินใจ
ในระดับต่าง ๆ มากขึ้น
2. สมัชชาสตรี
3. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ จัดทาแผน
ระดับชาติในการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่คานึงถึงความเท่า
เทียมระหว่างเพศ , ขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5
4. พัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
5. ประชุมติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564
ตัวชี้วัด :
1. แนวทาง/แผนงาน/โครงการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 -2564
3. กลุ่มเป้าหมายสามารถนาหลักสูตรส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี
ไปใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสถานการณ์ การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของ
สตรี
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากข้อเสนอสมัชชาสตรี เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ที่นาไป
พัฒนาศักยภาพสตรี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ผลผลิต :
1. มีการวางแผนและประสานงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564
3. สตรีที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของ
สตรี
4. สตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาสตรี ประจาปี 2563
ผลลัพธ์ :
1. เกิดการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง/โครงการตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
2. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ สามารถนาหลักสูตรส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการ
ตัดสินใจของสตรีไปใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสถานการณ์ การมีส่วนร่วมและ
การตัดสินใจของสตรี
4. เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ จากข้อเสนอสมัชชาสตรีที่นาไปพัฒนาศักยภาพสตรี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

20. โครงการส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์และสร้างกระแสให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีและการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แนวทาง และโครงการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมบทบาทสตรีในสังคมเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศ
2) กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนทั่วไป
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดงานวันสตรีสากล
2. สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสตรี
ตัวชี้วัด :
1. จานวนสตรี บุคคล หน่วยงาน/องค์กรที่ดาเนินงานด้านสตรี ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นที่
ยอมรับและเป็นต้นแบบที่ดีในผลงานการทางานด้านสตรี
2. กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มองค์กร/เครือข่ายสตรีสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินงาน
หรือชีวิตประจาวัน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

500

76 จังหวัด

500

งบประมาณ

5,813,350

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

500

500

รวม

งบประมาณ

2,960,050

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

1,000

1,000

งบประมาณ

8,773,400

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ผลผลิต :
1. สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ดาเนินงานด้านสตรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
2. จานวนกลุ่มองค์กร/เครือข่ายสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาสตรี
3. หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ UN Women ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบค่าสมาชิกเพื่อ
พัฒนาสตรี
ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ และสังคมมีต้นแบบในการดาเนินงานด้านสตรี
2. สังคมไทยเกิดความร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสตรี
และสังคมในลักษณะองค์รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พื้นที่ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

21. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

135,420

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

85

858,980

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

85

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ
2. เพื่อจัดทารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบในภาพรวมของประเทศ
2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
จานวน 260 คน
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อจัดทารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบในภาพรวมของประเทศ
2. ประชุมเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ในการกาหนดแนวทางการเสริมพลังสตรีให้เข้าถึงสิทธิและการมีส่วนร่วม
ภายในสังคม
ตัวชี้วัด :
1. รายงานฯ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2. มีแนวทางการจัดทาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้หญิงกลุ่ม

กทม.

-

85

85

994,400

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ผลผลิต :
1. มีรายงานการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ในภาพรวมของประเทศไทย
2. รายงานฯ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์ :
1. หน่วยงานสามารถนาข้อมูลจากรายงานตามอนุสัญญาฯ ไปใช้ประกอบการจัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2. ข้อมูลจากรายงานตามอนุสัญญาฯ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดทาข้อมูลของกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้
3. มีกลไกในการทางานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

-

-

280

2,005,000

280

2,005,000

22. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบ
วงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center)

-

-

160

1,105,000

160

1,105,000

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการค้นพบผ่านการสร้างนวัตกรรมให้ศูนย์เรียนรู้ฯ
เป็นห้องเรียนสาหรับทุกคน ทุกช่วงวัย ตามวัฏจักรของชีวิตตั้งแต่เด็กจนชรา
2. เพื่อการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ให้เกิดครอบครัวอบอุ่น
3. การส่งเสริมให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์การพัฒนาอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชั้นนา โดยการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2) กลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี ครอบครัว อาสาสมัคร และNGO
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้
ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว
2. อบรมเพิ่มศักยภาพให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว โดยนา
นวัตกรรมและค้นหาอัตลักษณ์เด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้
ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว
ผลผลิต : เกิดศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว 8 แห่ง
ผลลัพธ์ : ปัญหาการค้าประเวณีในระดับพื้นที่ลดน้อยลง ครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง ลดความ
รุนแรงในครอบครัวและสังคม

กทม./
ปริมลทล

160

160

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

23. โครงการตรวจและประเมินผลตามมาตรฐานการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

-

120

รวม

งบประมาณ

900,000

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

120

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับการทางานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้มีระบบมาตรฐาน
สนองตอบต่อปัญหาด้านสตรีและครอบครัวในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการทางานของศูนย์เรียนรู้ฯ ตามมาตรฐานการดาเนินงานฯ
ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และนาปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานฯ นามาวิเคราะห์
และปรับปรุงเพื่อนามากาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินงานในปีต่อไป
3. เพื่อติดตามผลและตรวจประเมินมาตรฐานการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
4. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จ หรือปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
ดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
5. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้ได้มาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่กาหนด

2) กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ติดตามผลและตรวจประเมินมาตรฐานการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัว 5
แห่ง

120

120

งบประมาณ

900,000

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจงั หวัด)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจสามารถดาเนินงานตาม
มาตรฐานฯ
ผลผลิต : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง มีการวัดผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่มาตรฐานฯ โดยผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด
ผลลัพธ์ :
1. ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง ดาเนินงานได้ตามมาตรฐานการดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจสามารถดาเนินงานตามมาตรฐานฯ รวมทั้ง
มีข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการดาเนินงานฯ ในปีต่อไป

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กรมส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้าน
คนพิการและเครือข่าย
1.วัตถุประสงค์
1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็ง
รวมถึงเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่
ให้บริการแก่คน
1.2 เพื่อพัฒนาอาสาสมัครฯเชี่ยวชาญด้านคนพิการ
1.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือด้านคนพิการกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและการอนุมัตติ าม
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
1.4 เพื่อส่งเสริมและรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคนพิการในวัน
งานคนพิการสากล
2. กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ องค์กรด้านคนพิการ และเจ้าหน้าที่ พก. และผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียและ
ประชาชนและ อาสาสมัคร
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

(ระบุจังหวัด)

ค่าเป้าหมาย

P
กทม.
กทม.

76 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด

95,000 คน
235 องค์กร
235 องค์กร

กทม.

76 จังหวัด

235 องค์กร

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

227.5072 95,000 คน
15.2683 15 องค์กร
15.2683 15 องค์กร
15.2683

15 องค์กร

รวม

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

128.5651 190,000 คน
1.0817 250 องค์กร
1.0817 250 องค์กร
1.0817

250 องค์กร

งบประมาณ
(ลบ.)

356.0723
16.3500
16.3500
16.3500

1) ส่งเสริมความเข้มแข็งและความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการ

P

1,800 คน

2.0800

2) จ้างเอกชนดาเนินการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง มาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจาปี 2563
3) สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน
4) สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครฯ
5) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
6) สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
7) วันคนพิการสากล

P

70 องค์กร

2.2500

-

2.2500

P
P
P
P
P

170 องค์กร

5.1000
0.5283
0.3100
4.0000
1.0000

-

5.1000
1.1400
0.6000
4.0000
1.0000

60 องค์กร/
600 คน

500 คน

0.1800

2.2600

0.6117
0.2900
-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

(ระบุจังหวัด)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

P
P

76 จังหวัด
76 จังหวัด

96,340 คน
6,250 คน

132.3159
10.0090

60,660 คน
6,250 คน

48.4873
3.1380

157,000 คน
12,500 คน

180.8032
13.1470

P

76 จังหวัด

6,250 คน

10.0090

6,250 คน

3.1380

12,500 คน

13.1470

4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
(จานวน 550 องค์กร)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ร้อยละ 90)
6. ผลผลิต :
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการได้รับการส่งเสริม
ให้มีความเข้มแข็งและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
7. ผลลัพธ์ :
คนพิการได้รับสิทธิ และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเอง และนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้
1.2 เพื่อพัฒนามาตรฐานและตรวจติดตามการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสถานที่สาธารณะ และเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบเพื่อการใช้งานได้ทุกกลุ่มในสังคม
1.3 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการ

รวม

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

(ระบุจังหวัด)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

76 จังหวัด

231 หลัง
22 แห่ง

4.6200
5.3890

2. กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ องค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานภาครัฐที่จะต้องปฏิบัตติ ามมติ ครม.
คณะกรรมการ อนุกรรมการ สถาบันการศึกษา
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
2) ส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและทุกคนในสังคม
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนหน่วยงานที่มีการผลักดันให้จัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
(25,000 แห่ง)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
5.2 จานวนคนพิการที่เข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะที่เอื้อต่อการดารงชีวิต (25,000 คน)
6. ผลผลิต :
คนพิการและทุกคนในสังคม ได้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่สาธารณะที่มี
การจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกฯ
7. ผลลัพธ์ :
คนพิการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

16 แห่ง

3.1380

รวม

-

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

231 หลัง
38 แห่ง

4.6200
8.5270

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ประสบภัยและมีความ
ยากลาบาก ได้เข้าถึงบริการและสวัสดิการ ตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและการจัดบริการของ
ศูนย์บริการคนพิการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือ และจัดบริการผู้ช่วยคน
พิการ เงินสงเคราะห์และกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงการมีบัตรประจาตัวคนพิการ ตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2. กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ องค์กรด้านคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ อาสาสมัคร

ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

(ระบุจังหวัด)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

P
P

76 จังหวัด
76 จังหวัด

77,800 คน
77,800 คน

P
P

76 จังหวัด
76 จังหวัด

3,250 คน

9.7500

76 จังหวัด
และกรุงเทพฯ
659 คน
1,417 คน

27.6622
3.0000

122.3069
50.2556

ค่าเป้าหมาย

47,200 คน
47,200 คน

รวม

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

45.3493
4.4874

125,000 คน
125,000 คน

งบประมาณ
(ลบ.)

167.6562
54.7430

3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2) ส่งเสริมการดาเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ
3) การจัดบริการล่ามภาษามือ
4) สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ
5) ส่งเสริมการมีบัตรประจาตัวคนพิการ

4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ (จานวน 250,000
คน)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิคนพิการ (ร้อยละ 90)
6. ผลผลิต :
คนพิการได้รับบริการและสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
7. ผลลัพธ์ :
คนพิการ ได้รับสิทธิ และสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

P
P
P

76 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด

8.5000

1.3434

4.4874

3,250 คน

9.7500
27.6622
3.0000
8.5000
5.8308

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะด้านอาชีพ มีรายได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดเี กิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและมีความยั่งยืน
2) เพื่อให้คนพิการได้รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อนไปทางานในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานภาครัฐ
3) เพื่อให้คนพิการและผู้ดแู ลคนพิการ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ มีรายได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดดี ารงชีวิตอิสระภาพ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม
4) เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยการลดการพึ่งพิงระบบ
สถาบันและสถานสงเคราะห์และเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านคนพิการในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในชุมชน
ของตนเองได้
5) เพื่อแสดงผลงานสาคัญด้านการพัฒนาคนพิการ นวัตกรรมทางสังคม
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ การพัฒนาศักยภาพคนพิการ
และองค์ความรู้ดา้ นคนพิการ รวมถึงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานด้าน
สังคม องค์กรด้านคนพิการ
2. กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ องค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน ประชาชนทั่วไป

P

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

5,990 คน

งบประมาณ
(ลบ.)

12.7379

ค่าเป้าหมาย

3,510 คน

งบประมาณ
(ลบ.)

5.9612

รวม
ค่าเป้าหมาย

9,500 คน

งบประมาณ
(ลบ.)

18.6991

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

5.2373

750

1.8458

2,000

7.0831

P
P

3.8029
0.1500

2,760

3.8029

7500
-

7.6058
0.1500

P

0.7875
2.7602

-

1.1000
2.7602

3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพในชุมชน

2) การส่งเสริมความรูแ้ ละฝึกอาชีพคนพิการในศูนย์ฝึกอาชีพ
3) การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพแก่คนพิการในระดับ
สากล
4) การจัดสวัสดิการคนพิการระดับชุมชน (กรุงเทพมหานคร)
5) การจัดสวัสดิการคนพิการระดับชุมชน

4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ (22,000 คน)

5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของคนพิการทีได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีอาชีพที่มั่นคงสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ(ร้อยละ 90)

รวม

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
ชัยภูมิ นครพนม
นครราชสีมา บึงกาฬ
บุรีรัมย์ มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร
ร้อยเอ็ด สกลนคร
สุรินทร์ ศรีสะเกษ
หนองคาย หนองบัวภู
อุดรธานี
อุบลราชธานี
อานาจเจริญ ชัยนาท
พิษณุโลก จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ตราด
ปราจีนบุรี ระยอง

เชียงใหม่ แพร่
ขอนแก่น อุดรธานี
นครสวรรค์ นนทบุรี
พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ชลบุรี ระยอง ตาก
กระบี่ ปัตตานี และ
สงขลา

14 ชุมชน

0.3125

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

1,800 คน

51.1160

1,200 คน

29.7638

3,000 คน

80.8798

6. ผลผลิต :
1) กลุ่มอาชีพของคนพิการได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
2) คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทา
3) คนพิการได้รับการบริการการฝึกทักษะทางอาชีพ
4) ผู้ปฏิบัตงิ านช่วยเหลือคนพิการ(case manager) ดาเนินกิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
7. ผลลัพธ์ :
1. คนพิการสามารถฝึกทักษะทางอาชีพและมีศักยภาพดีขึ้น
2. คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงสิทธิและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมหลัก : คุ้มครองสวัสดิการคนพิการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้คนพิการ ได้รับการบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับ
การคุ้มครอง ช่วยเหลือ บาบัดฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้
1.2 เพื่อให้คนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพและ
สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได้
1.3 เพื่อให้คนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
จิตใจและสังคม และได้รับอาชีวบาบัดและฝึกทักษะอาชีพ และเสริมสร้าง
ทักษะสังคมในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชน
1.4 คนพิการ ได้รับการบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และได้รับบริการ
สิ่งอานวยความสะดวกในความคุ้มครอง มีโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์
2. กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการที่อยู่ในหน่วยงานของ พก. /อาสาสมัคร

P

รวม

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การบริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก
2) บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่ผู้ป่วยจิตเวชรองรับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ.
2551
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการฝึกอาชีพ

4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาศักยภาพ (จานวน
6,000 คน)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของคนพิการทีได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาศักยภาพ
สามารถดารงชีวิตอิสระเพิ่มขึ้น (ร้อยละ85)
6. ผลผลิต :
คนพิการได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาศักยภาพ
7. ผลลัพธ์ :
คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถดารงชีวิตอิสระและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและแผนที่
เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ
1.2 เพื่อสนับสนุนกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.3 เพื่อขับเคลื่อนและสื่อสารแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเพื่อติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานและขับเคลื่อน มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

P
P

38.5909
8.7359

21.1591
5.8239

59.7500
14.5598

P

3.7892

2.7808

6.5700

4,500 คน

8.1974

2,500 คน

5.1369

7,000 คน

13.3343

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

2. กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะกรรมการ อนุกรรมการ
สถาบันการศึกษา ผู้ที่มีสว่ นร่วม ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย
และแผนด้านคนพิการทุกระดับ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดาเนินงาน พก.สู่การปฏิบัติ
2) ขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3) สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติประจาปี 2563
4) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยด้านคนพิการ
5) การขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแผนงาน นโยบาย งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านคนพิการ (22,000 คน)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแผนงาน นโยบาย งานวิจัย
และนวัตกรรมด้านคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม (ร้อยละ 80)
6. ผลผลิต :
เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนงาน นโยบาย งานวิจัยและนวัตกรรมด้านคน
พิการ
7. ผลลัพธ์ :
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแผนงาน นโยบาย งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านคนพิการ

3.6573
1.6031
1.5870
0.7500
0.6000

2.5900
1.3969
0.7500
0.4000

6.2473
3.0000
1.5870
1.5000
1.0000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านคนพิการ
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ บารุงรักษา ปรับปรุงแก้ไขรักษาสถานะและ
เพิ่มเติมคุณสมบัตกิ ารใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ พก. ให้ใช้งานได้
อย่างทันสมัยมีประสิทธิภาพต่อเนื่องตลอดเวลา
1.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การของ พก.ให้มีประสิทธิภาพ พร้อม
รองรับการบริหารงานแนวใหม่และส่งเสริมการดาเนินงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพของส่วนราชการ และประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรคนพิการ องค์กรเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีสว่ นร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ
1.4 เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้
และความเชี่ยวชาญ
1.5 เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่มี
อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ชารุด เสื่อมสภาพ และการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางคนพิการให้มีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร พก. แกนนาคนพิการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ (MA)
2) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
3) พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4) ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ
5) การบริหารจัดการด้านคนพิการ
6) ค่าสาธารณูปโภค
7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนระบบบริการจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนา (5 ระบบ)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

P
P
P

1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ

P
P
P
P
P
P
P

1 ระบบ

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

15.6868
15.6868
15.6868

2 ระบบ
2 ระบบ
2 ระบบ

2.1750
0.2500
0.2500
0.3000
2.7383
9.8020
0.1715

2 ระบบ

รวม

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

14.7600
14.7600
14.7600

3 ระบบ
3 ระบบ
3 ระบบ

3.2950
0.2500
0.2500
0.0000
0.9915
9.8020
0.1715

3 ระบบ

งบประมาณ
(ลบ.)

30.4468
30.4468
30.4468

5.4700
0.5000
0.5000
0.3000
3.7298
19.6040
0.3430

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของระบบบริหารจัดการด้านคนพิการทีได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ80)
6. ผลผลิต :
ระบบบริหารจัดการด้านคนพิการได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผลลัพธ์ :
การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการมีประสิทธิภาพ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านคนพิการ
1.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านคนพิการ
2. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร พก. แกนนาคนพิการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านคนพิการ
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนบุคลากรของกรมได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ตามสิทธิที่กาหนด
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตาม
สิทธิที่กาหนด
6. ผลผลิต :
บุคลากรของกรมได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตามสิทธิที่
กาหนด
7. ผลลัพธ์ :
บุคลากรของกรมได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตามสิทธิที่
กาหนด

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ
(ลบ.)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ลบ.)

P
P

1,010 คน
1,010 คน

64.2362 1,010 คน
64.2362 1,010 คน

64.2361
64.2361

1,010 คน
1,010 คน

128.4723
128.4723

P

1,010 คน

64.2362 1,010 คน

64.2361

1,010 คน

128.4723

P

1,010 คน

64.2362 1,010 คน

64.2361

1,010 คน

128.4723

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
94,371

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

รวม
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

580,944,800

15,021

537,834,300

109,392

1,118,779,100

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคง
แผนงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายใน

นิคมสร้างตนเองฯ

900,000

1,000

21,363,600

1,000

22,263,600

พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

1. จ.ปัตตานี

900,000

1,000

21,363,600

1,000

22,263,600

1.1 วัตถุประสงค์

2. จ.ยะลา

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซ่อมแซม

3. จ.นราธิวาส

บ้านเรือน ราษฎรที่ยากจน ทาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดความรัก ความสามัคคี

4. จ.สงขลา (4 อาเภอ)

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
บ้านเรือนราษฎรครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส จานวน 1,000 หลัง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั งิ าน ข้อมูล
ในหมู่บา้ นเป้าหมาย
- จัดตั้งคณะทางานค้นหาและคัดเลือกเป้าหมาย
- ขอความร่วมมือผู้มวี ิชาชีพด้านก่อสร้างหรือผู้ที่มปี ระสบการณ์ดา้ นช่างหรือ
ก่อสร้างเข้าไปจัดทาประมาณการ รายการวัสดุพร้อมใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ้านพักอาศัย ซ่อมแซมและราคาวัสดุ
- จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ร่วมบูรณาการงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

รวม
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1,000

1,264,000

1,000

1,264,000

1,000

1,264,000

1,000

1,264,000

หมู่บา้ นพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง ด้านที่อยู่อาศัยกาหนดเป็นกิจกรรมซ่อมแซม
บ้านเรือนราษฎรที่ยากจน
- หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมซ่อมแซมบ้านเรือน/
ปรับปรุงโดยอาศัยแรงงานในชุมชน
- ประเมินผลโดยสารวจความพึงพอใจของราษฎรที่ครอบครัวยากจน
- รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด :
จานวนของราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือนปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย
ผลผลิต :
ราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือน
ผลลัพธ์ :
ราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือน มีสถาพที่เหมาะสม มั่นคง
ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย อพม. ในการปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. เพื่อปลุกจิตสานึก สร้างกระแสสังคม เพื่อลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
อพม. กรุงเทพมหานคร อพม. 76 จังหวัด ๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน

ส่วนกลาง

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

12,767,100

18,526,100

3,665

31,293,200

6,620,675

0

13,241,175

11,905,425

3,665

18,052,025

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด :
จานวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ผลผลิต :
อพม. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
ผลลัพธ์ :
การทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐลดลง
ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สงู
1.1 วัตถุประสงค์

3,665

6,620,500

ส่วนกลาง

1. พระธรรมจาริกได้รับการเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ดา้ นการจัดสวัสดิการ

ศูนย์พฒ
ั นา

สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กบั การเผยแพร่ศาสนา

ราษฎรบนพื้นที่สูง

2. เพื่อให้เกิดพิพธิ ภัณฑ์เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งรู้และการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม

16 จังหวัด ได้แก่

ประเพณีของชนเผ่า

1. จ. เชียงใหม่

3. เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีการพัฒนาและจัดสวัสดิการ

2. จ. เชียงราย

ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่

3. จ. ตาก

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรตามแนวชายแดน มีโอกาสได้เข้าถึงบริการ

4. จ. แม่ฮ่องสอน

ทางสังคมและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ

5. จ. น่าน

5. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เหมาะกับการสภาพการดารงชีวิต และ

6. จ. กาแพงเพชร

ภูมวิ ัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง

7. จ. ลาปาง

6,146,600

3,665

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

1.2 กลุ่มเป้าหมาย

8. จ. ลาพูน

ราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง

9. จ. กาญจนบุรี

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

10. จ. ราชบุรี

1. จัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก

11. จ. เพชรบูรณ์

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมขนบนพื้นที่สูง

12. จ. เพชรบุรี

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง

13. จ. แพร่

4. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงด้านความมั่นคง

14. จ. อุทยั ธานี

5. ส่งเสริมอัตลักษณ์และวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนา

15. จ. พิษณุโลก

ตัวชี้วัด :

16. จ. พะเยา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

7,972,600

9,027,100

3,586

16,999,700

2,337,505

0

4,674,505

6,689,595

3,586

12,325,195

ร้อยละราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม
ผลผลิต :
ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ :
ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและ
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
1.1 วัตถุประสงค์

3,586

2,337,000

ส่วนกลาง

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดนิ ในพื้นที่นคิ มฯ

43 นิคมฯ 32 จังหวัด ได้แก่

2. เพื่อจัดทาแปลงสาธิตการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

1. จ. สุพรรณบุรี

พอเพียงตามภูมสิ ังคมส่งเสริมสมาชิกนิคมฯ ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา

2. จ. ลาปาง

ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. จ. สุราษฎร์ธานี

3. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้สามารถพึ่งพา

4. จ. เชียงใหม่

5,635,600

3,586

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ตนเองได้

5. จ. ขอนแก่น

1.2 กลุ่มเป้าหมาย

6. จ. สระแก้ว

สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง

7. จ. พัทลุง

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

8. จ. มุกดาหาร

1. พัฒนางานระบบนิคมสร้างตนเอง

9. จ. ปัตตานี

2. บริหารจัดการที่ดนิ

10. จ.ประจวบคีรีขันธ์

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในนิคมสร้างตนเอง

11. จ. ระยอง

ตัวชี้วัด :

12. จ. ลพบุรี

ร้อยละสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการ

13. จ. อุดรธานี

สวัสดิการสังคม

14. จ. นครสวรรค์

ผลผลิต :

15. จ. พังงา

สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการ

16. จ. กาแพงเพชร

สวัสดิการสังคม

17. จ. พิษณุโลก

ผลลัพธ์ :

18. จ. สงขลา

สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเอง

19. จ. ยะลา

และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

20. จ. หนองบัวลาภู
21. จ. บุรีรัมย์
22. จ. สุรินทร์
23. จ. ระนอง
24. จ. สระบุรี
25. จ. สตูล
26. จ. นครราชสีมา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

รวม
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

25,423,000

6,770

31,027,400

6,770

56,450,400

21,485,400

4,770

21,485,400

4,770

42,970,800

3,937,600

2,000

9,542,000

2,000

13,479,600

27. จ. หนองคาย
28. จ. อุบลราชธานี
29. จ. อุตรดิตถ์
30. จ. สกลนคร
31. จ. กาฬสินธุ์
32. จ. นราธิวาส
โครงการพฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการ
พระราชดาริ โครงการหลวง และพระดาริ

ส่วนกลาง

1.1 วัตถุประสงค์

31 จังหวัด ได้แก่

1. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตความ

ศูนย์พัฒนาราษฎร

เป็นอยู่ที่ดขี ึ้น

บนพื้นที่สงู

2. เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่โครงการตามพระราชดาริ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ

1. จ. กาญจนบุรี

ส่งเสริมให้มคี ณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

2. จ. กาแพงเพชร

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถคิด เขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อสังคมและ

3. จ. เชียงราย

สาธารณะประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ และนาไปปฏิบตั ใิ นพื้นที่จริง

4. จ. เชียงใหม่

เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน

5. จ. ตาก

4. เพื่อให้เด็กและครอบครัวเข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพอย่าง

6. จ. น่าน

รอบด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

7. จ. พะเยา

1.2 กลุ่มเป้าหมาย

8. จ. พิษณุโลก

1. ราษฎรในพื้นที่เขตโครงการหลวง โครงกาหมู่บา้ นสหกรณ์หว้ ยสัตว์ใหญ่ฯ จังหวัด

9. จ. เพชรบูรณ์

เชียงใหม่ และโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บา้ นสหกรณ์หว้ ยสัตว์ใหญ่ ฯ จังหวัด

10. จ. แม่ฮ่องสอน

ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

11. จ. ลาพูน

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

2. เด็ก เยาวชน และครอบครัวตามโครงการพระดาริ

12. จ. ราชบุรี

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

13. จ. เพชรบุรี

1. การดาเนินงานโครงการหลวง

นิคมสร้างตนเองฯ

2. การดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ

ได้แก่

3. การดาเนินงานตามโครงการพระดาริ

14. จ. กาฬสินธุ์

ตัวชี้วัด :

15. จ. สระแก้ว

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม

16. จ. อุดรธานี

ผลผลิต :

17. จ. บุรีรัมย์

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม

18. จ. สุรินทร์

ผลลัพธ์ :

19. จ. ระนอง

กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเอง

20. จ. สตูล

และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

21. จ. หนองคาย
22. จ. อุบลราชธานี
23. จ. อุตรดิตถ์
24. จ. อุดรธานี
ศูนย์ประสานงานฯ
25. จ. ประจวบคีรีขันธ์

26. จ. เพชรบุรี*
27. จ. เชียงใหม่*
ศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่

ได้แก่
28. จ. ชุมพร

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

รวม
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

88,274,200 3,724 เครือข่าย

9,720,500 3,724 เครือข่าย

97,994,700

83,264,200 3,724 เครือข่าย

9,720,500 3,724 เครือข่าย

92,984,700

0

5,010,000

29. จ. ตราด
30. จ. นครพนม
31. จ. เลย
32. จ. ศรีสะเกษ
33. จ. อานาจเจริญ
โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และ ภาคประชาสังคม
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อพม. ให้เป็นไปตามมาตรฐานของอาสาสมัคร
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการปฏิบตั งิ านที่ดใี นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการทางานให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายและ
ภาคประชาสังคมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มคี ณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
4. เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมเป็นเครือข่ายรับผิดชอบต่อสังคม
เกิดการบูรณาการในการทางานร่วมกัน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
อาสามัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เครือข่าย และภาคประชาสังคม
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนากลากการประสานงานองค์การ
และอาสาสมัคร
ตัวชี้วัด :
ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ

ส่วนกลาง
76 จังหวัด

5,010,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

รวม
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

จัดสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น
ผลผลิต :
เครือข่ายทางสังคมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ :
กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาโดยทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพิ่มขี้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนไร้ที่พึ่ง ได้รับหลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัย และโอกาสในการ
ฟื้นฟูศกั ยภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. เพื่อจัดบริการต่างๆ แก่คนไร้ที่พึ่งในการตอบสนองต่อสภาพปัญหาความ
ต้องการของคนไร้ที่พึ่งตามความเหมาะสม
3. เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.
2557 ให้สามารถเป็นกลไกในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข มีปจั จัยพื้นฐานในการดารงชีวิต และมีสุขภาพร่างกายจิตใจ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
4. เพื่อให้ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูศกั ยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้
รวมถึงดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในครอบครัว ชุมชน สังคม และไม่กลับมาขอทานซ้า
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทาการขอทาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ภาคีเครือข่าย และ.

ส่วนกลาง
76 จังหวัด

94,371

176,818,800

185,448,800

94,371

362,267,600

35,582

58,434,950

58,434,950

35,582

116,869,900

58,789

118,383,850

127,013,850

58,789

245,397,700

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

55,009,100

2 เรื่อง

25,119,200

2 เรื่อง

80,128,300

33,716,768

2 เรื่อง

25,119,200

2 เรื่อง

58,835,968

0

21,292,332

ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง
2. ป้องกันและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
3. ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
4. ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการขอทาน
ตัวชี้วัด :
ร้อยละของคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทาการขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคม
ผลผลิต :
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทาการขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ :
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทาการขอทาน ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถ
พึ่งพาตนเองและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้าและสร้างการเติบโต
จากภายใน
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกลไกการดาเนินงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ส่วนกลาง
76 จังหวัด

21,292,332

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

7,186

11,221,600

62,481

33,778,400

45,000,000

7,186

11,221,600

62,481

33,778,400

2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาสังคม ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั งิ านด้านสวัสดิการสังคมสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. นักการศึกษา และสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. บริหารงานตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
2. การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ
3. ให้ความรู้สวัสดิการสังคมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ส่งเสริมภาคีความร่วมมือระหว่างปฏิบตั งิ านด้านสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วัด :
- ร้อยละ 80 ของการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ
- ร้อยละ 80 ของภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
ผลผลิต :
มีกลไกการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เข้มแข็ง
ผลลัพธ์ :
- ภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมเกิดความเข้มแข็ง
- ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสม
และเป็นธรรม
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
1.1 วัตถุประสงค์

ส่วนกลาง

76 จังหวัด

69,667

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

รวม
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่ดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การจัดสวัสดิการสังคม
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
ตัวชี้วัด :
ร้อยละของจานวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขึ้น
ผลผลิต :
การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
ผลลัพธ์ :
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคม และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ส่วนกลาง

76 จังหวัด

202,558,400

202,559,200

405,117,600

202,558,400

202,559,200

405,117,600

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หนวยงาน กรมกิจการผูสูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

รวมจานวนทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสร้างความมั่นคง
ในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ
1. โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอยู่ในครัวเรือนยากจน ได้รับการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 11 (12) แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต และอยู่ในครอบเรือนยากจน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.3.1 สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานให้หน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องใน 76 จังหวัด (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
1.3.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.3.3 ติดตามผลการดาเนินงานจากระบบฐานข้อมูล

√
√
√

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย
1,440 เครือข่าย
19,725 คน
1,360 แห่ง

งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
86,762,452 24,760 คน

1,000 คน
1,000 คน

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
16,214,452 1,440 เครือข่าย
44,485 คน
1,360 แห่ง

งบประมาณ
102,976,904

10,465 คน
10,465 คน

24,170,000
24,170,000

- 11,465 คน 24,170,000
- 11,465 คน 24,170,000

8,500

20,000,000

-

-

8,500 20,000,000

8,500
2,500

20,000,000
5,000,000

-

-

8,500
2,500

20,000,000
5,000,000

2,500

5,000,000

-

-

2,500

5,000,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอยู่ในเครัวเรือนยากจนได้รับการคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกาหนด จานวน 2,500 ราย (ขับเคลื่อนงานโดย
พมจ.)
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอยู่ในเครัวเรือนยากจนได้รับการคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกาหนด จานวน 2,500 ราย (ขับเคลื่อนงานโดย
พมจ.)
ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและอยู่ในครัวเรือนยากจน ได้รับการช่วยเหลือ
ค่าจัดการศพตามประเพณี ตามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และครอบครัว/
คนใกล้ชิดของผู้สูงอายุของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตมีความสุข
2. โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม
มาตรา 11 (8) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ จานวน 6,000 คน (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.3.1 สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานให้หน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องใน 76 จังหวัด (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
2.3.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.3.3 ติดตามผลการดาเนินงานจากระบบฐานข้อมูล
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐาน จานวน 6,000 ราย
(ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ยากจนอยู่ในภาวะยากลาบาก และมีความเดือดได้รับการ
ช่วยเหลือ จานวน 6,000 ราย (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลาบาก และมีความ
เดือดร้อน ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่
กฎหมายกาหนด

√

√
√

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

6,000 15,000,000

-

-

6,000 15,000,000

6,000 15,000,000

-

-

6,000 15,000,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางาน และการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)

1,965

4,170,000

1,000

กิจกรรมหลัก : สานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข
โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
1.2 เพื่อผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัย
และคนทุกวัย เห็นถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ ร่วมสืบสานคุณค่าที่ดีงามของ
สัง2.
คมกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ จานวน 1,965 คน (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานให้สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 65 จังหวัด (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา จานวน 1,965
คน (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
ผลผลิต : จานวนผู้สูงอายุและคนทุกวัยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา จานวน 1,965 คน (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้สังคม
มีความพึงพอใจในกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และร่วมสืบสานภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ

1,965
1,965

3,030,000
3,030,000

-

√

1,965

3,030,000

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

-

2,965

4,170,000

-

-

1,965
1,965

3,030,000
3,030,000

-

-

1,965

3,030,000

-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

กิจกรรมหลัก : เสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดให้มีส่วนร่วมพัฒนา
สังคมด้วยภูมิปัญญาสมาชิกชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด นาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทาประโยชน์ให้แก่สังคม
1.2 เพื่อได้ข้อมูลของผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุถูกต้อง
ลัดเจน และนามาใช้ประโยชน์ได้
2. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ จานวน 1,000 คน (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานให้สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดาเนินการสารวจ ปรับปรุงข้อมูลคลังปัญญา
ผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่
3.2 สารวจและปรับปรุงข้อมูลประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุเดิมพร้อม
บันทึกข้อมูลทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ 23 สาขา ในระบบทะเบียนข้อมูล
คลังปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน
3.3 ขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
สาขาภูมิปัญญา 23 ด้าน (คลังปัญญาผู้สูงอายุรายใหม่)
3.4 คัดเลือกและมอบรางวัลคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจาจังหวัด
3.5 ประเมินมาตรฐานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด
3.6 จัดทาแผนกิจกรรมประจาปีของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ
ผลผลิต : ผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : มีฐานข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุในระบบทะเบียนข้อมูลคลังปัญญา
ผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

-

√

ค่าเป้าหมาย

1,140,000
1,140,000

1,000
1,000

1,140,000

1,000

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

-

-

งบประมาณ

1,000
1,000

1,140,000
1,140,000

1,000

1,140,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1,440
62,592,452 23,760 คน 16,214,452 1,440
78,806,904
เครือข่าย
เครือข่าย
9,260 คน
33,020 คน
1,360 แห่ง
1,360 แห่ง
1,352
37,768,000 1,470 คน
1,680,000 1,352
39,448,000
เครือข่าย
เครือข่าย
4,450 คน
6,020 คน
1,360 แห่ง
1,360 แห่ง
1,352 3,608,000
1,352 3,608,000

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทาง
สังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
1. โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรอบรับสังคมสูงอายุ
1.1. วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความคุณค่า
และความสาคัญในการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
1.1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และสนับสนุนให้เกิดความรู้ในการ
เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆที่จาเป็น เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการมีงานทา
เสริมสร้างเศรษฐกิจรายได้ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับ
ประชาชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ายระดับจังหวัด เช่น ศพอส. อปท. สภาเด็กฯ กลุ่มสตรี กลุ่มคน
พิก1.3
าร วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.3.1 ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในระดับพื้นที่
โดยอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมให้เครือข่ายระดับจังหวัด เช่น ศพอส.
อปท. สภาเด็กฯ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ นาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
1.3.2 สรุปและรายงานผล

ไตรมาส 1

√

√

1,352
525

3,608,000
2,432,000

525

2,432,000

-

-

-

-

1,352
525

3,608,000
2,432,000

525

2,432,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

-

-

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด : 525 เครือข่าย (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
ผลผลิต :
1. เครือข่ายได้รับความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
2. ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสาคัญในการเตรียมการรองรับสังคมสูงอายุ
ผลลัพธ์ : หน่วยงานทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญและมีการเตรียมความพร้อม
บุคลากรสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
2. การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
2.1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ ศพอส.มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง และพัฒนา
ศักยภาพ ศพอส.ให้มีความเข้มแข็ง
2.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุและคนทุกวัย
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดสรรงบประมาณให้ พมจ. 76 จังหวัดเพื่อติดตามผลการดาเนิน
กิจกรรมของ ศพอส.ในพื้นที่ จานวน ศพอส.ไม่เกิน 20 แห่ง (จังหวัดละ
12,000 บาท) จานวน ศพอส.มากกว่า20 แห่งแต่ไม่เกิน 30 แห่ง (จังหวัดละ
16,000 บาท) และจานวน ศพอส.มากกว่า 30 แห่งขึ้นไป (จังหวัดละ 24,000
บาท) (ขับเคลื่อนงาน โดย พมจ.)
ตัวชี้วัด : ศพอส.เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ร้อยละ
60 ต : ศพอส.เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ผลผลิ
ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุได้รับการบริการในทุกมิติอย่างมีมาตรฐาน

√

827

1,176,000

827

1,176,000

-

-

827

1,176,000

827

1,176,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคมของผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ

4,550
4,550

2,800,000
2,800,000

1,470 คน
1,470

1,680,000
1,680,000

6,020
6,020

4,480,000
4,480,000

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกลไกการดูแล เฝ้าระวัง และคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
อพมส. จานวน 2,940 คน และผู้สูงอายุได้รับการดูแล จานวน 44,100
คน (ขับเคลื่อนโดย พมจ.)
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1470

1,680,000

1,470

1,680,000

2,940

3,360,000

1,470

1,680,000

1,470

1,680,000

2,940

3,360,000

จัดสรรงบประมาณให้กับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด 42 จังหวัด เพื่อจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) และติดตามผลการปฏิบัติงาน
จังหวัดละ 70 คน 80,000 บาท (อบรม อพมส. จานวน 2,940 คน)
(ขั
พมจ.)
ตัวบชีเคลื
้วัด ่อ: นโดย
ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล จานวน 44,100 คน (ขับเคลื่อนโดย พมจ.)
ผลผลิต : มีกลไกการดูแล เฝ้าระวัง และคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุสู่ใน
ระดับพื้นที่
ผลลัพธ์ : 1. พื้นที่มีการขับเคลื่อนระบบการดูแล เฝ้าระวัง และคุ้มครองทาง
สังคมของผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

√

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

2. โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย
2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนามาตรการกลไกในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ
- เพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและสร้าง
คุณค่าของการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
- เพื่อสร้างหลักประกันให้กับตนเองเมื่อมีความจาเป็นที่ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ
2.2 กลุ่มเป้าหมาย
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และพื้นที่ที่สนใจ
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.3.1 สนับสนุนงบประมาณให้กับสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 20 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
ธนาคารเวลาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พมจ.
ละ 1 พื้นที่
2.3.2 สนับสนุนงบประมาณให้กับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด โดยเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ธนาคารเวลา 36 พื้นที่ (พื้นที่นาร่องปี 62) (ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่ และ
นครพนม)
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้รับการดูแล จานวน 3,080 คน

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1,120,000

-

-

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1,120,000

√

20 จังหวัด
20 พื้นที่ ๆ
ละ 55 คน

400,000

20 จังหวัด
20 พื้นที่ ๆ
ละ 55 คน

400,000

√

28 จังหวัด
36 พื้นที่ ๆ
ละ 55 คน

720,000

28 จังหวัด
36 พื้นที่ ๆ
ละ 55 คน

720,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุและทุกวัย
กิจกรรมหลัก : การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

1,360

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่
อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดารงชีวิต
2. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานให้หน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องใน 76 จังหวัด (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)

รวม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

31,360,000

-

-

1,360

31,360,000

1,360

31,360,000

-

-

1,360

31,360,000

1,360

31,360,000

-

-

1,360

31,360,000

ผลผลิต : 1. มีมาตรการกลไกในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. สามารถแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและ
สร้างคุณค่าของการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
3. เพื่อสร้างหลักประกันตนเองเมื่อมีความจาเป็นที่ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ
ผลลัพธ์ : 1. คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุและ
สร้างคุณค่าของการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
2. เป็นการสร้างหลักประกันเมื่อมีความจาเป็นที่ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ
3. ประหยัดงบประมาณของส่วนราชการในการดาเนินงานดูแล
ผู้สูงอายุในสังคม

P

1,360

30,600,000

-

-

1,360

30,600,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3.2 สนับสนุนงบบริหารจัดการการดาเนินงานให้พมจ.ทุกจังหวัด และ
ศพส.ทุกแห่ง แห่งละ 10,000 บาท

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

P

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

760,000

รวม

งบประมาณ

-

ค่าเป้าหมาย

-

งบประมาณ

760,000

ตัวชี้วัด : จานวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย จานวน 1,360 หลัง (ขับเคลื่อนโดย พมจ.)
ผลผลิต : ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภัยและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี จานวน 1,360 ราย
(ขับเคลื่อนโดย พมจ.)
ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัยในการดารงชีวิต
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุม้ ครองและส่งเสริมการใช้
ศักยภาพทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุม้ ครองและส่งเสริมการใช้
ศักยภาพทางสังคม
1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
1.1 วัตถุประสงค์
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาแนวทางการดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ และเพิ่มบทบาทเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่
2 สร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาชุมชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรด้านผู้สูงอายุ 88 องค์กร (ขับเคลื่อนโดย พมจ.)

88 เครือข่าย 5,470,000
4,710 คน
88 เครือข่าย 5,470,000
4,710 คน
88 เครือข่าย 5,470,000
4,710 คน
88

660,000

-

- 88 เครือข่าย 5,470,000
4,710 คน
- 88 เครือข่าย 5,470,000
4,710 คน
- 88 เครือข่าย 5,470,000
4,710 คน
-

88

660,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.3.1 ดาเนินกิจกรรมตามแบบแผนภายใต้กิจกรรม 8 มิติ ได้แก่ ด้าน
นันทนาการ ด้านการคุ้มครองสิทธิ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนา ด้าน
สุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีพและรายได้ด้านการศึกษา
(ตามคู่มือชมรมฯ) โดยการดาเนินงานกิจกรรมจะต้องมีการดาเนินการ อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม (กิจกรรมนี้กาหนดให้ พมจ.จัดกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุใน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)
1.3.2 พมจ.นาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน
ไปบรรจุเป็นหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุ
1.3.3 พมจ.สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุและ
เครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยจะต้องมีชมรมและเครือข่ายเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
4 ชมรม/เครือข่าย
1.3.4 พมจ. (22 จังหวัด) สนับสนุน ติดตาม ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบใน
การขยายผลชมรมละ 4 แห่ง และจัดกิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมทั้งการ
ประเมินผลชมรมคุณภาพ (แบบประเมินผลชมรม) เพื่อให้ชมรมขยายผลของ
ตนเองเป็นชมรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.3.5 การรายงานผลและการเก็บข้อมูลตามแบบรายงานผลโครงการ
ตัวชี้วัด : ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรด้านผู้สูงอายุ 88 องค์กร
ผลผลิต : ชมรม เครือข่ายผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 180
เครื
ผลลัอพข่ธ์าย: 1. ชมรม เครือข่ายผู้สูงอายุ มีความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
2. ได้ชุดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ทางานจริงของผู้สูงอายุ ชุมชน โดยใช้รูปแบบ /กลไกการการป้องกันและค้มค
รองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

(ระบุจังหวัด)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

P

88

660,000

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

88

660,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
2.1.2 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป
2.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ 4,710 คน (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดสรรงบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในพื้นที่ ศพอส.
และเรือนจา และงบบริหารจัดการให้กับ พมจ. 65 จังหวัด
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุในพื้นที่ ศพอส./ ศพส./กทม.
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย 4,710 คน
(ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
ผลผลิต : ศพอส./ศพส./กทม. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุใน
ชุผลลั
มชนพธ์ : 1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองในการดารงชีวิต
สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย
2. ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัว
และดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

P

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

4,710

4,810,000

4,710

4,810,000

4,710

4,810,000

4,710

4,810,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : กองทุนผู้สูงอายุ (งบรายจ่ายอื่น)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกันพร้อมกับ
รับชาระเงินและจัดให้มีการทาหนังสือรับสภาพหนี้
2. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้กู้ยืมผู้ค้าประกันทายาท (กรณีที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต)
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ขออนุมัติจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชาระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
และสร้างความรู้ความเข้าใจการชาระหนี้ในภูมิภาค
3.2 คัดกรองจานวนลูกหนี้ที่ค้างชาระหนี้
3.3 ทาหนังสือเชิญลูกหนี้ (เฉพาะผู้กู้ยืม) ประชุม
3.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจและประนอมหนี้
3.5 รายงานผลการดาเนินงานให้ส่วนกลางทราบ
3.6 การสนับสนุนงบปะมาณสาหรับกลุ่ม/องค์กร /เครือข่ายผู้สูงอายุ ที่
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์
3.7 บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ
3.8 งบบุคลากรกองทุนผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมรายบุคคล
ผลผลิต : ผู้สูงอายุได้รับบริการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพจาก
กองทุนผู้สูงอายุ และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
ผลลัพธ์ : - องค์กร ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุสามารถขับเคลื่อนงานด้าน
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีศักยภาพ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

19,354,452

22,290 14,534,452

22,290 33,888,904

19,354,452

22,290 14,534,452

22,290 33,888,904

22,290

22,290

P

620,000

P
P

4,200,000
14,534,452

14,534,452

620,000

4,200,000
29,068,904

(เอกสารแนบ 1)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ประจ้าปี 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พืนทีด่ ้าเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
โครงการ/กิจกรรม ขันตอนการด้าเนินงาน
รวม
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
(ระบุ
จังหวัด)

(ต.ค.-ธ.ค.62)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

(ม.ค.-มี.ค.63)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มลา้ และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ คงและลดความเหลือ่ มลา้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
1.โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
/
100 ต้าบล
76.1333
500 ต้าบล 153.0600
600 ต้าบล
229.1933
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ สนับสนุนให้ชมุ ชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพืน้ ฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมัน่ คงของคนใน
ชุมชนบนพืน้ ฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี
1.2 กลุม่ เป้าหมาย : กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลทีจ่ ดั ตั้งแล้วและสมาชิกสวัสดิการชุมชน
1.3 วิธีการ/ขันตอนการด้าเนินงาน : พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
ตัวชีวัด : จานวนตาบลทีม่ ีการจัดสวัสดิการพืน้ ฐานให้กบั สมาชิกในชุมชน
100 ตาบล
76.1333
500 ตาบล
153.0600
600 ตาบล
229.1933
ผลผลิต : ตาบลทีม่ ีการจัดสวัสดิการพืน้ ฐานให้กบั สมาชิกในชุมชน
ผลลัพธ์ : ชุมชนมีระบบสวัสดิการทีส่ ามารถดูแลคนในชุมชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตาย ทาให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น และเป็นหลักประกันความมัน่ คงในชีวิตให้กบั คนในชุมชนในการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
2. โครงการผูม้ ีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมัน่ คงในทีอ่ ยู่อาศัย
/
4,300 ครัวเรือน 116.9400
7,200
242.7600
11,500
359.7000
ครัวเรือน
ครัวเรือน
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยคนจนในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทีด่ ี มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถชี วี ิตและ
ความสามารถในการใช้จา่ ยของคนในชุมชน
2) เพือ่ สนับสนุนให้ชมุ ชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยทีเ่ ป็นผู้ยากจนในการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย ทัง้ การซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน ทีม่ ีสภาพ ทรุดโทรม ทีอ่ าจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้อยู่
อาศั
1.2ยได้
กลุม่ เป้าหมาย : ผู้มีรายได้น้อยทีอ่ ยู่อาศัยในเมืองและชนบท

โครงการ/กิจกรรม ขันตอนการด้าเนินงาน

พืนทีด่ ้าเนินงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
(ระบุ
จังหวัด)

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.3 วิธีการ/ขันตอนการด้าเนินงาน
1) ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน สนับสนุนการสร้างทีอ่ ยู่อาศัย และเตรียมความพร้อมชุมชน
2) สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านทีม่ ีสภาพทรุดโทรมในชนบท

1,200
ตัวชีวัด : ครัวเรือนชุมชนแออัดมีทอี่ ยู่อาศัยและสิทธิในทีด่ ินเป็นของตนเองเพิม่ ขึ้น
300 ครัวเรือน
26.9400
ครัวเรือน
107.7600 1,500 ครัวเรือน 134.7000
ตัวชีวัด : ครัวเรือนในชนบทมีทอี่ ยู่อาศัยทีม่ นั่ คง
4,000 ครัวเรือน 90.0000
6,000
135.0000 10,000 ครัวเรือน 225.0000
ครัวเรือน
ผลผลิต : ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมัน่ คงในทีอ่ ยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
ผลลัพธ์ : ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมัน่ คงในชีวิตในการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยทีด่ ีขึ้น สามารถแก้ปัญหาทีอ่ ยู่อาศัยสร้างสภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ของชุมชน ทาให้ผู้มีรายได้น้อย
มีสขุ ภาวะทีด่ ีและถูกสุขลักษณะ
แผนงานพืนฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มลา้ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนต้าบล
ผลผลิตชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
/
200 ต้าบล
8.6800
670 ต้าบล
29.1090
870 ต้าบล
37.7890
1.1 วัตถุประสงค์ : เพือ่ สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตาบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.2 กลุม่ เป้าหมาย : สภาองค์กรชุมชนตาบล
1.3 วิธีการ/ขันตอนการด้าเนินงาน : พัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตาบลดาเนินการตามพรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
ตัวชีวัด : สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
200 ตาบล
8.6800
670 ตาบล
29.1090
870 ตาบล
37.7890
ผลผลิต : สภาองค์กรชุมชนสามารถดาเนินงานตามภารกิจ
ผลลัพธ์ : สภาองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

