แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ประจําปี 2563
เดือน เมษายน - กันยายน 2563
กองตรวจราขการ (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส , ปัตตานี , ยะลา และสงขลา)
พื้นที่ดาํ เนิ นงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถนุ ายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

รวม
ภูมิภาค

โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน
ส่วนกลาง

(ระบุจงั หวัด) ค่าเป้ าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้ าหมาย

งบประมาณ

582,800

2,524

582,800

ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ
ผลผลิต โครงการช่วยเหลือคุม้ ครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม

นราธิวาส

2,269

กิจกรรมหลัก ส่งเสริม ประสาน และดําเนิ นการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม

ปัตตานี

คน

โครงการช่วยเหลือคุม้ ครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม

ยะลา

วัตถุประสงค์

สงขลา

- เพือ่ ให้ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัว
ได้รบั การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548
และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา และสงขลา เป็ นหน่วยงานหลักในพื้นที่ในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ
กลุ่มเป้ าหมาย ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธกี าร/ขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4 จชต. ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ
ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา ตามมติ ครม.เมือ่ วันที่ 31 พ.ค.2548 และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวติ รายละ 6,000 บาท กรณีบาดเจ็บ รายละ 3,000 บาท
2. ช่วยเหลือเป็ นเงินฟื้ นฟูสมรรถภาพผูบ้ าดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ รายละ 200,000 บาท
3. จ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่บุตรผูเ้ สียชีวติ บาดเจ็บสาหัส/พิการ จนจบปริญญาตรี (ตามระดับการศึกษา
เดือนละ 1,000/1,500/2,500 บาท)

คน

4,793

1,165,600

คน

บาท

พื้นที่ดาํ เนิ นงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.2562)

(ม.ค.-มี.ค.2563)

รวม
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ค่าเป้ าหมาย
4. จ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่ผูพ้ กิ าร เดือนละ 1,000 – 3,000 บาท ตามลักษณะความพิการ
5. สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท
6. ช่วยเหลือครอบครัวผูท้ ่อี ปุ การะเด็กที่ทงั้ บิดาและมารดาเสียชีวติ จากเหตุการณ์ความไม่สงบแบบครอบครัวอุปถัมภ์
รายละ 2,000 บาท/เดือน กรณีอปุ การะเกิน 2 คนขึ้นไป ให้เหมาจ่าย 5,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

ตัวชี้วดั : จํานวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ ที่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยา จํานวน 7,189 คน
ผลผลิต : 1.สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดําเนินงาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามภารกิจของกระทรวง
2.ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และครอบครัวได้รบั การช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ : ครอบครัวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ ที่ได้รบั การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ สามารถดํารงชีวติ
อยู่ได้ตามอัตภาพ บุตรได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือดูแล และแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวในการดูแลผูท้ ่พี กิ ารจากเหตุความไม่สงบ ทําให้ครอบครัวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ
มีทศั นคติท่ดี ตี ่อภาครัฐ

งบประมาณ

ค่าเป้ าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ

แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ประจําปี 2563
เดือน เมษายน - กันยายน 2563
กองตรวจราขการ (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัด 76 จังหวัด)
พื้นที่ดาํ เนิ นงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถนุ ายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

รวม
ภูมิภาค

โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน
ส่วนกลาง

(ระบุจงั หวัด) ค่าเป้ าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต โครงการช่วยเหลือคุม้ ครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม

สนง.พมจ.

203,000

กิจกรรมหลัก ส่งเสริม ประสาน และดําเนิ นการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม

76 จังหวัด

คน

โครงการช่วยเหลือคุม้ ครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานให้สาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด 76 จังหวัด
ให้ขบั เคลือ่ นงานตามภารกิจของกระทรวง สู่ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง
2. เพือ่ สนับสนุนงบประมาณให้สาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด 76 จังหวัด
ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบนั ทันด่วน และจะต้องได้รบั การ
แก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา
กลุ่มเป้ าหมาย ประชาชนผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม จํานวน 761,200 คน
วิธกี าร/ขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน
1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด ดําเนินการให้ประชาชนผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
ได้รบั การบริการด้านสวัสดิการสังคมโดยการให้คาํ แนะนําปรึกษา เยี่ยมบ้าน ตลอดจนการช่วยเหลือ
ในการส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการงานตามภารกิจของกระทรวง
่
ษย์จงั หวัด ดําเนินการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผูป้ ระสบ
2. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
ปัญหาทางสังคม โดยขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ พม.ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ ช่วยเหลือ

107,185,200

304,500
คน

104,821,300

507,500
คน

212,006,500

ผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

พื้นที่ดาํ เนิ นงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

(ต.ค.-ธ.ค.2562)

(ม.ค.-มี.ค.2563)

รวม
โครงการ/กิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนิ นงาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ค่าเป้ าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ

ตัวชี้วดั : จํานวนผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมที่ได้รบั บริการสวัสดิการสังคม จํานวน 761,200 คน
ผลผลิต : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด 76 จังหวัด สามารถดําเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจของกระทรวง
ผลลัพธ์ : ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รบั ความช่วยเหลือคุม้ ครอง บรรเทาความ
เดอดรอนเฉพาะหนาไดอยางทนทวงท ตามระเบยบ พม.วาดวยการจายเงนอุดหนุนเพอชวยเหลอ
ผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม

สนง.พมจ.

3,881,500

3,870,100

7,751,600

กิจกรรมหลัก จัดทําข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์

76 จังหวัด

3,027,500

3,021,100

6,048,600

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน

517,200

517,200

1,034,400

2. ค่าสาธารณูปโภค

2,510,300

2,503,900

5,014,200

สนง.พมจ.

854,000

849,000

1,703,000

76 จังหวัด

854,000

849,000

1,703,000

กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563
เดือน เมษายน - กันยายน 2563
หน่วยงาน กองต่อต้านการค้ามนุษย์ (สป.พม.)
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 โครงการ

2,652,000.00

1 โครงการ

3,315,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลผู้เสียหาย
ระดับจุลภาคของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์กับระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์



1 โครงการ

663,000.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีข้อมูลผู้เสียหายฯ
ที่ทันสมัย ครบถ้วนและถูกต้อง สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง เป็นปัจจุบัน
2) เพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูลที่ซ้ําซ้อนของเจ้าหน้าที่
3) เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยฯ สามารถ
จัดทํารายงานเพิ่มเติม ทั้งระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ รวมถึงด้านการดําเนินคดีและด้าน
การคุ้มครองช่วยเหลือ ได้อย่างถูกต้อง
4) เพื่อให้การประมวลผลรายงานที่ได้รับผลกระทบ
จากการบูรณาการข้อมูล ทั้งด้านการดําเนินคดีและด้าน
การคุ้มครองช่วยเหลือ มีความถูกต้องแม่นยําและ
สอดคล้องกัน
5) เพื่อให้มีระบบติดตามและแจ้งเตือนในเรื่องต่างๆ
สําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านการดําเนินคดี
และด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ให้ทันกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
6) เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนกลางให้สามารถ
ประมวลผลรายงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การติดสินใจของผู้บริหาร หรือหน่วยงานภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7) เพื่อขยายขีดความสามารถของเครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงให้รองรับการประมวลผลที่สูงขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

2. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองต่อต้านการค้ามนุษย์
(ส่วนกลาง) และของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 แห่ง
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) จัดเตรียมโครงการ ได้แก่ การกําหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน วิธีการดําเนินงาน รวมถึง
จัดทําแผนการดําเนินโครงการ
2) ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีในการจัดเก็บ
ข้อมูลระดับจุลภาคและการจัดทํารายงานในระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของสถาน
คุ้มครองฯ
3) วิเคราะห์ และออกแบบส่วนการเชื่อมโยงข้อมูล
ในระดับจุลภาคไปสู่ระดับมหภาค
และส่วนงานอื่นๆ ตามความจําเป็นในการใช้งาน
4) ออกแบบการประมวลผลสถิติ และการติดตาม
สถานะในด้านการดําเนินคดีและการคุ้มครองช่วยเหลือ
5) พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนการเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการข้อมูล และส่วนงานการจัดเก็บข้อมูลตาม
การทบทวนและศึกษา
6) จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและการใช้
งานเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล ให้กับเจ้าหน้าที่
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 แห่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

3,040 คน

6,840,000.00

กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
และการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10 วัน)
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพ ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
2) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์
การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึง
ภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัด
กั้นการย้ายถิ่นฐาน และแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อลดการ
เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
3) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนว
พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ให้เข้ากับ
การดําเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย



3,040 คน งบประมาณ 6,840,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

2. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปทั้งชาย หญิงในวัยทํางาน ผู้จบ
การศึกษา รวมถึงอาสาสมัครในชุมชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 76 จังหวัด จังหวัดละ 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน
รวม 40 คน รวมทั้งสิ้น 3,040 คน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) สํารวจ วิเคราะห์ความต้องการด้านอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมาย
2) ดําเนินการจัดทําแผนการฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น
3) ให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงภัยอันตราย รูปแบบของการค้ามนุษย์
และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้า
มนุษย์ รวมถึงการแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือใน
กรณีที่ประสบ/ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว
4) ให้ความรู้ และแนวทางการใช้ชีวิตตามแนว
พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
5) การแนะนําการเข้าสู่ระบบแรงงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
6) ดําเนินการฝึกอบรมอาชีพตามแผนที่กําหนด
7) เสนอแนะวิธีการออกแบบ/การเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทําบัญชีรายรับ–รายจ่าย แบบ
ง่าย เพื่อประกอบเป็นแนวทาง และพัฒนาต่อยอดใน
การประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนแรงงานที่มีฝีมือ
เข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 โครงการ

2,000,000.00

1 โครงการ

2,000,000.00

8) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม
ฯ รวมถึงสรุป ติดตาม และประเมินผลที่ได้จากการ
ดําเนินการฝึกอบรมอาชีพ
9) รายงานผลการดําเนินการให้กองต่อต้าน
การค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ทราบ
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนของผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับ
การฝึกทักษะอาชีพ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งแนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถนําความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต เพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ สามารถพึ่งพา
ตนเอง และไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายเข้าใจภัยอันตรายของปัญหา
การค้ามนุษย์ และลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้เข้า
สู่กระบวนการค้ามนุษย์
3. โครงการจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์



โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีสื่อสิ่งพิมพ์สําหรับสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ
2) เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ
ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ให้
กลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ
และสามารถนําไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
2. กลุ่มเป้าหมาย
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง และแกนนําเด็กและเยาวชน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) วางแผนและออกแบบสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ที่มี
เนื้อหาน่าสนใจ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
ประกอบด้วย คู่มือและสื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน ชุด “ต่อต้านการค้ามนุษย์” รายงานผลการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทยประจําปี ๒๕๖๒ (ภาษาไทย) คู่มือขอรับ
การสนับสนุนเงินสําหรับช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ คู่มือการแจ้งสิทธิ
ผู้เสียหายเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
2) ประสานงานกับกองกลางเพื่อเตรียมการจัดซื้อจัด
จ้างการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์
3.) ตรวจร่างสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความเรียบร้อย ถูกต้อง
สมบูรณ์
4) สั่งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
5) นําส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

4. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการต่อต้านการค้า
มนุษย์



ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 โครงการ

4,000,000.00

1 โครงการ

4,000,000
หมายเหตุ
อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง
งวดงาน และ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เนื่องจาก อยู่
ระหว่างการขอ
ความร่วมมือ
จัดจ้างกองคลัง

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ
และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์
การค้ามนุษย์ และความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดําเนิน
นโยบาย มาตรการ และโครงการเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป
2) เพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักถึงภัยของการค้า
มนุษย์ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ตก
เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่กระทําความผิดฐานค้า
มนุษย์ รวมทั้งแจ้งเหตุหรือเบาะแสหากพบเห็นการค้า
มนุษย์
4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาล
และประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์
2. กลุ่มเป้าหมาย
1) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
2) หน่วยงานภาครัฐ
3) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่าง
ประเทศ

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์
และสื่อออนไลน์

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563 ไตรมาสที่ 3- 4 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.พม
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.-มิ.ย.63)

(ก.ค.-ก.ย.63)

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

7

131,370.00

12

227,370.00

ยุทธศาสตร์......ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโตจากภายใน..................
ไตรมาสที่ 3
แผนงาน...พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างการเติบโตจากภายใน......................

กาฬสินธุ์

ผลผลิต.... ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม.......................

ปัตตานี

กิจกรรมหลัก...จัดทําข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคม

ชุมพร

และความมั่นคงของมนุษย์..........

พิจิตร

1.โครงการ / กิจกรรม / รายการ...โครงการการตรวจสอบภายใน สป.พม...
1.1 วัตถุประสงค์

ปราจีนบุรี
ไตรมาสที่ 4

1) เพื่อพิสูจน์ความถุกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน
การบัญชี การพัสดุและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตาม

สมุทรสาคร
ชลบุรี

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง

บ้านศรีสุราษฎร์

แสดงข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน
3) เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพ

สคม สงขลา

ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม

ระนอง

เพียงพอหรือไม่

สุพรรณบุรี

4) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณการบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารด้านอื่น ๆ
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอรวมทั้งการรายงาน

สคม ระนอง

5

96,000.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวีธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
6) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัด สป.พม ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2563
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด : …กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต : ....สามารถตรวจสอบได้ครบทุกหน่วยตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2563.....
ผลลัพธ์ : ...หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบฯ .....

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.-มิ.ย.63)

(ก.ค.-ก.ย.63)

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.-มิ.ย.63)

(ก.ค.-ก.ย.63)

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
หน่วยงาน.............กลุ่มตรวจสอบภายใน.............................
พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
รวม
(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.-มี.ค.63)
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์...........................................................................................................................................................................................
แผนงาน...พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ํา
1
8,800.00
2
1
8,700.00
17,500.00
และสร้างการเติบโตจากภายใน......................
ผลผลิต.... ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม.......................
กิจกรรมหลัก...จัดทําข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์..........
1.โครงการ / กิจกรรม / รายการ...กิจกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร...
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพิสูจน์ความถุกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน
การบัญชี การพัสดุและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
แสดงข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน
3) เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอหรือไม่
4) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณการบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารด้านอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอรวมทั้งการรายงาน
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวีธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
6) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัด สป.พม ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2563
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด : …กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต : ....สามารถตรวจสอบได้ครบทุกหน่วยตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2563.....
ผลลัพธ์ : ...หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบฯ .....

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.-มิ.ย.63)

(ก.ค.-ก.ย.63)

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563 เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.พม
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(ก.ค.-ก.ย.63)
(เม.ย.-มิ.ย.63)
ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์......ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโตจากภายใน..................
ไตรมาสที่ 3
แผนงาน...พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ํา
ส่วนกลาง

และสร้างการเติบโตจากภายใน......................

กาฬสินธุ์

ผลผลิต.... ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม.......................

ปัตตานี

กิจกรรมหลัก...จัดทําข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคม

ชุมพร

และความมั่นคงของมนุษย์..........

พิจิตร

1.โครงการ / กิจกรรม / รายการ...กิจกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ปราจีนบุรี

การสื่อสาร...
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพิสูจน์ความถุกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน
การบัญชี การพัสดุและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตาม

ไตรมาสที่ 4
สมุทรสาคร
ชลบุรี
บ้านศรีสุราษฎร์

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง

สคม สงขลา

แสดงข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน
3) เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพ

สคม ระนอง

ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอหรือไม่

ระนอง

1

8,800.00

1

8,700.00

2

17,500.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

4) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณการบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารด้านอื่น ๆ
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอรวมทั้งการรายงาน
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวีธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
6) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัด สป.พม ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2563
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด : …กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต : ....สามารถตรวจสอบได้ครบทุกหน่วยตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2563.....
ผลลัพธ์ : ...หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบฯ .....

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.-มิ.ย.63)

(ก.ค.-ก.ย.63)

รวม

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563
เดือน เมษายน - กันยายน 2563
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนานโยบายและมาตรการทางสังคม กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม
พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)
ภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

80

200,000

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน การสร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทย
กิจกรรมหลัก จัดทําข้อเสนอในการพัฒนาระบบสวัสดิการของประเทศไทย
1. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการที่เหมาะสม
กับประเทศไทย
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําข้อเสนอการพัฒนาระบบ
สวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทย
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทุกคนในประเทศไทย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด: มีข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบ
สวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการ

สป.พม.

พมจ.ทุกจังหวัด

70

100,000.-

75

100,000.-

ผลลัพธ์ : เป็นทิศทางหลักในการกําหนดนโยบาย
ด้านสวัสดิการที่เหมาะสมของประเทศไทย
โดยการบูรณาการ และเชื่อมประสานกับ
กระทรวงฯ กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมและเพียงพอ
2. โครงการเสริมสร้างระบบการคุ้มครองทาง
สังคมแบบบูรณาการสําหรับทุกคนในประเทศ
ไทย

สป.พม.

0

70

56,000.-

75

64,000.-

80

120,000.-

สป.พม.

0

70

200,000.-

75

120,000.-

80

320,000.-

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคม
ที่เหมาะสมสําหรับทุกคนในประเทศไทย
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน แรงงานนอกระบบ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด: ข้อเสนอระบบการคุ้มครองทางสังคม
ผลผลิต : ข้อเสนอระบบการคุ้มครองทางสังคม
ผลลัพธ์ : มีระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มี
ประสิทธิภาพทั่วถึง และเท่าเทียม
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมที่สามารถ

นํามาใช้แก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนจนเมือง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด: นวัตกรรมสําหรับการพัฒนา หรือ
แก้ไขปัญหาทางสังคม
ผลผลิต : ได้นวัตกรรมเพื่อพัฒนา หรือแก้ไข
ปัญหาทางสังคม
ผลลัพธ์ : นวัตกรรมในการแก้ไข หรือพัฒนา
ปัญหาทางสังคมสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. โครงการจัดทําพยากรณ์ทางสังคม
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อคาดการณ์ภาพของสังคม ในการนํามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด: มีข้อเสนอ หรือแนวทางที่มาจากการ
พยากรณ์ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สป.พม.

0

70

15,000.-

75

100,000.-

80

115,000.-

ผลผลิต : ได้กลุ่มดัชนีเพื่อให้สําหรับการ
พยากรณ์ทางสังคม
ผลลัพธ์ : สามารถนํากลุ่มดัชนี้สําหรับการพยากรณ์
ทางสังคมมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์

เพื่อพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย เป็นค่าร้อยละ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563
เดือนเมษายน - กันยายน 2563
หน่วยงาน : กลุ่มวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สป.พม.
พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รายงานสถานกาณ์ทาง
สังคม 76 จังหวัด

ไม่มี

ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก : จัดทําข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
1. โครงการ/กิจกรรม/รายการ...................
โครงการวิเคราะห์และจัดทํารายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจําปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม การจัดทํารายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการกําหนดรูปแบบและทิศทางด้านการจัดทํา
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ทางสังคม
ในปัจจุบัน
2) เพื่อให้มีรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดรายไตรมาสเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาพื้นที่เชิงรุกและกําหนดนโยบายในภาพรวม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
สนง.พมจ.76 จังหวัด
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมในจังหวัด (ทําข้อมูลเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย)

ทุกจังหวัด

การจัดทํารายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด
เสนอผู้ว่าเห็นชอบรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด
จัดส่งส่วนกลางรวบรวมจัดทํารายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดในภาพรวม
ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของพมจ. : ระดับความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนงานสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลทางสังคมของจังหวัด
ผลผลิต : รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด 76 จังหวัด
ผลลัพธ์ :
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีรายงานสถานการณ์ทางสังคมที่ทัน
ต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับสภาพปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมทั้งเชิงประเด็น
และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ
2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการ
พยากรณ์ข้อมูลและดัชนีชี้วัดทางสังคมที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบให้เกิดประโยชน์ใน
การวางแผน การตัดสินใจเชิงนโยบายและการเฝ้าระวังทางสังคมทั้งแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารทุกระดับ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563 เดือน เมษายน - กันยายน 2563
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก จัดทําข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. โครงการโครงการการบริหารจัดการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

กรุงเทพฯ

110 ราย

204,408.30

120 ราย

317,907.08

230 ราย

522,315.38

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบและกลไกดําเนินการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่มีประสิทธิภาพ
- ผลึกกําลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
พม.ตามหลักประมวลจริยธรรมข้าราชการ
- เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ บุคลากรทุกระดับเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต และร่วมกันสกัดกั้นการทุจริตในทุก
รูปแบบ

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พื้นที่ดําเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดการประชุมกลไกการดําเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมประจําปี
- จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- การบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมประจําปี
2563
- การเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ และความรู้ดา้ น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการ
คุ้มครองจริยธรรม

- การติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด:
1. ร้อยละของหน่วยงาน พม.ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ร้อยละ 85
ขึ้นไป)
2. ร้อยละความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การด้านการส่งเสริมคุณธรรม (ร้อยละ 80)
ผลผลิต
1. มีมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรพม.ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร

ผลลัพธ์
3. พม.เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ มีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของ
สังคม

พื้นที่ดําเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563
เดือน พฤษภาคม - กันยายน 2563
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

3,517,932,584

975,001,676

1. ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,411,584,862

860,152,073

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

3,411,584,862

860,152,073

ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย

3,411,584,862

860,152,073

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

3,352,404,900

756,398,855

1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3,352,404,900

756,398,855

5,710,000

2,626,355

6,760,000

3,999,755

3,600,000

3,047,155

ค่าเป้าหมาย

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองทางสังคมลดความเหลื่อมล้ําและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
ให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่นๆ
3) เพื่อเป็นมาตรการเสริมให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : เด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2563 สัญชาติไทย
อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พมจ. 76 จังหวัด)

76 จังหวัด

93 คน

- จํานวน 17 จังหวัด ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 6 เดือน
- จํานวน 59 จังหวัด ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 6 เดือน

หน้าที่ 1

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

1.2 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน 6 คน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ส่วนกลาง

264,000

330,000

7 คน

ส่วนกลาง

138,000

138,000

3 คน

2,758,000

238,000

- (15,000 บาท x 4 เดือน x 1 คน)
- (15,000 บาท x 6 เดือน x 3 คน)
- (16,000 บาท x 6 เดือน x 2 คน)
- (18,000 บาท x 4 เดือน x 1 คน)
1.3 การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ (กสส.) จํานวน 3 คน x 6 เดือน
1.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1.4.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พมจ. 76 จังหวัด)

76 จังหวัด

76 จังหวัด

2,550,000

1.4.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร : จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ส่วนกลาง

15,000

15,000

1.4.3 ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ : ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ

ส่วนกลาง

40,000

50,000

1.4.4 ค่าวัสดุสํานักงาน

ส่วนกลาง

50,000

170,000

1.4.5 ค่าจัดประชุมการดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประชุมหน่วยงานใน กทม.

ส่วนกลาง

100,000

ส่วนกลาง

3,000

1 เครื่อง

50 เขต
1.4.6 ค่าพาหนะกรณีไม่มีรถยนต์
1.5 ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ส่วนกลาง

200,000

1.6 การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน

46,600

2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย
3) จัดจ้างบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ
งบอุดหนุน
4) การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3,000

201,600
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

1,050,000
3,339,814,900
76 จังหวัด

1,575,000
753,772,500

1,500,000 ราย 3,339,814,900 1,745,200 ราย 753,772,500

3.1 กลุ่มเป้าหมายปีงบฯ 2559 จํานวน 357,794 ราย
3.2 กลุ่มเป้าหมายปีงบฯ 2560 จํานวน 353,134 ราย
3.3 กลุ่มเป้าหมายปีงบฯ 2561 จํานวน 348,723 ราย
3.4 กลุ่มเป้าหมายปีงบฯ 2562 จํานวน 344,534 ราย
3.5 กลุ่มเป้าหมายปีงบฯ 2563 จํานวน 341,015 ราย

หน้าที่ 2

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

งบลงทุน
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพื่อรองรับการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

6,880,000
6,880,000

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี
ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,745,200 คน
ผลผลิต :
1) เด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
2) เกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
3) เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าถึงสิทธิและบริการพื้นฐาน จากรัฐ เช่น การจดทะเบียนเกิด
การรับบริการทางสาธารณสุข เป็นต้น
ผลลัพธ์ : เด็กได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนา ตามหลักการของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

55,661,247

85,195,485

1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน

54,844,592

82,557,684

3,531,000

5,587,296

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ สังคม ให้สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
4) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายทุกระดับ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เกิดพื้นที่ในการทํางาน
กิจกรรมที่สร้างสรรค์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร/
เครือข่ายเด็กและเยาวชน /ผู้ทํางานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน

หน้าที่ 3

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

1) การส่งเสริมความเข้มแข็งบทบาทสภาเด็กและเยาวชน/เครือข่ายเด็กและเยาวชน/เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านศักยภาพ

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

3,531,000

5,319,000

1.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ติดตามผล/รายงานฯ

77 จังหวัด

2,975,000

4,485,000

1.2 ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

76 จังหวัด

556,000

834,000

2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ/เครือข่ายเด็กและเยาวชน/เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก

ค่าเป้าหมาย
93 คน

230,000

และเยาวชน
2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
2.2 การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
3) การนิเทศ/ติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
4) การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในทุกระดับ

77 จังหวัด

25 คน

200,000

115 คน

38,296

4 ภาค

งบอุดหนุน

30,000

51,313,592

76,970,388

51,313,592

76,970,388

224,405

1,349,827

ตัวชี้วัด :
1) จํานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 186,720 คน
2) จํานวนสภาเด็กและเยาวชน/เครือข่าย สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ 77 แห่ง
ผลผลิต :
1) มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ (ตําบล เทศบาล เขต อําเภอ จังหวัด)
2) สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน สามารถเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกระดับ รวมถึง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
3) ภาคีเครือข่าย/เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ผลลัพธ์ :
1) สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมีการดําเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
2) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในทุกระดับทั่วประเทศ
3) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4) สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมีความเข้มแข็งตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
2.1 วัตถุประสงค์ :

หน้าที่ 4

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปิด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ พัฒนาการเป็นผู้นํามีจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2) เพื่อปลูกฝัง และสร้างเครือข่ายแกนนําเด็กและเยาวชนในเรื่องการทําความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น
3) เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนและ
ได้ตระหนักในความสําคัญของเด็กและเยาวชน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
4) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตและเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งยอมรับ
ความหลากหลายของสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
5) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะและมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่าง ที่ดีและเป็น
แรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้
6) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับให้มีทักษะในการดํารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับคืน
สู่สังคมได้อย่างมีความสุข
2.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 8 – 25 ปี
2) เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
3) องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :

224,405

1,349,827

งบดําเนินงาน

224,405

1,349,827

134,405

1,214,827

1) กิจกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

ส่วนกลาง

1 ครั้ง

1.2 การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

ส่วนกลาง

12 ครั้ง

1.3 การจัดจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

ส่วนกลาง

2) การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ : จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ 3 คน ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

40,000
94,405
90,000

1 ครั้ง
3 ครั้ง

714,827
500,000

15 ครั้ง
150 คน

135,000

5 คน

ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กและเยาวชนมีศักยภาพ ทํางานเป็นทีม ทํางานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมรับผิดชอบ 23,600 คน
หน้าที่ 5

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต :
1) จํานวนเด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางสติปัญญา อารมณ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้นํา
นักพัฒนาและมีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรับชั่น
2) มีรูปแบบ แนวทางการดําเนินกิจกรรมที่เยาวชนจัดขึ้นตามบริบทของพื้นที่
3) จํานวนเด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะชีวิตและเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4) จํานวนเด็กและเยาวชนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีผลงานดีเด่นสามารถเป็นแบบอย่าง และเป็น
แรงบันดาลใจ
ผลลัพธ์ :
1) เด็กและเยาวชนมีศักยภาพทางสติปัญญา อารมณ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ เป็นผู้นํานักพัฒนาและมีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
3) เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
4) เด็กและเยาวชนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ
3. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

112,600

887,400

3.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายการดําเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ
2) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานและส่งเสริมเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี บันทึกข้อตกลง บันทึก
ความเข้าใจ ผลจากการประชุมวาระแห่งชาติ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่าง ๆ ข้อตกลง พันธสัญญา
อนุสัญญา กฎบัตร และพันธกรณีระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสัมพันธไมตรี และความเข้าใจ
อันดีระหว่างประเทศ
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตลอดจนพัฒนาตนเอง และประเทศชาติ
3.2 กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน ผู้นําเยาวชน/ผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชน ผู้บริหารงานด้านเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน และผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจและกรอบความ
ร่วมมือด้านเด็กและเยาวชนทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ
หน้าที่ 6

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
1.1 เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (ประชุมหัวหน้าคณะเยาวชน) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ส่วนกลาง

1.2 เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (ประชุมผู้แทนรัฐบาลเตรียมการดําเนินงาน โครงการเรื่อ ฯ ปี 2563) ณ ประเทศ

ส่วนกลาง

112,600

887,400

112,600

707,400

12,600

1 คน
50,000

1 คน

ญี่ปุ่น คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
1.3 คัดเลือกเยาวชนและหัวหน้าคณะฯ เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

ส่วนกลาง

1.4 ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

ส่วนกลาง

(1) ครั้งที่ 1
(2) ครั้งที่ 2
2) การพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้กรอบความร่วมมือ และพันธกรณีระหว่างประเทศ
2.1 โครงการ International Youth Organization Forum Beijing Sister City Youth Camp/ค่ายผู้นํา

100,000

29 คน
657,400
200,000

29 คน

457,400

29 คน

150,000
ส่วนกลาง

100,000

4 คน

ส่วนกลาง

50,000

12 คน

เยาวชน ณ ประเทศจีน (คัดเลือก ฝึกอบรม)
2.2 First ASEAN Youth Dialogue (ฝึกอบรม)
3) ความร่วมมือระหว่างไทย - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ เพื่อให้เยาวชนได้รับ VISA ท่องเที่ยวและทํางาน
- เปิดรับสมัคร ตรวจเอกสาร

30,000
ส่วนกลาง

30,000

1,000 คน

ตัวชี้วัด :
1) จํานวนเด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ได้รับความรู้และประสบการณ์
เกิดสัมพันธภาพและมีเครือข่ายระหว่างประเทศ 1,200 คน
2) จํานวนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ได้รับความรู้และประสบการณ์
เกิดสัมพันธภาพและมีเครือข่ายระหว่างประเทศ 300 คน
ผลผลิต :
1) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามคําเชิญและตามกรอบความร่วมมือระดับต่าง ๆ
2) ดําเนินกิจกรรม/โครงการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศได้ครบทุกกิจกรรม เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามพิธีการและวิธีปฏิบัติ

หน้าที่ 7

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์ :
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาตนเอง และประเทศชาติ
2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและมิตรภาพระหว่างประเทศ
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร

479,650

400,574

479,650

400,574

4.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชนใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
4.2 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 400 คน
4.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) การจัดประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/30 คน

4,500

1 ครั้ง/30 คน

2) การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผล

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/50 คน

7,500

1 ครั้ง/50 คน

การปฏิบัติราชการ ดย.
3) การจัดประชุมติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ และตัวชี้วัดผู้บริหารประจําปีงบประมาณ

ส่วนกลาง

2 ครั้ง/

พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน)
4) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดย. ประจําปี

100 คน
ส่วนกลาง

1 ครั้ง/40 คน

15,000

2 ครั้ง/
100 คน

120,000 1 ครั้ง/40 คน

งบประมาณ พ.ศ. 2564
5) การจัดประชุมคณะทํางานเตรียมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ดย.

ส่วนกลาง

6) การจัดอบรมเรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนกลาง

7) การจัดประชุมติดตามตัวชี้วัดนวัตกรรมผ่านทางระบบ Conference

ส่วนกลาง

1 ครั้ง/50 คน

7,500

1 ครั้ง/50 คน

8) การจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายใน

ส่วนกลาง

3 ครั้ง/60 คน

6,900

3 ครั้ง/60 คน

9) การวิจัยประเมินโครงสร้างของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยการจ้างที่ปรึกษา

ส่วนกลาง

1 ครั้ง

385,000

1 ครั้ง

10) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของ ดย. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนกลาง

3 ครั้ง/30 คน

64,500

3 ครั้ง/30 คน

1 ครั้ง/25 คน

1 ครั้ง/25 คน

3,750
1 ครั้ง/50 คน

70,000 1 ครั้ง/50 คน

(ผ่านระบบ Conference)
11) จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหาร/พัฒนาคุณภาพงาน
ตัวชี้วัด : หน่วยงานภายใน ดย. มีระบบบริหารราชการตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

1 ครั้ง/500 เล่ม

195,574 1 ครั้ง/500 เล่ม
หน้าที่ 8

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต :
1) ดย. มีการบริหารจัดการองค์การเชิงคุณภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
2) ดย. มีการส่งเสริมการรับรางวัลพัฒนาคุณภาพบริการ
ผลลัพธ์ :
1) ดย. มีการบริหารจัดการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA
2) รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการ ของ ดย. สร้างคุณค่าให้กับองค์การและกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมการป้องกันพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยง
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

912,360

3,186,680

97,360

462,360

97,360

462,360

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนําป้องกัน แก้ไข
และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559 มาตรา 9
2) เพื่อส่งเสริมบทบาท ครอบครัว และชุมชน ในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศ
ของวัยรุ่น ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560 - 2569
3) เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
4) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : จํานวน 40,780 คน
1) เด็กและเยาวชน

จํานวน 38,500 คน

2) แม่วัยรุ่น

จํานวน 2,280 คน

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) นิเทศ/ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่
2) จ้างแหมาเจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 15,000 บาท/คน
3) โอนงบประมาณสนับสนุนให้ กยผ. เพื่อจัดทําระบบ Child Cloud Protection

2 ครั้ง
ดย.

67,360
30,000

2 ครั้ง

67,360

4 ครั้ง

45,000

1 คน

350,000
หน้าที่ 9

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด :
1) จํานวนเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนมีความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิตเพื่อสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 38,500 คน
2) จํานวนแม่วัยรุ่นและครอบครัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคมและมีศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตร 2,280 คน
ผลผลิต :
1) เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชน เป็นนักสื่อสารชุมชน รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2) พ่อ แม่ ครอบครัว และชุมชนมีความตระหนัก และส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
3) แม่วัยรุ่นที่ประสบปัญหา ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และสวัสดิการตามความเหมาะสม
4) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผลลัพธ์ :
1) เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนมีความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิตสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2) พ่อ แม่ ครอบครัว และชุมชน มีทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศ ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และบุตร ได้รับการจัดสวัสดิการ การศึกษา ฝึกอาชีพ รวมทั้งสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
4) บุตรที่เกิดจากแม่วัยรุ่นได้รับการเลี้ยงดูเหมาะสม และมีพัฒนาการสมวัย โดยเคารพการตัดสินใจของแม่วัยรุ่น
เพื่อช่วยให้แม่วัยรุ่นสามารถอยู่ในสังคมและพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
2. โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตําบล

340,000

1,725,670

2.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสร้างกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตําบล
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตําบลให้สามารถดําเนินการให้การสงเคราะห์และ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3) เพื่อให้เด็กได้รับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพพิทักษ์สิทธิ
2.2 กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ทีมสหวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่
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โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) จ้างแหมาเจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 15,000 บาท/คน

ส่วนกลาง

2) จัดจ้างพิมพ์ คู่มือ "การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก" ในระดับตําบล
3) โอนงบประมาณสนับสนุนให้ กยผ. เพื่อจัดทําระบบ Child Cloud Protection
ตัวชี้วัด :

340,000

1,725,670

30,000

45,000

310,000
ส่วนกลาง

1 คน
1 เรื่อง

1,680,670

1) เกิดชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตําบล จํานวน 550 ตําบล/76 จังหวัด
2) จํานวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ 40,000 คน
ผลผลิต :
1) เพื่อสร้างกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตําบล
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตําบลให้สามารถดําเนินการให้การสงเคราะห์ และ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3) เพื่อให้เด็กได้รับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพพิทักษ์สิทธิ
ผลลัพธ์ : ลดปัญหาการทอดทิ้งเด็ก เด็กถูกกระทําทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหามิชอบหรือประโยชน์
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
3. โครงการปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

475,000

998,650

3.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสร้างระบบและกลไกส่งเสริมให้เกิดการทํางานเชิงบูรณาการ ที่มีการเชื่อมประสานและมีทิศทางร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
2) เพื่อพัฒนากฎหมายและระบบปกป้องคุ้มครองเยียวยาเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
3) เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์
4) เพื่อสร้างความตระหนักสาธารณะเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ให้กับบุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน
3.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) เด็ก เยาวชน ครอบครัว จํานวน 10,000 คน
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โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่าย ภาคประชาสังคม
และเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค จํานวน 770 คน
3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ คณะทํางาน จํานวน 3 คณะ
3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์คุ้มครองเด็กและ

475,000

998,650

ส่วนกลาง

105,000

3 ครั้ง

4 ครั้ง

32,000

5 ครั้ง

1 เรื่อง

210,000

1 เรื่อง

120,000

90,000

1 เรื่อง

ส่วนกลาง

192,000

144,000

1 เรื่อง

6) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อความรู้และสื่อสิ่งพิมพ์

ส่วนกลาง

150,000

7) การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

ส่วนกลาง

5,000

เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
2) การประชุมคณะทํางานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

ส่วนกลาง

คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

ส่วนกลาง

3) การจัดจ้างสํารวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ประจําปี 2562

ส่วนกลาง

4) การจัดจ้างพัฒนากลไกความร่วมมือขจัดภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน
5) การจัดจ้างติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้

1 ครั้ง

8,000

สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564

8) สนับสนุนให้บ้านพักเด็กและเยาวชน

7 เรื่อง
15,000
402,650

ตัวชี้วัด : จํานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัย
ออนไลน์ จํานวน 2 เรื่อง
ผลผลิต :
1) นโยบาย แผน มาตรการ และข้อเสนอด้านการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
2) รายงานการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564
3) งานวิจัย หรืองานวิชาการ เกี่ยวกับผลกระทบจากการสื่อออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการพัฒนา
กฎหมาย การพัฒนากลไกการส่งเสริมการรู้เท่าทันและปกป้องเด็กและเยาวชนจาการใช้สื่อออนไลน์
4) รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนโดยเป็นการทํางานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน
5) สื่อสําหรับเผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์
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โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์ :
1) เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 และเด็กได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพการสงเคราะห์ และส่งเสริมความประพฤติตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2) สังคมไทยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้
สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

1,162,000

12,010,850

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

1,162,000

12,010,850

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :

1,162,000

12,010,850

งบดําเนินงาน

1,162,000

3,110,650

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง
2) เพื่อส่งเสริมให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร สถานรับเลี้ยง
เด็กเอกชน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

1) การดําเนินงานตามกรอบบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย

2,202,650

1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (เบิกจ่ายแทนกัน)

76 จังหวัด

1,900,000

1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน (ส่วนกลาง)

พป.

52,650

1 ครั้ง

1.3 การติดตามผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกทม.(ส่วนกลาง)

พป.

250,000

5 ครั้ง

2) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย

450,000

2.1 ผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ

พป.

2.2 ผลิตเอกสารประกอบการดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก

พป.

1) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2) ใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

500,000
500,000

1 เรื่อง

450,000
400,000

พป.

50,000
หน้าที่ 13

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

3) การป้องกัน COVID – 19 ในสถานรับเลี้ยงเด็ก
3.1 แผ่นพับคําแนะนําการป้องกันตนเองและการปฎิบัติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของ

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

440,000
พป.

300,000

พป.

140,000

พป.

272,000

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
3.2 คู่มือการป้องกัน COVID – 19 ในเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก
4) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
งบอุดหนุน

5.2 อาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก ส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ 59,300 คน

9 คน

8,900,200

5) การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
5.1 อาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก ส่วนกลาง

408,000

พป.
58 จังหวัด

8,900,200

29,666 คน

3,000,400

10,000 คน

5,899,800

19,666 คน

ผลผลิต :
1) กลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบ
การบูรณาการ ความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง
2) สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ C (ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น)
ผลลัพธ์ : เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนแล้ว มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 (ข้อมูล ณ ปี 2563)
กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชน
1. โครงการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1,444,355

3,360,203

515,380

1,300,135

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการพัฒนาและการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการในการส่งเสริมพัฒนา
คุ้มครองสู่การปฏิบัติ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา เครือข่าย ภาคประชาสังคม และเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หน้าที่ 14

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) กิจกรรมคณะกรรมการระดับชาติ
1.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 และ 2/2563

ส่วนกลาง

1.2 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ส่วนกลาง

515,380

1,300,135

286,700

289,785

286,700

278,910

80 คน

10,875

30 คน

170,800

2) งานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564
2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ส่วนกลาง

42,000

35 คน

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2

ส่วนกลาง

128,800

100 คน

พ.ศ. 2560 - 2564
3) งานการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
3.1 การประชุมคณะทํางานการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ฯ และการจัด

ส่วนกลาง

3,680
3,680

25 คน

สวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น
695,550

4) งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชา

ส่วนกลาง

81,550

35 คน

4.2 การประชุมคณะทํางานวิชาการสมัชชาฯ
4.3 การจัดงานสมัชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจําปี 2563

ส่วนกลาง

14,000

25 คน

ส่วนกลาง

600,000

100 คน

144,000

3 คน

5) การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจําโครงการฯ จํานวน 3 คน
6) สนับสนุนงานจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ตัวชี้วัด : จํานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไกด้านเด็กและเยาวชน 3 เรื่อง

ส่วนกลาง

144,000

ส่วนกลาง

81,000

ผลผลิต :
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนํานโยบาย แผนงาน มาตรการ กลไกไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมการพัฒนา คุ้มครอง สงเคราะห์ และฟื้นฟูแก่เด็กและเยาวชน
ของประเทศ
2) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กําหนดเป็นนโยบาย แผนงาน
และมาตรการ
ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
หน้าที่ 15

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

2. โครงการจัดทําและขับเคลื่อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

30,000

160,206

30,000

160,206

ค่าเป้าหมาย

2.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่าง ๆ ข้อตกลง พันธสัญญา อนุสัญญา กฎบัตร และ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
2) เพื่อจัดทําและขับเคลื่อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
3) เพื่อพัฒนามาตรการ กลไกด้านการพัฒนา ส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล
4) เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายกรอบความร่วมมือการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ
5) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความตื่นตัวและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมรับ
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ
วัฒนธรรม เสริมสร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) การจัดทําข้อเสนอแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนในระยะ 5 ปี

75,206

2) การจัดจ้างผลิตและทําสื่อเผยแพร่นโยบาย/ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นภาษาอังกฤษ

40,000

3) จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

30,000

45,000

1 คน

ตัวชี้วัด : จํานวนข้อเสนอ มาตรการ กลไก และองค์ความรู้ตามข้อตกลง พันธกรณีระหว่างประเทศนําไปผลักดันและ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 2 เรื่อง
ผลผลิต :
1) มีข้อเสนอ/แผนงาน/มาตรการ/กลไก ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
ตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2) เด็กและเยาวชนมีความตื่นตัวและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หน้าที่ 16

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

3) เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังและมีความตระหนักในเรื่องความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ วัฒนธรรม มีความ
สามัคคี เกิดความภูมิใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
4) เกิดเครือข่ายและขยายกรอบความร่วมมือการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ผลลัพธ์ :
1) หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีการผลักดัน ขับเคลื่อนและดําเนินงานตามข้อตกลง/มติของกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
2) มีการติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
3) มีเครือข่ายความร่วมมือของเยาวชนภายในภูมิภาคอาเซียนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
4) เด็กและเยาวชนไทยเกิดความตระหนักต่อบทบาทตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาประเทศและภูมิภาค
อาเซียน
3. โครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามผลการดําเนินงานองค์กร

525,175

553,602

525,175

553,602

1) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

75,400

241,102

2) การจัดทํางบประมาณประจําปี

20,000

66,000

3) การติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจําปี

53,775

39,500

3.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและบริหารระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
2) การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
3) การจัดทํางบประมาณประจําปี
4) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ
5) การเร่งรัด ติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจําปี
6) การจัดทํารายงานประจําปี 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
3.2 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ ดย.
3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน

4) การจัดทํารายงานประจําปี 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

200,000

5) การจัดทําสื่อ/คู่มือ
6) ค่าวัสดุสํานักงาน

5,000
90,000

70,000

หน้าที่ 17

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

7) ค่าตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ

12,000

36,000

8) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ 2 คน

74,000

96,000

343,800

801,260

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด : ความสําเร็จของระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ 5 เรื่อง
ผลผลิต :
1) แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
2) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
3) คําของบประมาณประจําปี
4) แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ
5) รายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2563 ในระบบการจัดทํางบประมาณ และ
รายงานผลการดําเนินงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน
6) รายงานประจําปี 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผลลัพธ์ : ระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจที่มีผลสัมฤทธิ์สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ พม. ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และประเมินผลการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชน

1 เรื่อง

4.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดทําและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน สําหรับนําไปใช้ในการส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนซึ่งสามารถ
นํามาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงานด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
4) เพื่อประเมินผลกระบวนการนําแผนงานและโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการปฏิบัติ ในระดับพื้นที่
5) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางในการปรับปรุงกระบวนจัดการและแนวทางในการปฏิบัติงาน
4.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) บุคลากรของ ดย. และหน่วยงานในสังกัด ดย.
หน้าที่ 18

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

2) บุคลากรที่ทํางานด้านเด็กและเยาวชนในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย สภาเด็กและเยาวชน
ทุกระดับ และเครือข่ายเยาวชนอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) ประชุมคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทํารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปี 2562
2) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับที่ปรึกษาการจัดทํารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปี 2562
3) ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทํารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

343,800

1 เรื่อง

6,420
270,880

629,760

36,500

36,500

4) จัดพิมพ์รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ตัวชี้วัด : รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานของ ดย. ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

801,260

90,000
30,000

45,000

ประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน 2 เรื่อง
ผลผลิต :
1) องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน อาทิ แนวทางสําหรับนําไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวของ
หน่วยงานในสังกัด ดย. แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ดย. รายงานการพัฒนา
เด็กและเยาวชนประจําปี รายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนรายไตรมาส
2) การพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
3) ยุทธศาสตร์การวิจัยของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
4) รายงานการประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
5) รายงานการประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลลัพธ์ :
1) พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน สําหรับนําไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
หน้าที่ 19

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

2) ข้อมูล แนวทาง รายงานการดําเนินงาน รายงานผลการประเมิน องค์ความรู้ และนวัตกรรมประกอบการกําหนด
และพัฒนานโยบายด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
5. โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นําในศตวรรษที่ 21

30,000

545,000

30,000

545,000

30,000

45,000

5.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นําในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อให้แกนนําสภาเด็กและเยาวชนสามารถนําแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นําในศตวรรษ
ที่ 21 ไปขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ในระดับพื้นที่ได้
5.2 กลุ่มเป้าหมาย : แกนนําสภาเด็กและเยาวชน
5.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) การจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดโครงการ/ติดตามผล/รายงานผลการจัดทําโครงการ/การขยายผลโครงการ
2) การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ

500,000

878 คน

เยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นําในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นําในศตวรรษที่ 21
5,000 คน
ผลผลิต :
1) แกนนําสภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นํา
ในศตวรรษที่ 21
2) สภาเด็กและเยาวชนสามารถนําแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นําในศตวรรษที่ 21
ไปขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ในระดับพื้นที่ได้
ผลลัพธ์ :
1) แกนนําเด็กและเยาวชนในสภาเด็กและเยาวชนมีความพร้อมสู่การเป็นผู้นําในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพัฒนากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลังสําคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ําการพัฒนา
ตนเอง และการจัดการของ ชุมชนท้องถิ่น

หน้าที่ 20

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

2) เด็กและเยาวชนไทยมีความพร้อมสู่การเป็นคนไทยในศตวรรษที่ 21
2. ยุทธศาสตร์ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

4,580,500

7,370,750

แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4,580,500

7,370,750

ผลผลิต : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4,580,500

7,370,750

กิจกรรมหลักที่ 1 : ปลูกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน

4,580,500

7,370,750

1. โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

4,580,500

7,370,750

32,000

548,000

32,000

548,000

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น
2) เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้แก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ จริยธรรม และการแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) กิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด”
1.1 การจัดทําองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

500,000

1.2 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ติดตามผล/รายงานฯ
งบอุดหนุน
2) การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และเครือข่ายเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

76 จังหวัด

32,000

48,000

4,548,500

6,822,750

4,548,500

6,822,750

และความซื่อสัตย์สุจริต
2.1 76 จังหวัด จัดสรรให้ตามจํานวนอําเภอของแต่ละจังหวัด (อําเภอละ 12,500 บาท + จังหวัดละ 30,000 บาท)
2.2 สภาเด็กและเยาวชน กทม. 30,000 บาท)
2.3 กลุ่มเด็กและเยาวชน (สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย) 50,000 บาท
ตัวชี้วัด : จํานวนสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นไปสู่การปฏิบัติ 23,000 คน
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โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

ร
ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต :
1) สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น
2) สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
3) สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนได้แสดงพลังในเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น
ผลลัพธ์ :
1) สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
2) เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
3. ยุทธศาสตร์ : ด้านความมั่นคง

5,000,000

แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

5,000,000

ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดสําหรับเด็กและเยาวชน

5,000,000

1. โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

5,000,000

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ
ในการดําเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน แกนนําเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด จํานวน
1,500 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม "TO BE NUMBER ONE" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ -

5,000,000
5,000,000
หน้าที่ 22

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

ร
ค่าเป้าหมาย

ราชกัญญาสิริวัฒนพรรณวดี โอนให้กรมมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 23

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

***หมายเหตุ : รายการที่โอนให้กรมสุขภาพจิตแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2562 (5,000,000 บาท)***
ตัวชี้วัด : จํานวนเด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,500 คน
ผลผลิต :
1) เด็ก และเยาวชนทั่วไป สภาเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันแสดงพลังในเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
2) เด็กและเยาวชน วัยรุ่น มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลลัพธ์ : เด็ก และเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

90,845,365

91,184,742

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

90,845,365

91,184,742

ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน

90,845,365

91,184,742

กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดบริการสวัสดิการในสถาบัน

12,599,077

12,727,069

3,028,500

1,184,960

3,028,500

1,184,960

96,000

144,000

24 คน

200,000

35 คน

1. โครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสําหรับเด็กในสถานรองรับ
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับบริการสวัสดิการสังคม
อย่างมีมาตรฐาน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในสถานรองรับเด็ก : ค่าตอบแทนการเลี้ยงดูเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ (เนื่องจาก
ค่าตอบแทนเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์มีไม่เพียงพอจึงได้กันงบประมาณ 240,000 บาท สําหรับเด็กในครอบครัว

สถานรองรับ
30 แห่ง

อุปถัมภ์ใหม่ จํานวน 24 คน ระหว่างเดือน พ.ค.63 - ก.ย. 63 (ประมาณการ)
2) พัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก : โครงการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กในสถานรองรับ
3) พัฒนาระบบการดําเนินงานแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล : การประชุมเพื่อเตรียมจัดทําคู่มือการดําเนินงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก (ฉบับผู้ปฏิบัติงาน)
4) พัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเด็ก : เพชรน้ําหนึ่ง การพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเด็ก เพื่อก้าวสู่

สถานรองรับ

20,000

30 แห่ง
84,000

30 คน

การมีอาชีพหลักสูตรการทําขนมและเบเกอรี่
หน้าที่ 24

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

5) พัฒนาและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กในสถานรองรับ : โอนจัดสรรงบประมาณให้กับสถานรองรับ จํานวน 30 แห่ง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)
สถานรองรับ

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

2,932,500

736,960

3,480,000

8,838,064

3,480,000

8,838,064

3,300,000

8,523,064

16,630 คน

180,000

315,000

7 คน

30 แห่ง

ที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด : จํานวนสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นไปสู่การปฏิบัติ 23,000 คน
ผลผลิต : เด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : เด็กในสถานรองรับเด็กได้รับการจัดบริการครอบครัวอุปถัมภ์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์สูงสุดตาม
กฎหมายและหลักปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
2. โครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว
2.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤติให้มีที่พักชั่วคราว และ
ได้รับบริการปัจจัย 4 รวมทั้งให้การช่วยเหลือส่งต่อให้ได้รับบริการทางสังคมที่เหมาะสม
2) เพื่อให้การแนะนําปรึกษา ช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชน
ให้ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น
3) เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวให้เป็นไปตามการยกระดับมาตรฐาน การจัด
สวัสดิการสังคมบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) เด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม จํานวน 16,632 คน
2) บ้านพักเด็กและครอบครัว จํานวน 77 จังหวัด
3) เครือข่ายภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จํานวน 77 จังหวัด
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) การสนับสนุนงบประมาณในการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการให้แก่ผู้รับบริการในบ้านพักเด็กและ

77 จังหวัด

ครอบครัว 77 แห่ง
2) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 15,000 บาท จํานวน 7 คน
ตัวชี้วัด : จํานวนเด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองพัฒนา ฟื้นฟู ดูแล และได้รับสวัสดิการ

ส่วนกลาง

ทางสังคม 16,632 คน
หน้าที่ 25

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

ร
ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต :
1) เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง
2) เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ ส่งต่อเข้ารับบริการที่เหมาะสม และ
ได้รับการช่วยเหลือทันตามสถานการณ์
3) บ้านพักเด็กและครอบครัวได้รับการพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ :
1) เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเหมาะสม
2) บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่งพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
3) บ้านพักเด็กและครอบครัวมีการบูรณาการงานคุ้มครองเด็กร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4) บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานแรกรับและให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กได้อย่างมีคุณภาพ
3. โครงการการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก

3,079,125

3.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางทางการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กสําหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
3) เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
3.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2) คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานจัดทําร่างหลักสูตร
3) ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ 26

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
- Child Cloud Protection

3,079,125
3,079,125

ตัวชี้วัด :
1) หลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 เรื่อง
2) พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 60 คน
3) พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จํานวน 180 คน
ผลผลิต :
1) องค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
2) พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และสหวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่
กําหนดอย่างมีมาตรฐาน ส่งผลให้เด็กได้รับการสงเคราห์และคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม
4. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานจัดสวัสดิการแก่เด็กด้อยโอกาสในระบบครอบครัวอุปถัมภ์

257,776

23,326

257,776

23,326

4.1 วัตถุประสงค์ :
1) เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
และสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานอุปถัมภ์ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์
2) สถานรองรับเด็กนําร่องมีแผนการดําเนินงานการเพิ่มบทบาทการเป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านครอบครัวอุปถัมภ์สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวอุปถัมภ์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จํานวน 130 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) จัดพิมพ์คู่มือการฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์
2) จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดําเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก 3 ครั้ง

250,000
7,776

23,326

ตัวชี้วัด : จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวอุปถัมภ์ในบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานรองรับเด็กได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์
หน้าที่ 27

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

จํานวน 130 คน
ผลผลิต :
1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ตามแนวทาง
ในคู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์
2) สถานรองรับเด็กนําร่องมีแผนการดําเนินงานการเพิ่มบทบาทการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวอุปถัมภ์สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : เด็กในสถานรองรับเด็กได้รับการจัดบริการครอบครัวอุปถัมภ์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์สูงสุดตาม
กฎหมายและหลักปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
5. โครงการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

879,340

2,075,679

879,340

2,075,679

378,900

873,919

5.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อบริหารและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงานบุคคลและระบบอัตรากําลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภารกิจและโครงสร้าง
องค์กร
3) เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5.2 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน จํานวน 2,000 คน
5.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) โครงการพัฒนาบุคลากร
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน
1.2 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

กรุงเทพ
ส่วนกลาง

ปริมณฑล

286,000

160 คน

1.3 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2563
1.4 โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

40 คน

1.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นํารุ่นใหม่

กรุงเทพ

1.6 การฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก การพัฒนาและการฝึกอบรมด้วยวิธีอื่นๆ

หน่วยงาน
ภายนอก

2) โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล

13 คน

67,900
25,000
500,440

120 คน
37 คน

314,700

150 คน

21,000

30 คน

203,700

160 คน

259,519

40 คน

75,000

50 คน

1,201,760
หน้าที่ 28

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ก้าวหน้าตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ได้รั การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) ร้อยละ 80 ของความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผลผลิต :
1) บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเตรียมรองรับระบบ
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0
2) บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างความสมดุล
ในการทํางาน
3) บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลลัพธ์ :
1) บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีสมรรถนะของข้าราชการไทยในบริบทข้าราชการ 4.0
2) บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิต และความสมดุลในการทํางาน
3) กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานความโปร่งใส และเป็นองค์กรต้นแบบในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
6. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร

720,000

204,700

6.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน โดยผ่านช่องทางสื่อประเภทต่างๆ
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชนทุกสาขารวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ได้ตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชนอย่างทั่วถึง
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชน
4) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมกิจการเด็กและเยาวชนสู่สาธารณชน สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีอันจะนําไปสู่
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โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

การสนับสนุนความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
6.2 กลุ่มเป้าหมาย : สื่อมวลชนทุกสาขา องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
6.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชน

720,000

204,700

720,000

204,700

645,336

400,340

1.1 ดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กรม ดย.
1.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรม ดย.(โปสเตอร์/แผ่นพับ/บอร์ด ป้าย/วิดิทัศน์)
1.3 จัดทําข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์
1.4 ดําเนินการลงพื้นที่ประสานงานสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรม ดย.
1.5 ดําเนินการจัดจ้างบุคคลภายปฏิบัติงาน 2 คน
1) จัดจ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ดูแล Facebook ดย./instagram /ผลิตสื่อ Infographic
2) จัดจ้างบุคลลช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์/สื่อวิดีทัศน์ /Yuotube
ตัวชี้วัด :
1) จํานวนเรื่องที่เครือข่ายสื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน 550 เรื่อง
2) จํานวนองค์กรที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพื่อการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน
50 องค์กร
ผลผลิต : สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ภาพข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ ข่าวกิจกรรม วารสารภายใน ชุดนิทรรศการ แผ่นพับ วีดิทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล
ผลลัพธ์ :
1) สื่อมวลชนและองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
2) กลุ่มเป้าหมายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับทราบ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สิทธิต่าง ๆ ซึ่งจะเอื้อ
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
7.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและ
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โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายที่อย่างเหมาะสมและเอื้ออํานวยต่อการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
3) เพื่อให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.2 กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย ผู้แทนเด็กและเยาวชน
7.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) ยกร่างกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

645,336

400,340

ส่วนกลาง

111,675

201,015

ส่วนกลาง

32,475

32,475

ส่วนกลาง

67,100

57,150

ส่วนกลาง

5,700

5,700

96,000

96,000

- การประชุมคณะอนุกรรมการฯ/เชิญหน่วยงานภายนอกร่วมหารือชี้แจง/ เชิญบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา
2) ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน
- การประชุมคณะอนุกรรมการฯ/เชิญหน่วยงานภายนอกร่วมหารือชี้แจง/เชิญบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา
3) สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริง/เดินทางลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/เชิญเจ้าหน้าที่
มาให้ข้อมูล
4) ประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริง / เชิญเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูล
5) จ้างเหมาบริการบุคคล จํานวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
6) จ้างผลิตเอกสารทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ
7) ส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากร

ส่วนกลาง

319,686
12,000

8,000

8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
9) ค่าฤชาธรรมเนียม
ตัวชี้วัด : จํานวนร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหรือ

700

สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพให้แก่เด็ก เยาวชน/ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎ 1 เรื่อง
ผลผลิต : มีร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหรือสงเคราะห์และ
คุ้มครองสวัสดิภาพ
ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหรือสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพจากการบังคับ
ใช้กฎหมาย
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โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

8. การปรับปรุงห้อง DATA CENTER และครุภัณฑ์ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

509,000

1,527,000

509,000

1,527,000

ค่าเป้าหมาย

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดบริการสวัสดิการด้านโรคเอดส์

34,583

1. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์และในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

34,583

จากเอดส์
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กที่ติดเชื้อ HIV ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากติดเชื้อ HIV ในสถานรองรับเด็ก
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน

34,583

1) โอนจัดสรรให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา

34,583

200 คน

ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 200 คน
ผลผลิต : เด็กที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
ผลลัพธ์ : เด็กที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับบริการในสถานสงเคราะห์สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
กิจกรรมหลักที่ 3 : จัดบริการเพื่อป้องกันและพัฒนาศักยภาพ

43,804,800

43,912,460

1. การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน

43,804,800

43,830,200

43,804,800

43,830,200

43,754,000

43,754,000

50,800

76,200

1.1 วัตถุประสงค์ : เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการสังคม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : เด็กในครอบครัวยากจน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบอุดหนุน
1) จัดบริการสงเคราะห์เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในรูปแบบเงินอุดหนุน

พมจ. 76 จังหวัด

87,635 คน

(โอนจัดสรรเงินให้กับ พมจ. 76 จังหวัด)
2) ดําเนินการจัดบริการสงเคราะห์เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนของ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสถาน สงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขต 50 เขตในกทม.
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า (เงินคงเหลือ ส่วนกลาง กสส.)
ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
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โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

87,653 คน
ผลผลิต : จํานวนเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ : เด็กเข้าถึงบริการสวัสดิการสงัคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้มีทักษะในการดํารงชีวิต
2) เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานฯ
3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4) เพื่อให้สังคม ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.2 กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ มีศักยภาพในการดํารงชีวิต
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน : -

ยอดเงินปรับลดตาม พรบ.ฯ

ตัวชี้วัด : จํานวนเด็กได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ 500 คน
ผลผลิต : เด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผลลัพธ์ : เด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ มีศักยภาพในการดํารงชีวิต
3. โครงการพัฒนาการดําเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน

82,260

80 คน

82,260

80 คน

3.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานของสถานรองรับเด็กเอกชน และจดทะเบียนได้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวง
2) เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการดูแลเด็กแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
ในระดับพื้นที่
3) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสถานรองรับเด็กเอกชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
3.2 กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก และ
เครือข่ายด้านเด็ก 270 คน
3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบรรยายพิเศษเรื่องการดูแลเด็ก
งบดําเนินงาน
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งบประมาณ

งบประมาณ

ร
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด : จํานวนเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ดูแลเด็กและเครือข่ายด้านเด็ก
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการสําหรับเด็กในสถานรองรับเด็กเอกชน 270 คน
ผลผลิต :
1) สถานรองรับเด็กเอกชนความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานและจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎกระทรวง
2) ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะองค์ความรู้สามารถดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพตลอดจน
เกิดเครือข่ายในระดับพื้นที่
ผลลัพธ์ : เด็กในสถานรองรับเด็กเอกชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย มีทักษะชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
กิจกรรมหลักที่ 4 : จัดหาครอบครัวทดแทน

34,441,488

34,510,630

1. โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว

34,441,488

34,510,630

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้อยู่ในครอบครัวทดแทนที่เหมาะสม ได้รับความรัก ความอบอุ่นภายใต้วิถีชีวิตชุมชนที่มี
วัฒนธรรมอันดีงาม
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวและชุมชน และป้องกันไม่ให้เด็กถูกส่งเข้ารับ
การอุปการะในสถานรองรับเด็ก รวมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กของสถานรองรับเด็ก
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวทดแทน ผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่าย ให้มีความรู้ และทักษะต่อการเลี้ยงดูเด็ก
ในครอบครัวทดแทน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) เด็กที่มีอายุแรกเกิด ถึง 20 ปีที่เป็นเด็กกําพร้าถูกทอดทิ้ง และเด็กที่มีบิดามารดามอบให้ในความอุปการะของกรม
กิจการเด็กและเยาวชน เด็กที่มีบิดามารดาให้ความยินยอม และเด็กที่มีคําสั่งศาลให้ความยินยอมแทนบิดามารดาเด็ก
2) องค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้แก่ สหทัยมูลนิธิ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิมิตรมวลเด็ก และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว 77
แห่ง เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 8 แห่ง เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์
เด็กและสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก 19 แห่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
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ร
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ค่าเป้าหมาย

4) ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวไทย
5) ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
6) เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้อุปการะเด็ก
7) พนักงานจ้างเหมาบริการ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) กิจกรรมจัดหาครอบครัวบุญธรรม
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวไทย

2,659,488

2,728,630

2,659,488

2,728,630

1.2 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมสัญจร

ศบธ. ดย.
ศบธ. ดย.

220,000
50 คน
400,000 1ภาค (100คน)

1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็น

ศบธ. ดย.

235,200

39 คน

บุตรบุญธรรมระหว่างประเทศกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง
1.4 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจําจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)

76 จังหวัด

1,003,920

1.5 การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ศบธ. ดย.

225,750

244,930

7 ครั้ง

1.6 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่วนกลาง

ศบธ. ดย.

41,430

41,510

6 ครั้ง

1.7 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้เด็ก

ศบธ. ดย.

8,370

8,390

6 ครั้ง

1.8 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้บริการงานด้านต่าง ๆ

ศบธ. ดย.

828,000

828,000

18 คน

30,000

2 ครั้ง

1.9 การเทศติดตามงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
1.10 สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ค่าอาหารทําการนอกเวลา

ศบธ. ดย.

552,018

720,600

31,782,000

31,782,000

31,782,000

31,782,000

31,782,000

31,782,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมผ่านทางค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง,
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าเลี้ยงรับรอง การเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ
สํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าน้ําดื่ม ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าหนังสือวารสาร ตํารา)
งบอุดหนุน
2) กิจกรรมจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
2.1 ให้ความช่วยเหลือเงินช่วยค่าเลี้ยงดูเด็ก 5,297 คน

ศบธ. ดย. พมจ. 76 จังหวัด

5,297 คน

บพด. 77 จังหวัด
สถานฯ 28 แห่ง
ตัวชี้วัด :
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โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
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ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3
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ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

1) จํานวนเด็กได้รับการเลี้ยงดูและดูแลโดยครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ หรือไม่มีความ
เกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับเด็ก 5,297 คน
2) จํานวนเด็กได้อยู่ในครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย 4,000 คน
ผลผลิต :
1) เด็กได้รับการเลี้ยงดูและดูแลโดยครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ หรือไม่มีความเกี่ยวพัน
เป็นเครือญาติกับเด็ก
2) เด็กได้อยู่ในครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย
3) เด็กและครอบครัวได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทของ
4) เด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก กลับคืนสู่ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์และได้รับการเลี้ยงดู และดูแล
โดยครอบครัวและชุมชน
ผลลัพธ์ : เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย มีภูมิคุ้มกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4,662,293

5,691,190

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

4,662,293

5,691,190

ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

4,662,293

5,691,190

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

4,662,293

5,691,190

1. โครงการการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

2,841,870

3,301,035

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และ
ส่งเสริมความประพฤติเด็ก
2) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการในการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กสู่การปฏิบัติ
3) เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
เจตคติ และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ใช้ความรุนแรง และสามารถแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้สันติวิธี
4) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการด้านการคุ้มครองป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย :
หน้าที่ 36

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

ร
ค่าเป้าหมาย

1) คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ระดับชาติและระดับจังหวัด
2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม
3) พ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่ชุมชนคุ้มครองเด็ก จํานวน 76 จังหวัดๆ ละ 60 คน รวมจํานวน 4,560 คน

หน้าที่ 37

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
กิจกรรม : การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
1.1) ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

ส่วนกลาง

1.2) ประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และประชุมหารือ

ส่วนกลาง
40 จังหวัด

1.3) โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ.36 จังหวัด และที่ขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
2) การพัฒนาแนวทาง รูปแบบ มาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

1 ครั้ง

ส่วนกลาง

2,841,870

3,301,035

2,121,870
2,021,870

778,035
428,035

20,000

1 ครั้ง

240,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

20,000

2 ครั้ง

40 จังหวัด

2,001,870

5 จังหวัด

168,035

45 จังหวัด

1 ครั้ง

100,000

1 เรื่อง

350,000

แนวทาง/
รูปแบบ/
มาตรการ 1เรื่อง

กิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

720,000

1) โอนจัดสรรงบประมาณ บพด. จัดกิจกรรมการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก จังหวัดละ 20,000
บาท
2) กิจกรรมในช่วงสถานการณ์ COVID

76 จังหวัด
ส่วนกลาง

36 จ./
2,160 คน

720,000

2,523,000
40 จ./
2,400 คน

800,000

76 จ./
4,560 คน

1 กิจกรรม

1,723,000

1 กิจกรรม

ตัวชี้วัด :
1) จํานวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 เรื่อง
2) จํานวน ระบบ รูปแบบ มาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ 2 เรื่อง
3) จํานวนรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด 2 จังหวัด
4) จํานวนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กใน 76 จังหวัด ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก 4,560 คน
5) จํานวนเอกสารประกอบการฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง 1 เรื่อง
ผลผลิต :
1) พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
2) เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช้ความรุนแรงต่อบุคคลอื่น และมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยใช้สันติวิธี
3) ข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
หน้าที่ 38

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

4) แนวทาง กลไก มาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
5) รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการด้านการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน
ผลลัพธ์ : การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการด้านการคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ การสงเคราะห์ และส่งเสริมความประพฤติ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
พันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

749,000

1,796,697

749,000

1,796,697

67,000

67,000

562,000
50,000

1,184,697
65,000

500,000

1,043,197

2.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนามาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีการ
ดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3) เพื่อส่งเสริมสิทธิด้านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้
สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นป้องกันและแก้ไขปัญหาวางแผนการดําเนินงาน
ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังพัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และช่วยเหลือเพื่อนประชาชน และสังคม
2.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) เด็กและเยาวชน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ผู้ทํางานด้านเด็กและเยาวชนจากทุกภาคส่วน
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมและที่แต่งตั้งขึ้นใหม่
2) การจัดทํามาตรการ กลไก และองค์ความรู้สิทธิเด็ก
2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํามาตรการ แลไก และองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
2.2) การจ้างเหมาจัดทําองค์ความรู้/สื่อสิทธิเด็ก
2.3) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
2.4 การประชุมจัดทําแนวทางมาตรการและการให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษกลุ่มต่าง ๆ

56,500
12,000

20,000

หน้าที่ 39

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสิทธิเด็ก
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยากรสิทธิเด็กในรูปแบบการเรียนรู้ทางไกล
4) การประชุมเจรจาเพื่อจัดทําบันทึกความเข้าใจ ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโยกย้ายถิ่นฐาน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

90,000

500,000 สภาเด็กและ

50,000

เยาวชน
คณะทํางาน
ฝ่ายไทย

5) การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงานฯ

30,000

45,000

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด : จํานวนมาตรการ กลไก องค์ความรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3 เรื่อง
ได้แก่
1) แนวทางการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) แนวทางการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย
3) องค์ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ผลผลิต :
1) มีมาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
2) หน่วยงานมีการนํามาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และบทบาทของหน่วยงาน
ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
3. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

117,701

546,625

3.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (พมจ.)
2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการ พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
3) เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์มาใช้บริการให้เพียงพอกับปริมาณและความจําเป็น
4) เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ 40

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

3.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) ส่วนกลาง (กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก) และส่วนภูมิภาค (พมจ.) 76 จังหวัด
2) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการ พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน

117,701

546,625

1) ผูกพันค่าใช้จ่ายไว้แล้ว

ส่วนกลาง

105,949

2) ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก

ส่วนกลาง

3) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก

ส่วนกลาง

4) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

ส่วนกลาง

5) จัดพิมพ์ระเบียบข้อบังคับ และประกาศกองทุนคุ้มครองเด็ก

ส่วนกลาง

177,600

6) จัดพิมพ์รายงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

ส่วนกลาง

150,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,925
6,450

7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

3 ครั้ง

5,775

4 ครั้ง

2 ครั้ง

27,300

2 ครั้ง

1 ครั้ง

6,450

2 ครั้ง

80,000

8) ซ่อมครุภัณฑ์ชํารุด

ส่วนกลาง

9) จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

ส่วนกลาง

3,377
99,500

ตัวชี้วัด : จํานวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก 2,800 คน
ผลผลิต :
1) มีการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ กองทุนคุ้มครองเด็กได้ตามที่กําหนด
2) บุคลากรสามารถดําเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ :
1) ผู้รับบริการของกองทุนคุ้มครองเด็กได้รับรับบริการอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
2) เด็กและกลุ่มเป้าหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม
ความประพฤติอย่างรวดเร็ว
4. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

953,722

46,833

4.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในการจัดทําข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน มาตรการจัดระเบียบเรียบหอพัก การประกาศเกียรติคุณหอพัก การกําหนดหลักเกณฑ์

หน้าที่ 41

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

การติดตามประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย
2) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบของกรุงเทพมหานคร/จังหวัด
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานหอพักระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายหอพักอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ประกอบกิจการหอพักสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหอพัก
อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีเครือข่าย/ชมรม/สมาคมผู้ประกอบกิจการหอพักทั้งหอพักสถาบันการศึกษา และหอพักเอกชน
4) เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และประกาศเกียรติคุณหอพัก
4.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก คณะกรรมการเปรียบเทียบกรุงเทพมหานคร/จังหวัด คณะอนุกรรมการ และ
กรรมการ/คณะทํางาน คณะเดิมและที่แต่งตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558
2) ผู้ปฏิบัติงานหอพักระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
3) ผู้ประกอบกิจการหอพักที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเครือข่าย/ชมรม/
สมาคมผู้ประกอบกิจการหอพักทั้งหอพักสถาบันการศึกษา และหอพักเอกชน
4) หอพักสถาบันการศึกษา และหอพักเอกชนทั้งในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
4.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม และที่แต่งตั้งขึ้นใหม่
2) การพัฒนามาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการดําเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
3) Child cloud Protection

953,722
1 เรื่อง

46,833

25,475

1 เรื่อง

200,000
728247

46,833

ตัวชี้วัด :
2) จํานวนหลักสูตรการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานหอพัก 1 หลักสูตร
3) จํานวนสื่อ คู่มือ/เอกสาร องค์ความรู้ ในการดําเนินงานหอพัก 1 ชุด/เรื่อง
4) จํานวนหอพักที่มีการจดทะเบียนหอพักหรือต่อทะเบียนหอพักอย่าง ถูกต้องตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2558 12,478 แห่ง
ผลผลิต :
1) ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน มาตรการจัดระเบียบหอพัก การประกาศเกียรติคุณ การกําหนดหลักเกณฑ์
หน้าที่ 42

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
2) ผู้ประกอบกิจการหอพักปฏิบัติตามกฎหมายหอพักอย่างถูกต้อง
3) ผู้ปฏิบัติงานหอพักระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษา เครือข่าย/ชมรม/สมาคมผู้ประกอบกิจการ
หอพักทั้งหอพักสถาบันการศึกษา และหอพักเอกชน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กําหนด
ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
6. ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1,259,564

10,602,921

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1,259,564

10,602,921

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง

1,259,564

10,602,921

กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

858,384

10,117,576

1. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

858,384

10,117,576

858,384

10,117,576

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
2) เพื่อบํารุง รักษา แก้ไขปัญหา และตรวจสอบการทํางานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย
รวมทั้งระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ไม่ให้เกิดปัญหา ขัดข้อง และความเสียหาย เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และเต็มประสิทธิภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) จํานวนรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. และระบบงานสารสนเทศภายใน
ดย. ได้รับการดูแล บํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 12 เดือน
2) บุคลากร ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน
1) เบิกจ่ายการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนฯ

ส่วนกลาง

2) เบิกจ่ายการจัดจ้างบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงฯ

ส่วนกลาง

8,830,000
858,384

1,287,576

ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละ 90 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายใน ดย. ได้รับการดูแล
บํารุงรักษา และซ่อมแซม แก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมและพร้อมใช้งาน
หน้าที่ 43

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

ร
ค่าเป้าหมาย

2) ร้อยละ 100 ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม

หน้าที่ 44

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต :
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. ได้รับการดูแล บํารุงรักษา และซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และระบบงานสารสนเทศภายใน ดย. สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ : บุคลากรของ ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ
เครือข่ายของ ดย. รวมทั้งระบบสารสนเทศภายใน ดย. ในปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วมาก และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง บุคลากรมีศักยภาพในการทํางาน มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน การวางแผน
การกําหนดนโยบายและติดตามประเมินผล การทํางานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งเกิดการบูรณาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ

401,180

485,345

1. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

401,180

485,345

401,180

485,345

1) จัดจ้างบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายใน ดย.

104,950

157,425

2) ประชุมตรวจรับพัสดุ/จัดทําร่างขอบเขตของงาน/พิจารณาผล/คณะทํางาน CIO

112,230

142,920

2,000

5,000

1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
2) เพื่อบํารุง รักษา แก้ไขปัญหา และตรวจสอบการทํางานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย
รวมทั้งระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ไม่ให้เกิดปัญหา ขัดข้อง และความเสียหาย เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และเต็มประสิทธิภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย :
1) จํานวนรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. และระบบงานสารสนเทศภายใน
ดย. ได้รับการดูแล บํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 12 เดือน
2) บุคลากร ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
งบดําเนินงาน

3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4) ค่าวัสดุสํานักงาน

37,000
หน้าที่ 45

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ส่วนกลาง

5) จ้างผลิตแผ่นพับสถิติข้อมูลเด็กและเยาวชน
6) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

25,000
120,000

180,000

ตัวชี้วัด :
1) ร้อยละ 90 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายใน ดย. ได้รับการดูแล
บํารุงรักษา และซ่อมแซม แก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมและพร้อมใช้งาน
2) ร้อยละ 100 ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม
ผลผลิต :
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. ได้รับการดูแล บํารุงรักษา และ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และระบบงานสารสนเทศภายใน ดย. สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ : บุคลากรของ ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ
เครือข่ายของ ดย. รวมทั้งระบบสารสนเทศภายใน ดย. ในปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วมาก และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง บุคลากรมีศักยภาพในการทํางาน มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน การวางแผน
การกําหนดนโยบายและติดตามประเมินผล การทํางานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งเกิดการบูรณาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกได้อย่างเป็นรูปธรรม

หน้าที่ 46

วม
งบประมาณ
4,492,934,260
4,271,736,935
4,271,736,935
4,271,736,935
4,108,803,755
4,108,803,755

8,336,355
10,759,755
6,647,155

หน้าที่ 47

วม
งบประมาณ
594,000

276,000
2,996,000
2,550,000
30,000
90,000
220,000
100,000
6,000
200,000
46,600
201,600
2,625,000
4,093,587,400
4,093,587,400

หน้าที่ 48

วม
งบประมาณ
6,880,000
6,880,000

140,856,732
137,402,276

9,118,296
หน้าที่ 49

วม
งบประมาณ
8,850,000
7,460,000
1,390,000
230,000
30,000
200,000
38,296
128,283,980
128,283,980

1,574,232

หน้าที่ 50

วม
งบประมาณ

1,574,232
1,574,232
1,349,232
40,000
809,232
500,000
225,000

หน้าที่ 51

วม
งบประมาณ

1,000,000

หน้าที่ 52

วม
งบประมาณ
1,000,000
820,000
12,600
50,000
100,000
657,400
200,000
457,400
150,000
100,000
50,000
30,000
30,000

หน้าที่ 53

วม
งบประมาณ

880,224

880,224
4,500
7,500
15,000
120,000
3,750
70,000
7,500
6,900
385,000
64,500
195,574
หน้าที่ 54

วม
งบประมาณ

4,099,040
559,720

559,720
134,720
75,000
350,000
หน้าที่ 55

วม
งบประมาณ

2,065,670

หน้าที่ 56

วม
งบประมาณ
2,065,670
75,000
310,000
1,680,670

1,473,650

หน้าที่ 57

วม
งบประมาณ

1,473,650
105,000
40,000
210,000
210,000
336,000
150,000
20,000
402,650

หน้าที่ 58

วม
งบประมาณ

13,172,850
13,172,850

13,172,850
4,272,650
2,202,650
1,900,000
52,650
250,000
950,000
500,000
450,000
400,000
50,000
หน้าที่ 59

วม
งบประมาณ
440,000
300,000
140,000
680,000
8,900,200
8,900,200
3,000,400
5,899,800

4,804,558
1,815,515

หน้าที่ 60

วม
งบประมาณ
1,815,515
576,485
565,610
10,875
170,800
42,000
128,800
3,680
3,680
695,550
81,550
14,000
600,000
288,000
81,000

หน้าที่ 61

วม
งบประมาณ
190,206

190,206
75,206
40,000
75,000

หน้าที่ 62

วม
งบประมาณ

1,078,777

1,078,777
316,502
86,000
93,275
200,000
5,000
160,000

หน้าที่ 63

วม
งบประมาณ
48,000
170,000

1,145,060

หน้าที่ 64

วม
งบประมาณ

1,145,060
6,420
900,640
73,000
90,000
75,000

หน้าที่ 65

วม
งบประมาณ

575,000

575,000
75,000
500,000

หน้าที่ 66

วม
งบประมาณ
11,951,250
11,951,250
11,951,250
11,951,250
11,951,250

580,000
580,000
500,000
80,000
11,371,250
11,371,250

หน้าที่ 67

วม
งบประมาณ

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

5,000,000
5,000,000
หน้าที่ 68

วม
งบประมาณ

หน้าที่ 69

วม
งบประมาณ

182,030,107
182,030,107
182,030,107
25,326,146
4,213,460

4,213,460
240,000

200,000
20,000
84,000
หน้าที่ 70

วม
งบประมาณ
3,669,460

12,318,064

12,318,064
11,823,064
495,000

หน้าที่ 71

วม
งบประมาณ

3,079,125

หน้าที่ 72

วม
งบประมาณ
3,079,125
3,079,125

281,102

281,102
250,000
31,102

หน้าที่ 73

วม
งบประมาณ

2,955,019

2,955,019
1,252,819
286,000
314,700
21,000
271,600
259,519
100,000
1,702,200
หน้าที่ 74

วม
งบประมาณ

924,700

หน้าที่ 75

วม
งบประมาณ

924,700
924,700

1,045,676

หน้าที่ 76

วม
งบประมาณ

1,045,676
312,690
64,950
124,250

11,400
192,000
319,686
20,000
700

หน้าที่ 77

วม
งบประมาณ
2,036,000
2,036,000
34,583
34,583

34,583
34,583

87,717,260
87,635,000

87,635,000
87,508,000
127,000

หน้าที่ 78

วม
งบประมาณ

82,260

82,260
หน้าที่ 79

วม
งบประมาณ

68,952,118
68,952,118

หน้าที่ 80

วม
งบประมาณ

5,388,118
5,388,118
220,000
400,000
235,200
1,003,920
470,680
82,940
16,760
1,656,000
30,000
1,272,618

63,564,000
63,564,000
63,564,000

หน้าที่ 81

วม
งบประมาณ

10,353,483
10,353,483
10,353,483
10,353,483
6,142,905

หน้าที่ 82

วม
งบประมาณ

หน้าที่ 83

วม
งบประมาณ
6,142,905
2,899,905
2,449,905
240,000
40,000
2,169,905
450,000

3,243,000
1,520,000
1,723,000

หน้าที่ 84

วม
งบประมาณ

2,545,697

2,545,697
134,000
1,746,697
115,000
1,543,197
56,500
32,000

หน้าที่ 85

วม
งบประมาณ
590,000
50,000
75,000

664,326

หน้าที่ 86

วม
งบประมาณ

664,326
105,949
7,700
27,300
12,900
177,600
150,000
80,000
3,377
99,500

1,000,555

หน้าที่ 87

วม
งบประมาณ

1,000,555
25,475
200,000
775,080

หน้าที่ 88

วม
งบประมาณ

11,862,485
11,862,485
11,862,485
10,975,960
10,975,960

10,975,960
8,830,000
2,145,960

หน้าที่ 89

วม
งบประมาณ

หน้าที่ 90

วม
งบประมาณ

886,525
886,525

886,525
262,375
255,150
7,000
37,000
หน้าที่ 91

วม
งบประมาณ
25,000
300,000

หน้าที่ 92

มแผน ป ฏิบ ัต ิก าร (Action Plan ) กระท รวงการพัฒ น าสัง คมและความมั่น คงของมน ุษ ย์ ป ระจําป ี 2563 เดือน เมษายน - กัน ยายน 2563
กรมกิจการสตรีแ ละสถาบ ัน ครอบ ครัว
โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ยุท ธศาสตร์ด ้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคท างสัง คม

55
,300

96,802,120

28,855

97,838 ,980

84,195

194,641,100

แผน งาน : แผน งาน ยุท ธศาสตร์สร้างห ลัก ป ระกัน ท างสัง คม

,000
3

29,283,700

,860
3

68,272,600

,860
6

97,556,300

ผลผลิต : โครงการส่ง เสริม และพัฒ น าคุณ ภาพชีวิต ของสตรีแ ละครอบ ครัว

,000
3

29,283,700

,860
3

68,272,600

,860
6

97,556,300

กิจกรรมห ลัก : พัฒ น าท ัก ษะอาชีพ แก่สตรีแ ละครอบ ครัว

,000
3

29,283,700

,860
3

68,272,600

,860
6

97,556,300

1. โครงการพัฒ น าท ัก ษะอาชีพ แก่สตรีแ ละครอบ ครัว

,000
3

29,283,700

,990
2

62,055,100

,990
5

91,338,800

1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีมีทักษะด้านอาชีพและสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่าง
มั่น คง โดยเน้น กลุ่มเยาวสตรี/สตรีด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ขาดโอกาสทางการศึกษา/
มีฐานะยากจน/ ว่างงาน/ ถูกเลิกจ้างงาน/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม/กลุ่มที่ไม่อยู่ในระบบ
การศึกษาและไม่สามารถใช้สิทธิใ นการเข้ารับการฝึกอาชีพจากสถาบัน การศึกษาปกติ ซึ่งมีโ อกาส
เสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี โดยดําเนิน การในพื้น ที่ทั่วประเทศ
(76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร)

2) กลุ่มเป้าหมาย เยาวสตรี/สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม (เช่น ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ สตรีว่างงานหรือแรงงานนอกระบบ กลุ่ม
ชาติพัน ธุ์) และสตรี/ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน การฝึกทักษะด้านอาชีพ เพื่อให้มีทักษะอาชีพ เพิ่มทักษะ
ในการดํารงชีวิต และสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพ มีศักยภาพในการดํารงชีวิตทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด

ศูน ย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัว 8
แห่ง

,000
3

,990
2

,990
5

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้ร ับการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด มีอาชีพและมีร ายได้
เพิ่มขึ้น
2. โครงการเสริม สร้างการพัฒ น าอาชีพ สู่ค วามยั่ง ยืน ของสตรีแ ละครอบ ครัว

-

-

870

1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน ของสตรีและครอบครัว ให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ใ นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ก้าวทัน ความต้องการของตลาด
2) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาชีพสตรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อปท. ศพค.ภาคีเครือข่าย
ด้านสตรีและครอบครัว นักธุร กิจ สื่อมวลชน
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ส่งเสริมความรู้น วัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสู่การพัฒนาอาชีพ
2. ส่งเสริมการพัฒนาธุร กิจชุมชนสู่ยุคดิจิทัล
3. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โ ดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้ร ับการเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน ของสตรีและ
ครอบครัว
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ใ นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใ ห้มีความทัน สมัย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

กทม./
ปริมลทล

870

,6217,500

870

,6217,500

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายได้ร ับการพัฒนาเป็น มืออาชีพและมีร ายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวมีความ
มั่น คง ลดปัญหาด้านการค้ามนุษย์และค้าประเวณีใ นระดับพื้น ที่และระดับประเทศ

แผน งาน : ยุท ธศาสตร์เสริม สร้างพลัง ท างสัง คม

50,485

53,987,800

21
,355

14,567,900

71
,940

68,555,700

ผลผลิต : โครงการพัฒ น ากลไกและศัก ยภาพครอบ ครัวเพื่อเสริม สร้างครอบ ครัว

50
,160

50,437,800

21,180

11,940,800

71
,440

62,378,600

กิจกรรมห ลัก : เสริม สร้างความเข้ม แข็ง ให ้ก ลไกด้าน ครอบ ครัวใน ระดับ พื้น ท ี่

20
,060

42,784,700

20
,740

,7736,800

40
,900

50,521,500

3. โครงการบ ริห ารและพัฒ น ากําลัง คน ของป ระเท ศด้าน ครอบ ครัว

20
,000

40,803,600

20
,000

,3636,800

40
,000

44,440,400

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน ให้ศูน ย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและตามความจําเป็น และความสําคัญของปัญหาของครอบครัวในพื้น ที่ รวมถึงการ
ขับเคลื่อนประเด็น ด้านครอบครัวจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางานระหว่าง ศพค. กับกลไกในพื้น ที่
3. เพื่อผลักดัน ให้มีการนํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ครอบครัว พ.ศ. 2560 –
2564 และแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบัน ครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาแผนงานโครงการ เพื่อตอบเป้าหมายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ฯ โดยขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือ กลไก ในการทํางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

2) กลุ่มเป้าหมาย
1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด 76 จังหวัด
2. ศูน ย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทั้ง 76 จังหวัด/สนง.พมจ. 76 จังหวัด (40,000 คน)
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อย 2 ครั้ง
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนิน งานด้านครอบครัว สนง.พมจ. ประชาสัมพัน ธ์การจัด
กิจกรรมตามแนวทางการดําเนิน งานด้านครอบครัว และสนง.พมจ. ร่วมกับศุน ย์เรียนรู้ฯ
ดําเนิน การจัดกิจกรรม
3. พัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวรดับจังหวัด เพื่อเพิ่มทักษะทีมวิทยากรด้านครอบครัว
ระดับจังหวัด
ตัวชี้วัด :
1. จํานวนสมาชิกครอบครัวที่ได้ร ับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
2. มีการดําเนิน การตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ครอบครัว พ.ศ. 2560 –
2564 ไปสู่การปฏิบัติใ นระดับจังหวัด
ผลผลิต :
1. ศพค. ดําเนิน งานเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
2. มีการประชุม กสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 2 ครั้ง
ผลลัพธ์ :
1.ครอบครัวในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ทําให้มีภูมิคุ้มกัน ปัญหาของสังคมและสามารถจัดการ
กับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม กสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

76 จังหวัด

20,000

20,000

40,000

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

4. โครงการเสริม สร้างสวัสดิก ารขั้น พื้น ฐาน ของครอบ ครัว

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

60

,1416,200

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

40

100
,000

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

100

,1516,200

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างหลักประกัน ความมั่น คงและสวัสดิการขั้น พื้น ฐานของครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
ขั้น พื้น ฐานตามรัฐธรรมนูญ
3. เพื่อให้มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากลไกในการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้าถึง
สวัสดิการขั้น พื้น ฐาน
2) กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้ที่ได้ร ับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการขั้น พื้น ฐาน
จํานวน 100 คน

60

40

100

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมสวัสดิการขั้น พื้น ฐานที่กฎหมายให้การรองรับ
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในสวัสดิการขั้น พื้น ฐาน เพื่อความมั่น คงของ
ครอบครัว
4. ขับเคลื่อนแนวทางการเข้าถึงสวัสดิการขั้น พื้น ฐานของครอบครัว
ตัวชี้วัด : ครอบครัวมีหลักประกัน ความมั่น คงและสวัสดิการขั้น พื้น ฐานแห่งรัฐ
ผลผลิต :
1. มีการเสริมสร้างสิทธิสวัสดิการขั้น พื้น ฐานให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ
2. มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา มาตราการกลไกในการให้ครอบครัวเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการขั้น พื้น ฐาน
ผลลัพธ์ : ครอบครัวมีหลักประกัน ความมั่น คงและสวัสดิการขั้น พื้น ฐานแห่งรัฐ
5. โครงการส่ง เสริม สัม พัน ธภาพครอบ ครัว

100

564
,900

700

,4000,000

800

,4564,900

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแผนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว กับ 4
กลุ่มเป้าหมาย เตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว ครอบครัวมือใหม่ การสื่อสารในครอบครัว
และการสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ
2) กลุ่มเป้าหมาย 1. สนง.พมจ. 76 จังหวัด 2. ศูน ย์เรียนรุ้ฯ 8 ศูน ย์ 3. ศพค. (800 คน)

100

700

800

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1) สค.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนิน งานด้านครอบครัว
2) พมจ. ร่วมกับศูน ย์เรียนรู้ฯ จัดทําแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด ดังนี้ (ส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว , ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมพ่อแม่มือใหม่ /ส่งเสริมให้
เด็กไทยโตสมวัยอย่างมีคุณภาพ (ครอบครัวเลี้ยงดูลูกให้มีพัฒนาการตามช่วงวัย : (เด็กปฐมวัย 0
- 5 ปี), ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างสมาชิกในครอบครัว,
เสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุใ นครอบครัว)
3). พมจ.สํารวจและจัดเก็บข้อมูลครอบครัวเข้าสู่ร ะบบสารสนเทศ ศพค.
4) ศูน ย์เรียนรู้ ฯ และศพค. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว ตามข้อ 2
5) รายงานผลการดําเนิน งานมายังกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว (สค.)

ตัวชี้วัด : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการได้ร ับการส่งเสริมสัมพัน ธภาพของครอบครัว
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการทําบทบาทหน้าที่และและ
สื่อสารในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์
ผลลัพธ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถทําบทบาทหน้าที่และ
สื่อสารในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์จัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบ ครัว
6. โครงการพัฒ น าระบ บ บ ูร ณาการเพื่อครอบ ครัวไท ยไร้ค วามรุน แรง ป ระจําป ี
งบ ป ระมาณ พ.ศ. 2563

30
,100

,7653,100

440

,4204,000

30
,540

11,857,100

30
,000

,2836,500

380

280,000

30,380

,3116,500

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่กลไกสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุน แรงในครอบครัว
(พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถดําเนิน งานได้อย่างเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุน แรงต่อเด็ก สตรี และความรุน แรงในครอบครัว รวมทั้ง
ประชาสัมพัน ธ์ใ ห้ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงสิทธิที่พึงได้ร ับตามพระราชบัญญัติฯ
2) กลุ่มเป้าหมาย สนง.พมจ. 76 จังหวัด/ประชาชนทั่วไป 30,000 คน
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ส่งเสริมสหวิชาชีพและเครือข่ายด้านครอบครัวไทยปลอดความรุน แรง โดยการพัฒนา
ศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายตามพระราชบัญญัติฯ
2. สนับสนุน งบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพัน ธ์ลดความรุน แรงใน
ครอบครัวทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด)
ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่กําหนด
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายและหน่วยงานกลไกสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรมและมีการดําเนิน งานในการคุ้มครองและป้องกัน การถูกกระทําความรุน แรง
ในครอบครัว

76 จังหวัด

30,000

380

30,380

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ผลลัพธ์ :
1. สหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุน แรงในครอบครัวสามารถนําความรู้ที่ได้ร ับไปใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ เครือข่ายทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความร่วมมือ
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามากขึ้น รวมทั้ง ผู้ที่ประสบปัญหาทั้งที่เป็น ผู้กระทําและ
ผู้ถูกกระทําความรุน แรงได้ร ับการช่วยเหลือและคุ้มครอง
2. ประชาชนรับรู้และตระหนักการยุติความรุน แรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้
ความร่วมมือในการป้องกัน โดยเริ่มที่ตนเองในการปรับทัศนคติเรื่องความรุน แรงในครอบครัวที่
ต้องใส่ใ จในเรื่องของการเคารพความคิดเห็น การสร้างสัมพัน ธภาพที่ดีร ะหว่างกัน รวมทั้งเป็น
แนวร่วมที่ไม่ยอมรับไม่น ิ่งเฉย และไม่กระทําความรุน แรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

ครอบ ครัว

100

,4816,600

60

,3924,000

160

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูน ย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทําความรุน แรงใน
ครอบครัว 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสนับสนุน ให้ศูน ย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทําความรุน แรงในครอบครัว 76 จังหวัด
สามารถดําเนิน การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ และ สนง.พมจ. 76 จังหวัด

76 จังหวัด

100

60

160

8,740,600

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. สนง.พมจ. ดําเนิน งานจัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูน ย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทําความรุน แรง
ในครอบครัวจังหวัด จํานวน 1 คน /เดือนละ 15,000 บาท และเบิกจ่ายเงิน ตามแผนฯ
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูน ย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทําความรุน แรงในครอบครัว
3. เสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ศูน ย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทําความรุน แรงในครอบครัว
เพื่อเผยแพร่ความรู้ใ นการป้องกัน ความรุน แรงในครอบครัวระดับชุมชน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ถูกกระทําด้วยความรุน แรงในครอบครัวที่เข้ารับการบริการได้ร ับการ
ช่วยเหลือคุ้มครอง
ผลผลิต : มีเจ้าหน้าที่ใ นการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทําด้วยความรุน แรงในครอบครัว และ
เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ผลลัพธ์ : ผู้ถูกกระทําด้วยความรุน แรงในครอบครัวได้ร ับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒ น าคุณ ภาพชีวิต และลดความเห ลื่อมล้ําท างเพศใน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

325

,3550,000

175

,2311,200

500

,5861,200

กิจกรรมห ลัก : เสริม สร้างความมั่น คงใน ชีวิต แก่สตรี

75

548,300

75

,1016,500

150

,1564,800

8. โครงการส่ง เสริม การดําเน ิน งาน เพื่อขจัด ป ัญ ห าความรุน แรงต่อสตรี

50

254
,800

50

407
,500

100

662
,300

1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีทุกกลุ่มได้ร ับการป้องกัน ให้ปลอดภัยจากการกระทําด้วย
ความรุน แรง
2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชน สตรี

กทม.

50

50

100

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนิน งานตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
2. ประชุมคณะอนุกรมการจัดทําแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุน แรงต่อสตรีและ
ความรุน แรงในครอบครัว
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุน แรงต่อเด็ก และ
สตรีใ นระดับพื้น ที่
ตัวชี้วัด : ผู้หญิงมีความปลอดภัย ประสบกับความรุน แรงน้อยลง
ผลผลิต : ชุมชนมีบริการเพื่อคุ้มครองผู้หญิงกลุ่มเสี่ยง
ผลลัพธ์ : ผู้หญิงได้ร ับการคุ้มครองจากความรุน แรงประเภทต่างๆ
ความมั่น คง

25

293
,500

25

609
,000

50

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการยกระดับการพัฒนาตนเองของสตรีใ นจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อสร้างกลไกการทํางานแบบบูร ณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
3. ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีชายแดนภาคใต้
2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชน สตรี

76 จังหวัด

25

25

50

902
,500

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. การประชุมปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่การดําเนิน งานของศูน ย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีใ น
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจําศูน ย์ประสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
ขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้านสตรีกับการส่งเสริมสัน ติภาพและความมั่น คง
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและคุ้มครองสิทธิของสตรีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : มีแนวทางการดําเนิน งานของศูน ย์ประสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ผลผลิต : มีการยกระดับการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิสตรี
ผลลัพธ์ : มีกลไกในการทํางานแบบบูร ณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมห ลัก : ขับ เคลื่อน กลไกเพื่อลดความเห ลื่อมล้ําท างเพศใน สัง คม

250

,3001,700

100

,1294,700

350

,4296,400

10. โครงการเสริม สร้างความเท ่าเท ียมระห ว่างเพศ

250

,3001,700

100

,1294,700

350

,4296,400

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ไม่ใ ห้มีการเลือกปฏิบัติโ ดยไม่
เป็น ธรรมระหว่างเพศ
2. เพื่อดําเนิน การตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการคุ้มครอง และช่วยเหลือ ชดเชย
เยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติโ ดยไม่เป็น ธรรมระหว่างเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม
3. เพื่อบูร ณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการคุ้มครอง
และป้องกัน การเลือกปฏิบัติโ ดยไม่เป็น ธรรมระหว่างเพศ
4. เพื่อให้ประชาชนได้ร ับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

2) กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิง ผู้ชาย และผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด

กทม.

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

250

รวม

งบประมาณ

100

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

350

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
2. ดําเนิน การและผลักดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
2558 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
4. สนับสนุน ผลักดัน และติดตามการดําเนิน งานตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ร ้องเรียนที่ได้ร ับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ผลผลิต :
1. ผู้ร ่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558
2. มีการดําเนิน งานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครอง
และช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติโ ดยไม่เป็น ธรรมระหว่างเพศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น ธรรม
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้ร ับการคุ้มครอง ป้องกัน ไม่ใ ห้ถูกเลือกปฏิบัติโ ดยไม่เป็น ธรรม
ระหว่างเพศ
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒ น าและขับ เคลื่อน ระบ บ งาน ด้าน การป ้องกัน และ
แก้ไขป ัญ ห าการค้าป ระเวณี
กิจกรรมห ลัก : ขับ เคลื่อน งาน ด้าน การป ้องกัน และแก้ไขป ัญ ห าการค้าป ระเวณี

-

-

-

315
,900

-

315
,900

-

-

-

315
,900

-

315
,900

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

11. โครงการพฒน าและขบ เคลอน ระบ บ งาน ดาน การป องกน และแกไขป ญห า
การค้าป ระเวณี
1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบและขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
2) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน จัดสัมมนาพัฒนาระบบและขับเคลื่อนงานด้านการ
คุ้มครองช่วยเหลือเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจระบบและขับเคลื่อนงานด้านการ
คุ้มครองช่วยเหลือเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในระบบและขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครอง
ช่วยเหลือเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ผลลัพธ์ : ระบบและขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี

-

-

315
,900

-

315
,900

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

แผน งาน : แผน งาน พื้น ฐาน ด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคท างสัง คม
ผลผลิต /โครงการ : ผลผลิต ป ระชากรเป ้าห มายมีส่วน ร่วมใน กระบ วน การเสริม สร้าง
ครอบ ครัวเข้ม แข็ง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

,815
1

13,530,620

,640
3

14,998,480

,395
5

28,529,100

,255
1

,4645,120

,225
2

12,555,080

,480
3

17,200,200

กิจกรรมห ลัก : กําห น ดและขับ เคลื่อน น โยบ ายด้าน การพัฒ น าสถาบ ัน ครอบ ครัว

725

,2454,100

,700
1

,9455,000

,425
2

11,909,100

12. โครงการขับ เคลื่อน น โยบ ายและยุท ธศาสตร์ค รอบ ครัว

700

,1839,000

,700
1

,9300,000

,400
2

11,139,000

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อรณรงค์เรื่องครอบครัว และเชิดชูเกียรติครอบครัว/ผู้น ําครอบครัวต้น แบบ
2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน NGOs เครือข่าย
ภาคประชาชน

76 จังหวัด

700

,700
1

,400
2

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. สํารวจและนําเข้าข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว
2. จัดงานวัน แห่งครอบครัว
ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ NGOs มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564
ผลผลิต :
มีครอบครัวร่มเย็น / ผู้น ําครอบครัวต้น แบบแห่งชาติ
ผลลัพธ์ : การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน ครอบครัว
13. โครงการสร้างความมั่น คงท างการเงิน ของครอบ ครัว

25

615
,100

-

155
,000

25

770
,100

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

1) วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการดําเนิน งานฌาปนกิจสงเคราะห์ใ ห้เป็น หลักประกัน ความมั่น คงของครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลุ่มเป้าหมาย คณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

กทม./
ปริมลทล

25

25

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการเงิน เสริมสร้างการออมเพื่อหลักประกัน ความมั่น คงของ
ครอบครัว
2. พัฒนามาตรฐานการดําเนิน งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
3. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตัวชี้วัด : จํานวนสมาคมฯที่สามารถดําเนิน กิจการของสมาคมได้อย่างมีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต : มีคู่มือมาตรฐานการดําเนิน งานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ผลลัพธ์ : จํานวนสมาคมฯที่สามารถดําเนิน กิจการของสมาคมได้อย่างมีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมห ลัก : พัฒ น าคุณ ภาพการบ ริห ารจัด การภาครัฐ
14. โครงการเสริม สร้างการบ ริห ารราชการ สค.

530

,2191,020

525

,3100,080

50

35
,300

150

931
,300

,055
1
200

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็น องค์กรที่มีร ะบบบริหารจัดการที่ดีและเป็น ธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2) กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สค. จํานวน 200 คน

กทม.

50

150

200

,5291,100
966
,600

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ประชุมคณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
2..ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน KM Awards
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนากรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัวสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0
4.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนิน การวางระบบบริหารราชการ 4.0
ตัวชี้วัด :
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ
2. ระดับความสําเร็จของคํารับรองการปฏิบัติร าชการ
3. ระดับความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จําเป็น ในการปฏิบัติงาน
ผลผลิต :
1. องค์กรมีร ะบบบริหารจัดการที่ดีและเป็น ธรรมาภิบาล
2. บุคลากรมีองค์ความรู้ที่จําเป็น สําหรับการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ :
1. องค์การมีการดําเนิน งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การปฏิบัติงานของกรมมีมาตรฐานเป็น ที่ยอมรับของภาคีเครือข่าย
15. โครงการ ขับ เคลือน ยุท ธศาสตร์ก รมกิจการสตรีแ ละสถาบ ัน ครอบ ครัว

110

พ.ศ.2560-2564 และการถ่ายท อดแผน ไป สู่ก ารป ฏิบ ัต ิ

433
,620

65

361
,680

175

1) วัตถุประสงค์
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว
2. เพื่อติดตามประเมิน ผลการดําเนิน งานโครงการสําคัญตามนโนบาย ยุทธศาสตร์ และเอกสาร
งบประมาณของ สค. ประจําปี 2563
2) กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและบุคลากร สค. และเจ้าหน้าที่ พมจ.

กทม.

110

65

175

795
,300

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว
2. ติดตามประเมิน ผลการดําเนิน งานด้านสตรีและครอบครัว
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว
พ.ศ. 2560 – 2564 และถ่ายทอดแก่บุคลากร สค. เพื่อนําไปใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สค. ที่จัดทําแผนงาน/โครงการ สําหรับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดตาม
ปฏิทิน งบประมาณ
ผลผลิต :
1. มีกรอบการจัดทําแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. มีการติดตามประเมิน ผลการดําเนิน งานด้านสตรีและครอบครัว
ผลลัพธ์ :
1. มีแผนงาน/โครงการ สําหรับจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. มีข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมิน ผล เพื่อนําไปใช้ใ นการพัฒนาและกําหนดแนวทาง
นโยบายในการดําเนิน โครงการ/กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัว

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

16. โครงการ พัฒ น างาน ด้าน สตรีแ ละครอบ ครัวเพื่อรองรับ แผน แม่บ ท ตามแผน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

70

ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ป ี

860,900

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

10

425
,500

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

80

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
2. เพื่อทบทวน ความเชื่อมโยง และประเมิน ผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ที่ผ่านมาในการ
บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
3. เพื่อออกแบบแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการดําเนิน งานให้สอดคล้องกับแนวทาง
การดําเนิน งานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
2) กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและบุคลากร สค. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 80 คน
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีและครอบครัว
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูร ณาการและขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจําปี
4. การประชุมจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว"
5. ผลิตเอกสารแผนปฏิบัติร าชการรายปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติร าชการ 3 ปี

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการดําเนิน งานตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บท ที่มีการนําไปขับเคลื่อน

กทม.

70

10

80

,1286,400

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ผลผลิต :
1. รายงานสรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
2. แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการดําเนิน งานที่สอดคล้องกับแนวทางการดําเนิน งาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ผลลัพธ์ : มีการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการดําเนิน งานที่สอดคล้องกับ
แนวทาง การดําเนิน งานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

17. โครงการป ฏิบ ัต ิก ารข่าวสารด้าน สตรีแ ละครอบ ครัวส่ง เสริม การรับ รู้สร้างความ
เข้าใจแก่ป ระชาชน
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพัน ธ์ภารกิจ ตลอดจนข่าวสาร ข้อเท็จจริง องค์ความรู้
และผลการดําเนิน งานด้านสตรีและครอบครัวของ สค. โดยผ่านช่องทางสื่อประเภทต่าง ๆ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป (ผู้ชาย/ผู้หญิง/เด็กชาย/เด็กหญิง/ผู้ที่แสดงออก
แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด) เกิดการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทัน เหตุการณ์
และทั่วถึง
2. เพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ ให้มีความทัน สมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน
2) ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนทั่วไป
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ทางสถานีโ ทรทัศน์
2. จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ทางสถานีวิทยุ
ตัวชี้วัด : สื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์งานด้านสตรีและครอบครัวมีประสิทธิภาพตามแผนการ
ประชาสัมพัน ธ์ ปี 2563
ผลผลิต : มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์งานด้านสตรีและครอบครัว

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

-

-

รวม

งบประมาณ

-

317
,200

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

-

317
,200

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : สื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์งานด้านสตรีและครอบครัวมีความครบถ้วนถูกต้อง ทัน ต่อ
เหตุการณ์และเป็น ประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงบริการของ
สค. ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

18. โครงการสื่อสารองค์ก รเพื่อเสริม สร้างพลัง ด้าน สตรีแ ละครอบ ครัวสู่สัง คม

100

830,000

100

654
,600

200

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพัน ธ์ภารกิจ ตลอดจนข่าวสาร ข้อเท็จจริง องค์ความรู้ และผลการ
ดําเนิน งานด้านสตรีและครอบครัวของ สค. โดยผ่านช่องทางสื่อประเภทต่างๆ ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป (ผู้ชาย/ผู้หญิง/เด็กชาย/เด็กหญิง/ผู้ที่แสดงออกแตกต่างจาก
เพศโดยกําเนิด)
2) กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนทั่วไป
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์งาน สค.
ตัวชี้วัด : ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและ
ครอบครัวและเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์งานด้านสตรีและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
ผลผลิต : ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและครอบครัว ผ่านกระบวนการ
เผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ตามแนวทางของ สค.

กทม.

100

100

200

,1484,600

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : ภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิน งานด้านสตรีและ
ครอบครัว และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์งานด้านสตรีและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

19. โครงการพัฒ น าบ ุค ลากร ป ระจําป ีง บ ป ระมาณ พ.ศ. 2563
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ร ับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตาม
ตําแหน่งที่ถือครอง
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน ทํางานอย่างสร้างสรรค์ มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติสากลในด้านการประชุม ด้านพิธีการ และด้านการต่างประเทศ และก่อให้เกิด
ความพร้อมในการดําเนิน งานตามภารกิจด้านสตรีและครอบครัวได้อย่างลุล่วงและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

200

31
,200

200

409
,800

400

441
,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

2) กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สค.
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน

กทม./
ปริมลทล

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

200

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

200

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

400

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. พัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ "Spirit สค"
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการ
จัดกิจกรรม
ผลผลิต :
1. บุคลากรทุกระดับ ได้ร ับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมตามตําแหน่งที่ถือครอง
2. บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ร่วมคิด ร่วมทําและมุ่งสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
3. บุคลากรได้ร ับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใ นการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ :
1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามตําแหน่งที่ถือครอง
2. บุคลากรมีความรู้และทักษะที่จําเป็น ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ร่วมคิด ร่วมทําและมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีใ นการปฏิบัติงาน
ผลผลิต /โครงการ : ผลผลิต ป ระชากรเป ้าห มายได้ร ับ การพัฒ น าศัก ยภาพ และมี
ส่วน ร่วมใน การส่ง เสริม ความเสมอภาคระห ว่างเพศ
กิจกรรมห ลัก : กําห น ดและขับ เคลื่อน น โยบ ายด้าน การส่ง เสริม ความเสมอภาค
ระห ว่างเพศ
20. โครงการ พัฒ น าน โยบ าย มาตรการ และกลไกส่ง เสริม ความเสมอภาค

560

8,885 ,500

,415
1

,2443,400

,915
1

11,328,900

560

8,885 ,500

,135
1

,1584,000

,635
1

10,469,500

-

356
,400

50

150
,000

50

506
,400

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดําเนิน งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี
พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้กลไกภาครัฐสามารถ
บูร ณาการมิติหญิงชายเข้าสู่ภารกิจของหน่วยงาน (Gender Mainstreaming)
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีใ นการจัดทํานโยบาย มาตรการของรัฐบาล
2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดําเนิน งานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ จัดทํา
แผนระดับชาติใ นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่คํานึงถึงความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ , ขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5
2. ประชุมติดตามการดําเนิน งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564

ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดําเนิน งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 -2564
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากข้อเสนอสมัชชาสตรี เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ที่น ําไป
พัฒนาศักยภาพสตรี
ผลผลิต :
1. มีการวางแผนและประสานงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดําเนิน งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564
3. สตรีที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสิน ใจของ
สตรี
4. สตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาสตรี ประจําปี 2563

76 จังหวัด

50

50

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ผลลัพธ์ :
1. เกิดการดําเนิน งานขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง/โครงการตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
2. การดําเนิน งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ สามารถนําหลักสูตรส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการ
ตัดสิน ใจของสตรีไปใช้เป็น คู่มือในการดําเนิน งานด้านการส่งเสริมสถานการณ์ การมีส่วนร่วม
และการตัดสิน ใจของสตรี
4. เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ จากข้อเสนอสมัชชาสตรีที่น ําไปพัฒนาศักยภาพสตรี
21. โครงการส่ง เสริม บ ท บ าท ใน การมีส่วน ร่วมพัฒ น าป ระเท ศ

500

,3285,000

500

,1184,000

,000
1

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์และสร้างกระแสให้ประชาชนเห็น ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีและ
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แนวทาง และโครงการตามพัน ธกรณีร ะหว่างประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมบทบาทสตรีใ นสังคมเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายกรอบพัน ธกรณีร ะหว่างประเทศ
2) กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนทั่วไป
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. จัดงานวัน สตรีสากล
2. สนับสนุน เงิน อุดหนุน เพื่อพัฒนาสตรี

76 จังหวัด

500

500

,000
1

,4469,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ตัวชี้วัด :
1. จํานวนสตรี บุคคล หน่วยงาน/องค์กรที่ดําเนิน งานด้านสตรี ที่ได้ร ับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น ที่
ยอมรับและเป็น ต้น แบบที่ดีใ นผลงานการทํางานด้านสตรี
2. กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มองค์กร/เครือข่ายสตรีสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ใ นการดําเนิน งาน
หรือชีวิตประจําวัน
ผลผลิต :
1. สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ดําเนิน งานด้านสตรีได้ร ับรางวัลเชิดชูเกียรติ
2. จํานวนกลุ่มองค์กร/เครือข่ายสตรี ที่ได้ร ับการสนับสนุน งบประมาณในการดําเนิน งานเพื่อ
พัฒนาสตรี
3. หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ UN Women ได้ร ับการสนับสนุน เงิน สมทบค่าสมาชิก
เพื่อพัฒนาสตรี
ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ และสังคมมีต้น แบบในการดําเนิน งานด้านสตรี
2. สังคมไทยเกิดความร่วมมือกัน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสตรี
และสังคมในลักษณะองค์ร วม
22. โครงการเสริม สร้างการใช้ช ีวิต ครอบ ครัวท ี่ม ั่น คงของห ญิง ไท ยกับ ชาวต่างชาติ
(ท ั้ง ใน ป ระเท ศและต่างป ระเท ศ)

-

500

250
,000

500

250
,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิตามกฎหมาย วิธีการเข้าถึงสิทธิและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จําเป็น ต่อการใช้ชีวิตในต่างประเทศ การป้องกัน การถูกกระทํา
ความรุน แรงทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน กับชาวต่างชาติ ทั้งที่
พํานักอยู่ใ นประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้ร ับการพัฒนาศักยภาพ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และนําไปสู่การสร้าง/ขยายเครือข่ายอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือ
หญิงไทย ทั้งที่พํานักอยู่ใ นประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตให้แก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติและชาวต่างชาติ
ที่แต่งงานกับหญิงไทย รวมถึงสตรีที่ประสงค์ใ นการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ

2) กลุ่มเป้าหมาย สตรี จํานวน 150 คน
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คําปรึกษาแก่หญิงไทยที่
แต่งงานกับชาวต่างชาติ
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดิน ทางไปต่างประเทศ
ตัวชี้วัด :
สตรีมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ กฎหมายต่าง ๆ สามารถปรับตัว ตระหนักถึงคุณค่าและพึ่งพา
ตนเองได้

150

150

งบประมาณ

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

งบประมาณ

ผลผลิต :
1. หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและกฎหมายที่จําเป็น
ต่อการใช้ชีวิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติและ/หรือสตรีที่ประสงค์ใ นการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ
มีความพร้อมในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ
ผลลัพธ์ :
สตรีมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ กฎหมายต่าง ๆ สามารถปรับตัว ตระหนักถึงคุณค่าและพึ่งพา
ตนเอง และไม่ประสบปัญหาความรุน แรงในทุกรูปแบบในการใช้ชีวิต และนําไปสู่การสร้าง/
ขยายเครือข่ายอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทย ทั้งที่พํานักอยู่ในประเทศและ
ต่างประเทศ
23. โครงการขับ เคลื่อน การดําเน ิน งาน ตามอน ุสัญ ญาว่าด้วยการขจัด การเลือก

-

ป ฏิบ ัต ิต ่อสตรีใน ท ุก รูป แบ บ

244
,100

85

-

85

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนิน งานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใ นทุก
รูปแบบ
2. เพื่อจัดทํารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใ นทุก
รูปแบบในภาพรวมของประเทศ
2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีใ นทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด :
1. รายงานฯ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น และมีข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน
2. มีแนวทางการจัดทําระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้หญิงกลุ่ม

กทม.

-

85

85

244
,100

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

งบประมาณ

ผลผลิต :
1. มีร ายงานการดําเนิน งานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใ นทุกรูปแบบ
ในภาพรวมของประเทศไทย
2. รายงานฯ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น และมีข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน
ผลลัพธ์ :
1. หน่วยงานสามารถนําข้อมูลจากรายงานตามอนุสัญญาฯ ไปใช้ประกอบการจัดทําแผนงาน/
โครงการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2. ข้อมูลจากรายงานตามอนุสัญญาฯ สามารถนําไปประยุกต์ใ ช้กับการจัดทําข้อมูลของกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้
3. มีกลไกในการทํางานแบบบูร ณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
24. โครงการการป ระชุม ระดับ ภูม ิภาคเรื่อง การขจัด อคติท างเพศ และการใช้ภาษา
เชิง ลบ ใน กระบ วน การการศึก ษาใน ระดับ ป ระถมศึก ษา และมัธ ยมศึก ษา ระยะท ี่ 2
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการประชุมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร ่วมกัน วิเคราะห์คู่มือ (Sourcebook)
และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีการบูร ณาการเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศใน
ตําราเรียน และการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
2. เพื่อจัดทําคู่มือ (Sourcebook) และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีการบูร ณาการเรื่อง
ความเสมอภาคระหว่างเพศในตําราเรียน และการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

60

,5000,000

-

-

-

,5000,000

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

2) กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมจํานวน
60 คน ประกอบด้วยผู้แทน ACW , ACWC, ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศ และด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน, ผู้แทน
ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรระหว่างประเทศที่ทํางานด้านความเสมอภาคระหว่าง
เพศในประเทศไทย
3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดการประชุมระดับภูมิภาค และจัดทําเอกสารวิเคราะห์สังเคราะห์ทางวิชาการ
และสื่อเพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง เรื่อง “การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบใน
กระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา” ระยะที่ 2 งบรายจ่ายอื่น
ตัวชี้วัด :
คู่มือ (Sourcebook) และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มี
การบูร ณาการเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในตําราเรียน และการศึกษาทั้งในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ผลผลิต :
1. มีการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง“การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบใน
กระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2
2. มีคู่มือ (Sourcebook) และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีการบูร ณาการเรื่องความเสมอ
ภาคระหว่างเพศในตําราเรียน และการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

กทม.

60

-

60

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ผลลัพธ์ :
คู่มือ (Sourcebook) และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มี
การบูร ณาการเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในตําราเรียน และการศึกษาทั้งในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
กิจกรรมห ลัก : บ ริห ารจัด การและยกระดับ มาตรฐาน การให ้บ ริก าร

25. โครงการพัฒ น าศูน ย์เรียน รู้ก ารพัฒ น าสตรีแ ละครอบ ครัวให ้เป ็น ศูน ย์แ ห ่ง การ
เรียน รู้ค รบ วงจรด้าน สตรีแ ละครอบ ครัว (Learning Center )

-

-

280

859,400

280

859,400

-

-

160

559
,400

160

559
,400

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร ูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการค้น พบผ่านการสร้างนวัตกรรมให้ศูน ย์
เรียนรู้ฯ เป็น ห้องเรียนสําหรับทุกคน ทุกช่วงวัย ตามวัฏจักรของชีวิตตั้งแต่เด็กจนชรา
2. เพื่อการสร้างสัมพัน ธภาพในครอบครัว ให้เกิดครอบครัวอบอุ่น
3. การส่งเสริมให้ศูน ย์ฯ เป็น ศูน ย์การพัฒนาอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชั้น นํา โดยการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ใ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2) กลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี ครอบครัว อาสาสมัคร และNGO

กทม./
ปริมณฑล

160

160

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
1. อบรมเพิ่มศักยภาพให้เป็น ศูน ย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว โดยนํา
นวัตกรรมและค้น หาอัตลักษณ์เด่น ของศูน ย์เรียนรู้ฯ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดําเนิน งานเพื่อเป็น ศูน ย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร
ด้านสตรีและครอบครัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานให้เป็น ศูน ย์แห่งการเรียนรู้
ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว
ผลผลิต : เกิดศูน ย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว 8 แห่ง
ผลลัพธ์ : ปัญหาการค้าประเวณีใ นระดับพื้น ที่ลดน้อยลง ครอบครัวอบอุ่น แข็งแรง ลดความ
รุน แรงในครอบครัวและสังคม

26. โครงการตรวจและป ระเมิน ผลตามมาตรฐาน การดําเน ิน งาน ด้าน สตรีแ ละ
ครอบ ครัวของศูน ย์เรียน รู้ก ารพัฒ น าสตรีแ ละครอบ ครัว

-

-

120

300
,000

120

300
,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับการทํางานของศูน ย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้มีร ะบบมาตรฐาน
สนองตอบต่อปัญหาด้านสตรีและครอบครัวในพื้น ที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อให้การติดตามและประเมิน ผลการทํางานของศูน ย์เรียนรู้ฯ ตามมาตรฐานการดําเนิน งานฯ
ให้มีความชัดเจนและเป็น รูปธรรม และนําปัญหา อุปสรรคของการดําเนิน งานฯ นํามาวิเคราะห์
และปรับปรุงเพื่อนํามากําหนดเป็น นโยบายในการดําเนิน งานในปีต่อไป
3. เพื่อติดตามผลและตรวจประเมิน มาตรฐานการดําเนิน งานด้านสตรีและครอบครัวของศูน ย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
4. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จ หรือปัญหาอุปสรรคในการดําเนิน งานตามมาตรฐานการ
ดําเนิน งานด้านสตรีและครอบครัวของศูน ย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
5. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนิน งานด้านสตรีและครอบครัวของ
ศูน ย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้ได้มาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่กําหนด

2) กลุ่มเป้าหมาย ศูน ย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง

ศูน ย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัว 5
แห่ง

3) วิธีการ/ขั้น ตอนการดําเนิน งาน
ประชุมเชิงปฏอบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนิน งานตามมาตรฐานการดําเนิน งานฯ ของ
ศูน ย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ศูน ย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจสามารถดําเนิน งานตาม
มาตรฐานฯ
ผลผลิต : ศูน ย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง มีการวัดผลการดําเนิน งานตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่มาตรฐานฯ โดยผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด

120

120

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้น ตอน การดําเน ิน งาน

พื้น ท ี่ด ําเน ิน งาน
ส่วนก ลาง

ส่วนภูมิภ าค
(ระบุจังหวัด )

ผลลัพธ์ :
1. ศูน ย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง ดําเนิน งานได้ตามมาตรฐานการดําเนิน งานด้านสตรีและครอบครัว
2. เจ้าหน้าที่ศูน ย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจสามารถดําเนิน งานตามมาตรฐานฯ รวมทั้ง
มีข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการดําเนิน งานฯ ในปีต่อไป

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย.- มิ.ย.63)

(ก .ค. - ก .ย.63)

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย
(คน/จังวัด )

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563
เดือนเมษายน - กันยายน 2563
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อขจัดอุปสรรค และสนับสนุนให้คนพิการสามารถดํารงชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ โดยมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเอื้อต่อ
คนพิการ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการในส่วนภูมิภาคที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เป็นอุปสรรคต่อสภาพความพิการ การดํารงชีวิต การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจําวัน
ของคนพิการ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กรมฯ ดําเนินการโอนเงินจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการดําเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยให้แก่คนพิการ
3. จังหวัดประกาศให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 2 เป็นหน่วยบริการในพื้นที่ ตามข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การ
ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552
4. จังหวัดประสานให้หน่วยบริการในพื้นที่ ดําเนินการพิจารณาคําขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตามระเบียบฯ และ
แจ้งผลการพิจารณาคนพิการที่สมควรได้รับสิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการให้จังหวัดพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5. จังหวัดดําเนินการเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่สมควรได้รับสิทธิ ตามข้อ 3 เพิ่มเติม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6. จังหวัดเสนอรายชื่อคนพิการที่สมควรได้รับสิทธิปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา
อนุมัติและเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด
7. จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้หน่วยบริการในพื้นที่ และดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยบริการในพื้นที่เพื่อดําเนินการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
8. หน่วยบริการในพื้นที่ดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตามระเบียบฯ และรายงานผลการดําเนินงานต่อจังหวัด
9. จังหวัดรายงานผลการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ พก. ทราบ ตามแบบรายงานผลการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
ประจําปีงบประมาณ พร้อมภาพถ่ายสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ก่อนและหลังการดําเนินงานฯ พร้อมแผ่น CD จํานวน 1 ชุดโดยทันที หลัง
เสร็จสิ้นดําเนินการแล้ว

-

15 จังหวัด

231 หลัง

4,620,000.00

-

-

231 หลัง

4,620,000.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนที่อยู่อาศํยของคนพิการได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของที่อยู่อาศัยของคนพิการในโครงการได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามความต้องการจําเป็น
อย่างสมเหตุสมผล ถูกสุขอนามัย และมีความมั่นคงปลอดภัย
ผลผลิต : คนพิการสามารถดํารงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ
ผลลัพธ์ : คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
กิจกรรมย่อย : เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้ได้รับบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และดํารงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการที่จดทะเบียน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากอยู่ตามลําพังไม่มีผู้อุปการะ ครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือครอบครัว
ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น หัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วย พิการ ตกงาน ทําให้มีผลกระทบต่อการเลี้ยงดูคนพิการ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. พก.ดําเนินการโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน เงินอุดหนุน ให้จังหวัดดําเนินการแทนในการสนับสนุนการดําเนินการจัดสวัสดิการให้กับ
คนพิการ
2. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเงิน
สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ดําเนินการเบิกจ่าย เงินสงเคราะห์และฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ตามข้อ 2
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและบริการสวัสดิการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนพิการได้รับบริการสวัสดิการสังคม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลผลิต : คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิและบริการสวัสดิการอย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์ : คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

-

76 จังหวัด

11,767 คน

23,477,500.00

-

-

11,767 คน

23,477,500.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมย่อย : ค่ากายอุปกรณ์สําหรับช่วยคนพิการ
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้ได้รับบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และดํารงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการที่จดทะเบียนมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งสําหรับคน
พิการ/อุปกรณ์อํานวยความสะดวก
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. พก. โอนเงินจัดสรรให้จังหวัด
2. จังหวัดดําเนินการสํารวจข้อมูลคนพิการในพื้นที่ หรือคนพิการที่มายื่นเรื่องขอรับบริการยังศูนย์บริการคนพิการ ที่มีความจําเป็นต้องใช้
รถสามล้อชนิดมือโยกสําหรับคนพิการ
3. จังหวัดขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสําหรับคนพิการ
5. รายงานผลคนพิการที่ได้รับมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสําหรับคนพิการไปยังส่วนกลาง
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนคนพิการที่ได้รับการบริการสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของคนพิการได้รับการสนับสนุนรถสามล้อชนิดมือโยกสําหรับคนพิการ
ผลผลิต : คนพิการได้รับการสนับสนุนรถสามล้อชนิดมือโยกสําหรับคนพิการ
ผลลัพธ์ : คนพิการได้เข้าถึงการบริการสวัสดิการสังคม

พื้นที่ดําเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
-

76 จังหวัด

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
1,874 คัน

13,118,000.00

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
-

-

รวม
ค่าเป้าหมาย
1,874 คัน

งบประมาณ
13,118,000.00

(เอกสารแนบ 1)
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563)
หน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

881,241

924,388,132

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

556

12,268,200

846

18,932,900

1,402

31,201,100

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

556

12,268,200

846

18,932,900

1,402

31,201,100

โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จ.ปัตตานี

556

12,268,200

846

18,932,900

1,402

31,201,100

1.1 วัตถุประสงค์

จ.ยะลา

556

12,268,200

846

18,932,900

1,402

31,201,100

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซ่อมแซม

จ.นราธิวาส

บ้านเรือน ราษฎรที่ยากจน ทําให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดความรัก ความสามัคคี
1.2 กลุ่มเป้าหมาย

จ.สงขลา

บ้านเรือนราษฎรครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมชี้แจง ทําความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูล
ในหมู่บ้านเป้าหมาย
- จัดตั้งคณะทํางานค้นหาและคัดเลือกเป้าหมาย
- ขอความร่วมมือผู้มีวิชาชีพด้านก่อสร้างหรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านช่างหรือ
ก่อสร้างเข้าไปจัดทําประมาณการ รายการวัสดุพร้อมใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ้านพักอาศัย ซ่อมแซมและราคาวัสดุ
- จัดทําแผนปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านพื้นที่
เสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยกําหนดเป็นกิจกรรมซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน

(4 อําเภอ)

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

- หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมซ่อมแซมบ้านเรือน/
ปรับปรุงโดยอาศัยแรงงานในชุมชน
- ประเมินผลโดยสํารวจความพึงพอใจของราษฎรที่ครอบครัวยากจน
- รายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีความคงทนถาวร
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือนมีความมั่นคง
ในที่อยู่อาศัย
ผลผลิต :
ราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือน
ผลลัพธ์ :
ราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือน มีสถาพที่เหมาะสม มั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

0

แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย อพม. ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. เพื่อปลุกจิตสํานึก สร้างกระแสสังคม เพื่อลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
อพม. กรุงเทพมหานคร และอพม. 76 จังหวัด
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

0

750

1,187,866

750

1,187,866

750

1,187,866

750

1,187,866

750

1,187,866

750

1,187,866

750

1,187,866

750

1,187,866

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวน อพม. ที่ผ่านการอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความตระหนักรู้ในการต่อต้านและแก้ไข
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต :
อพม. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
ผลลัพธ์ :
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐลดลง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

879,089 891,999,166
753,907 432,403,537

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมาย
1.1 วัตถุประสงค์

- ศูนย์พัฒนา

1. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมี

ราษฎรบนพื้นที่สูง

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา ของคนในชุมชนบนพื้นที่สูง

16 แห่ง

2. เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (ศรส.) ให้ผ่าน

- พิพิธภัณฑ์เรียนรู้

ตามเกณฑ์การพัฒนาศูนย์เรียนรู้

จ.เชียงใหม่

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงให้มีความเข้มแข็งสามารถ

- นิคมสร้างตนเอง

จัดบริการสวัสดิการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

43 แห่ง

15,321

40,481,155

15,947

53,818,280

31,268

94,299,435

4,494

17,057,820

1,979

17,010,235

6,473

34,068,055

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
4. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ วัฒนธรรมชนเผ่าให้ราษฎรบนพื้นที่ภูทับเบิก สามารถนําไป
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
5. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง
(พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง)
6. เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง
7. เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดความรู้ และสามารถนําความรู้ด้านนวัตกรรมทาง
การเกษตรที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน นําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
8. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับราษฎรบนพื้นที่สูง โดยใช้กลไกการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยว
9. เพื่อให้สมาชิกนิคมในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างรากฐาน
ให้เกิดความมั่นคง นําไปสู่การสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข
10. เพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกนิคม
สร้างตนเอง และราษฎรบนพื้นที่สูง
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง และสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก
2. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (ศรส.)
3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภูทับเบิก
5. สนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร
บนพื้นที่สูง)
6. พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

7. เสริมสร้างความมั่นคงที่ดินทํากินบนพื้นที่สูง
8. ส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในนิคมสร้างตนเอง
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสําหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้
ผลผลิต :
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ :
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ของประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
1.1 วัตถุประสงค์

- ศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูง

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและสามารถขยายตลาดในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

16 แห่ง

2. เพื่อให้สมาชิกนิคมและราษฎรในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเอง นําความรู้เกี่ยวกับการ

- นิคมสร้างตนเอง

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและประกอบอาชีพ

43 แห่ง

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพ

- ศูนย์ประสานฯ

3,890

8,307,350

3,280

9,390,050

7,170

17,697,400

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและการดําเนินงานรูปแบบสหกรณ์การเกษตร เกิดความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรบนพื้นที่สูง, สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง และราษฎรในพื้นที่โครงการหมู่บ้าน
สหกรณ์สันกําแพง อําเภอแม่ออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการตาม
พระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง
จังหวัดเพชรบุรี
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง
2. เสริมสร้างความมั่นคงอาชีพรายได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
นิคมสร้างตนเอง
3. ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพรายได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐพอเพียง
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้
ผลผลิต :
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ :
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเอง

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
3 แห่ง

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒฯศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์

2,219

พระราชดําริ พระดําริ และโครงการหลวง
1.1 วัตถุประสงค์

- ศูนย์ประสานฯ

1. เพื่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- นิคมสร้างตนเอง

2. เพื่อให้ผู้สูงวัยและครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลําบากหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการ
สวัสดิการสังคม

ราษฎรบนพื้นที่สูง

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ และโอกาสของประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความพร้อม

พื้นที่ 18 จังหวัด

ในการพัฒนาเพื่อให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน อย่างพอกินพอใช้

ภาคเหนือ 4 จังหวัด

4. เพื่อส่งเสริมการทํานาข้าวขั้นบันได แก่ประชาชนทั่วไปและสมาชิกนิคมฯ

ภาคกลาง 3 จังหวัด

ตามแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคตะวันออก

5. เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ
พระราชประสงค์ พระราชดําริ และพื้นที่โครงการหลวง

เฉียงเหนือ 8 จังหวัด

6. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก การมีจิตอาสา สร้างยุวอาสาเพื่อขยายเครือข่ายการทํางานใน
ระดับพื้นที่
7. เพื่อให้เด็กและครอบครัวเข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง อําเภอแม่ออน ตามพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู

- ศูนย์พัฒนา
- ดําเนินการใน

และภาคใต้ 3 จังหวัด

11,038,585

5,025

21,036,595

7,244

32,075,180

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเด็ง
หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี , ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป ,
ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง , นิคมสร้างตนเอง , เครือข่าย
เด็กนักเรียนและครู 18 โรงเรียน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดําริ
2. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการแว่นตาในสมเด็จพระเทพฯ
3. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการหลวง
4. งานพัฒนาพื้นที่ตามรอยเบื้องยุคลบาทและเผยแพร่โครงการพระราชดําริ
5. สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพระราชประสงค์ พระราชดําริ และโครงการหลวง
6. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดําริ
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้
ผลผลิต :
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ :
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินในนิคมสร้างตนเอง

- นิคมสร้างตนเอง

4,718

4,077,400

5,663

6,381,400

10,381

10,458,800

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

1.1 วัตถุประสงค์

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

42 แห่ง

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน และจัดทรัพยากรในเขตนิคมฯ
2. เพื่อดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายแห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
นิคมสร้างตนเอง 42 นิคม
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การบริหารจัดการที่ดิน
2. ถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้
ผลผลิต :
การบริหารจัดการที่ดิน และจัดทรัพยากรในเขตนิคมสร้างตนเอง และ
ได้แผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง
ผลลัพธ์ :
สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และนิคมสร้างตนเองสามารถนํา
แผนถอนสภาพสู่การปฏิบัติได้
โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

ส่วนกลาง

320,189

37,616,413

320,858

12,542,403

641,047

50,158,816

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างมาตรการ กลไก และเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริม.
สนับสนุนการดําเนินงานด้านอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของ อพม. ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารจัดการของกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
5. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อพม. ให้เป็นกลไกสําคัญในการช่วยเหลือ ดูแลประชาชน
ได้ตามภารกิจ พม.อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เครือข่าย และภาคประชาสังคม
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสริมสร้างและพัฒนามาตรการกลไกการดําเนินงานด้านอาสาสมัครเครือข่าย
ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
2. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
4. เสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
5. สร้างสํานึกความเป็นพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
189

1,315,650

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย
858

งบประมาณ
5,480,745

ค่าเป้าหมาย
1,047

งบประมาณ
6,796,395

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

เพื่อการดําเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการสังคม
ผลผลิต :
อาสาสมัครและเครือข่ายได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการดําเนินงาน
ด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผลลัพธ์ :
อาสาสมัครมีศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเพื่อพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิ์.
และการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการประสานงานองค์การ
และอาสาสมัคร
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรผู้ที่ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศไทย , ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
และ องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ กําหนด
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน
2. เงินอุดหนุนสนับสนุนการดําเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3. เสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และ

ส่วนกลาง

320,000

36,300,763

320,000

7,061,658

640,000

43,362,421

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
กลุ่มเสี่ยง
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้ประสบภัยทั่วประเทศไทยที่ได้รับการช่วยเหลือ
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนุญาต
เชิงปริมาณ : จํานวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการดําเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เชิงคุณภาพ : ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จัดบริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีมาตรฐานและ
เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการสังคม
ผลผลิต :
- ราษฎรผู้ที่ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือ
- มีผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
- องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับกลุ่มเป้าหมาย/คนไร้ที่พึ่งมีส่วนร่วมในการเสริมพลังและ
พัฒนาศักยภาพคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย/คนไร้ที่พึ่ง
ผลลัพธ์ :
- ราษฎรได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
- ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จัดบริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีมาตรฐานและเป็นไปตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
- ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย/คนไร้ที่พึ่ง ให้ได้รับการ

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์กําหนด
77,522

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
กิจกรรมหลัก : จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์
2. เพื่อให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อเป็น
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
3. เพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการบําบัดรักษา
จนจิตทุเลาหรือไม่มีภาวะอันตรายแล้ว
4. เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยฯ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุขตามควรแก่อัตภาพและมีศักดิ์ศรี
5. เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
2. สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์
3. สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลําเนาเดิม
4. บริการการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อรองรับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต
5. สงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
6. ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม

ส่วนกลาง - ศูนย์คุ้มครองฯ
76 จังหวัด

77,522

4,070
238,231,400

4,070

25,157,038

81,592

287,945,286

81,592

263,388,438

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

7. สร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อประโยชน์สุขของสังคม
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

ผลผลิต :
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ
ผลลัพธ์ :
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
กิจกรรมหลัก : ป้องกันและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนมีโอกาสได้รับความรู้เพื่อเข้าถึงบริการตาม
ความจําเป็นขั้นพื้นฐาน และบริการสวัสดิการสังคม
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและพึ่งตนเองได้
มีที่พักอาศัยและกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
3. เพื่อขยายความร่วมมือการขับเคลื่อนเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่ได้ลงนามความร่วมมือ
(MOU) ในการดําเนินงานสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
กลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการขอทานในชุมชน
4. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
5. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอาชีพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมทั้ง
พัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มเป้าหมายตามความถนัดและความสนใจ พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ส่วนกลาง - ศูนย์คุ้มครองฯ

3,263,200

76 จังหวัด
รอปรับแผนฯ /โอนให้หน่วยงาน

3,263,200

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
และเสริมพลังให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาและผู้ได้รับผลกระทบทางสังคม
และผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ให้บริการโดยสถานีสวัสดิการ
2. สร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน เร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง
3. สร้างความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
คนไร้ที่พึ่งและขอทาน
4. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
5. ส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของกลุ่มเป้าหมาย
6. ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่คนไร้ที่พึ่งและขอทานในสถานคุ้มครอง
7. ชุมชนไทยเชื่อมสายใยสวัสดิการ
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึง
สวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กําหนด
ผลผลิต :
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ
ผลลัพธ์ :

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถ
พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนไร้ที่พึ่ง ได้รับหลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัย และโอกาสในการฟื้นฟูศักยภาพ
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. เพื่อให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไม่ให้ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก
3. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
ให้สามารถเป็นกลไกในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. เพื่อศึกษา และจัดทํามาตรฐานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
5. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตอิสระและมีความพร้อมกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทาํ การขอทาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ภาคีเครือข่าย ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม และผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. บริการจัดสวัสดิการในสถาบันแก่คนไร้ที่พึ่ง
2. ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
3. ยกระดับมาตรฐานผู้ใช้บริการในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
4. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
5. พัฒนามาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่งในสถาบัน
6. บริการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้คนไร้ที่พึ่งกลับสู่ครอบครัว

ส่วนกลาง - ศูนย์คุ้มครองฯ

14,756,253

76 จังหวัด
รอปรับแผนฯ /โอนให้หน่วยงาน

14,756,253

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

และชุมชน
7. ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสําหรับคนไร้ที่พึ่ง
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึง
สวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กําหนด
ผลผลิต :
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ
ผลลัพธ์ : คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถ
พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ได้รับการ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ รวมถึงดํารงชีวิตอยู่ได้
อย่างปกติสุขในครอบครัว ชุมชน สังคม และไม่กลับมาขอทานซ้ํา
2. เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพให้สามารถช่วยตนเองได้
3. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในการบริหารจัดการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน
พ.ศ.2559
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน ผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

ส่วนกลาง - ศูนย์คุ้มครองฯ

6,018,895

76 จังหวัด
รอปรับแผนฯ /โอนให้หน่วยงาน

6,018,895

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

และผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการขอทาน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่ผู้กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมขอทาน
2. จัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพขอทาน/ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน

ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึง
สวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กําหนด
ผลผลิต :
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและ
คุ้มครองสิทธิ
ผลลัพธ์ :
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทําการขอทาน ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถ
พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบดูแลระยะยาวสําหรับผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง
1.1 วัตถุประสงค์
1. เกิดรูปแบบแนวทางในการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมสําหรับผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
2. สร้างแนวคิดความร่วมมือของภาครัฐ องค์กร ครอบครัว ชุมชน ให้ดูแลกันเอง
3. กลุ่มเป้าหมายผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลของชุมชนได้อย่างเหมาะสม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย

ส่วนกลาง

518,500

0

518,500

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

เจ้าหน้าที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล อนามัย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จากบุคคลที่หลากหลายในชุมชน
ผู้ที่ได้รับประโยชน์คนไร้ที่พึ่ง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. คัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนา ภาคละ 1 จังหวัดๆละ 14 คน ประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล อนามัย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จากบุคคลที่หลากหลายในชุมชน
2. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ อภิปราย แนวคิด วิธีการและกระบวนการหารูปแบบเพื่อให้เกิดระบบการดูแล
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของชุมชนเอง
3. สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะนําไปสู่การศึกษาวิจัยให้เกิด
การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงของชุมชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึง
สวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กําหนด
ผลผลิต : เกิดรูปแบบแนวทางการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมสําหรับผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ผลลัพธ์ :
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจากรูปแบบระบบ การดูแลระยะยาวสําหรับผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ได้รับบริการในขั้นพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

13,748,422

2 เรื่อง

25,314,955

2 เรื่อง

39,063,377

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม

13,748,422

2 เรื่อง

25,314,955

2 เรื่อง

39,063,377

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก : จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม

ส่วนกลาง

76 จังหวัด

529,773

2 เรื่อง

1,555,060

2 เรื่อง

2,084,833

1.1 วัตถุประสงค์

ส่วนกลาง

76 จังหวัด

529,773

2 เรื่อง

1,555,060

2 เรื่อง

2,084,833

13,218,649

17 ระบบ

23,759,895

17 ระบบ

36,978,544

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกลไกการดําเนินงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาสังคม ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่าย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พมจ. นักการศึกษา และสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
- บริหารงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน
เชิงคุณภาพ : ความสําเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
ผลผลิต : มีกลไกการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เข้มแข็ง
ผลลัพธ์ :
ภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมเกิดความเข้มแข็งก่อให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 วัตถุประสงค์

ส่วนกลาง

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เพื่อนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานและยกระดับการบริการของภาครัฐ
ในการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ /ประชาชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. สนับสนุนการดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
5. สถาบันการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม
6. สนับสนุนการดําเนินงานของคนไร้ที่พึ่งและขอทาน
7. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ : จํานวนระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ผลผลิต :
มีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่หน่วยงานในพื้นที่สามารถนําเข้าข้อมูลการให้บริการ
ประชาชนเข้ามายังส่วนกลางได้ครบทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
ผลลัพธ์ :
กรมฯ มีข้อมูลการให้บริการประชาชนที่สามารถแสดงผลผ่านระบบสารสนเทศของกรมฯ ได้

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
1.1 วัตถุประสงค์

ส่วนกลาง

ไตรมาส 3

(เม.ย. - มิ.ย. 63)
ส่วนภูมิภาค (ระบุ
จังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4

รวม

(ก.ค. - ก.ย. 63)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ส่วนกลาง

76 จังหวัด

49,252

28,096,474

75,930

44,834,696

125,182

72,931,170

ส่วนกลาง

76 จังหวัด

0

173,800,541

0

173,800,541

0

347,601,082

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การจัดสวัสดิการสังคม
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
ตัวชี้วัด :
ร้อยละของจํานวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขึ้น
ผลผลิต :
การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้
ผลลัพธ์ :
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ส่วนกลาง

76 จังหวัด

173,800,541

173,800,541

347,601,082

173,800,541

173,800,541

347,601,082

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563
เดือนเมษายน - กันยายน 2563
หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ
พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสร้างความ
มั่นคงในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)

ภูมิภาค
ส่วนก
(ระบุ
ค่าเป้าหมาย
ลาง
จังหวัด)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

83,404,382
55,602,922
139,007,304
12,000,000
8,000,000
20,000,000
5,100 คน 12,000,000 3,400 คน 8,000,000 8,500 คน 20,000,000
5,100 คน 12,000,000 3,400 คน

8,000,000 8,500 คน

20,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1 : การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ

5,100 คน 12,000,000 3,400 คน

8,000,000 8,500 คน

20,000,000

1.โครงการ : สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนยากจน ได้รับการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา 11 (12) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 ว่าด้วย เพื่อสงเคราะหืการจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุที่
เสียชีวิต มีฐานะยากจน ศพละ 2,000 บาท

1,500 คน

2,000,000 2,500 คน

5,000,000

1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 10,000 คน

3,000,000 1,000 คน

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) สนับสนุนงบประมาณไปยัง พมจ. 76 จังหวัด และกทม. เพื่อสนับสนุน
ค่าจัดการศพให้ครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่อยู่ในครอบครัวยากจนตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศกระทรวงฯ
2) สนับสนุนค่าจัดการศพให้ครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่อยู่ในครอบครัว
ยากจน ตามเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
3) ติดตามผลการดําเนินงานตามแบบรายงานผล
1.4 แผนงานการดําเนินงาน
(ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดําเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วัด : จํานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนยากจน ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด 10,000 ราย
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและอยู่ในครัวเรือนยากจนได้รับการคุ้มครอง
สิทธิ ตามมาตรา 11(12) แห่ง ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
จํานวน 10,000 ราย
ผลลัพธ์ : 1. ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและอยู่ในครัวเรือนยากจน ได้รับการ
ช่วยเหลือค่าจัดการศพตามประเพณี ตามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ครอบครัว/คนใกล้ชิดของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตมีความสุข

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)

ภูมิภาค
ส่วนก
(ระบุ
ค่าเป้าหมาย
ลาง
จังหวัด)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

√

1,000 คน

1,500 คน
3,000,000

2,500 คน
2,000,000

5,000,000

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)

ภูมิภาค
ส่วนก
(ระบุ
ค่าเป้าหมาย
ลาง
จังหวัด)

2.โครงการ : ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก

3,600

คน

3,600

คน

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
9,000,000

2,400 คน

6,000,000

6,000 คน

งบประมาณ
15,000,000

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม
มาตรา 11 (8) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 15,000 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ประสานข้อมูล สํารวจเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พมจ/.
อปท.)
2) ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนอยู่ในภาวะยากลําบากและมีความเดือดร้อน
โดยนักสังคมสงเคราะห์/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/ทีมสหวิชาชีพ/ One
Home ดําเนินการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจจริง วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยผ่านคณะกรรมการฯ ผ่านคณะ
กรรมการฯ ขออนุมติให้ความช่วยเหลือ
3) ติดตามผลการดําเนินงานตามแบบรายงานการดําเนินงาน
1.4 แผนงานการดําเนินงาน
(ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดําเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย

√

2,400 คน
9,000,000

6,000 คน
6,000,000

15,000,000

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)

ภูมิภาค
ส่วนก
(ระบุ
ค่าเป้าหมาย
ลาง
จังหวัด)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

71,404,382

119,007,304

ตัวชี้วัด : จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 15,000
ราย
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ยากจนอยู่ในภาวะยากลําบากและมีความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ จํานวน 15,000 ราย
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากและมีความ
เดือดร้อนได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่
ยุทธศาสาตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

47,602,922

849 แห่ง

51,071,040

566 แห่ง

34,047,360

1,415 แห่ง

85,118,400

ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทาง
สังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

33 แห่ง

32,711,040

22 แห่ง

21,807,360

55 แห่ง

54,518,400

กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

33 แห่ง

32,711,040

22 แห่ง

21,807,360

55 แห่ง

54,518,400

1.โครงการ : กิจกรรมขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

33 แห่ง

32,711,040

22 แห่ง

21,807,360

55 แห่ง

54,518,400

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)

ภูมิภาค
ส่วนก
(ระบุ
ค่าเป้าหมาย
ลาง
จังหวัด)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.1 วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ เพื่อการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุและสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน
2.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
3.เพื่อเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน
4.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
5. เป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุในพื้นที่ ศพอส. จํานวน 54 แห่ง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
การก่อสร้าง /ปรับปรุงอาคาร ขอครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จํานวน 55 แห่ง
1.4 แผนงานการดําเนินงาน
(ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดําเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ขยายผลการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ผลผลิต : ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการสําหรับผู้สูงอายุ

√

33 แห่ง

22 แห่ง
32,711,040

55 แห่ง
21,807,360

54,518,400

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)

ภูมิภาค
ส่วนก
(ระบุ
ค่าเป้าหมาย
ลาง
จังหวัด)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ผลผลิตที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย
กิจกรรมหลักที่ 1 : การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตใน
ั
ั : ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
1.โครงการ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

816 แห่ง

18,360,000

544 แห่ง

12,240,000

1,360 แห่ง

30,600,000

816 แห่ง

18,360,000

544 แห่ง

12,240,000

1,360 แห่ง

30,600,000

816 แห่ง

18,360,000

544 แห่ง

12,240,000

1,360 แห่ง

30,600,000

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่
อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการ
ดํารงชีวิต
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานให้หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยว
ซ้องใน 76 จังหวัด และศูนย์พัฒนาการจัตสวัสดิการสังคมผู้สูงอายู 12
แห่ง
2. สนับสนุนงบบริหารจัดการการดําเนินงานให้ พมจ.ทุกจังหวัด และ
ศพส.ทุกแห่ง แห่งสะ 10,000 บาท

√
816 แห่ง

544 แห่ง

1,360 แห่ง

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)

ภูมิภาค
ส่วนก
(ระบุ
ค่าเป้าหมาย
ลาง
จังหวัด)

3. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และการ
เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุให้กับผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ช่างท้องถิ่น ช่างชุมชน อาสาสมัคร และผู้สูงอายุ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

18,360,000

งบประมาณ

12,240,000

30,600,000

ตัวชี้วัด : จํานวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย 3,200 หลัง
ผลผลิต : 1. ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภัย
2. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต
แผนงาน : กองทุนผู้สูงอายุ

13,447 ราย

20,333,342

8,964 ราย

13,555,562 22,411 ราย

33,888,904

ผลผลิต : กองทุนผู้สูงอายุ

13,447 ราย

20,333,342

8,964 ราย

13,555,562 22,411 ราย

33,888,904

กิจกรรมหลักที่ : กองทุนผู้สูงอายุ

13,447 ราย

20,333,342

8,964 ราย

13,555,562 22,411 ราย

33,888,904

1.โครงการ : โครงการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชําระผู้กู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจการชําระหนี้ในภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ 2563

13,374 ราย

17,813,342

8,916 ราย

11,875,562 22,290 ราย

29,688,904

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2563)

ภูมิภาค
ส่วนก
(ระบุ
ค่าเป้าหมาย
ลาง
จังหวัด)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุน
ผู้สูงอายุ และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถพึ่งตนเองได้
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน สนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพให้
ผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้

√

1.4 แผนงานการดําเนินงาน
(ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดําเนินการ)

13,374 ราย

1.5 แผนการใช้จ่าย

8,916 ราย
17,813,342

22,290 ราย
11,875,562

29,688,904

ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุทั่วไป 2,500 ราย /ปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต : ผู้สูงอายุทั่วไป 2,500 ราย /ปีงบประมาณ 2563
ผลลัพธ์ : - ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีศักยภาพ เห็นคุณค่า
ในตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
- องค์กร ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุสามารถขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
งบบุคลากร กองทุนผู้สูงอายุ

√

73 ราย

2,520,000

48 ราย

1,680,000

121 ราย

4,200,000

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2563
เดือนเมษายน - กันยายน 2563
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พื้นที่ดําเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพผู้นําองค์กรชุมชนสู่การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนให้มีทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจ และมีขีดความสามารถในการจัดทําแผน
ชีวิตชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน : พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่
ขบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ภาคใต้
ชายแดน

54 ตําบล

1.6064

-

-

54 ตําบล

1.6064

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ตัวชี้วัด: จํานวนตําบลที่มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ผลผลิต : ผู้นําชุมชนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและขีด
ความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ผลลัพธ์ : แกนนําชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาขีดความสามารถผู้นําชุมชนสู่การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนให้มีทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจ และมีขีดความสามารถในการจัดทําแผน
ชีวิตชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
ในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

500 ตําบล

6.0000

175 ตําบล

3.8926

675 ตําบล

9.8926

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน : พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่
ขบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด: จํานวนตําบลที่มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ผลผลิต : ผู้นําชุมชนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและขีด
ความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ผลลัพธ์ : แกนนําชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและ
กองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายและเป็นฐานรากของ
การสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐาน
ของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

/

600 ตําบล

120.0000

100 ตําบล

20.6537

700 ตําบล

140.6537

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.2 กลุ่มเป้าหมาย : กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้วและ
สมาชิกสวัสดิการชุมชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน : สนับสนุนการพัฒนา
และสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตัวชี้วัด: จํานวนตําบลที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับ
สมาชิกในชุมชน
ผลผลิต : ตําบลที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกใน
ชุมชน
ผลลัพธ์ :
1. ชุมชนมีระบบสวัสดิการที่สามารถดูแลคนในชุมชนทุกช่วง
วัยตั้งแต่เกิดจนตาย
2. เกิดการฟื้นฟูระบบคุณค่า/ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมใน
ชุมชนทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุนและการช่วยเหลือเกื้อกูล
ของคนในท้องถิ่นที่มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงใน
ที่อยู่อาศัย
กิจกรรมหลัก
1.พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร
2.พัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ
3.การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง
4.บ้านพอเพียงชนบท
1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
ในชุมชนเมืองและชนบทโดยมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน
2) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่
เป็นผู้ยากจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งการซ่อมแซม
ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน ที่มีสภาพทรุดโทรมที่อาจเป็นภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
500.9508 823 ครัวเรือน
191.2480 15,892
692.1988
15,069
/
ครัวเรือน
ครัวเรือน

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน : สนับสนุนการจัดทํา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในพื้นที่ชุมชนแออัดในเมือง
และซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน ที่มีสภาพทรุดโทรมคู่กับ
การสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ชนบท
ตัวชี้วัด: จํานวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น
ผลผลิต : ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์ :
1) ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในชีวิตใน
การอยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นสามารถ
แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของชุมชน
ทําให้ผู้มีรายได้น้อยมีสุขภาวะที่ดีและถูกสุขลักษณะ
2) เกิดการสานพลังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
3) เกิดการขยายกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ที่
นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย "บ้านที่มากกว่าคํา
ว่าบ้าน"

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน
1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุริจชุมชนจัดทําแผนธุรกิจชุมชนที่
สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มและทุนในชุมชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน
2) สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชนระดับจังหวัด
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรชุมชน/กลุ่มธุรกิจชุมชนในตําบล
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน : จัดทําแผนธุรกิจชุมชน
ของกลุ่มธุรกิจชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชน
ระดับจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด: จํานวนตําบลที่มีแผนธุรกิจชุมชน
ผลผลิต : ตําบลมีแผนธุรกิจชุมชน
ผลลัพธ์ : แผนธุรกิจชุมชนระดับตําบลมาจากการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มธุริจชุมชนและทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการทํางาน
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

/

200 ตําบล

15.4000

100 ตําบล

13.8985

300 ตําบล

29.2985

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(เมษายน - มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนากิจการสภาองค์กร
ชุมชน
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตําบล
เป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : สภาองค์กรชุมชนตําบล
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน : สนับสนุนการพัฒนา
กิจการสภาองค์กรชุมชน
ตัวชี้วัด: จํานวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดําเนินงานตาม
ภารกิจ
ผลผลิต : สภาองค์กรชุมชนสามารถดําเนินงานตามภารกิจ
ผลลัพธ์ : สภาองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไก
กลางในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

/

500 ตําบล

12.9000

80 ตําบล

3.5610

580 ตําบล

16.4610

