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1. รายนามผู้ชี้แจง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1

นายปรเมธี วิมลศิริ

ปลัดกระทรวง

2

นางพัชรี อาระยะกุล

รองปลัดกระทรวง

3

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ

รองปลัดกระทรวง

4

นายอนุกูล ปีดแก้ว

รองปลัดกระทรวง

5

นางสุภัชชา สุทธิพล

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

6

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

7

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

8

นายสุทธิ จันทรวงษ์

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

9

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

10

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

11

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
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2.วิสัยทัศน์และโครงสร้างกระทรวง
วิสัยทัศน์

“ สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ”
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3. งบประมาณภาพรวม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25,087.0869 ล้านบาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22,788.8017 ล้านบาท

3. งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

659.2247 ล้านบาท

4. คงเหลืองบประมาณ ปี 2563

22,129.5770 ล้านบาท

5. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

15,475.4704 ล้านบาท

: งบบุคลากร

1,835.9030 ล้านบาท

: งบดาเนินงาน

1,832.7043 ล้านบาท

: งบลงทุน

117.3414 ล้านบาท

: งบเงินอุดหนุน

11,672.4476 ล้านบาท

: งบรายจ่ายอืน่

17.0741 ล้านบาท

6. เงินนอกงบประมาณทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564

550.0000 ล้านบาท

-43. งบประมาณภาพรวม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

งบประมาณปี 2563 - 2564
ปี 2563
งบประมาณ

ปี 2564

การเบิกจ่าย*

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรวม

22,598.8017

เพิม่ / ลด

งบประมาณ

จานวน

ร้อยละ

ตาม ร่าง พ.ร.บ.
6,468.4657

24,330.0869

1,731.2852

7.66 นาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ....
จานวน 659.2247 ล้านบาท

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

-

-

-

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

19,222.6993

4,436.0253

20,887.7529

2.1 แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างโอกาสและ

1,080.0486

728.7412

954.7053

1,665.0536
(125.3433)

8.66
-11.61 นาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ

ความเสมอภาคทางสังคม
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

รายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... จานวน
236.5010

65.9768

167.8367

(68.6643)

80.2508 ล้านบาท
-29.03 นาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ

แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

รายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... จานวน
42.5090 ล้านบาท

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

4.0119

-

-

(4.0119)

-100.00 นาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ

นวัตกรรม

รายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... จานวน
4.0119 ล้านบาท

2.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน

6,095.1041

3,311.4476

5,860.6666

(234.4375)

-3.85 นาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ

ทางสังคม

รายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... จานวน
151.7606 ล้านบาท

2.5 แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาศักยภาพคน

212.1509

72.2656

149.6970

(62.4539)

-29.44 นาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ

ตลอดช่วงชีวติ

รายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... จานวน
72.7519 ล้านบาท

2.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง

346.4906

257.5941

337.2606

(9.2300)

-2.66 นาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ

สังคม

รายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... จานวน
154.9287ล้านบาท

2.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้าน

11,248.3922

9,196.4011

13,404.3420

2,155.9498

19.17

13.2447

13.2447

100.00

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.8 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์

-

-

ระหว่างประเทศ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข

547.6633

196.4269

614.5620

66.8987

12.22

184.3972

127.1424

204.2400

19.8428

10.76

ปัญหา
3.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม

10.0000

-

10.0000

-

44.6226

6.5293

-

และบ าบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด
3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค

38.0933

24.2864

17.14 นาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... จานวน
9.9143 ล้านบาท

3.4 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่

299.5992

44.6349

325.9875

26.3883

8.81 นาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ

รองรับสังคมสูงวัย

รายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... จานวน
143.0975 ล้านบาท

3.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

15.5736

0.3632

15.5562

(0.0174)

-0.11

14.1557

14.1557

100.00

2,827.7720

(0.6671)

-0.02

ประพฤติมชิ อบ
3.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพือ่ การชาระหนีภ
้ าครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2563

2,828.4391

1,836.0135
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4. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
4.1 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ในเรื่องต่าง ๆ รวม 6,289 ราย ดังนี้
ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต รายละ 6,000 บาท จานวน 21 ราย
กรณีบาดเจ็บ รายละ 3,000 บาท จานวน 42 ราย
มอบเงินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ 200,00 บาท จานวน
30 ราย เงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส /พิการ ตามระดับการศึกษา จานวน
5,384 ราย เงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ จานวน
772 ราย
มอบเงิ น อุ ด หนุ น แก่ ค รอบครั ว ที่ อุ ป การะเด็ ก ที่ ทั้ ง บิ ด า มารดาเสี ย ชี วิ ต
จากเหตุการณ์ไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์รายละ 2,000 บาท/เดือน จานวน 40 ราย
ดาเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน และด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอ เทพา และอาเภอ
สะบ้าย้อย โดยมีนิคมสร้างตนเอง 7 แห่งขับเคลื่อนการดาเนินงานในระดับพื้นที่ มีผลการดาเนินงาน
จานวน 1,686 หลัง ประกอบด้วย
นิคมโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 282 หลัง
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา 195 หลัง
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา 219 หลัง
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา 250 หลัง
นิคมสร้างตนเองภาคใต้ จังหวัดยะลา 300 หลัง
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 159 หลัง
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 281 หลัง

-6-

2) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยบูรณาการความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสาน กากับ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานให้สอดคล้อง กับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ
การสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยเน้นปฏิบัติการเชิงรุกในระดับพื้นที่ผ่านกลไกของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
คือ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจตราเฝ้าระวังปัญหา การคัดแยกผู้เสียหาย เป็นต้น
สนับสนุนการดาเนินงานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน 1,336 คน โดยจะได้รับการดูแล
จนกระทั่งกลับคืนสู่สังคม
เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ สร้ างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเผยแพร่
ข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบฐานข้อมูลของประเทศ
ไทย ข้อมูลทางเอกสารและสื่อต่าง ๆ จานวน 24,454 คน
การเสริมสร้างการตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 57,846 คน
การดาเนินงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้ดาเนินการ
จากเงินทุนเดิม โดยดาเนินการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน 1,645 ราย
สนั บสนุน โครงการเพื่อ ป้อ งกั น และปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์ จานวน 9 โครงการ และสนั บสนุ น
เงินรางวัลและค่าตอบแทน ในการนาจับ จานวน 55 คดี
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3) การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ส่ง เสริม และพัฒ นาองค์ค วามรู้ด้า นการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด
ให้แ ก่แ กนนาเด็ก และเยาวชน จานวน 1,500 คน เพื่อ เป็น กลในการเฝ้า ระวัง ป้อ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดและสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปขยายผลในการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ในชุมชนเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ

4.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีใน
ครอบครัวที่มีฐานรายได้เฉลี่ยของสมาชิกของครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมี
ผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จานวน 1,453,644 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 )
สร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดใน
ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 31 มีนาคม 2558 อนุมัติเงินอุดหนุน 400 บาท/คน/เดือน
แก่เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 22 มีนาคม 2559 ให้ขยายระยะเวลาและวงเงิน
เป็นตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี ในอัตรา 600 บาท/คน/เดือน ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 26 มีนาคม
2562 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และ
ขยายฐานรายได้ เ ฉลี่ ย ของสมาชิ ก ของครั ว เรื อ นไม่ เ กิ น 100,000 บาท ต่ อ คน ต่ อ ปี เริ่ ม ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป จานวนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนฯ จานวน
ประมาณ 1,620,815 คน เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรอบเดือนมิถุนายน 2563 จานวน 1,453,644
คน รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 10,249.4041 ล้านบาท
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นาใน ศตวรรษที่ 21เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนในเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ให้มีความพร้อมเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนาจิตอาสา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนและสังคมอย่างเข้มแข็ง ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา
จานวน 8 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,085 คน
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ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน จานวน 1,406 แห่ง ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง กลไกสภาเด็ ก และเยาวชนทุ ก ระดั บ จ านวน
8,780 แห่ ง และส่ ง เสริ ม สภาเด็ ก และเยาวชนให้ มี บ ทบาทและส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาตนเอง
สังคม และประเทศชาติ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น โดยให้ ค าปรึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ
และจั ด สวั ส ดิ ก ารส าหรับ แม่ วั ย รุ่น ที่ ป ระสบปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ (รายบุ ค คล) จ านวน 2,280 คน
ในบ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว ทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง สร้ า งแกนน าเด็ ก และเยาวชน ในระดั บ พื้ น ที่
ทั่วประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และสร้าง
การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย
โดยมี ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ค วามรู้ ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละรั ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
และวิถีชุมชน เป็นการสนับสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมด้ว ยภูมิปัญญาที่มีอยู่
และสร้ า งพื้ น ที่ ใ นการเผยแพร่ ภู มิ ปั ญ ญาให้ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาของผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เ กิ ด
การสร้างงานอาชีพ รายได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ และมีความรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเอง และ
ความสุขทั้งด้านการ จิต สังคม และสังคม จานวน 2,119 คน

4.1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ดาเนินการดังนี้
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ผู้นาชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น เกิดการพัฒนาผู้นาภาคเหนือและคนรุ่นใหม่
ในพื้นที่ 15 จังหวัด 1,177 ตาบล จานวน 5,885 คน เน้นกระบวนการปฏิบัติการในพื้นที่จริง
on the job training เป็นการปฏิบัติการพร้อมกับการแก้ปัญหาในพื้นที่ เพื่อคลี่คลายปัญหาในพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยพัฒนา
ความคิดเชิงอุดมการณ์และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื่อออกแบบการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น
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ฐานข้ อ มู ล โดยเฉพาะในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
ระบบเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกลไก ภาคีในพื้นที่ และสร้างผู้นาคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างผู้ประกอบการ
ทางสังคม มุ่งเน้นพัฒนาคนรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาทางสังคม
พัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาองค์กรชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น เกิดการพัฒนาผู้นาและคนรุ่นใหม่
ในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จ านวน 254 ต าบล จ านวน 1,270 คน ในหลั ก สู ต รผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงในการจัดทาแผนจัดการตนเองภาคใต้ชายแดน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ในด้านต่าง ๆ ตามบริบทของพื้นที่บนพื้นฐานทุนชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยยึดหลักการ
พัฒนาแบบองค์รวมและสมาชิกมีส่วนร่วม

2) การสร้างหลักประกันทางสังคม
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ ที่ไม่สามารถดารงชีพ
ได้อย่างปกติสุขในสังคมโดยจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
ในปี 2563 กระทรวงได้เน้นการดาเนินงานเชิงรุกในการสารวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศ
ที่ ป ระสบปั ญ หาและได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารระบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ ตาม โครงการ“พม. เราไม่ทิ้งกัน” ภายใต้แนวคิด “สารวจให้พบ
จบที่ชุมชน” โดยได้ดาเนินการช่วยเหลือแล้ว จานวน 28,027 คน
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านช่องทางของศูนย์ช่วยเหลือสังคม
จานวน 201,384 กรณีผ่านช่องทางการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1300 ทั้งในรูปแบบการมาขอรับ
บริการด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยเหลือเชิงรุกผ่านการเฝ้าระวังผ่านสื่อ ซึ่งประเด็นหลักที่ติดต่อเข้ามา
ขอรั บ การช่ ว ยเหลื อ เช่ น ปั ญ หาความรุ น แรง จ านวน 1,518 ราย ปั ญ หาขอทาน/คนไร้ ที่ พึ่ ง
จานวน 1,587 ราย
จัดบริการชั่วคราวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภททั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน
สตรี และผู้ด้อยโอกาส โดยกลไกบ้านพักเด็กและครอบครัวร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และการอุปการะ
เลี้ยงดูเด็กในสถานรองรับ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้วยการจัดโปรแกรมการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัย
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี จานวน 23,632 คน

- 10 จัดหาครอบครัวทดแทน จานวน 6,565 คน ประกอบด้ว ย จัด หาครอบครัว
บุญธรรมให้แก่เด็กในสถานรองรับ จานวน 1,268 คน และจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ให้แก่เด็ก จานวน
5,297 คน
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจน ให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ เข้าถึงสวัสดิการ
ที่ทางรัฐจัดให้ โดยการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจาเป็น
อย่ า งทั่ ว ถึง รวมทั้ ง ส่ งเสริม สนับ สนุน ให้ผู้ สู ง อายุ ได้ รั บการคุ้ ม ครอง และพิ ทัก ษ์สิ ทธิขั้ น พื้น ฐาน
ตามที่กฎหมายกาหนด
ปรับเพิ่ ม เงิ น สงเคราะห์ ค่ าจั ด การศพตามประเพณีส าหรั บ ผู้ สูง อายุ และ
ปรั บ เปลี่ย นระเบี ย บการขอรับเงิ น เพื่อ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ผู้ สู ง อายุ เข้ า ถึง สิ ทธิ สวั ส ดิ ก ารมากขึ้ น
สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีสัญชาติไทย
และอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่ตกเกณฑ์ ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีญาติ หรือมีญาติ แต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ เป็นเงินสนับสนุน
ค่าจัดการศพรายละ 2,000 บาท และมีการปรับปรุงเกณฑ์การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณีฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิมากขึ้น และสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ทางสังคม
ปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มวงเงินการสนับสนุนค่าจัดการศพเพิ่มจาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท ต่อคน
จัดทาบัน ทึกข้อ ตกลงความร่ว มมือกั บ 5 หน่ว ยงาน (3 กระทรวง) ได้แ ก่
กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว กรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ (สดช.) และส านั กงานพั ฒนาธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2562 โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ประสานความร่ วมมื อ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ แก่
กลุ่มเป้าหมายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในพื้นที่ การดูแลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครอบครัว จานวน 8 แห่ง โดยการบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน เพื่อยกระดับการฝึก
อาชีพ ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม และสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทักษะความชานาญของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมลงนามในอันที่จะส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต
มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- 11 พัฒนาทักษะอาชีพและสนับสนุ นการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชน
แก่สตรีกลุ่มเสี่ยง/สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษาว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบสตรี /ครอบครัว
ที่ประสบปัญหา ทางเศรษฐกิจ /สังคม ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในครอบครัว ตามความต้องการใน
หลักสูตรต่าง ๆ ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ทั่วประเทศ
พัฒนาขับเคลื่อนศู นย์เรี ยนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครั วเป็น ศูนย์แ ห่งการ
เรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาศักยภาพ สถานภาพสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ และครอบครัว สาหรับหน่วยงาน
องค์กร และผู้ที่สนใจ โดยจัดทาแนวทางและแผนปฏิบัติการพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัวเป็น ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว ระยะ 2563 - 2565
และดาเนิน การพัฒ นาศูนย์นาร่อง 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา
จังหวัดขอนแก่น และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมสนั บสนุน ให้ประชาชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครพั ฒนาสัง คมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบ Online และ
E-learning ในด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็น
อพม. จานวน 178,965 คน และผ่านการอบรมแล้ว จานวน 105,288 คน
เสริมพลังเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในพื้นที่ ตาบลสร้างเสริม
สวัสดิการสังคม โดยส่งเสริมความรู้การขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมในพื้นที่ เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่าย นวัตกรรมทางสังคม ให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
77 จั ง หวั ด 139 แห่ ง เด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ ศู น ย์ คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง นิ ค มสร้ า งตนเองและ
ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง จานวน 139 แห่ง ๆ ละ 1 ตาบล ๆ ละ 30 คน จานวน 4,170 คน และ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 139 แห่ง ๆ ละ 1 ตาบล ๆ ละ 5 คน และ
เครือข่ายพื้นที่ เช่น ผู้นาชุมชน ผู้ปกครองเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมใน
พื้นที่ รวมจานวน 2,085 คน มุ่งเน้นเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ ความเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ และมีความรู้ ทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดกิจกรรมโครงการ
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม แก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ชุมชน เป็นกลไกสาคัญในพื้นที่

- 12 ทางานร่ ว มกั บ อาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและเครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นงานกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกิดการบูรณาการในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
ตรงตามสภาพปัญหาให้สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป
การแก้ไขปัญหาขอทาน โดยใช้หลัก 3 P เป็นแนวทางการดาเนินการ ได้แก่
1) การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) เช่น การปรับปรุงกฎหมาย การจัดระเบียบจัดทาทะเบียนข้อมูล
พัฒนาฐานข้อมูล ขยายผลดาเนินคดีกับขบวนการค้ามนุษย์ 2) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection)
เช่น การจัดทาบันทึกความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ การคัดแยกเหยื่อจากการ
ค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิภาพ ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพในสถานสงเคราะห์ และ 3) การป้องกัน
(Prevention) โดยศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม รณรงค์ประชาสัม พันธ์ต่อสาธารณะ
ให้ความรู้ ด้านกฎหมาย สิทธิก ารเข้าถึ งบริการด้ านกฎหมาย สิทธิใ นการเข้า ถึงบริการขั้นพื้นฐาน
ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นแกนนาเฝ้าระวังทา MOU เครือข่าย
แก้ปัญหาขอทานต่างด้าว
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยการจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานทาและมีที่พักอาศัย
และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ในพื้นที่นิคม
สร้างตนเอง โดยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้เสริม ทาให้เกิดสวัสดิการสังคม
แบบพึ่งพาตนเองได้ ลดการพึ่งพาของภาครัฐ ตลอดจนการพัฒนาสังคมสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
เสริมสร้างหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีความตระหนักรับผิดชอบต่อตนเอง สร้างค่านิยม
ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบตนเอง เกิดครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ทาให้ครอบครัวและชุมชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

- 13 ขับเคลื่อนผ่านกลไกศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.)
มีคณะกรรมการทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ราษฎรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
และบทบาทในการจัดสวัสดิการด้วยตนเอง การขับเคลื่อนการดาเนินงานในระยะหลังจากการจัดตั้ง
กลไก คือ การมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้กลไกศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง
(ศสส.) เป็นองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ราษฎรในชุมชน
บนพื้นที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่หลากหลายด้านมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ 7,749 คน
คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ
การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ สิ่ง อานวยความสะดวก ทั้งการจัดบริการของศูนย์บริการ
คนพิการ การจัดบริการล่ามภาษามือ การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ การจัดกายอุปกรณ์ การสนับสนุน
เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (CBR) การจัดสิ่งอานวย
ความสะดวก ปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ การส่งเสริมการดาเนินการศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก โดยที่คนพิการเข้าถึงบริการ จานวน 203,168 คน
เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับคนพิการที่มี
บัตรประจาตัวคนพิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ากว่า 1 แสนบาทต่อปี) และเด็กพิการ
ที่มีบัตรประจาตัวคนพิการที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ส่งผลให้มีคนพิการได้เงินรับเบี้ยยังชีพรายเดือน
เพิ่มขึ้นจากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท จานวนทั้งสิ้น 1,229,097 คน โดยใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2564 จานวน 19,034.6304 ล้านบาท และงบประมาณผ่านกองทุนประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จานวน 2,647.3560 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เห็นชอบในหลักการเพิ่ม
สวัสดิการเบี้ยความพิการจากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาทให้กับคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคน
พิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ากว่า 1 แสนบาทต่อปี) จานวน 1,103,065 คน และ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบในหลักการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการ
จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้แก่ผู้ถือบัตรประจาตัวผู้พิการที่อายุต่ากว่า 18 ปี จานวน
126,032 คน

- 14 ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพคนพิการสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะของการ
ฟื้นฟูด้านรายได้และการดารงชีวิตในวิถีใหม่ New Normal จึงได้มีนโยบายและมาตรการเพื่อเร่งฟื้นฟู
รายได้ และเตรียมการสาหรับ New Normal โดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการ
เสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิม (Upskill) และการยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) เพื่อเป็น
การช่ วยเหลือ ฟื้น ฟูและพัฒนาทัก ษะและเตรีย มความพร้ อมให้คนพิการสามารถประกอบอาชี พ
มีรายได้และดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ โดยดาเนินการร่วมกับ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทาหลักสูตร
ให้เหมาะสมสาหรับ New Normal ประกอบด้วย 1) การจัดทาหลักสูตรออนไลน์ 2) การจัดทาสวน
เกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 3) การพัฒนาทักษะอาชีพเชิงสร้างสรรค์ด้านการประกอบอาหาร
ให้กับคนพิการและครอบครัว
การสนับ สนุ น การพั ฒ นาและสมทบกองทุ น สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน ให้ ชุ ม ชนมี ก าร
จัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ผลจากการจัดสวัสดิการของชุมชน
สามารถดูแลคนในชุมชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายทาให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน และการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่นที่มีรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลาย รวมถึงเกิดรายได้จากการออมเงินของสมาชิกในชุมชน ลดภาระรายจ่ายภาครัฐนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในชุมชน เกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของชุมชน
โดยชุ มชน และเพื่ อชุ มชน
อั น เป็ น สร้ า งหลั ก ประกั น ความมั่ นคงในชี วิ ตของคนในชุ มชน
ผลการดาเนินงาน 1,437 ตาบล ครอบคลุมสมาชิก 1,240,588 คน
การสร้ า งโอกาสให้ ชุ ม ชนและผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยได้ เ ข้ า ถึ ง สวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐาน
ด้านที่อยู่อาศัย โดยเกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระหว่างขบวนองค์กร
ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย
มีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น มีระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของชุมชน
และสามารถแก้ ปั ญ หาชุ ม ชนแออั ด /ชุ ม ชนบุ ก รุ ก โดยผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นสถานะ
จากผู บุกรุกที่ดินของรัฐ /เอกชนซึ่งผิดกฎหมาย เปนสถานะผู อยู อาศัยในชุมชนอยางถูกกฎหมาย
และสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน (น้า ไฟฟ้า) อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต
(Well – Being) ที่ดียิ่งขึ้น ผลการดาเนินงาน 475 ครัวเรือน 4 ชุมชน

- 15 ซ่อมแซม/ปรับปรุง/สร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่ชนบท ส่งผล
ให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง
ถูกสุขลักษณะ และมีคุณภาพชี วิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน
หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคมในการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรร่วมดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน 18,615 ครัวเรือน ใน 1,427 ตาบล 76 จังหวัด
สนับสนุนที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับชุมชนที่ได้รั บผลกระทบจากการไล่ที่/ไล่รื้อ
ซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และกรณีถูกไฟไหม้ ส่งผลให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเป็น
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน/เฉพาะหน้า ได้รับการดูแลและได้รับโอกาสในการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ผลการดาเนินงาน 701 ครัวเรือน
จัดสร้างเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ดาเนินโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 เป็นโครงการสาหรับผู้มีรายได้น้อย 3,094 หน่วยอยู่ระหว่างก่อสร้าง
2,949 หน่วย อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 188 หน่วย และอยู่ระหว่างรอผลการขาย228 หน่วย
จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ในราคาที่สามารถรับภาระได้ โดย ก่อสร้างแล้วเสร็จ 327 โครงการ 280,567 หน่วย อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 223 หน่วย
จัดทาโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่ อตอบสนองความต้องการ
และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยทั่ ว ไป ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
เป็นของตนเองได้ หรือที่ยังไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ไดมาตรฐานในตลาดได้ รวมถึง
กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่สามารถรับภาระการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้

3) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ดาเนิน โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ภายใต้แนวคิด “สารวจให้พบ จบที่ชุมชน”
โดยจัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่สารวจชุมชน ในเขต กทม. จานวน 286 ชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ
จัดตั้งครัวกลาง ครัวชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือด้านอาหาร โดยการแจกจ่ายเป็นอาหารกล่อง วัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร และคลังอาหารชุมชน จานวน 204 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 76
จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 13 มิถุนายน 2563 ได้ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบ จานวน 325,617 ราย - การช่วยเหลือสิ่งของอุปโภคบริโภค โดยการมอบถุงยังชีพกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา

- 16 การจัดทาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
ระดับจังหวัด โดยมีแนวทางเกิดการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับ
จังหวัด และจัดทาข้อเสนอ“ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare สวัสดิการเพื่อการพัฒนา
และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” โดยมีการจัดทาร่างข้อเสนอทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare
สวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จากการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ขับเคลื่อนกลไกเชิงงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเพศในสังคม โดย
ร่วมมือกับสานักงบประมาณ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกัน
ปรับปรุงแนวทางการจัดทางบประมาณที่คานึงถึงมิติหญิงชายและข้อมูลจาแนกเพศ อีกทั้งเพื่อผลักดัน
ให้เกิดการจัดทางบประมาณที่คานึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ และพิจารณาร่างข้อเสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมการจัดทางบประมาณอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย รวมทั้งร่างเครื่องมือที่จะใช้
ในการตรวจสอบคาของบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่คานึงถึงมิติหญิงชาย หรือ GRB Check List
นอกจากนี้ได้ดาเนินการ ให้ความรู้ เรื่อง Gender concept ความสาคัญของ GRB แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ที่แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า งเพศหญิ ง
และเพศชาย ในมิติครอบครัวและการทางาน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศสรีระ (Sex) เพศสภาวะ
หรื อ เพศสภาพ (Gender) และเพศวิ ถี (Sexuality) สถานการณ์ ที่ ผ่ า นมาของการเลื อ กปฏิ บั ติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในประเทศไทยและการดาเนินงานเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ถูกเลือก
ปฏิบัติ สถานการณ์การถูกเลือกปฏิบัติของเด็ก สตรี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV และ
การถูกสังคมกีดกันในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในด้านต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งเพื่อทบทวนและ
ซั ก ซ้ อ มการด าเนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ของคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการ วลพ .
คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการ วลพ . ให้ มี แ นวปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ในการด าเนิ น งาน
ตามพระราชบัญญัติฯ และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการและอนุ ก รรมการ วลพ. สามารถเข้ า ถึ ง ง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว
และเป็นธรรม

- 17 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันการถูกเลือกปฏิบัติต่อสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้ า ใจด้ า นสิ ท ธิ ต ามกฎหมาย การสร้ า งเครื อ ข่ า ย และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ส ตรี ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือสตรีชนเผ่าม้ง จากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์
พัฒนาพื้นที่ตาบลต้นแบบในการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
จานวน 28 แห่ง ใน 9 อาเภอ จังหวัดพิษณุโลก และจานวน 27 แห่ง ใน 24 อาเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยการพัฒนาทักษะ ที่จาเป็นต่อ การขับเคลื่อนงานให้แก่ ศพค. และการระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวั ด
หัวหน้า ส่วนราชการระดับอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมวิทยากรด้านครอบครัว
ระดั บ จั ง หวั ด และ ศพค. เพื่ อ ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ แ ละระบุ ปั ญ หา/สถานการณ์ ด้ า นสั ง คมเร่ ง ด่ ว น
ที่ต้องการแก้ไขของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งระบุบทบาท และรูปแบบ ศพค.
ที่ต้องการในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ โดยมีคนพิการที่ เข้าถึง
นโยบายและแผนด้ า นคนพิ ก าร จ านวน 21,800 คน รวมถึ ง การสนั บ สนุ น งานคณะกรรมการ
ด้านคนพิการ การจัดสมัชชาคนพิการ
ผลักดันนโยบายด้านคนพิการโดยการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จากจานวน
800 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นจานวน 1,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจาตัว
คนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มรับเบี้ยความพิการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
รวมทั้งผลักดันนโยบายด้านคนพิการโดยการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการของคนพิการการที่มีอายุ
ต่ ากว่ า 18 ปี และมี บั ต รประจ าตั ว คนพิ ก าร จากเดิ ม ที่ ไ ด้ รั บ 800 บาทต่ อ คนต่ อ เดื อ น
เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
การบริหารจัดการข้อมูลด้านคนพิการและบริหารจัดการองค์กร กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีผลสัมฤทธิ์ สูงโดยเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อความเป็นมืออาชีพ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารราชการและการส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของส่วนราชการ
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พระราชบั ญ ญญั ติ ส ภาองค์ ก รชุ ม ชน พ.ศ. 2551 เป็ น กลไกกลางในการเชื่ อ มโยงชุ ม ชน ภาครั ฐ
และภาคประชาสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตาบล และขับเคลื่อนการแก้ไข
ปั ญ หาและพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาความต้ อ งการและบริ บ ทของพื้ น ที่ ใ นมิ ติ ต่ า ง ๆ
ของชุมชน ผลการดาเนินงาน 1,170 ตาบล

4) เสริมสร้างพลังทางสังคม
สร้ า งกลไกคุ้ ม ครองเด็ ก ในระดั บ ต าบล ในรู ป แบบศู น ย์ ชุ ม ชนคุ้ ม ครองเด็ ก
ใน 850 แห่ง 76 จังหวัด เพื่อคัดกรองเด็กที่ประสบปัญหา โดยชุมชนสามารถจัดการ เฝ้าระวังปัญหา
รวมถึงสามารถให้การช่วยเหลือส่งต่อเด็กได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กขั้นต่า ซึ่งมี
เด็กในพื้นที่ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อช่วยเหลือเฝ้าระวัง จานวน 56,764 คน
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง
สามารถต่อยอดและขยายผลการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุภายใต้บริบทของพื้นที่ สังคมและวัฒนธรรม
ของตนเองได้
ทบทวนและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาเนินการสารวจความคิด เห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 โดยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่ส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กฎหมายตามขั้นตอน ให้มีความเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สร้างและพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด จานวน 59 แห่ง
ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากร โดยการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทีมวิทยากร
ด้านครอบครัวระดับจังหวัด ประกอบด้วย 1) นิยาม/ประเภทของครอบครัว 2) การเตรียมความพร้อม
พ่อแม่มือใหม่ และ 3) การใช้สื่อผ่านจอในเด็ก พร้อมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานของทีมวิทยากร
ครอบครัวระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 1) การสารวจข้อมูลครอบครัว
ในชุมชน 1 พื้นที่/ตาบลตามนิยามครอบครัวของ สค. 2) สนับสนุนการสารวจข้อมูลครอบครัวใน
ชุมชน ของ ศพค. ทุกแห่ง ในจังหวัด 3) จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 4) สนับสนุนให้ ศพค. เข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน ศพค. ฉบับปรับปรุง ปี 2562
และ 5) สนับสนุนการดาเนินงาน ศพค. ในจังหวัด
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NGOs ในการกาหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว โดยการประชุมสมัชชา
ครอบครั ว ครอบครั ว ระดั บ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร และระดั บ ชาติ ซึ่ ง ได้ จั ด ประชุ ม และระดม
ความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ค้ น หาปั ญ หา และแนวทางแก้ ไ ขร่ ว มกั น โดยในปี 2563
ได้ดาเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว โดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ประกอบด้ ว ย 5 กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ 1) เครื อข่ า ยครอบครั ว ที่ม าจากหลากหลายอาชี พ
2) กลุ่มนักวิชาการ 3) กลุ่มภาคประชาสังคม/NGOs และ 4) ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน/
สถานประกอบการ ก่อนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรด้านคนพิการและเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัคร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ การสร้างสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์ด้านคนพิการ
เพื่อให้มีมาตรฐาน สามารถดาเนินงานในการจัดบริการ และดูแลคนพิการ การอุดหนุนการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเซียแปซิฟิก APCD การจัดงาน วันคนพิการสากล และสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และพันธะกรณีต่าง ๆ จานวน
293 องค์กร / 29,300 คน
ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญ
ด้านคนพิการ (อพมก.) ด้วยการให้ความรู้ด้านคนพิ การ ทาให้ อพมก. สามารถปฏิบัติภารกิจหลัก
ของ อพมก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจุจบันมี อพมก. จานวน 36,596 คน
สนับสนุนจัดทาแผนธุรกิจชุมชนระดับตาบล โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชนระดับจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เกิดการขับเคลื่อนการทางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ผลการดาเนินงาน
400 ตาบล
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5) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย
สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยให้กับเครือข่าย
รวมถึ ง พั ฒ นาและขยายผลศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ จ านวน
1,389 เครือข่าย
พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญ
ด้านผู้สูงอายุ) ขยายผลธนาคารเวลาของประเทศไทย และการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
ซึ่งมีผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ จานวน 35,879 คน
ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จานวน 1,679 แห่ง
ปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เหมาพสมกับผู้สูงอายุ จานวน 8 แห่ง
ให้การดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 แห่ง พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ขับเคลื่อนและพัฒนานโยบาย มาตรการด้านผู้สูงอายุ

4.1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปลู ก จิ ต ส านึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต ในแกนน าสภาเด็ ก
และเยาวชน ทั่วประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการปลูกจิตสานึกการเป็นพลเมือง
ซื่อสัตย์สุจริต
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยการ
ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก
ธรรมาภิบาล ได้แก่
1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดอบรม อพม.ใหม่ ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจทักษะการทางาน ปลุกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดาเนินการสนับสนุนให้ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น

- 21 เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการ
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตภาครัฐ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 872 คน
2) พั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี เน้ น ให้ บุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รับทราบ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต

4.2 ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
4.2.1 ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
1) หน่วยงานยังขาดฐานข้อมูลด้านสังคม และฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจุบัน
รวมถึ ง ในปั จ จุ บั น สถานการณ์ สั ง คมมี ค วามเป็ น พลวั ต ร ท าให้ บุ ค ลากรบางส่ ว นอาจขาดความรู้
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยในการบริหาร จัดการงานและช่วย
ในการตัดสินใจ
2) ด้ า นการใช้ จ่ า ยงบประมาณ พบปั ญ หาการเบิ ก จ่ า ยต่ ากว่ า เป้ า หมายการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่กาหนด เนื่อ งจาก ในปี 2563 เกิดสถานการณ์ได้รับผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้หน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องมีการปรับรูปแบบ
การดาเนินงาน และวางแผนการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3) ความซับซ้อนของปัญหาเชิงมิติทางสังคม เนื่องจากความเชื่อมโยงและการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค อาทิเช่น ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีจานวนมากขึ้น คนพิการอยู่ห่างไกล มีอุปสรรคในการ
เดินทาง คนพิการ ครอบบครัว และสังคม ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ ก่อให้เกิด
ประเด็นทางสังคมรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน และมีความยุ่งยากในการให้การช่วยเหลือ
4) การไม่มีที่ดินรองรับในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีความสามารถ
ในการซื้อที่ ดิน เนื่องจากราคาที่ดิ นที่ เพิ่ม สูง ขึ้น การซื้ อที่ ดินใหม่ เพื่ อสร้ างที่อ ยู่อาศัย จึ งเป็ นภาระ
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปสาหรับผู้มีรายได้น้อยที่จะจ่ายได้

- 22 5) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผล
ให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนด เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกับมีข้อกาหนดห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และคาแนะนาในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด สาหรับ
ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงรัฐบาลได้ผ่อนปรน
มาตรการแล้วแต่ผลการดาเนินงานก่อสร้างยังคงล่าช้าสะสมจากสถานการณ์ดังกล่าว

4.2.2 แนวทางแก้ไข
1) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของทั้ ง ระดั บ หน่ ว ยงานและกระทรวง
อย่างเป็นระบบ ให้สามารถเชื่อมโยง ของเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ รวมถึงได้ให้ความสาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
การดาเนินงานและการใช้จ่ายจริง รวมถึงเร่งรัดติดตามการรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่าเสมอ
3) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ชุมชน
ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา คุ้มครอง และจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์บริการข่าวสารของกระทรรวงฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ
4) หน่วยงานภาครัฐที่ครอบครองที่ดินว่างเปล่าและไม่ได้ใช้ประโยชน์ นาที่ดินเหล่านั้น
มาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยเป็นการเช่าระยะยาวระหว่างองค์กรชุมชน/
สหกรณ์กั บ หน่ ว ยงานเจ้ าของที่ ดิ น กรณีท้อ งถิ่ น มี ก ารส ารวจพบที่ ดิ น รั ฐว่ า งเปล่ า /ไม่ ใ ช้ ป ระโยชน์
ให้ ท้อ งถิ่ น สามารถด าเนิ น การจั ด ที่ดิ น ดั ง กล่ า วมารองรั บเป็ น ที่ อยู่ อ าศัย ของผู้มี ร ายได้ น้ อ ย รวมถึ ง
ประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรที่ดินให้กับผู้มีรายได้น้อยในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
5) ทบทวนแนวปฏิบัติในการดาเนินการประกวดราคา หาผู้รับจ้างของแต่ละโครงการ
โดยควรดาเนินการเมื่อได้รับอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว เนื่องจากในกรณี
ที่จะต้องดาเนินการตามครวามเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) อาจทาให้
รายละเอียดใน TOR เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซี่งส่งผลกระทบต่อการประกวดราคาและระยะเวลา
ในการดาเนินงานที่ต้องขยายออกไป
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5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
จาแนกระดับหน่วยรับงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

ปี 2562

ปี 2563

พ.ร.บ.

ผลเบิกจ่าย

พม. รวมรัฐวิสาหกิจและกองทุน

15,135.5801

13,590.5955

89.79 22,788.8017

15,854.8661

69.57

พม. รวมรัฐวิสาหกิจ

15,015.5801

13,470.5955

89.71 22,598.8017

15,664.8661

69.32

สานักงานปลัดกระทรวง

2,292.8102

1,882.0450

82.08

1,905.8519

1,085.8473

56.97

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

5,512.8194

5,469.3101

99.21 12,785.1814

10,075.9693

78.81

กรมกิจการผูส้ ูงอายุ

505.1244

475.8150

94.20

667.5078

241.0634

36.11

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

696.1035

686.9212

98.68

687.7478

317.9470

46.23

2,305.1786

2,189.1547

94.97

2,119.5248

1,284.9714

60.63

777.2134

771.6127

99.28

776.6321

462.4355

59.54

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

1,253.3646

1,253.3646

100.00

2,230.9471

1,740.8627

78.03

การเคหะแห่งชาติ

1,672.9660

742.3722

44.37

1,425.4088

455.7695

31.97

120.0000

120.0000

100.00

190.0000

190.0000

100.00

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองทุน
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กองทุนคุม้ ครองเด็ก

30.0000

30.0000

ร้อยละ

พ.ร.บ.

-

100.00

70.0000

70.0000

100.00

-

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

-

-

-

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

-

-

-

30.0000

90.0000

-

30.0000

90.0000

-

ร้อยละ

100.00

กองทุนผูส้ ูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ผลเบิกจ่าย

100.00
-

90.0000
-

90.0000
-

100.00
-
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6. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สาคัญ
และผลสัมฤทธิ์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 24,537.0869 ล้านบาท โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จานวน 395.3214 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้
1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (204.2400 ล้านบาท)
ดาเนิน การโดยส านัก งานปลัดกระทรวง และกรมพั ฒนาสั งคมและสวัสดิ การ โดยอานวย
ความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จัง หวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมาย 6,862 คน 2,200 หลัง ประกอบด้วย
1.1.1 สานักงานปลัดกระทรวง (155.1720 ล้านบาท) ดาเนินการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 6,862 คน
1.1.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (49.0680 ล้านบาท) ดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
บ้ า นพั ก อาศั ย ครอบครั ว ราษฎรที่ ย ากจนในหมู่ บ้ า น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เป้ า หมาย
2,200 หลัง
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1.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดสรรปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (167.8367 ล้านบาท)
ดาเนินการโดยสานักงานปลัดกระทรวง โดยการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์
สู่การปฏิบัติ สร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์
มีเป้าหมาย 15,380 คน/นโยบาย 2 เรื่อง
1.3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบาบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด (10.000 ล้านบาท)
ด าเนิ น การโดยกรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน โดยเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น แก่ เด็ ก และเยาวชน
จากยาเสพติดเป้าหมาย 1,500 คน
1.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (13.2447 ล้านบาท)
ดาเนินการโดยสานักงานปลัดกระทรวง โดยขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและภูมิภาค เป้าหมาย 20 ประเทศ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน จานวน 44.6226 ล้านบาท ประกอบด้วย
แผนงาน ดังนี้
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (44.6226 ล้านบาท)
ดาเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ท้อ งถิ่ น โดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ตัว ตั้ ง ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ ช ายแดน
เป้าหมาย 1,973 ตาบล
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวน 13,554.0390 ล้านบาท
ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (13,554.0390 ล้านบาท)
ด าเนิ น การโดยกรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ และกรมกิ จ การสตรี
และสถาบันครอบครัว โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ดังนี้

- 26 3.1.1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (13,404.3420 ล้านบาท) ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงปฐมวัย พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เป้าหมาย 2,233,293 คน
3.1.2 กรมกิจการผู้สูงอายุ (21.7866 ล้านบาท) ดาเนินการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ
ในการทางานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) เป้าหมาย 13,800 คน
3.1.3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (127.9104 ล้านบาท) ด าเนินการขับเคลื่อ น
กลไกการคุ้ ม ครองสิ ทธิ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่
เป้าหมาย 123,070 คน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จานวน 10,302.9103 ล้านบาท
ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้
4.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม (5,860.6666 ล้านบาท) ดาเนินการ ดังนี้
4.1.1 ส านั ก งานปลั ด กระทรวง (356.0065 ล้ า นบาท) ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป้าหมาย 195,200 คน
4.1.2 กรมกิจ การเด็กและเยาวชน (730.2912 ล้านบาท) ดาเนินการช่ว ยเหลือ คุ้มครอง
และจัดสวัสดิการสาหรับเด็กและเยาวชน จัดหาครอบครัวทดแทน รวมทั้ง พัฒนามาตรการ กลไก
ในการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป้าหมาย 207,597 คน
4.1.2 กรมกิจการผู้สูงอายุ (138.4730 ล้านบาท) ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการ
ด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ เป้าหมาย 58,100 คน
4.1.3 กรมกิ จ การสตรีแ ละสถาบั น ครอบครั ว (190.5607 ล้ า นบาท) ด าเนิ น การพั ฒ นา
ทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว เป้าหมาย 13,260 คน
4.1.4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (819.1952 ล้านบาท) ดาเนินการ ดังนี้
- ช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครอง ป้ อ งกั น และพั ฒ นาศั ก ยภาพแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย จ านวน
598.0888 ล้านบาท เป้าหมาย 110,625 คน
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เป้าหมาย 38,750 คน
4.1.5 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (448.5849 ล้านบาท) ดาเนินการ ดังนี้
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ รวมทั้ง การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ จานวน 386.8998 ล้านบาท
เป้าหมาย 305,300 คน
- ส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ จานวน 61.6851 ล้านบาท
เป้าหมาย 30,000 คน
4.1.6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (1,613.5700 ล้านบาท) ดาเนินการ
- แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยในเมื องและชนบท โดยพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลองเปรมประชากร ที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รื้อ รวมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
“บ้านมั่นคง” จานวน 1,336.1300 ล้านบาท เป้าหมาย 23,195 ครัวเรือน
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จานวน
เงิน 277.4400 ล้านบาท เป้าหมาย 860 ตาบล
4.1.7 การเคหะแห่งชาติ (1,563.9851 ล้านบาท) ดาเนินการ ดังนี้
- พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย สร้างเคหะชุ ม ชนและบริ ก ารชุ ม ชนผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยถึ ง ปานกลาง
จานวน 1,494.2187 ล้านบาท เป้าหมาย 8,149 หน่วย
- แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย “โครงการบ้านเอื้ออาทร” จานวน 69.7664
ล้านบาท
4.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (951.2236 ล้านบาท)
ดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 สานักงานปลัดกระทรวง (224.4874 ล้านบาท) ดาเนินการจัดทาข้อเสนอและพัฒนา
นโยบายและแผน รวมทั้งอานวยการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป้าหมาย นโยบาย 3 เรื่อง
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จัดการองค์กร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าหมาย 4 ระบบ
4.2.3 กรมกิ จการผู้สูง อายุ (33.0643 ล้ านบาท) ดาเนิ นการพั ฒนาคุณภาพระบบบริหาร
จั ด การองค์ ก าร ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นผู้ สู ง อายุ
สู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมาย 1 เรื่อง 4 ระบบ 400 คน
4.2.4 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (112.9447 ล้านบาท) ดาเนินการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ เป้าหมาย 5,994 คน
4.2.5 กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร (132.0253 ล้ า นบาท) ด าเนิ น การจั ด ทาข้ อ เสนอ
เชิงนโยบายสวัสดิการสังคม พร้อมบริหารจัดการและพัฒนาระบบ เป้าหมาย 1 เรื่อง 17 ระบบ
4.2.6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนคนพิการ (97.4908 ล้านบาท) ดาเนินการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง เป้าหมาย 5 ระบบ
4.2.7 สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน) (40.7960 ล้ า นบาท) ด าเนิ น การ
สนับสนุนการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน เป้าหมาย 940 ตาบล
4.2.8 กองทุนคุ้มครองเด็ก งบประมาณ 40.000 ล้านบาท
4.2.9 กองทุนผู้สูงอายุ งบประมาณ 70.000 ล้านบาท
4.2.10 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ งบประมาณ 7.000 ล้านบาท
4.2.11 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม งบประมาณ 90.000 ล้านบาท
4.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (337.2606 ล้านบาท) ดาเนินการ ดังนี้
4.3.1 กรมกิจ การผู้สู งอายุ (5.5263 ล้า นบาท) ดาเนิน การส่ งเสริ มการเรีย นรู้ และพั ฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ เป้าหมาย 300 เครือข่าย
4.3.2 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (18.4595 ล้านบาท) ดาเนินการ ดังนี้
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางเพศในสังคม งบประมาณ 12.5280 ล้านบาท
เป้าหมาย 1,050 คน

- 29 - พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นระบบงานด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า ประเวณี
งบประมาณ 5.9315 ล้านบาท เป้าหมาย 360 คน
4.3.3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (222.7258 ล้ านบาท) ดาเนินการส่งเสริมบทบาท
และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม เป้าหมาย 2,810 องค์กร 1,247,428 คน
4.3.4 กรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร (38.3764 ล้ า นบาท) ด าเนิ น การ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และการมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารและเครื อ ข่ า ย เป้ า หมาย
570 องค์กร 64,700 คน
4.3.5 สถาบันพัฒนาองค์กรชุม ชน (52.1726 ล้านบาท) ด าเนินการ พัฒนาและเชื่อมโยง
กลุ่มธุรกิจชุมชน เป้าหมาย 360 ตาบล
4.4 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (325.9875 ล้านบาท)
ดาเนินการโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ดังนี้
4.4.1 สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ จานวน 9.8349 ล้านบาท
เป้าหมาย 650 เครือข่าย
4.4.2 เสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน และพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ จานวน 219.8292 ล้านบาท เป้าหมาย 64,000 คน
4.4.3 เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย จานวน 2.3234 ล้านบาท
เป้าหมาย 20 แห่ง
4.4.4 ปรับปรุงที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และทุกวัย จานวน 94.0000 ล้านบาท เป้าหมาย 4,000 แห่ง
4.5 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (2,827.7720 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
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ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้
5.1 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (15.5562 ล้านบาท) ดาเนินการ
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดาเนิน การปลูกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒ นธรรม สุจริต
ในเด็กและเยาวชน เป้าหมาย 23,000 คน
5.2 แผนงานบู ร ณาการรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (14.1557 ล้ า นบาท) ด าเนิ น การโดยกรมกิ จ การเด็ ก
และเยาวชน ดาเนินการพัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป้าหมาย 1 ระบบ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ผลสัมฤทธิ์
1. คนไทยทุ ก คนโดยเฉพาะกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาสและกลุ่ ม เปาะบางได้ รั บ การคุ้ ม ครองและมี
หลักประกันทางสังคม เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อ ยโอกาสและกลุ่มเปาะบางทีได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 10 กรณี ได้แก่ 1.เจ็บป่วย 2. คลอดบุตร 3.ตาย 4.ทุพพลภาพ/พิการ 5.
เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 6. ชราภาพ 7. ว่างงาน 8.ผู้อยู่ในอุปการะ 9.การบาดเจ็บจากการ
ทางาน 10.ที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น จากจานวน 1,999,376 คน
2. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนไทยทุกช่ว งวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มี่ความรู้และทักษะในศตรวรรษที่ 21 รักการเรียนรุ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต จากจานวน 2,434,163 คน
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7. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จาแนกระดับหน่วยรับงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
กระทรวง/ส่วนราชการ

งปม. ปี 2563

งปม. ปี 2564

เพิม่ /ลด

พม. รวมรัฐวิสาหกิจและกองทุน

22,788.8017

24,537.0869

1,748.2852

7.67

พม. รวมรัฐวิสาหกิจ

22,598.8017

24,330.0869

1,731.2852

7.66

1,905.8519

1,746.5255

-159.33

-8.36

12,785.1814

14,887.9574

2,102.7760

16.45

กรมกิจการผูส้ ูงอายุ

667.5078

636.1460

-31.36

-4.70

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

687.7478

664.1490

-23.60

-3.43

2,119.5248

2,020.3248

-99.20

-4.68

776.6321

849.3562

72.7241

9.36

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

2,230.9471

1,751.1612

-479.79

-21.51

การเคหะแห่งชาติ

1,425.4088

1,774.4668

349.0580

24.49

190.0000

207.0000

17.0000

8.95

สานักงานปลัดกระทรวง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองทุน
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

-

-

ร้อยละ

-

กองทุนคุม้ ครองเด็ก

30.0000

40.0000

กองทุนผูส้ ูงอายุ

70.0000

70.0000

-

-

7.0000

7.0000

-

90.0000

-

-

-

-

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

90.0000
-

-

10.0000

-

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

33.33

