แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕)
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
มกราคม ๒๕๖๕

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ สรุปผูบ้ ริหาร

๑

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี

๒

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญแผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑๗

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
ส่วนที่ ๔ รายละเอียดโครงการ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง

๒๔

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕)
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี ตามนัยมาตรา ๑๖ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่
ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
สถาบันครอบครัวและชุมชน โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นกลไกด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กระทรวงยัง
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักแผนแม่บท ๓ ประเด็น คือ ๑) ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ๒) ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม และ ๓) ประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
รวมทั้งสนับสนุนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ
กระทรวงได้ให้ความสำคัญกับพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม และยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคมเพื่อ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร ภายใต้ วิสัยทัศน์ของกระทรวง คือ “สร้างสังคมดี คนมี
คุณภาพ”
ในการนี้ กระทรวงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ สถานการณ์อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน
รวดเร็ว และรุนแรง โดยมุ่งหวังให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต จากผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นผู้มีโอกาสในสังคม เปลี่ยนจากกลุ่ม
คนที่ยากจนข้นแค้น (Suffered) เป็นกลุ่มคนที่พอประทังชีวิตอยู่รอดไปวัน ๆ (Social Safety Net) เป็นกลุ่มคนที่
สามารถมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง (Sufficient) และเป็นกลุ่มคนที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน (Sustained) ในที่สุด

๑

และเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย
(๑.๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๑.๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เ อื้ อ ต่ อการพัฒ นาและเสริ มสร้า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๓.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว เน้นส่งเสริม
ให้ครอบครัวมีความอบอุ่น พัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่มีดีในการดำรงชีวิต
- การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมโดยใช้ ช ุ ม ชนเป็ น ฐาน เน้ น สร้ า ง
ความเข้มแข็ งให้ช ุ มชน การจัดกิจ กรรมสาธารณะประโยชน์ จัดระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน
(๓.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ช่ ว งการตั ้ ง ครรภ์ / ปฐมวั ย เน้ น เตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ พ ่ อ แม่ ก ่ อ น
การตั้งครรภ์ การเกิดอย่างมีคุณภาพ และการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
- ช่ว งวัยเรียน/วัยรุ่ น เน้ น ปลูกฝังความเป็น คนดี มีว ินัย พัฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถในการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับโลก
การทำงาน สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
- ช่วงวัยแรงงาน เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการเงิน
และการออม การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ
- ช่วงวัยผู้สูงอายุ เน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
การทำงานหลังเกษีย ณ มีงานทำที่เหมาะสมเป็นมิตรกับผู้ส ูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่ส อดคล้ อ ง
กับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม

๒

(๓.๓) การสร้ า งสภาพแวดล้อ มที ่ เ อื ้ อ ต่อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
- การสร้ า งความอยู่ ด ีม ี ส ุข ของครอบครัว ไทย เน้ น การสร้า งครอบครัว
ที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง การดูแลสมาชิกในครอบครัว สนับสนุน
บทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สนับสนุนบทบาท
ในเชิงสร้างสรรค์สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
- การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน เน้นการพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่และจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เหมาะสม ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพ
- การพัฒ นาระบบฐานข้อมูล เพื่ อการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ เน้น การ
เชื่อมโยงและบูร ณาการข้อมูลด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ อ ง
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทาง และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต และเป็นธนาคารคลังสมองรวบรวมผู้สูงอายุ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ถ่ายทอดความรู้
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย
(๑.๑) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(1.๒) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิม่ โอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
(๑.๓) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒.๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๒.๓) การเสริมพลังทางสังคม
(๒.๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุ มชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง
และการจัดการตนเอง
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๓.๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
- กระจายการถื อ ครองที ่ ด ิ น และการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร เน้ น การเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบอาชีพ และมีที่อยู่อาศัย
- สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และคนทุกกลุ่ม เน้นการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการ

๓

รายบุคคล พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
องค์กรชุมชน ธุรกิจหรือองค์กรประชาสังคม ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาว
- ลงทุ น ทางสั ง คมแบบมุ ่ ง เป้ า เพื ่ อ ช่ ว ยเหลื อ กลุ ่ ม คนยากจนและกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง เน้น พัฒ นาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีค วามเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
โดยผลักดันและพัฒนามาตรการด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการและปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองจากความเปราะบางทางสังคม ขยายระบบการ
คุ้มครองทางสังคมในกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือ
เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ถูกกำหนดไว้ในระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในรูปแบบใหม่อันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงพอ
ต่อการดำรงชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐาน และคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนทางการคลัง
(๓.๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
- พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค
เน้นสัดส่วนจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัดให้สามารถดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
- จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต เน้นส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและเอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่ม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓.๓) การเสริมพลังทางสังคม
- สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม เน้นเสริมสร้าง
ศั กยภาพและความเข้ มแข็ งของชุ มชน จั ดให้ ม ี ร ู ปแบบและระบบการสร้ างความร่ วมมื อของภาคส่ วนต่ าง ๆ
ในชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาและจัดการตนเอง สร้างกลไกการทำงานร่ว มกันของภาคส่ว นต่าง ๆ
สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ สนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคมการดำเนินงานของ
ภาคประชาสังคมการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมทำสิ่งที่สร้างสรรค์
- การรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ เน้ น เตรี ย มความพร้ อ มในมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม การออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ
สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้าง
งานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้สูงอายุมีกิจกรรม
ทำต่อเนื่องในทุกมิติ
- ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์
สังคม เน้นปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศ
สภาพและความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพ

๔

ความรู้ความสามารถและภาวะผู้นำของสตรีให้มีบทบาททางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติ
และในระดับท้องถิ่น
- สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อรองรับสังคม
ยุคดิจิทัล เน้นสนับสนุนมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม และเตรียมคนทุกช่วงวัยให้มีความรอบรู้
ทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(๓.๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง
และการจัดการตนเอง
- ส่ ง เสริ ม การปรั บ พฤติ ก รรมในระดั บ ครั ว เรื อ น ให้ ม ี ข ี ด ความสามารถ
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ เน้นการวางแผนการออม การดูแลสุขภาพ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาชีพและรายได้
- เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง เน้น
สนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนสามารถบริหารจัดการและมีส่วนร่วม
- สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน เน้น
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้เหตุผล และสร้าง
ข้อตกลงร่วมกัน เป็นเครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร้างความสมานฉันท์ ปรับบทบาทภาครัฐ
ให้เป็นฝ่ายสนับสนุนชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการ
บริหารจัดการให้กับชุมชน เพื่อเป็นพลังของการพัฒนา
- สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน เน้นสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของชุมชน
ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง ส่งเสริมการสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่มได้รับโอกาส
๓) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านความมั่นคง
(๑) เป้าหมาย
(๑.๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
(๑.๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(๑.๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(๑.๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ
โดยประชาคมระหว่างประเทศ
(๑.๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

๕

- การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เน้นการให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจัง วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ
สนับสนุนและส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานหลักและรองในการป้องกันแก้ไขปั ญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมือง การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การย้ายถิ่น
ของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจน
ปัญหาภัยพิบัติสำคัญที่ทำให้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสำคัญของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
- การสร้ า งความปลอดภั ย และความสั น ติ ส ุ ข อย่ า งถาวรในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวัด
ชายแดนภาคใต้ เน้นให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและ
สันติสุขอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสำคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม
๔) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย
(๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(๑.๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(๑.๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑.๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒.๒) ภาครัฐ บริห ารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๒.๓) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๒.๔) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
มีความสามารถ มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๒.๕) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒.๖) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
(๒.๗) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๓.๑) จัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนระยะยาว เตรียมความพร้อมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในทุกสายงานทุกระดับ โดยวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อทิศทางการ

๖

พัฒนาองค์กร การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาการอบรมภายในและภายนอกองค์กร
รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงาน
(๓.๒) ปฏิรูปองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และทบทวน/ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
(๓.๓) มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสังคมระหว่างประเทศ กำกับดูแลนโยบาย
ที่องค์กรจะต้องดำเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
รวมถึงนำองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
(๓.๔) จัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้ านสังคมทันสมัยและสากล เป็นที่ยอมรับ
ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยครอบคลุมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มและสถานการณ์ทางสัง คม
องค์ความรู้และการเตือนภัยทางสังคม และเชื่อมโยงกับข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและตำบล
(๓.๕) ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร และนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการทำงาน เพื่อเป็นองค์กรที่ชาญฉลาด
(๓.๖) พัฒ นาการมีส ่ว นร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
ทั้งการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และการกำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วมเวทีสมัชชา การร่วมตรวจสอบ
การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

๒.๒

แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(๑) ประเด็น (หลัก) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ
เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัย แม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
๗

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะ
ที่ดีและสมวัย
แนวทางการพั ฒ นาที ่ ๓ จั ด ให้ ม ี ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี
พัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน
• เป้าหมายของแผนย่อย
- เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- เตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ พ่ อ แม่ ก่ อ นการตั้ ง ครรภ์ การเกิ ด
อย่ างมี คุณภาพ และการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
(๑.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒ นาที่ ๑ จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่ส อดรั บ กับ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปั ญหา
ที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผน
ชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิต
ที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
• เป้าหมายของแผนย่อย
- วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ปลู ก ฝั ง ความเป็ น คนดี มี ว ิ น ั ย พั ฒ นาทั ก ษะความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน สามารถ
อยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
(๑.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพั ฒ นาที ่ ๒ เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมการทำงาน
ที่พึงประสงค์และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน

๘

แนวทางการพั ฒ นาที ่ ๕ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา การปรั บ เปลี่ยน
ทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทำผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และ
อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
• เป้าหมายของแผนย่อย
- แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- การสร้างความรู้ ความเข้า ใจ สามารถวางแผนการเงิน และ
การออมการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ
(๑.๕) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพา
ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงในชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศการทำงาน
หลังเกษียณมีงานทำที่เหมาะสมเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็น
พื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม
(๑.๖) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้าง
ครอบครัวทีเ่ หมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑
แนวทางการพั ฒนาที ่ ๒ ส่ งเสริ มบทบาทการมี ส ่ วนร่ วมของภาครั ฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒ นาที่ ๓ พัฒ นาระบบฐานข้อมูล เพื่ อการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนา
๙

ต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วง
ชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน
ให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง การดูแลสมาชิกในครอบครัว สนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สนับสนุนบทบาท ในเชิงสร้างสรรค์สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว
- พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนเปิดพื้นที่และจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ การใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพ
- การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคนไทยอย่างมี
ทิศทาง และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต และเป็นธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มี
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
(๒) ประเด็น (รอง) พลังทางสังคม
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย
และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ
(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การเสริมสร้างทุนทางสังคม
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน
แนวทางการพัฒ นาที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน
แนวทางการพั ฒ นาที ่ ๔ ต่ อ ยอดการพั ฒ นาบนฐานทุ น ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม
๑๐

• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน จัดให้มีรูปแบบและระบบ
การสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาและจัดการตนเอง สร้างกลไก
การทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ สนับสนุนระบบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม การดำเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกัน
ทางสังคมที่ร่วมทำสิ่งที่สร้างสรรค์
- ปรับ เปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ
การยอมรั บ ของสั ง คมต่ อ เรื ่ อ งเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ เพิ ่ ม โอกาสของสตรี ใ นการทำงาน
เชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้นำของสตรีให้มีบทบาททางการเมือง
และการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น
(๒.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับ
สังคมสูงวัย
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยาม
สูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๒ ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- เตรียมความพร้อมในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
การออมและการลงทุ น ระยะยาวของคนตั ้ง แต่ก ่ อ นเกษีย ณอายุ สร้ า งแรงจูง ใจให้ ภ าคเอกชนหรื อ สถาน
ประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ
ประสบการณ์และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา ส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้สูงอายุมีกิจกรรมทำต่อเนื่องในทุกมิติ
- ส่งเสริมให้ผ ู้ส ูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ การทำงาน
หลังเกษียณ มีงานทำที่เหมาะสมเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้ องกับความจำเป็น
พื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม

๑๑

(๓) ประเด็น (รอง) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(๓.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ ๑ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคม
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกสำคัญของการกำจัดวงจรความเหลื่อมล้ำ
และความยากจน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
(๓.๒) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การคุ ้ ม ครองทางสั ง คมขั ้ น พื ้ น ฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงาน
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร เน้นการเข้าถึงทรัพยากร
ให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบอาชีพ และมีที่อยู่อาศัย
- สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และคนทุกกลุ่ม เน้นการเชื่อมโยงระบบข้ อมูล
สวัสดิการรายบุคคล พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรชุมชน ธุรกิจหรือองค์กรภาคประชาสังคม ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาว
(๓.๓) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุ ่ ม เป้ า หมาย
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพั ฒนาที ่ ๑ จั ดให้ ม ี ระบบและกลไกในการให้ ความช่ วยเหลื อ
กลุ่มเป้าหมาย
แนวทางการพั ฒ นาที ่ ๒ ส่ ง เสริ ม และจั ด หาโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน
ที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

๑๒

แนวทางการพัฒ นาที่ ๔ สนับสนุนให้มีการพัฒ นาและนำใช้ระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยและแผนแม่บทฯ
- พั ฒ นาระบบการคุ ้ ม ครองทางสั ง คมที ่ ม ี ค วามเหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยผลักดันและพัฒนามาตรการด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการและปัญหาของแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองจากความเปราะบางทางสังคม
ขยายระบบการคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งถือเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ถูกกำหนดไว้ในระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้
ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบใหม่อันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีให้สามารถ
เข้าถึงได้ ง่ า ย เพีย งพอต่ อ การดำรงชี ว ิ ต ตามความจำเป็ น พื ้ น ฐาน และคำนึ ง ถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและความยั่งยืนทางการคลัง
(๔) ประเด็น (รอง) ความมั่นคง
(๔.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๔.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- การให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง วิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ สนับสนุน และส่งเสริมการหารือ วางแผน
และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรอง ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ การ
หลบหนีเข้าเมือง และการแพร่ระบาดของยาเสพติด การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนปัญหาภัยพิบัติสำคัญที่ทำให้จำเป็นต้องมีการบริหาร
๑๓

จัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสำคัญของ
ประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
- ให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิด
ความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็ง จนเป็นพลังสำคัญในการปกป้อง
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม
(๕) ประเด็น (รอง) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(๕.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ
เป้ า หมายที ่ ๒ ภาครั ฐ มี ก ารดำเนิ น การที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- พัฒนาการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ เป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง มีการบูรณาการงาน พัฒนาบริการดิจิทัลมาประยุกต์ใ ห้
ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีหลากหลายช่องทาง
สามารถตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย
(๕.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับวิธีการทำงาน
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- มีส ่ว นร่ว มในการกำหนดนโยบายสัง คมระหว่ างประเทศ กำกับดู แ ล
นโยบายที่องค์กรจะต้องดำเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี รวมถึงนำองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคม

๑๔

- จัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสังคมทันสมัยและสากล เป็นที่ยอมรับ
ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยครอบคลุมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มและสถานการณ์ทางสังคมองค์
ความรู้และการเตือนภัยทางสังคม และเชื่อมโยงกับข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและตำบล
- ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร และนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน เพื่อเป็นองค์กรที่ชาญฉลาด
- พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมทั้ง
การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และการกำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วมเวทีสมัชชา การร่วม
ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
(๕.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒ นาที่ ๓ จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ก าร
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ปฏิรูปองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และทบทวน/ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
(๕.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดุลภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่ว นต่าง ๆ มี ส ่ว นร่วม
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะ
และสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

๑๕

- พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมทั้ง
การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และการกำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วมเวทีสมัชชา การร่วม
ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
(๕.๕) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย
เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บน
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและ
ออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้ า หมายของแผนย่ อ ยที ่ ๑ ภาครั ฐ มี ข ี ด สมรรถนะสู ง เที ย บเท่ า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- มี ส ่ว นร่ว มในการกำหนดนโยบายสังคมระหว่างประเทศ กำกับดูแล
นโยบาย ที่องค์กรจะต้องดำเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี รวมถึงนำองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาสังคม
- จัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสังคมทันสมัยและสากล เป็นที่ยอมรับ
ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยครอบคลุมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มและสถานการณ์ทางสังคมองค์
ความรู้และการเตือนภัยทางสังคม และเชื่อมโยงกับข้อมูล และสารสนเทศในระดับชุมชนและตำบล
- ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร และนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใช้ในการทำงาน เพื่อเป็นองค์กรที่ชาญฉลาด
- ยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ ในการพัฒนาบุคลากรด้าน
นโยบายสังคม
- พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
ทั้งการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และการกำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วมเวทีสมัชชา การร่ว ม
ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

๑๖

(๕.๖) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพั ฒ นาที ่ ๑ ปรั บ ปรุ ง กลไกในการกำหนดเป้ า หมายและ
นโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล
ในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุก ประเภท ให้มีความรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
• เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อยที่ ๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงาน
เพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- จัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนของ พม. ระยะยาว เตรียมความพร้อม
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกสายงานทุกระดับ โดยวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อ
ทิศทางการพัฒนาองค์กร การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพ การพัฒนาการอบรมภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงาน
๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัว
อบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับ
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
วัตถุประสงค์ที่ ๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้าหมายรวม
เป้าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
เป้าหมายรวมที่ ๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง

๑๗

เป้าหมายรวมที่ ๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย
สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
เป้าหมายรวมที่ ๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตร์ที่ (หลัก) ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา
ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
(๓.๒) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
แนวทางการพัฒนาที ่ ๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้ างสภาพแวดล้ อม
ที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนา
ประเทศอย่างเข้มแข็ง
๔) ยุทธศาสตร์ที่ (รอง) ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ทางสังคมของภาครัฐ
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก
(๔.๒) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒ นาที่ ๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๑๘

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
๕) ยุทธศาสตร์ที่ (รอง) ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(๕.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
(๕.๒) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้าง
กลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มี
ความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้รับสิทธิสวัสดิการและ ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
• เป้าหมาย
๑.๑) คนพิการทุกคนไม่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ
๑.๒) ฐานข้ อ มู ล คนพิ ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ฐานข้ อ มู ล สำคั ญ ต่ า ง ๆ อย่ า งมี
ความเป็นปัจจุบัน และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนพิการได้รับการ
สนับสนุนอย่างรอบด้าน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต

๑๙

• เป้าหมาย
๑.๑) ส่ ง เสริ ม ให้ เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาชนสามารถมี บ ทบาทในการ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในท้องที่
ของตน อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
๑.๒) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์
สุจริตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ
๑) พัฒ นาคนและสัง คมให้ มี คุ ณภาพเต็ ม ศั กยภาพและมีภ ูม ิ คุ้ ม กั นต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
๒) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชน
มีหลักประกัน และมีความมั่นคงในชีวิต
๓) สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
๔) พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการ
พัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติ ราชการเรื่อง พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย
(๑.๒) เด็ ก ปฐมวั ย ได้ ร ั บ การพั ฒ นาให้ เ จริ ญ เติ บ โตเต็ ม ศั ก ยภาพ
และมีพัฒนาการสมวัย

๒๐

(๑.๓) เด็ ก และเยาวชนมี ท ั ก ษะที ่ ส อดรั บ กั บ โลกในศตวรรษที ่ ๒๑
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
(๑.๔) วัยแรงงานมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้
(๑.๕) ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๑.๖) ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ
(๑.๗) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมของที่อยู่อ าศัย
ชุมชนและเมืองที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒) ตัวชี้วัด
(๒.๑) ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
(๒.๒) ร้อยละของครอบครัวที่มีทักษะด้านครอบครัว (Family Literacy)
(๒.๓) จำนวนนโยบายมาตรการด้านสตรีและครอบครัวที่นำไปสู่การปฏิบัติ
(๒.๔) ร้อยละของประชาชนที่มีเจตคติเชิงบวกด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
(๒.๕) ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านมาตรฐานสถานพัฒ นา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
(๒.๖) ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายหรือมาตรการที่เอื้อต่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
(๒.๗) ร้อยละของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนมีพัฒนาการสมวัย
(๒.๘) จำนวนนโยบายหรือมาตรการที่ส นับสนุนการพัฒ นาทั กษะเด็ ก
และเยาวชน เพื่อรองรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑
(๒.๙) ระดั บ ความสำเร็ จ ของการขั บ เคลื ่ อ นและพั ฒ นานโยบายหรื อ
มาตรการที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑
(๒.๑๐) ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
(๒.๑๑) จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุได้รับการการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
(๒.๑๒) จำนวนนโยบายหรือมาตรการที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๒.๑๓) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
(๒.๑๔) ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
(๒.๑๕) ร้อยละของชุมชนมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม
(๒.๑๖) ร้อยละของที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
(๒.๑๗) จำนวนครัวเรือนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน
(๒.๑๘) ร้ อ ยละความสำเร็ จ ตามแผนการฟื ้ น ฟู ช ุ ม ชนเมื อ งและ
การพัฒนาเมือง (เมืองใหม่)
๓) แนวทางการพัฒนา

๒๑

(๓.๑) พัฒนาศักยภาพครอบครัวในการสร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มี
ทักษะและความรอบรู้สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและ
ครอบครัวในชุมชนที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ มีการจัดระบบสนับสนุนครอบครัวอื่นๆ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศในการทำบทบาท
หน้าที่ในครอบครัวอย่าง เท่าเทียมกัน และมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางของบุคคลและครอบครัว
(๓.๒) ส่ ง เสริ ม การมี ง านทำของผู ้ ส ู ง อายุใ ห้ พ ึ ่ ง พาตนเองได้ ส นั บสนุน
มาตรการจูงใจทางการเงิน และการคลังให้ผ ู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุ จัดทำ
หลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มวัยส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุก
กลุ่มเร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
(๓.๓) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน จัดให้มีรูปแบบและ
ระบบการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาและจัดการตนเองได้
นำความรู้ท้องถิ่นและความรู้สมัยใหม่มาแก้ปัญหาในชุมชน รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนให้
มีความยั่งยืนและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน
(๓.๔) ผลักดันมาตรการให้ประชาชนได้เข้าถึงการจัดสวัสดิการที่สนองตอบ
ต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานและได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย สนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
ที่มีการออกแบบและใช้นวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของคนทุกกลุ่มได้อย่างอิสระ พัฒนานโยบายทีอ่ ยู่อาศัย
เพื่อให้ทุกครอบครัวเข้าถึงสิทธิหรือโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งขยายผลการพัฒนาเมืองใหม่ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal) และ
ฟื้นฟูเมืองให้เป็น Smart City และส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการลงทุนและระบบการเงินเพื่อที่อยู่ อาศัย
ที่ครอบคลุมและให้โอกาสคนทุกกลุ่มเข้าถึงรวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและแก้ไขปัญหาชุมชน
๔) แผนงาน/โครงการ
(๔.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
(๔.๒) โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง
(๔.๓) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่อยู่อาศัย
ชุมชนและเมืองที่เอื้อต่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
(๔.๔) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

๒๒

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรือ่ ง สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๑) เป้าหมาย ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
๒) ตัวชี้วัด
(๒.๑) สัดส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เข้าถึงมาตรการคุ้มครองทางสังคม
(๒.๒) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น
(๒.๓) ระดับความสำเร็จ ของการพั ฒ นาและขับ เคลื ่ อนนโยบายหรื อ ที่
มาตรการเกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) พั ฒ นาระบบการคุ ้ ม ครองทางสั ง คมที ่ ม ี ค วามเหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ผลักดันและพัฒนามาตรการด้านต่างๆ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กองทุน ทบทวนกลไก
ทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับชุมชนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการและปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ เข้าถึงสิทธิบริการขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างมีคุณภาพ
(๓.๒) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบและกลไกในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ชุมชนในรูปแบบการพึ่งพาตนเอง
๔) แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมแก่
กลุ่มเป้าหมาย
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
๑) เป้าหมาย ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
๒) ตัวชี้วัด
(๒.๑) จำนวนของภาคีเครือข่ายใหม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
(๒.๒) ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่าง
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) ส่งเสริมการสร้างพลังชุมชนให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม สนับสนุน
การรวมตัวของประชาชน ภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการ ส่งเสริมอาสาสมัคร ตลอดจนการรวม
พลังทางสังคมของคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
(๓.๒) ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้อ งถิ่น ให้เข้ ม แข็ ง
สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง เตือนภัย พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพึ่งพาตนเองได้
๒๓

๔) แผนงาน/โครงการ
(๔.๑) โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเป็น
หุ้นส่วนทางสังคม
(๔.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและสนับสนุนการสร้างจิตอาสา
ในประชากรทุกช่วงวัย
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการเรือ่ ง ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง และมีบุคลากรที่มีคุณภาพและการทำงานแบบมืออาชีพในระดับสากล
(๑.๒) งานบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการนำงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
(๑.๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กร
ที่มคี วามโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีภาพลักษณ์ที่เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
๒) ตัวชี้วัด
(๒.๑) ระดับความสำเร็จในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร
(๒.๒) ร้อยละความความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร
(๒.๓) ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
(๒.๔) ร้อยละของกระบวนงานที่ปรับเป็นดิจิทัล
(๒.๕) ร้อยละของการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นตามมาตรฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวง
(๒.๖) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัย
(๒.๗) ร้อยละของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) จัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนของกระทรวงฯ ระยะยาว พัฒนา
ระบบการบริหารกำลังคนให้มีความคล่องตัว มีการพัฒนาบุคลากรในกระทรวงฯ ให้มีความรู้ ความสามารถสูง
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลาง
นานาชาติ ในการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายสังคม
(๓.๒) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และทบทวน ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
(๓.๓) จัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสังคมทุกระดับ มีการนำข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจการบริหารจัดการ การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

๒๔

(๓.๔) ส่ ง เสริ ม การวิ จ ั ย พั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมเพื ่ อ สร้ า ง
องค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
(๓.๕) การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สร้างจิตสำนึกและค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร และประชากรทุกช่วงวัย
๔) แผนงาน/โครงการ
(๔.๑) โครงการการสร้างและพัฒนาบุคลากรกระทรวงฯ
(๔.๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน
(๔.๓) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงฯ ให้ทันสมัยด้วยการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
(๔.๔) โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒๕

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 46,978.4567 ล้านบาท

(ไม่รวมงบบุคลากร)

หน่วย : ล้านบาท

แผนปฏิบัติราชการ

๑. เรื่อง พัฒนาศักยภาพคน
ครอบครัว ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและสร้างระบบที่
เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

๒. เรื่อง สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

37,566.9339

37,566.9339

-

-

-

-

1. โครงการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย

31,008.6573

31,008.6573

-

-

-

-

2. โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การ
พึ่งพาตนเอง

821.1836

821.1836

-

-

-

-

3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และทางสังคมที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย

1,792.4220

1,792.4220

-

-

-

-

4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับ
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

3,944.6710

3,944.6710

-

-

-

-

รวม

7,108.9758

7,108.9758

-

-

-

-

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและ
การจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุม่ เป้าหมาย

7,108.9758

7,108.9758

-

-

-

-

๒๖

แผนปฏิบัติราชการ

๓. เรื่อง ส่งเสริมภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่
การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

๔. เรื่อง ยกระดับองค์กรสู่
การเป็นผู้นำทางสังคม

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

407.6507

407.6507

-

-

-

-

1. โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

109.9496

109.9496

-

-

-

-

2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและ
สนับสนุนการสร้างจิตอาสาในประชากรทุกช่วงวัย

297.7011

297.7011

-

-

-

-

1,894.8963

1,894.8963

-

-

-

-

1. โครงการการสร้างและพัฒนาบุคลากร
กระทรวงฯ

194.1722

194.1722

-

-

-

-

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำยุทธศาสตร์
นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน

676.0847

676.0847

-

-

-

-

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงฯ
ให้ทันสมัยด้วยการนำทคโนโลยีดิจทิ ัลมา
ประยุกต์ใช้

761.1992

761.1992

-

-

-

-

รวม

๒๗

แผนปฏิบัติราชการ

4. โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต

วงเงินรวม

263.4402

๒๘

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

263.4402

-

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ
-

-

-

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
กับยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 20 ปี

28

29

ส่วนที่ ๔ รายละเอียดแผนปฏิบตั ิราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน....กองการต่างประเทศ สป.พม. .........
พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1,143,400

877,800

1,175,300

777,000

4,042,500

ผลผลิต /โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค

1,143,400

877,800

1,175,300

777,000

4,042,500

กิจกรรมหลักเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม

1,143,400

877,800

1,175,300

777,000

4,042,500

1. งบดาเนินงาน

1,143,400

877,800

1,175,300

777,000

4,042,500

1.1 ค่าตอบแทน

-

120,000
-

3 ครั้ง

166,500
46,500

-

120,000
-

6 ครั้ง

574,500
94,500

3 เดือน

120,000

3เดือน

120,000

3 เดือน

120,000

12 เดือน

480,000

1.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (150 บาท x 10 คน x 35 วัน )
- ปฏิบัติงานวันหยุดราชการ ( 420 บาท x 10 คน x 10 วัน )

กทม.

3 ครั้ง

168,000
48,000

กทม.

3 เดือน

120,000

1.1 วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค ตาม
ภารกิจของกองการต่างประเทศ/กระทรวงฯ ให้แล้วเสร็จ /เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
1.2 กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน: ดาเนินการขออนุมัติที่เกี่ยวข้อง / รายงานผลการปฏิบัติงานและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัด:
1. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. มีผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต: การดาเนินงานตามภารกิจของกองการต่างประเทศ/กระทรวงฯ แล้วเสร็จ /เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลลัพธ์: การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค ตามภารกิจของกองการ
ต่างประเทศ/กระทรวงฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม แล้วเสร็จ /เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
1.1.2 ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานให้ราชการ
- ผูแ้ ทนด้านสิทธิเด็ก จานวน 1 คน x 20,000 บาท x 12 เดือน
- ผูแ้ ทนด้านสิทธิสตรี จานวน 1 คน x 20,000 บาท x 12 เดือน
1.1 วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) จานวน 2 คน ๆ ละ 20,000 บาท/เดือน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)
รวมจานวน 2 คน ได้แก่ ผู้แทนด้านสิทธิเด็ก จานวน 1 คน และ ผู้แทนด้านสิทธิสตรี จานวน 1 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน: เจ้าหน้าที่ดาเนินการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้แทนไทยใน ACWC เมื่อ
ผู้แทนฯ นาส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละเดือน
ตัวชี้วัด: เบิกค่าตอบแทนให้แก่ ผู้แทนฯ จานวน 2 คน ๆ ละ 20,000 บาท/เดือน
ผลผลิต: มีการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้แทนไทยใน ACWC ในแต่ละเดือน
ผลลัพธ์: ผู้แทนไทยใน ACWC ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้แทนไทยใน ACWC ในแต่ละเดือน / การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียนตามภารกิจของกองการต่างประเทศ/กระทรวงฯ เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ /เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ

1

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน กองกฎหมาย
พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถนุ ายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่า
งบประมาณ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางาน
ด้านสังคม
กิจกรรมหลัก : อานวยการสนับสนุนงานด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย
1.1 วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนากฎหมายด้านสังคมให้เป็นกลไก
ในการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
-เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาสังคมที่มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์
ตลอจนรองรับความก้าวหน้าของสังคมในทุก ๆ ด้าน
-เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายปฏิบัตริ าชการสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง

2 ฉบับ

153,400

3 ฉบับ

114,900

3 ฉบับ

166,300

2 ฉบับ

115,900

10 ฉบับ

721,500

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง และ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด:เชิงปริมาณ
-จานวนกฎหมายด้านพัฒนาสังคม ฯ ที่มีการ
พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้
จานวน 10 ฉบับ
ตัวชี้วัด:เชิงคุณภาพ
-กฎหมายที่มีการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
สิทธิตา่ ง ๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่
ผลผลิต : กฎหมายที่มีการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้
ผลลัพธ์ : กฎหมายที่มีการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ได้นาไปใช้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถนุ ายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่า
งบประมาณ
เป้าหมาย

เอกสารแนบ1

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน กองต่อต้านการค้ามนุษย์ (สป.พม.)

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและผลักดันนโยบาย และแผนปฏิบัติการระดับชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้เกิดผลในการปฏิบัติทุกระดับอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 – 2580 รวมถึง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ
และภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์อย่างครบวงจร
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
วิธีการ/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. การขับเคลื่อนการดาเนินงานคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัดและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมการขับเคลื่อน
การดาเนินการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามนโยบาย มาตรการ ข้อสั่งการ ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ทั้งในภาพรวม และระดับพื้นที่

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน
(กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ




( 76 จังหวัด)

5,118,200

4,859,100

5,042,900

4,859,100

<---------------------------------------------------------------------------2 เรื่อง -------------------------------------------------------------------------------------------->

2 เรื่อง

19,879,300

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
ตัวชีว้ ัด : เชิงปริมาณ
จานวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จานวน 2 เรือ่ ง คือ 1) การจัดบริการรองรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่มีความหลากหลายทางเพศ(LGBTQI+)
2) การสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายหลังสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ระดับพื้นที่
ตัวชีว้ ัด : เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 85 ของความสาเร็จของการนานโยบายและมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ
ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม (แผนปฏิบัติการ) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ผลลัพธ์
จานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนและแนวทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ
หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม สาคัญภายใต้กิจกรรมหลักฯ
1) การขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัด และคณะ
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2) เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
3) การจัดทารายงานผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของประเทศไทย ประจาปี 2564 และการจัดทารายงาน Progress Report
กลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์
4) การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน
(กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ และการป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์ ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างทีมสหวิชาชีพในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายพื้นที่เพิ่มกลุ่ม
เป้าหมาย/เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ ชุมชน รวมถึง
ในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน สตรีในวัยเรียน/
เข้าสู่วัยทางานประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แกนนาชุมชน ครู/อาจารย์
ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น รวมถึงภาคธุรกิจ (สถานประกอบการ และ
แรงงาน) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
วิธีการ/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. การอบรมและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และเสริมสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
2. การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน และความรูท้ ี่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยทุกช่องทาง เพื่อให้เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ตัวชีว้ ัด : เชิงปริมาณ
จานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์
และสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ จานวน 3,900 คน

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน
(กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ




( 76 จังหวัด)

3,095,000

3,090,000

<----------------------------- 1,900 คน -------------------------------------->

4,026,400

2,853,000

<------------------------------------ 2,000 คน -------------------------------------->

3,900 คน

13,064,400

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน
(กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด : เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 85 ของประชากรเป้าหมาย มีความตระหนักรูแ้ ละมีภูมิคุ้มกันสามารถ
ป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
ผลผลิต
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง ได้รับความรูเ้ รือ่ งการค้ามนุษย์
และการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
ผลลัพธ์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง มีภูมิคุ้มกันและเป็นผู้เฝ้าระวังใน
พื้นที่ได้
โครงการ/กิจกรรม สาคัญภายใต้กิจกรรมหลักฯ
1) วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายการ
เฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ จานวน 3,900 คน ประกอบด้วย
2.1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
2.2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์
3) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูผ้ ่านช่องทางเพซบุ๊กลุงเทียร์ หนูทิพย์
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เว็บไซต์ฐานข้อมูลฯ หรือช่องทางการออนไลน์อื่นๆ
รวมถึง สปอตวิทยุ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
กิจกรรมหลัก การคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์
วัตถุประสงค์
1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้ที่มีเหตุอันควรเชือ่ ว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ การช่วยเหลือ
ฟื้นฟู และพัฒนาให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัว และดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ




(สถานคุ้มครองฯ
สถานแรกรับ)

24,047,900

12,451,900

######

12,086,400

<---------------------------------------------------------------------------250 คน -------------------------------------------------------------------------------------------->

250 คน

62,940,800

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

2) ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการให้บริการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง ให้มีมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการ
สังคมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการสนับสนุนการจัดตั้งสถานคุ้มครองฯ
เอกชน เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้ที่มีเหตุควรเชือ่ ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้รับการคุ้มครองชัว่ คราว
ตามมาตรา 29)
วิธีการ/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. การสนับสนุนการดาเนินงานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ เพื่อรองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้ที่มีเหตุอันควรเชือ่ ว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่สถานคุ้มครองฯ
8 แห่ง และสถานแรกรับ 1 แห่ง
2. การพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3. การพัฒนาความร่วมมือด้านการช่วยเหลือในการส่งกลับผู้เสียหายฯ
ให้มีประสิทธิภาพ
4. การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองฯ
5. การพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมองค์ความรูท้ ีมสหวิชาชีพ/บุคลากร
เพื่อการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตัวชีว้ ัด : เชิงปริมาณ
จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และกลับคืน
สู่สังคม จานวน 250 คน
ตัวชีว้ ัด : เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 85 ของผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง
ตามกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน
(กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลผลิต
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ที่มีเหตุอันควรเชือ่ ว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง บาบัด ฟื้นฟู ศักยภาพตามกฎหมาย
ผลลัพธ์
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ที่มีเหตุอันควรเชือ่ ว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ มีภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเอง และเป็นผู้เฝ้าระวังปัญหาการ
ค้ามนุษย์ในชุมชน และไม่ตกเป็นผู้เสียหายซ้า
โครงการ/กิจกรรม สาคัญภายใต้กิจกรรมหลักฯ
1) การช่วยเหลือคุ้มครอง และบาบัด ฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการในหน่วยงาน
2) การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการช่วยเหลือ คุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
3) การเพิ่มประสิทธิการคัดแยก : ขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ
National Referral Mechanism
พัฒนาผู้เชีย่ วชาญการคัดแยก
4) แนวทางการให้บริการช่วงระยะเวลาฟื้นฟูและไตร่ตรอง (Reflection Period)
สาหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรเชือ่ ได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิด
ฐานค้ามนุษย์
5) สถานคุ้มครองแห่งความสุข : HAPPY SHELTER 1 Shelter 1 MDTs
6) สร้างอาชีพใหม่อย่างยัง่ ยืน : 1 Shelter 1 Employment ความร่วมมือกับ
ภาคประชาสังคมในการสร้างงาน สร้างอาชีพและการจัดหางานสาหรับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน
(กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน
(กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ



3,980,000

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายสาหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยจะให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
และให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างขวัญกาลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดาเนินคดี
และประชาชนที่แจ้งเบาะแสหรือแจ้งเหตุด้านการค้ามนุษย์
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน
ที่แจ้งเบาะแส
ตัวชีว้ ัด
1) จานวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ และคุ้มครองจากการค้ามนุษย์
จานวน 1,600 ราย
2) จานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ จานวน 65 โครงการ
3) จานวนคดีรางวัลนาจับและค่าตอบแทน จานวน 50 คดี
ผลสัมฤทธิ์
1) ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายจากราชการ
2) สามารถสนับสนุนการดาเนินโครงการได้มากยิง่ ขึน้
3) เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดาเนินคดี
ผลผลิต
1) การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2) การให้การสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

( 76 จังหวัด)

6,120,000

7,760,000

7,140,000

<---------------------------------------------------------------------------1,600 คน -------------------------------------------------------------------------------------------->
<-------------------------------------------------------------------------- 65 โครงการ ----------------------------------------------------------------------------------------->
<--------------------------------------------------------------------------- 50 คดี ----------------------------------------------------------------------------------------------->

25,000,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
3) การให้รางวัลนาจับและค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดาเนินคดี
และประชาชนที่แจ้งเบาะแส/เหตุ
ผลลัพธ์
1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาจากทางราชการ
2) สามารถดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
3) สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดาเนินคดี และประชาชนที่
แจ้งเบาะแส/เหตุ
โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนฯ
1) สนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2) ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3) รางวัลนาจับและค่าตอบแทน

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน
(กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตตรวจราชการ
พื้นทีด่ าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมา
ณ

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
กิจกรรมหลัก พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือคุ้มครองผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
1. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กลุ่มเปราะบาง ประชาชน และผู้
ประสบปัญหาทางสังคม ทีไ่ ด้รับ
บริการจากหน่วยงาน 50,000 ราย

กลุ่มเปราะบาง ประชาชน และผู้
ประสบปัญหาทางสังคม ทีไ่ ด้รับ
บริการจากหน่วยงาน 50,000 ราย

กลุ่มเปราะบาง ประชาชน และผู้
ประสบปัญหาทางสังคม ทีไ่ ด้รับ
บริการจากหน่วยงาน 50,000 ราย

กลุ่มเปราะบาง ประชาชน และผู้
ประสบปัญหาทางสังคม ทีไ่ ด้รับ
บริการจากหน่วยงาน 50,000 ราย

กลุ่มเปราะบาง ประชาชน และผู้
ประสบปัญหาทางสังคม ทีไ่ ด้รับ
บริการจากหน่วยงาน 200,000 ราย

1.2 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง ตามฐานข้อมูลเดิม และผู้ประสบปัญหารายใหม่
จานวน 200,000 ราย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน (1) ขออนุมัติโครงการ (2) ดาเนินการตาม
ระเบียบที่วางไว้
ตัวชี้วดั : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ /จานวนผู้ปรสบปัญหาทางสังคมทีไ่ ด้รับการช่วยเหลือ
ผลผลิต ศูนย์ช่วยเหลือสังคมมีบุคคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัตงิ านให้บริการประชาชน ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม และกลุ่มเปราะบางทีต่ อ้ งได้รับการให้ความช่วยเหลือ
ผลลัพธ์ ประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการทีม่ ีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ ผชิญอยู่

กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ จานวน 115 อัตรา เพื่อสามารถให้บริการ สายด่วน
1300 และมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีวิกฤติ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

P

กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม (ศปก.พม.) โดยจัดจ้างเจ้าหน้าที่
จานวน 12 อัตรา และการจัดประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ

P

P(25 จังหวัดๆ ละ
1 อัตรา รวม 25 อัตรา จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดสงขลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
กระบี่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี )

4878000

4878000

4878000

4878000

19512000

569250

558750

389250

28750

1546000

กิจกรรมที่ 3 การบารุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ (สายด่วน
1300) จานวน 1 ระบบ เพื่อสนับสนุนการทางานของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดจ้างบริษัทเอกชน
เข้ามาดาเนินการ ด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิก (E-bidding)

P

170000

510000

510000

510000

1700000

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการภายในศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศปก.พม. เพื่อ
บริหารและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ค่าทาการนอกเวลา สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น

P

672000

605000

605000

485000

2367000

P

375000

375000

375000

375000

1500000

P

17500

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม (ต่อ)
กิจกรรมที่ 5 งานเช่าระบบ Cloud Call Center (ค่าบริการรายเดือน) สายด่วน
1300 ส่วนกลาง 30 คู่สาย ส่วนภูมิภาค 76 คู่สาย (จังหวัดล่ะ 1 คู่สาย) รวมทั้งสิ้น
106 คู่สาย
กิจกรรมที่ 6 การจัดซื้อวัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อวัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อทดแทนของที่ชารุด ไม่สามารถใช้งานได้ (หมึกพิมพ์
เมาท์ คียบอร์ด)

รวม

6681750

12500

6926750

6769750

30000

6276750

26655000

เอกสารแนบ1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน กองตรวจราชการ
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
งบประมาณ
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นาทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

✓

✓

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(มกราคม - มีนาคม 2565)
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

5

1,023,600.00

5

859,400.00

5

2,869,200.00

5

1,584,300.00

5

6,336,500.00

998,600.00

5

844,400.00

5

2,844,200.00

5

1,569,300.00

5

6,256,500.00

498

101,200.00

ผลผลิต โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม ประสานและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
1. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

✓

✓

5

✓

✓

498

1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของผุ้
ตรวจราชการกระทรวง การสนับสนุนการตรวจสอบ
และประเมินผลประจากระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ บุคลากรในกองตรวจราชการ
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วน
ราชการสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
- ผุ้ตรวจราชการกระทรวง และเลขานุการผุ้ตรวจ
ราชการกระทรวง 24 คน
- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ 50 คน
- หน่วยรับตรวจ 498 หน่วย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจ
ราชการ รอบที่ 1 (Agenda Review)
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของหน่วยรับการตรวจราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทาง รวมถึง
เครือ่ งมือการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

1,200.00

498

-

498

50,000.00

498

50,000.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
งบประมาณ
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(มกราคม - มีนาคม 2565)
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิต : แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : แผนการตรวจราชการเป็นกรอบแนวทาง
สาหรับการตรวจราชการ ซึ่งการตรวจราชการเป็นกลไก
สาคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน อันจะทาให้การ
ปฏิบัตริ าชการตามภารกิจ แผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายรัฐบาล รวมถึง สามารถ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน มีความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และเกิด
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจน สามารถให้
หน่วยงานรับตรวจสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ผลลัพธ์ : หน่วยรับการตรวจราชการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทาง รวมถึงเครือ่ งมือการ
ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
สามารถเตรียมรับการตรวจราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) กิจกรรมการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress
Review)
ตัวชี้วัด : - ร้อยละ 85 ของข้อเสนอเชิงนโยบายจาก
ผลสรุปการตรวจราชการของกระทรวง พม. ที่นาไปสู่
การปฏิบัติ
- ร้อยละ 85 ของผลสำเร็จกำรดำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
- มีผลกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวง ร้อยละ 100
ผลผลิต : รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

✓

✓

498

-

498

-

498

636,400.00

498

100,000.00

498

736,400.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
งบประมาณ
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(มกราคม - มีนาคม 2565)
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : หน่วยรับการตรวจราชการสามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และปฏิบัตริ าชการโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำพำหนะ

-

-

150,000.00

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัตใิ ห้รำชกำร (ผู้ตรวจภำคประชำชน)
3) กิจกรรมการตรวจราชการ รอบที่ 3 (Evaluation)

100,000.00

486,400.00
✓

✓

498

✓

✓

8 กรม

-

498

-

250,000.00

-

486,400.00

498

287,000.00

498

188,200.00

498

475,200.00

8 กรม

231,600.00

8 กรม

69,600.00

8 กรม

386,000.00

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการ
ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : รายงานสรุปและประเมินผลการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ผลลัพธ์ : หน่วยรับการตรวจราชการมีการประเมินผล
ในภาพรวม ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า
ในการปฏิบัตงิ าน และการขับเคลื่อนงานตามประเด็น
การตรวจราชการประจาปี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การปฏิบัตริ าชการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) กิจกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจา
กระทรวง (ค.ต.ป.พม.)
ตัวชี้วัด : - ร้อยละ 85 ของผลสาเร็จการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมการตรวจราชการของ ค.ต.ป.กระทรวง
- มีผลกำรตรวจรำชกำรของ ค.ต.ป.กระทรวง
ร้อยละ 100
ผลผลิต : รายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามประเด็นการตรวจของ ค.ต.ป. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

75,400.00

8 กรม

9,400.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
งบประมาณ
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(มกราคม - มีนาคม 2565)
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลลัพธ์ : หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามผลสัมฤทธิข์ องแผนงาน โครงการสาคัญ และ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรฯ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำพำหนะ
5) กิจกรรมอานวยการและสนับสนุนการตรวจราชการ

9,400.00
66,000.00

9,400.00
-

1,600.00
180,000.00
50,000.00

1,600.00
18,000.00
50,000.00

22,000.00
264,000.00
100,000.00

✓

869,000.00

835,000.00

1,639,200.00

1,161,500.00

4,504,700.00

✓

53,000.00
53,000.00

ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนที่กาหนด
ผลผลิต : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลลัพธ์ : หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามผลสัมฤทธิข์ องแผนงาน โครงการ และตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ
งบลงทุน
ค่ำจัดซื้อเครือ่ งโปรเจคเตอร์
แผนพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

-

-

-

53,000.00
53,000.00

25,000.00

15,000.00

25,000.00

15,000.00

80,000.00

25,000.00

15,000.00

25,000.00

15,000.00

80,000.00

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร
1. กิจกรรมอานวยการและสนับสนุนการตรวจราชการ
ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

✓

เอกสารแนบ

1

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถนุ ายน 2565)

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก: อานวยการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนางานด้านสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์
1. โครงการสร้างการรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคม
1.1 วัตถุประสงค์

855,400

746,400

918,800

43,940

11,060

743,300

3,266,900

245,000

300,000

1) เพื่อให้ประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและสามารถ
เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความจาเป็นต้องใช้บริการ
สวัสดิการสังคมนั้น ๆ
2) เพื่อลดช่องว่างของสังคมระหว่างผูไ้ ด้เปรียบและ
เสียเปรียบของผูท้ ี่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสาร
3) เพื่อจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท
ความสาคัญของภาคประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคมในทุกระดับอย่างแท้จริงของภาค
ประชาชน ตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Governance)

1.2 กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน คนพิการ
ผูด้ ้อยโอกาส และผูส้ ูงอายุ ที่ประสบปัญหาสังคม

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 กิจกรรม

/

1 กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถนุ ายน 2565)

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

2) กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์
ทางสถานีโทรทัศน์ 1 กิจกรรม

/

1 กิจกรรม

300,000

3) กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สอื่ สิง่ พิมพ์ 3 ครั้ง

/
/

1 ครั้ง

66,000

4) กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจกระทรวง พม. ผ่านสือ่ Social Media 1
กิจกรรม
5) การจัดงานมอบรางวัล "คนดีเพื่อสังคม" 1 ครั้ง
6) การบริหารจัดการองค์กร ของกองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด: ร้อยละ 40 ของประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและเผยแพร่

ผลผลิต : มีสอื่ ประชาสัมพันธ์และช่องทางการสือ่ สาร
เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคม ที่
สามารถเข้าถึงประชาชนกลุม่ เป้าหมายอย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์ : ประชาชนกลุม่ เป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และ
สามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับการบริการสวัสดิการสังคม
จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง พม.

/
/

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
300,000

2 ครั้ง

132,060

198,060

247,547

247,547

393,860

87,373

481,233

461,540

367,540

541,470

366,240

1,736,790

เอกสารแนบ1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก อานวยการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. การบริหารงานทั่วไป
P
2. การพัฒนานโยบายฯ
2.1 กิจกรรมมการพัฒนาระบบสวัสดิการ
ข้อมูล
และการคุ้มครองทางสังคมที่สอดรับกับยุคการ
แนวทางการ
ระบาดของโรค COVID 19
พัฒนาระบบ
สวัสดิการของ
ไทยและ
ต่างประเทศ

P
- วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบำยรูปแบบสวัสดิกำรสำหรับกลุ่ม
เปรำะบำงในกำรลดควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคง
ในชีวิตหรือป้องกันผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโรค COVID -19

P

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

70,000.00

30,000.00

40,000.00
ข้อวิเคราะห์
และกรอบการ
ออกแบบ
สวัสดิการ

60,000.00

รายงานการ
ติดตามผล
การทดลองใช้
สวัสดิการ

40,000.00

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

10,000.00
ร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย
รูปแบบ
สวัสดิการ
สาหรับกลุ่ม
เปราะบางฯ

-

รวม

-

งบประมาณ

150,000.00
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย
รูปแบบ
สวัสดิการ
สาหรับกลุ่ม
เปราะบางฯ
ได้รับการเสนอ
คกก.
ระดับชาติที่
เกี่ยวข้องหรือ
ครม.พิจารณา

100,000.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
- กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปรำะบำง
- วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) จัดทำข้อวิเครำะห์และกำหนดประเด็นปัญหำ
และกำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
2) Policy Lab
3) นำข้อเสนอเชิงนโยบำยหำรือกับนักวิชำกำร
และปรับปรุงข้อเสนอ
4) ทดลองและติดตำมประเมินผล
5) นำข้อเสนอนโยบำยเสนอต่อ คกก.
ระดับชำติและ ครม. พิจำรณำเห็นชอบ และ
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อน
ตำมข้อเสนอนโยบำย
- ตัวชี้วัด : รำยงำนข้อเสนอเชิงนโยบำย
รูปแบบสวัสดิกำรสำหรับกลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
COVID-19
- ผลผลิต รำยงำนกำรศึกษำและจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยรูปแบบสวัสดิกำรสำหรับ
กลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19
- ผลลัพธ์ หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
พม. ที่เกี่ยวข้องได้นำข้อเสนอเชิงนโยบำยฯมำ
ร่วมกันขับเคลื่อน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 การจัดประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสวัสดิการและการ
คุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
กรอบแนวคิด
และขอบเขต
การจัดประชุม
เชิงวิชาการ

P
- วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่
นโยบำย พม. เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรและกำร
คุ้มครองทำงสังคมและแลกเปลี่ยนผลงำน
วิชำกำรและนโยบำยด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรและ
กำรคุ้มครองทำงสังคมในระดับนำนำชำติ
- กลุ่มเป้าหมาย นักวิชำกำร หน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชนและภำคประชำสังคม ทั้งไทย
และต่ำงประเทศ ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำยใต้
องค์กำรสหประชำชำติประเทศไทย จำนวน
400 คน

P

-

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ตอบรับการ
เข้าร่วมงาน
ประชุม

-

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
การประชุม
เชิงวิชาการ
นานาชาติ
เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบ
สวัสดิการฯ
จานวน 1 ครั้ง

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
สรุปผลการ
จัดประชุม
และข้อเสนอ
เชิงนโยบาย
ในการพัฒนา
ระบบ
สวัสดิการฯ

120,000.00

-

รวม
ค่าเป้าหมาย
ผลการประชุม
และข้อเสนอ
เชิงนโยบาย
ในการพัฒนา
ระบบ
สวัสดิการได้
เสนอต่อ
ผู้บริหาร พม.
หรือ ครม.
เพือ่ ทราบ

งบประมาณ

120,000.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
- วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตกำรจัด
ประชุม
2) ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วน ทั้งภำยใน
และภำยนอกประเทศ
3) จัดเสวนำ และสรุปข้อเสนอนโยบำยและ
ผลงำนต่ำง ๆ
- ตัวชี้วัด : ผลงำนวิชำกำรและนโยบำย
ทำงสังคมได้ถูกเสนอในกำรจัดประชุมอย่ำงน้อย
10 ข้อเสนอทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศ
- ผลผลิต ผู้เข้ำร่วมงำนจำกภำคส่วนต่ำงๆ
ในไทยและต่ำงประเทศ จำนวน 400 คน
- ผลลัพธ์ ผลงำนวิชำกำรหรือนโยบำยทำง
สังคมจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศได้
นำเสนอในกำรจัดประชุมวิชำกำรได้ถูกนำมำใช้
ประโยชน์โดยประชำชนหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

3. การพัฒนานวัตกกรมทางสังคม
3.1 กิจกรรมการจัดทาและทดลอง
นวัตกรรมทางสังคมในการลดผลกระทบทาง
สังคมอันเป็นผลจากการระบาดของโรค
COVID - 19 ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง

ข้อวิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหาสาคัญ
ด้านสังคมที่
จะถูกนามา
ป้องกันหรือ
แก้ไขและ
ข้อเสนอ
นวัตกรรมทาง
สังคม

P
- วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำนวัตกรรมทำง
สังคมในกำรป้องกันหรือบรรเทำผลกระทบจำก
กำรระบำดของโรค COVID 19
- กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปรำะบำง

P

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
จาก
ผู้เชี่ยวชาญ
และข้อมูล
รายละเอียด
การทดลอง
นวัตกรรมทาง
สังคมมาใช้
เพือ่ ลด
ผลกระทบ
ทางสังคมฯ

150,000.00
(Hackathon)

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
รายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผล
การทดลอง
นวัตกรรมทาง
สังคมมาใช้
เพือ่ ลด
ผลกระทบ
ทางสังคมฯ

50,000.00

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ใน
การทดลอง
การนา
นวัตกรรมทาง
สังคมมาใช้
เพือ่ ลด
ผลกระทบ
ทางสังคมฯ

-

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ข้อเสนอ
นวัตกรรมทาง
สังคมมาใช้
เพือ่ ลด
ผลกระทบ
ทางสังคมฯ
ผ่านความ
เห็นชอบของ
ผู้บริหาร พม.
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นาไปขับเคลื่อน
-

200,000.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
- วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) วิเครำะห์และกำหนดประเด็นปัญหำ
2) Hanckathon
3) ปรึกษำหำรือร่วมกับผู้เชี่ยวชำญ
4) จัดทำข้อเสนอนวัตกรรมทำงสังคม ทดลอง
และติดตำมประเมินผล
5) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ขับเคลื่อน
- ตัวชี้วัด : นวัตกรรมทำงสังคมที่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงคุณภำพชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย
- ผลผลิต นวัตกรรมทำงสังคมที่ได้ผ่ำนกำร
ทดลองและประเมินผล จำนวน 1 นวัตกรรม
- ผลลัพธ์ คุณภำพชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำยดี
ขึ้นหลังจำกที่มีนวัตกรรมทำงสังคมมำใช้ในกำร
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหำที่อยู่

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
3.2 การจัดนิทรรศการนานาชาตินวัตกรรม
กรอบแนวคิด
ทางสังคมสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
และขอบเขต
คนทุกช่วงวัย
การจัด
นิทรรศการ

P
- วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงำน
นวัตกรรมทำงสังคมจำกหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก พม. และภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ
- กลุ่มเป้าหมาย นักวิชำกำร หน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชนและภำคประชำสังคม ทั้งไทย
และต่ำงประเทศ ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำยใต้
องค์กำรสหประชำชำติประเทศไทย จำนวน
400 คน

P

30,000.00

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
การประชุม
ชี้แจงการจัด
นิทรรศการ
นานาชาติ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
จานวน
นวัตกรรมทาง
สังคมที่ได้รับ
การนาเสนอ
เพือ่ จัด
นิทรรศการ
นานาชาติ
อย่างน้อย 10
นวัตกรรม

20,000.00

50,000.00

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
การจับคู่หรือ
จัดทาข้อตกลง
ระหว่างภาคี
ต่างๆ ใน
การศึกษา
พัฒนาหรือนา
นโยบายหรือ
นวัตกรรมทาง
สังคมมาต่อ
ยอด
-

รวม
ค่าเป้าหมาย
ผลการจัด
นิทรรศการ
และข้อเสนอ
นวัตกรรมทาง
สังคมได้เสนอ
ต่อผู้บริหาร
พม.หรือ ครม.
เพือ่ ทราบ

งบประมาณ

100,000.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
- วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กำหนดกรอบกำรจัดงำน
2) ประสำนหน่วยงำนภำยในและภำยนอก พม.
3) คัดเลือกนวัตกรรมทำงสังคมที่จะนำมำใช้ใน
กำรจัดงำน หรือใช้ในกำรนำเสนอและวิพำกษ์
4) สนับสนุนกำรจัดทำข้อตกลงระหว่ำงภำคีต่ำงๆ

- ตัวชี้วัด : นวัตกรรมทำงสังคมที่นำเสนอ
ในกำรจัดนิทรรศกำรได้ถูกนำมำขยำยผลหรือ
ใช้ประโยชน์
- ผลผลิต จำนวนนวัตกรรมทำงสังคมหรือ
ข้อเสนอนวัตกรรมทำงสังคมที่ได้มีกำรถูกเสนอ
ในกำรจัดนิทรรศกำรอย่ำงน้อย 5 นวัตกรรม
ทำงสังคมทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศ
- ผลลัพธ์ กำรจับคู่หรือจัดทำข้อตกลง
ระหว่ำงกันในกำรศึกษำ พัฒนำหรือนำนโยบำย
หรือนวัตกรรมทำงสังคมมำต่อยอด

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ศูนย์พยากรณ์ทางสังคม
4.1 การบูรณาการข้อมูลและดิจิทัลของ
กระทรวง พม.
- กิจกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมบูรณาการข้อมูลและดิจิทัล
ของกระทรวง พม.
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีข้อมูลกำรทำงำน
เป็นชุดเดียวกันของทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเป็น
ระบบ
- กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่
กระทรวง พม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำคี
เครือข่ำย ประชำชน
- วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะกรรมกำรบูรณำกำรข้อมูล
เดือนละ 1 ครั้ง
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมบูรณำกำรข้อมูล
และดิจิทัลของกระทรวง พม. เดือนละ 1 ครั้ง
- ตัวชี้วัด : ระดับควำมสำเร็จในกำร
บูรณำกำรข้อมูลและดิจิทัลของกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
- ผลผลิต มีข้อมูลกำรทำงำนเป็นชุด
เดียวกันของทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

P

-

6 ครั้ง

10,000.00

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

6 ครั้ง

5,000.00

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

6 ครั้ง

5,000.00

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

6 ครั้ง

-

รวม
ค่าเป้าหมาย

24 ครั้ง

งบประมาณ

20,000.00

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

- ผลลัพธ์ ผู้บริหำรสำมำรถนำข้อมูลมำใช้
ในกำรวำงแผนงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประชำชนได้รับกำรบริกำร ควำมช่วยเหลือที่
รวดเร็วขึ้น
4.2 การจัดทาข้อมูล แนวโน้มสถานการณ์
ทางสังคม และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
(E-newsletter)
- กิจกรรม : การจัดทารายงานแนวโน้ม
ทางสังคมประจาเดือน
- วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำสถำนกำรณ์ควำม
เคลื่อนไหวทำงสังคมที่สำคัญ สำหรับนำไป
กำหนดหรือขับเคลื่อนนโยบำยและมำตรกำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหำรกระทรวง พม.
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยใน พม. และ
ภำยนอก พม.
- วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กำหนดประเด็นสำคัญเพื่อจัดทำรำยงำน
2) สืบค้น รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยนำดิจิทัล
มำใช้
3) ทบทวน วิเครำะห์ข้อมูล และยกร่ำงรำยงำน
4) นำเสนอรำยงำนต่อผู้บริหำร และหน่วยงำน
ต่ำง ๆ

P

-

3 เรื่อง

-

3 เรื่อง

-

3 เรื่อง

-

3 เรื่อง

-

12 เรื่อง

-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

- ตัวชี้วัด : ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
รำยงำนแนวโน้มสถำนกำรณ์ทำงสังคม
- ผลผลิต รำยงำนสถำนกำรณ์แนวโน้มทำง
สังคมประจำเดือน
- ผลลัพธ์ สถำนกำรณ์ทำงสังคมที่สำคัญ
ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกำรกำหนดแนวทำง
มำตรกำรและขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
- กิจกรรม : การจัดทาจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ (E-newsletter)
- วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลกำร
ดำเนินงำน สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี เป็นศูนย์กลำง
ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร
- กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริกำรของ พม.
ประชำชนทั่วไป และบุคลำกรของ พม.
- วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) กำหนดประเด็นในกำรจัดทำในกำรจัดทำ
จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ (E-newsletter)
2) กรม/กองต่ำงๆ ส่งข้อมูลตำมประเเด็นให้
กพน.
3) รวบรวมข้อมูลจำก และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์
(E-newsletter)

P

-

3 เรื่อง

-

3 เรื่อง

-

3 เรื่อง

-

3 เรื่อง

-

12 เรื่อง

-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 ครั้ง

120,000.00

- ตัวชี้วัด : ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ (E-newsletter)
- ผลผลิต จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์
(E-newsletter) ของ พม. รำยเดือน
- ผลลัพธ์ กลุ่มผู้รับบริกำรของ พม.
ประชำชนทั่วไป และบุคลำกร พม. ได้รับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ
ของ พม.
4.3 การขับเคลื่อนการพยากรณ์ทางสังคม
- กิจกรรม : การจัดเสวนาภาพอนาคตคน
และสังคมไทย
P
- วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนอนำคตศึกษำ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์งำนของ พม. ในกำรพยำกรณ์
ทำงสังคมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ
- กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่
กระทรวง พม. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรมองภำพ
อนำคต และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมเสวนำภำพอนำคตคนและ
สังคมไทย 1 ครั้ง

-

-

-

1 ครั้ง

120,000.00

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ตัวชี้วัด : ระดับควำมสำเร็จในกำรสร้ำง
เครือข่ำย ควำมร่วมมือในกำรทำงำนด้ำน
พยำกรณ์ทำงสังคม และมีข้อเสนอแนะในกำร
จัดทำภำพอนำคตด้ำนสังคม
- ผลผลิต เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ทำงำนร่วมกัน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยกำร
จัดทำภำพอนำคตด้ำนสังคม
- ผลลัพธ์ ผู้บริหำรกระทรวง และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอจำกกำร
พยำกรณ์ทำงสังคมไปใช้ในกำรกำหนดนโยบำย

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

เอกสารแนบ 1

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.พม.
พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
(มกราคม - มีนาคม 2565)
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ส่วนก
ภูมิภาค
ลาง (ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้าน
สังคม
กิจกรรมหลัก อานวยการและสนับสนุนงานด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี 2 กิจกรรม
1.1 ปช.ชปก.การจัดทาตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
บุคคลของหน่วยงานส่วนกลาง

P

60 คน

46,800

60 คน

46,800

1.2 ปช.ชปก.การจัดทาตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
บุคคลของ สนง.พมจ.

P

310 คน

24,000

310 คน

24,000

1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการในการ
ขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของส่วนราชการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล การแก้ไข
ปัญหาและการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการ ในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ โดยสามารถนาผลการปฏิบัติ
ราชการไปใช้ประกอบการให้คุณให้โทษต่อ
ผู้ปฏิบัตงิ านทุกระดับ

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนก
ภูมิภาค
ลาง (ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

60 คน

46,400

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

60 คน

46,400
48,600
27,000

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารถ่ายทอดตัวชี้วัด และ
เป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล และจัดทา
ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล เพื่อประกอบการ
จัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ

ตัวชี้วัด : ผลการประเมินส่วนราชการอยู่ในระดับสูง
กว่ามาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสานักงาน
ก.พ.ร.
ผลผลิต : คารับรองการปฏิบัตริ าชการระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น โดย
กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัตงิ านระดับ
บุคคลตามคารับรองที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของส่วนราชการ
ผลลัพธ์ : การปฏิบัตริ าชการตามคารับรองบรรลุตาม
เป้าหมายและสามารถผลักดันความสาเร็จตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็น
รูปธรรม
2. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
สป.พม. มี 7 กิจกรรม
2.1 ปช.ชปก.การจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
2.2 ปช.ชปก.การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0

P
P

2.3 ปช.ชปก.การจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม
จากภารกิจ

P

2.4 ปช.ชปก.การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดี

P

2.5 ปช.ชปก.การทบทวนกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนของสป.พม.

P

65 คน
60 คน

27,000

65 คน
60 คน

55 คน

44,200

55 คน

44,200

65 คน

48,600

65 คน

48,600

48,600

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนก
ภูมิภาค
ลาง (ระบุจังหวัด)

2.6 ปช.ชปก.ชี้แจงและกลั่นกรองผลงานตามเกณฑ์
รางวัลเลิศรัฐ

P

2.7 ปช.ชปก.จัดทาผลงานชิงรางวัล PMQA รายหมวด
(zoom)
2.8 ปช.ชปก.จัดทาแผนการจัดการความรู้ประจาปี

P

2.9 ปช.ชปก.เพื่อยกระดับคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ปี2565
1.1 วัตถุประสงค์
- สป.พม. มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรเพื่อนาองค์กร
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ที่เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง
เชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูง
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด สป.พม.
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ตัวชี้วัด : สป.พม. มีระบบการบริหารตามระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : หน่วยงานสป.พม. มีการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อนาองค์กรไปสู่ระบบราชการ
4.0
ผลลัพธ์ : สป.พม. สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ราชการ ก้าวไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
โดยมีการทางานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

P

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รวม
ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

30,000

80 คน

30,000

60 คน

0

60 คน

0

100 คน

24,000

100 คน

24,000

65 คน

48,600

65 คน

48,600

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

80 คน

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

P

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ กมพ. ปี 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

886,300

632,200

961,100

566,300

3,045,900

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้าน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

816,300

605,600

881,100

542,900

2,845,900

บุคลากร กมพ.

585,220 บุคลากร กมพ.

521,100 บุคลากร กมพ.

576,940 บุคลากร กมพ.

497,340 บุคลากร กมพ. 2,180,600

บุคลากร กมพ.

432,000 บุคลากร กมพ.

432,000 บุคลากร กมพ.

432,000 บุคลากร กมพ.

432,000 บุคลากร กมพ.

โครงการ พัฒนามาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ งานวิจัย และรายงานสถานการณ์ทางสังคม
1. โครงการบริหารส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการกองมาตรฐาน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการ กมพ.
1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
กมพ.
- เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการและติดตาม วิเคราะห์ รายงาน
สถานการณ์ทางสังคม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย

✓

153,220

89,100

144,940

65,340

1,728,000
452,600
-

-

- พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
- ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 8 อัตรา
- บุคลากรของหน่วยงาน

-

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

- การสนับสนุนและพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถยนต
- การบริหารจัดการ กมพ. ได้แก่ ค่าซื้อวัสดุสานักงาน ค่าซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ค่าเดินทางไปราชการ และค่าสวัสดิการต่างๆ

-

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ = ร้อยละความสาเร็จของการบริหารโครงการ
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ = ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การสนับสนุน
และ
ส่งเสริมการดาเนินงาน
ผลผลิต : ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

-

ผลลัพธ์ : บุคลากรได้รบั ความรู้ และสมรรถนะจากการดาเนินงาน

-

-

2. โครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยและงานวิชาการเพือ่ เสริม
ประสิทธิภาพงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

✓

1 แผนงาน
พมจ. 76 จ. 1 ระบบ
30 คน/ครั้ง

1 แผนงาน
54,450 1 ระบบ
30 คน/ครั้ง

1 แผนงาน
8,000 1 ระบบ
30 คน/ครั้ง

1 แผนงาน
6,000 1 ระบบ
30 คน/ครั้ง

1 แผนงาน
6,000 1 ระบบ
30 คน/ครั้ง

74,450

6,000

6,000

24,000

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนแผนงาน กลไก ระบบวิจัยและนวัตกรรม
ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ระบบบริหารจัดการการวิจัยและ
นวัตกรรม แก่หน่วยงานในระบบ ววน. ของ พม.
- ประชุมคณะกรมการบริหารนโยบายวิจัยและนวัตกรรม

6,000

6,000

- ประชุมเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรมมมการวิจัยใน
มนุษย์ของกระทรวง พม.

2,000

2,000

- ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

46,450

2.1 วัตถุประสงค์

4,000

46,450
-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

- ขับเคลื่อน กลไก ระบบวิจัยและนวัตกรรม
- ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ระบบบริหารจัดการการวิจัยและ
นวัตกรรม แก่หน่วยงานในระบบ ววน. ของ พม.
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ให้เป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอด
เทคโนโลยี นักประเมินผล และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาด
นางานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย
และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2.2 กลุ่มเป้าหมาย

-

- คณะกรรมการบริหารนโยบายงานวิจัยและนวัตกรรม
- คณะทางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตัวแทนหน่วยงานที่รบั ผิดชอบงาน
ด้านวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานสังกัด
พม.ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรมการบริหารนโยบายวิจัยและนวัตกรรม
- ประชุมเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรมมมการวิจัยใน
มนุษย์ของกระทรวง พม.
- ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ตัวชี้วัด :
1.จานวนแผนงานวิจัยที่ได้รบั การพิจารณาและได้รบั งบประมาณ
เพื่อสนับสนุนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายแผน ววน.
ของพม.
2.จานวนบุคลากรด้าน ววน. ของพม. ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
สามารถผลิตงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
3.มีระบบหรือกลไกการบริหารงานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

-

ผลผลิต : แนวทางการปรับปรุงระบบ กลไก และระเบียบบริหาร
งานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ และหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน ววน.ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-

ผลลัพธ์ :
1. กระทรวง พม.มีการปรับระบบกลไก และระเบียบการบริหาร
งานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรว
วน. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร ววน.
2. มีโครงการพัฒนานักวิจัยด้าน ววน. ของกระทรวง พม.โดยความ
ร่วมมือของภาควิชาการ
3. กระทรวง พม.มีเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์และกาหนด
นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย

-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. โครงการขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล (Data Driven Society)
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

2 เรื่อง
ร้อยละ 90

64,200

21,400

60,960

39,560

186,120

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางสังคม

42,800

-

39,560

-

82,360

- ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
ประเด็นทางสังคมในการจัดทารายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการทางานร่วมกัน (1.กาหนดแนวทางการจัดทา
รายงานฯ 2.กาหนดโครงสร้างศูนย์ข้อมูลทางสังคมระดับจังหวัด 3.
กาหนดแนวทางการเฝ้าระวังฯ)

21,400

21,400

- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลทาง
สังคมจังหวัด (ประชาสัมพันธ์)

21,400

21,400

- จัดพิมพ์เล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดปี 2565 (100
เล่ม)
3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสภาวการณ์ หรือประเด็นทางสังคม
(ISSUE) ที่ถูกต้อง เข้าถึงง่าย และสามารถนามากาหนดเป็น
มาตรการกลไกในระดับต่างๆ (จังหวัด กลุ่มจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย/
เชิงประเด็น) ตลอดจนสามารถนาไปสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อไปได้
3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนสสว.1-11 ผู้แทนสนง.พมจ. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมจานวน 20 คน
3.1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

✓

พมจ. 76 จ.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

39,560

39,560

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
ประเด็นทางสังคมในการจัดทารายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการทางานร่วมกัน
1 กาหนดแนวทางการจัดทารายงานฯ
2 กาหนดโครงสร้างศูนย์ข้อมูลทางสังคมระดับจังหวัด 3.กาหนด
แนวทางการเฝ้าระวังฯ)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลทาง
สังคมจังหวัด (ประชาสัมพันธ์)
- จัดพิมพ์เล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดปี 2565 (100
เล่ม)
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนงานสู่การเป็นศูนย์
ข้อมูลทางสังคมของจังหวัด
ผลผลิต : รายงานสถานการณ์ทางสังคมภาพรวม 1 เล่ม และศูนย์
ข้อมูลทางสังคมของจังหวัด 76 จังหวัด
ผลลัพธ์ : แหล่งรวบรวมข้อมูลทางสังคม ของสนง.พมจ. 76 จังหวัด
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการกาหนดนโยบาย หรือวางแผนใน
ระดับจังหวัดได้
กิจกรรมที่ 2 การจัดทารายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับประเทศ

21,400

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทาง
สังคม (ครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณากรอบแนวคิดการจัดทารายงานฯ
และแผนการดาเนินงาน ให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทารายงานฯ

21,400

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทาง
สังคม (ครั้งที่ 2) พิจารณาข้อสรุป ข้อมูลตามเป้าประสงค์ภายใต้
กรอบแนวความคิดระดับสากล

21,400

21,400

39,560

103,760

21,400

21,400

21,400

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ผลการจัดทารายงานประจาปี
- จัดพิมพ์เล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับประเทศปี 2565
(100 เล่ม)
3.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีการรายงานสถานการณ์ทางสังคม ที่สามารถประเมิน
สถานการณ์วเิ คราะห์ แนวโน้มของสังคมได้ตามลักษณะความ
รุนแรงของสภาพปัญหา และนาไปกาหนดทิศทางนโยบายในการ
พัฒนาสังคม เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 กลุ่มเป้าหมาย
- คณะทางานคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทารายงาน
สถานการณ์ทางสังคม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม
จานวน 20 คน
3.2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทาง
สังคม (ครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณากรอบแนวคิดการจัดทารายงานฯ
และแผนการดาเนินงาน ให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทารายงานฯ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทาง
สังคม (ครั้งที่ 2) พิจารณาข้อสรุป ข้อมูลตามเป้าประสงค์ภายใต้
กรอบแนวความคิดระดับสากล
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ผลการจัดทารายงานประจาปี
- จัดพิมพ์เล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับประเทศปี 2565
(100 เล่ม)

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
21,400

21,400
39,560

39,560

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานสถานการณ์ทาง
สังคมระดับประเทศ
ผลผลิต : รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับประเทศ
ผลลัพธ์ : ใช้ในการกาหนด ชี้นา สถานการณ์ทางสังคมเพื่อนาไป
กาหนดเป็นนโยบาย หรือมาตรการ กลไกในการขับเคลื่อนใน
หน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ
4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานทางสังคม เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนมาตรฐานของ พม. ให้เกิดความ
มั่นคงของมนุษย์ในทุกระดับ

พมจ. 76 จ.

อย่างน้อย
3 เรื่อง

69,970

4,500

237,200

-

311,670

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ในภาวะ
วิกฤตทางสังคม

65,470

-

100,000

-

165,470

- การประชุมทบทวนดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการจัดทา
รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย

19,200

19,200

- การประชุมวิพากย์รา่ งดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ฉบับปรับปรุง

12,000

12,000

✓

- การสังเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย
- การจัดทาเอกสารเผยแพร่ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับปรับปรุง
4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือให้ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อน
ปัญหาและสถานการณ์ของสังคมได้ทันสถานการณ์
4.1.2 กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานกระทรวงต่างๆ NGO และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- การประชุมทบทวนดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการจัดทา
รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย
- การประชุมวิพากย์รา่ งดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ฉบับปรับปรุง
- การสังเคราะห์ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย

100,000
34,270

100,000
34,270

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

- การจัดทาเอกสารเผยแพร่ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับปรับปรุง
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการทบทวน/พัฒนาชุดดัชีความ
มั่นคงของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อนปัญหาและ
สถานการณ์ของสังคมได้ทันสถานการณ์
ผลผลิต :
1. มีรายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ และเผยแพร่
ข้อเท็จจริงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม/แก้ไขปัญหาในแต่ละ
พื้นที่
2. มีชุดดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ที่เหมาะสมในภาวะปัจจุบัน
เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือภัยธรรมชาติ
ผลลัพธ์ : มีการส่งเสริมพัฒนามิติความมั่นคงของมนุษย์ เพื่พัฒนา
ค่าดัชนีฯ ให้สูงขึ้นจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
พม.
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนมาตรฐาน พม. สู่การปฏิบัติ

4,500

4,500

- การประชุมคณะกรรมการและคณะทางานมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4,500

4,500

137,200

-

146,200
9,000

- การประชุมทบทวนตัวชี้วดั มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.

19,200

19,200

- การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ. ฉบับปรับปรุง

12,000

12,000

- การสังเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.

100,000

100,000

- การจัดทาเอกสารเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ
สนง.พมจ. ฉบับปรับปรุง 2565

6,000

6,000

- การประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.
4.2.1 วัตถุประสงค์

-

-

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส่วนกลาง
(ระบุ
- เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการดาเนินงานมาตรฐานของ พม.
- เพื่อให้สะท้อนคุณภาพมาตรฐานและมีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติภารกิจประจาควบคู่กับการปฏิบัติตามาตรฐานฯ
- เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง

4.2.2 กลุ่มเป้าหมาย
- คณะกรรมการและคณะทางานมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, ผู้ทรงคุณวุฒ,ิ สสว. สนง.พมจ.
4.2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- การประชุมคณะกรรมการและคณะทางานมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- การประชุมทบทวนตัวชี้วดั มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.
- การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ. ฉบับปรับปรุง
- การสังเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.
- การจัดทาเอกสารเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ
สนง.พมจ. ฉบับปรับปรุง 2565
- การประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนมาตรฐาน พม.สู่การ
ปฏิบัติ
ผลผลิต :
1. มาตรฐานทางสังคมของ พม. ทั้ง 32 มาตรฐาน มีการขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีชุดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ. เป็นเครื่องมือที่
สามารถสะท้อนการพัฒนากระบวนการคุณภาพสู่การให้บริการได้
โดยไม่ซับซ้อนและมีความคล่องตัว

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ผลลัพธ์ : หน่วยงานของพม. ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้าน
มาตรฐานทางสังคม ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค สามารถดาเนินการ
ด้านมาตรฐานทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่บริการที่ดีต่อ
ประชาชน
5. โครงการการสร้างต้นแบบกลไกการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ข้ามชาติ (Transnational Social Work) ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

✓

พมจ. 76 จ.

40 คน/ครั้ง
เครือข่าย 11
ประเทศ

42,460

50,600

-

-

93,060

- ประชุมฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนา
สังคมไทยในต่างประเทศ

4,060

4,060

- จัดประชุมวิชาการสร้างต้นแบบกลไกการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ข้ามชาติ

38,400

38,400

- จัดประชุมวิชาการสร้างเครือข่าย "บวร" เพื่อการจัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ

38,400

38,400

- การจ้างทาเอกสารเผยแพร่สังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ
(Transnational Social Work) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

12,200

12,200

5.1 วัตถุประสงค์
- จัดประชุมฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนา
สังคมไทยในต่างประเทศ เพื่อหารือการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.
- จัดประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เพื่อ
สร้างต้นแบบกลไกการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ
- จัดประชุมวิชาการในการบูรณาการเสริมพลังเครือข่าย "บวร"
เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ

-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

- จ้างทาเอกสารเผยแพร่สังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ (Transnational
Social Work) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
5.2 กลุ่มเป้าหมาย
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับคนไทย
ในต่างประเทศ จานวน 35 คน
- บุคลากรภายในและภายนอกกระทรวง พม. ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ของกระทรวง ทั้งไทยและต่างประเทศ
- พระธรรมทูต มจร. สถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์
บุคคลากรภายในภายนอกกระทรวง พม. และเครือข่ายพัฒนา
สังคมไทยในต่างประเทศ
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงพม .จานวน 40 เล่ม
5.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนา
สังคมไทยในต่างประเทศ
- จัดประชุมวิชาการสร้างต้นแบบกลไกการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ข้ามชาติ
- จัดประชุมวิชาการสร้างเครือข่าย "บวร" เพื่อการจัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ
- การจ้างทาเอกสารเผยแพร่สังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ
(Transnational Social Work) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

-

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ
1. จานวนกลไกการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของกระทรวงฯ
ได้รบั การติดตามประเมินผล
2. บุคลากรกระทรวง พม. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ (Transnational Social Work
Practice) ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ
กลไกการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ของกระทรวง พม.
รวมทั้งบุคลากรของกระทรวง พม. ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ข้ามชาติ ได้รบั การพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
นาไปสู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของกระทรวง พม.
ผลผลิต : กลไกการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ของกระทรวง
พม. รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และเครือข่าย
การพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ได้รบั การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : กลไกการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ของกระทรวง
พม. มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลทาให้กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ
ของกระทรวงฯ ได้รบั โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการบริหารส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการกองมาตรฐาน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการ กมพ.
1.1 วัตถุประสงค์

✓

บุคลากร กมพ.

70,000

26,600

80,000

23,400

200,000

70,000 บุคลากร กมพ.

26,600 บุคลากร กมพ.

80,000 บุคลากร กมพ.

23,400

200,000

70,000

26,600

80,000

23,400

200,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
- เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกคอมพิวเตอร์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากรของหน่วยงาน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- การบริหารจัดการ กมพ. ได้แก่ ค่าซื้อวัสดุสานักงาน ค่าซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ = ร้อยละความสาเร็จของการบริหารโครงการ
ผลผลิต : ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ผลลัพธ์ : บุคลากรได้รบั ความรู้ และสมรรถนะจากการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงฯ

ลาดับ

โครงการ/ตัวชีว้ ัด/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมรอง/กิจกรรม/รายการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 64 พ.ย. 64

กลุ่มนโยบายและแผน
1

การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
- ประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
- การถ่ายทอดนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กลุ่มยุทธศาสตร์

1

ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวง และ สป.พม.

2

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวง และ สป.พม.

3

ประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวง และ สป.พม.

4

จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2566 ของกระทรวง และ สป.พม.

5

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

6

จัดทา PMQA หมวด 2

7

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงลงสู่การปฏิบัติ (4 ภาค) 4 ครั้ง

8

การจัดทาทบทวนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 2 ครั้ง

9

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาโครงการสาคัญ ประจาปี พ.ศ. 2567
ของกระทรวง

10 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการสาคัญ ประจาปี พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค. 64

ไตรมาสที่ 3

ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. 65

ส.ค. 65

ก.ย. 65

หมายเหตุ

ของกระทรวง
11 ประชุมเพื่อพิจารณาการให้คะแนนข้อเสนอโครงการสาคัญ ประจาปี
พ.ศ. 2567 ตามที่ พม. เป็นเจ้าภาพแผนแม่บท
12 เตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2567 ของ
กระทรวง และ สป.พม.
กลุ่มงบประมาณ
1 การทบทวนและวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของ พม. และ สป.พม.
- จัดประชุมเพื่อทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของ สป.พม.
- จัดประชุมเพื่อทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของ กระทรวง พม.
2 การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ พม. และ สป.พม.
- จัดประชุมเพื่อจัดทาคาของบประมาณเบื้องต้นในส่วนของ สป.พม.
และ กระทรวง พม.
- การจัดประชุมรับฟังนโยบายด้านงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง รมว.พม. และสานักงบประมาณ
3 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีง
บประมาณ พ.ศ. 2566 ในขั้นสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะอนุกรรมาธิการฯ
4 การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ พม. และสป.พม.
5 การติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในระดับพื้นที่ร่วมกับสานักงบประมาณ
กลุ่มการประเมินผล

1 งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2 งานคณะทางานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- จัดประชุมคณะทางานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สป.พม.
3 งานติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานใน สป.พม. ตามข้อสั่งการ
รมว. พม. ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานร
ระดับกองและเทียบเท่าของ สป.พม. ตามข้อสั่งการ รมว. พม.
ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
4 งานติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานและผลงานเด่นตาม
นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ของ พม.
- เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในเว็บไซต์ พม.
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3

(ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 – 25 กรกฎาคม 2565)
5 งานติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 3 ปี
(กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2565) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- จัดทาผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 3 ปี
(กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2565) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รอบ 3 ปี (กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2565) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6 งานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ของ พม./สป.พม.
- ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2565 ของ พม./สป.พม.
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
7 งานติดตามการนาเข้าโครงการและการรายงานความก้าวหน้า
โครงการ/ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
- จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการนาเข้าโครงการและการรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงานของหน่วยงานในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
- ติดตามการนาเข้าโครงการและการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานระดับกอง
และเทียบเท่าของ สป.พม. ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) เป็นรายเดือน/รายไตรมาส

8 งานติดตามการนาเข้าโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการ/
ผลการดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
- ติดตามการนาเข้าโครงการและการรายงานความก้าวหน้า
โครงการ/ผลการดาเนินงานตามแผน Big Rock ในระบบ eMENSCR
9 งานติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานระดับกองและ
เทียบเท่าของ สป. พม. ในระบบติดตามและประเมินผล สป.พม.
(Tracking and Budgeting System)
- ติดตามการนาเข้ากิจกรรม/โครงการ และรายงานผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานระดับกองและเทียบเท่าของ สป. พม.
ในระบบติดตามและประเมินผล สป.พม. (Tracking and
Budgeting System) เป็นรายเดือน/รายไตรมาส
10 งานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
11 งานโครงการสร้างที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร
(Senior Complex)
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการดาเนินงาน
โครงการที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
12 งานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม
“เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)”
- จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)”

- ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม
“เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
13 งานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการความเข้มแข็งของชุมชน (บวร)
- จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ
ความเข้มแข็งของชุมชน (บวร)
- ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการความเข้มแข็งของชุมชน
(บวร) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับจังหวัด
- ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ
ความเข้มแข็งของชุมชน (บวร) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในระดับจังหวัด
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(เอกสารแนบ 1)

2

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565

3

หน่วยงาน.............กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.พม..............................

4
5

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

M

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(ต.ค.-ธ.ค.64)
(ม.ค.-มี.ค.65)
(เม.ย.-มิ.ย.65)
(ก.ค.-ก.ย.65)
ค่า
ค่า
งบประมา ค่า
ค่า
ค่า
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ณ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมา

ยุทธศาสตร์..ที่ 4...ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นาทางสังคม..................
แผนงาน.....พืน้ ฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม..........
ผลผลิต.... ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนางานด้านสังคม.......................
กิจกรรมหลัก…อานวยการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคม

สสว.5 ขอนแก่น
กาญจนบุรี

และความมั่นคงของมนุษย์..........

กาแพงเพชร

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

นครสวรรค์

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

ปทุมธานี
พัทลุง
ร้อยเอ็ด
เลย

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง

สุราษฎร์ธานี

แสดงข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน
3) เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพ

อุตรดิตถ์

ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม

สุพรรณบุรี

เพียงพอหรือไม่

พิษณุโลก

4) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณการบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารด้านอื่น ๆ

ฉะเชิงเทรา

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอรวมทั้งการรายงาน

สสว. 2 ชลบุรี
สคม. เชียงราย

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวีธกี ารหรือมาตรการในการ

จันทบุรี

น่าน

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

สคม. บ้านศรีสุราษฎร์

ประสิทธิผล และประหยัด เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับการเงิน

สมุทรปราการ

6

10,000

7

-

6

10,000

4

0

23

20,000
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

6) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

สสว. 3 นครปฐม

และทันเหตุการณ์

สระแก้ว

1.2 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัด สป.พม ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2565
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ 2565
ตัวชี้วดั : …กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ผลผลิต : ....สามารถตรวจสอบได้ครบทุกหน่วยตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2565.....
ผลลัพธ์ : ...หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบฯ .....
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นครนายก

28 หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
29
30

D

มหาสารคาม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม
(ต.ค.-ธ.ค.64)
(ม.ค.-มี.ค.65)
(เม.ย.-มิ.ย.65)
(ก.ค.-ก.ย.65)
ค่า
ค่า
งบประมา ค่า
ค่า
ค่า
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ณ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมา

A
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
พืน้ ที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
รวม
(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.-มี.ค.63)
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ค่า
ค่า
ค่า
(ระบุจังหวัด)
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมา
ยุทธศาสตร์...............................................................................................................................................................................................
แผนงาน...พืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้า
1
8,800.00
2
1
8,700.00
17,500.00
และสร้างการเติบโตจากภายใน......................
ผลผลิต.... ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนางานด้านสังคม.......................
กิจกรรมหลัก...จัดทาข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคม
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 คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
แสดงข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน
3) เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอหรือไม่
4) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณการบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารด้านอื่น ๆ
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอรวมทั้งการรายงาน
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวีธกี ารหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ

A
87
6) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ
88 ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
89 และทันเหตุการณ์
90 1.2 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัด สป.พม ตามแผนการตรวจสอบภายใน
91 ประจาปีงบประมาณ 2563
92 1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
93
ดาเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจาปี
94 งบประมาณ 2563
95 ตัวชี้วดั : …กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ตามแผนการตรวจสอบ
96 ประจาปีงบประมาณ 2563
97 ผลผลิต : ....สามารถตรวจสอบได้ครบทุกหน่วยตามแผนการตรวจสอบภายใน
98 ประจาปีงบประมาณ 2563.....
99 ผลลัพธ์ : ...หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบฯ .....
100
101
102
103
104
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เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําป 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หนวยงาน กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กลุมการบริหารทรัพยากรบุคคล
พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
ภูมิภาค
การดําเนินงาน
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รวม

คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
ยุทธศาสตร 3 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานดานสังคม / โครงการบริหารจัดการกําลังคนของ พม.
กิจกรรมหลัก อํานวยการและสนับสนุนงานดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากร
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลและองคกรสูความสําเร็จ
1,344,290
346,590
คณะทํางาน/
224,200
คณะทํางาน/
381,200
คณะทํางาน/
392,300
คณะทํางาน/
1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบ
/
คณะทํางาน/
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
บริหารงานบุคคล
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
ผูปฏิบัติงานดาน
ผูปฏิบัติงานดาน
ผูปฏิบัติงานดาน
ผูปฏิบัติงานดาน
การบริหารงาน
การบริหารงาน
การบริหารงาน
การบริหารงาน
การบริหารงาน
บุคคล และ
บุคคล และ
บุคคล และ
บุคคล และ
บุคคล และ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
ใน สป.พม.
ใน สป.พม.
ใน สป.พม.
ใน สป.พม.
ใน สป.พม.
รวม 130 คน
รวม 130 คน
รวม 130 คน
รวม 130 คน
รวม 130 คน
รายละเอียดการดําเนินการในแตละไตรมาส
/
- การประชุมพิจารณาผลงาน
ของขาราชการเพื่อดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น

จํานวนผูไดรับ
การแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ชก.
และ ชพ.
43 คน

135,000

จํานวนผูไดรับ
การแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ชก.
และ ชพ.
31 คน

45,000

จํานวนผูไดรับ
การแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ชก.
9 คน

27,000

จํานวนผูไดรับ
การแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ชก.
9 คน

26,400

จํานวนผูไดรับ
การแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ชก.
และ ชพ.
92 คน

233,400

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
ภูมิภาค
การดําเนินงาน
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)
ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ บริหารระดับสูง ,
บริหารระดับตน , อํานวยการ
ระดับสูง , ชํานาญการพิเศษ
- ประชุมกลั่นกรองเงินเดือน ,
ประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ , การประชุมเพื่อ
พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป, ประชุม อกพ
กระทรวง , ประชุม อกพ.กรม,
ประชุมคณะกรรมการกําหนด
ตําแหนงะดับสูง

/

- การจัดพีธีมอบโล
และของที่ระลึกผูเกษียณ
อายุราชการ

/

- เดินทางไปราชการเพื่อ
ประเมินคางาน สอบสวนวินัย
และเขารวมสัมนาอบรมตางๆ

/

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย
จัดประชุมตางๆ
จํานวน 15 ครั้ง

งบประมาณ คาเปาหมาย
24,500
จัดประชุมตางๆ
จํานวน 15 ครั้ง

-

จํานวน 1 ครั้ง

7,800

งบประมาณ คาเปาหมาย
38,500
จัดประชุมตางๆ
จํานวน 16 ครั้ง

-

จํานวน 2 ครั้ง

41,000

จํานวน 2 ครั้ง

งบประมาณ คาเปาหมาย
24,800
จัดประชุมตางๆ
จํานวน 12 ครั้ง

รวม

งบประมาณ คาเปาหมาย
57,090
จัดประชุมตางๆ
จํานวน 58 ครั้ง

งบประมาณ
144,890

-

จํานวน ชรก.
และ
ลูกจางประจําที่
เกษียณอายุ
ราชการ ประมาณ
40 - 50 คน

125,600

จํานวน ชรก.
และ
ลูกจางประจําที่
เกษียณอายุ
ราชการ ประมาณ
40 - 50 คน

125,600

42,400

จํานวน 1 ครั้ง

9,000

จํานวน 6 ครั้ว

100,200

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
ภูมิภาค
การดําเนินงาน
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย
คณะทํางาน/
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การบริหารงาน
บุคคล จํานวน
30 คน

งบประมาณ
225,000

คาเปาหมาย
คณะทํางาน/
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การบริหารงาน
บุคคล จํานวน
30 คน

งบประมาณ
256,700

- การบริหารงานของกลุม
/
กบค. ที่เปนคาวัสดุ คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก
จํานวน 2 คน คาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของ
ขาราชการและเจาหนาที่
จํานวน 12 เดือน
1.1.1 วัตถุประสงค
- เพื่อใหมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและสอดคลองกับการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม
- เพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทํางานเปนทีมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คาเปาหมาย
คณะทํางาน/
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การบริหารงาน
บุคคล จํานวน
30 คน

งบประมาณ
130,000

คาเปาหมาย
คณะทํางาน/
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การบริหารงาน
บุคคล จํานวน
30 คน

1.1.2 กลุมเปาหมาย : คณะทํางาน/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล และผูมีสวนเกี่ยวของในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวม 130 คน
1.1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.1.3.1 สนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- สนับสนุนการดําเนินงานฝายสรรหา บรรจุแตงตั้งและประเมินบุคคล เชน การสอบแขงขันขาราชการ และพนักงานราชการ คาตอบแทนคณะกรรมการอานผลงานวิชาการตางๆ
- สนับสนุนการดําเนินงานฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ เชน การประชุมเลื่อนเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ ฯลฯ
- สนับสนุนการดําเนินงานฝายวางแผนและวิเคราะหอัตรากําลัง เชน การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง คาตอบแทนคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพของงาน
- สนับสนุนการดําเนินงานฝายวินัย เชน การประชุม อกพ.กระทรวง อกพ.สป. และคาใชจายในการดําเนินการสอบทางวินัยตางๆ
- สนับสนุนการดําเนินงานฝายสวัสดิการและธุรการ เชน การจัดทําหนังสือ/วารสาร โล ผูเกษียณอายุราชการประจําป การตรวจสุขภาพประจําป
- คาใชจายอื่นในกลุมการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เชน คาจางเหมาบริการ 2 ราย คาอาหารทําการนอกเวลา คาวัสดุตางฯ
1.1.3.2. ติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : รอยละ 80 จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลผลิต ขอเสนองานดานการบริหารงานบุคคล
ผลลัพธ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

งบประมาณ
128,500

รวม
คาเปาหมาย
คณะทํางาน/
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การบริหารงาน
บุคคล จํานวน
30 คน

งบประมาณ
740,200

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําป 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หนวยงาน กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กลุมอํานวยการ
พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ภูมิภาค
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

คาเปาหมาย งบประมาณ
ยุทธศาสตร 3 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานดานสังคม
กิจกรรมหลัก อํานวยการและสนับสนุนงานดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2. โครงการพัฒนาระบบงาน
/
ขรก. พนักงาน 1,001,210
ใหบริการของกองกลาง
และจนท. ของ
และการดําเนินงานเฉลิมพระ
กระทรวง พม.
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
ตาง ๆ

(มกราคม - มีนาคม 2565)
คาเปาหมาย

ขรก. พนักงาน
และจนท. ของ
กระทรวง พม.

งบประมาณ

(เมษายน - มิถุนายน 2565)
คาเปาหมาย

1,001,210 ขรก. พนักงาน
และจนท. ของ
กระทรวง พม.

งบประมาณ

รวม

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
คาเปาหมาย

1,001,210 ขรก. พนักงาน
และจนท. ของ
กระทรวง พม.

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

1,000,910 ขรก. พนักงาน
และจนท. ของ
กระทรวง พม.

4,004,540

2.1 วัตถุประสงค
2.1.1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในหลักการการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตรเปาประสงค และกลยุทธกอนการแปลงไปสูแผนงาน/โครงการและกิจกรรม
2.1.2. เพื่อใหบุคลากรเกิดทักษะในการแปลงยุทธศาสตรไปสูแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมตลอดจนการบูรณาการแผนไดอยางองครวม
2.1.3. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการใหบริการแบบมุงผลสัมฤทธิ์
2.1.4. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลตางๆ รวมทั้งสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานพระราชดําริ พระราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ
2.1.5. เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนกลุมเปาหมายเกี่ยวกับความเปนมาและความสําคัญของวันมหามงคลตางๆ
2.1.6. เพื่อใหผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ และกลุมเปาหมายในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดเขารวมกิจกรรมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลตาง ๆ
2.2 ตัวชี้วัด :
2.2.1 เชิงปริมาณ :
- รอยละของงานบริหาร งานอํานวยการสนับสนุนและงานตามภารกิจที่สามารถสนับสนุนภารกิจของกระทรวงได
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริมการทํากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลตาง ๆ

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ภูมิภาค
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย

คาเปาหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

2.2.2 เชิงคุณภาพ :
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลตาง ๆ

2.3 ผลผลิต
- งานบริหาร งานอํานวยการสนับสนุน และงานตามภารกิจที่สามารถสนับสนุนภารกิจของกระทรวงได
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลตาง ๆ
2.4 ผลลัพธ
- บุคลากรไดรับการพัฒนาและสงเสริมการทํากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลตาง ๆ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย

งบประมาณ

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําป 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หนวยงาน กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กลุมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสงเสริมองคกร
พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ภูมิภาค
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร 3 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานดานสังคม
กิจกรรมหลัก อํานวยการและสนับสนุนงานดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากร
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนบุคลากรและองคกรสูความสําเร็จ
3.1 โครงการ : พัฒนาบุคลากร
/
/
กทม.
สป.พม. ตามเสนทาง
และ
ความกาวหนาในสายอาชีพ
ปริมณฑล
(Career Path) จํานวน 3
หลักสูตร
รายละเอียดการดําเนินการในแตละไตรมาส
(1) หลักสูตรโครงการฝกอบรม
/
/
บุคลากรภายใต
กทม. สังกัด สป.พม. ทั้ง
SMART People - SMART
และ
สวนกลางและ
Organization "5Qs"
ปริมณฑล สวนภูมิภาค
Emotional Excellence
จํานวน 250 คน
(จํานวน 2 รุน)
(2) หลักสูตรการเสริมสราง
ทักษะการคิดวิเคราะห และ
การแกปญหา

60,000

บุคลากรภายใต 180,000
สังกัด สป.พม. ทั้ง
สวนกลาง จํานวน
120 คน

บุคลากรภายใต
สังกัด สป.พม. ทั้ง
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค
จํานวน 250 คน

งบประมาณ

60,000

(เมษายน - มิถุนายน 2565)
คาเปาหมาย

งบประมาณ

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
คาเปาหมาย

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ภูมิภาค
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

(3) หลักสูตรการสอนงานเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง และการเปน
ผูนําที่เปนแบบอยางโดยการ
โคช (Coaching) และการเปนพี่
เลี้ยง (Mentoring)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย งบประมาณ
บุคลากรในสวน 212,000
ภูมิภาค พมจ./
หัวหนากลุม/ฝาย
ระดับชพ./ชก.
จํานวน 50 คน

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย

งบประมาณ

3.1.1 วัตถุประสงค :
- เพื่อใหบุคลากรในสังกัด สป.พม. สวนกลางและสวนภูมิภาคมีความรู และทักษะสอดคลองตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
- เพื่อใหบุคลากรที่เปนผูบังคับบัญชาไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการรับบทบาทโคชและผูสอนงานอยางเปนระบบและสามารถนําไปใชในการสนับสนุนสงเสริมในการปฏิบัติงานตอไป
3.1.2 กลุมเปาหมาย :
หลักสูตร (1) สําหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ จํานวน 2 รุน ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน
หลักสูตร (2) บุคลากรระดับชํานาญการ จํานวน 100 คน
หลักสูตร (3) บุคลากรในสวนภูมิภาค พมจ./หัวหนากลุม/ฝายระดับชพ./ชก. จํานวน 50 คน
3.1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน :
1. อนุมัติหลักการโครงการ / จัดทําหลักสูตร
2. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน จํานวน 3 หลักสูตร
3. สรุปประเมินเสนอผูบริหาร
3.2 โครงการ : เสริมสรางความ
ผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร สป.พม.

/

/
กทม.
และ
ปริมณฑล

บุคลากรภายใต 103,940
สังกัด สป.พม. ทั้ง
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค
จํานวน 120 คน

103,940

3.2.1 วัตถุประสงค :
เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร ทุมเท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.พม. และ ประเมินผลการดําเนินการตามแผนเสริมสราง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป.พม.

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ภูมิภาค
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

3.2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน :
1. อนุมัติหลักการโครงการ / จัดทําโครงการ/กิจกรรม
2. ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
3. สรุปประเมินเสนอผูบริหาร
3.3 โครงการ : ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

/

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

ขรก. และ จนท.
ในสํานัก/กอง/
ศูนยและ
หนวยงานในสังกัด
สป.พม.สวนกลาง
จํานวน 50 คน

6,200

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

ขรก. และ จนท.
ในสํานัก/กอง/
ศูนยและ
หนวยงานในสังกัด
สป.พม.สวนกลาง
จํานวน 50 คน

6,200

ขรก. และ จนท.
ในสํานัก/กอง/
ศูนยและ
หนวยงานในสังกัด
สป.พม.สวนกลาง
จํานวน 50 คน

6,200

รวม
คาเปาหมาย

งบประมาณ

18,600

3.3.1 วัตถุประสงค :
1. เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑที่กําหนด
2. เพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสํานัก/กอง/ศูนย และหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ใหสามารถปฏิบัติไดจริง
มีความตอเนื่องและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
3. เพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทํารายงานการควบคุมภายในที่สามารถปฏิบัติไดจริง มีความตอเนื่องและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
ไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
3.3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน :
1. อนุมัติหลักการโครงการ / จัดทําหลักสูตร
2. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
3. สรุปประเมินเสนอผูบริหาร
3.4 โครงการ : การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู
ของกองกลาง

/

/
กทม.
และ
ปริมณฑล

ขรก. และ จนท.
ในสังกัด สป.พม.
จํานวน 90 คน

72,700

72,700

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ภูมิภาค
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย

คาเปาหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

3.4.1 วัตถุประสงค :
1. เพื่อใหบุคลากรของ สป.พม. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติงาน
2 เพื่อใหบุคลากรของ สป.พม. รับทราบกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถทําความเขาใจไดงาย
3 เพื่อใหบุคลากรของ สป.พม. สามารถนําขั้นตอนการปฏิบัติงานมาใชไดอยางถูกตอง และเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย

งบประมาณ

3.4.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู โดยการบรรยายถายทอดองคความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งการระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดกระบวนงานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 2 : การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ สป.พม.
3.5 กิจกรรม บริหารจัดการภายในกลุมงาน
3.5.1 คาวัสดุสํานักงาน
3.5.2 คาจางเหมาบริหาร
จํานวน 4 คน
3.5.3 คาวัสดุคอมพิวเตอร
3.5.4 คาน้ําดื่ม/คาผานทางดวน

15,000
180,000

15,000
180,000

15,000
180,000

180,000

45,000
720,000

12,000
1,250

12,000
1,250

11,000
1,250

1,250

35,000
5,000

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําป 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หนวยงาน กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กลุมออกแบบเพื่อกลุมเปาหมายพิเศษ
พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ภูมิภาค
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

คาเปาหมาย

คาเปาหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

(เมษายน - มิถุนายน 2565)
คาเปาหมาย

งบประมาณ

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
คาเปาหมาย

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร ดานการสรางโอกาสและความเสมอทางสังคม
แผนงาน พื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานดานสังคม
กิจกรรมหลัก อํานวยการและสนับสนุนงานดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4. กิจกรรมการออกแบบ
หนวยงานใน
168,400
หนวยงานใน
168,400
หนวยงานใน
168,400
หนวยงานใน
168,400
หนวยงานใน
673,600


สังกัดสํานักงาน
สังกัดสํานักงาน
สังกัดสํานักงาน
สังกัดสํานักงาน
สังกัดสํานักงาน
สิ่งกอสรางและสิ่งอํานวย
(77
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ความสะดวก
จังหวัด) ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
และความมั่นคง
และความมั่นคง
และความมั่นคง
และความมั่นคง
ของมนุษย กรม
ของมนุษย กรม
ของมนุษย กรม
ของมนุษย กรม
ของมนุษย กรม
พัฒนาสังคมและ
พัฒนาสังคมและ
พัฒนาสังคมและ
พัฒนาสังคมและ
พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กรม
สวัสดิการ กรม
สวัสดิการ กรม
สวัสดิการ กรม
สวัสดิการ กรม
กิจการสตรีและ
กิจการสตรีและ
กิจการสตรีและ
กิจการสตรีและ
กิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
สถาบันครอบครัว
สถาบันครอบครัว
สถาบันครอบครัว
สถาบันครอบครัว
กรมกิจการ
กรมกิจการ
กรมกิจการ
กรมกิจการ
กรมกิจการ
ผูสูงอายุ และกรม
ผูสูงอายุ และกรม
ผูสูงอายุ และกรม
ผูสูงอายุ และกรม
ผูสูงอายุ และกรม
กิจการเด็กและ
กิจการเด็กและ
กิจการเด็กและ
กิจการเด็กและ
กิจการเด็กและ
เยาวชน
เยาวชน
เยาวชน
เยาวชน
เยาวชน
4.1 วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนารูปแบบสิ่งกอสราง และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเปนมาตรฐานตามกลุมเปาหมาย และเปนสากล
- เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการใหบริการแบบมุงผลสัมฤทธิ์

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ภูมิภาค
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย

คาเปาหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย

4.2 กลุมเปาหมาย
- หนวยงานในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการผูสูงอายุ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน
4.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ออกสํารวจพื้นที่ตามหนวยงานเพื่อการกอสรางหรือซอมแซม/ปรับปรุง
- ออกแบบและคํานวณโครงสราง งานออกแบบสถาปตยกรรม,งานวิศวกรรมโยธา,งานติดตามและประเมินผลงานสิ่งกอสราง
- ออกแบบสถาปตยกรรม เขียนแบบสถาปตยกรรม คํานวณโครงสราง เขียนแบบโครงสราง แบบแปลนอาคาร ประมาณราคา
- หนวยงานนําแบบแปลนและประมาณราคาจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
- งานกอสรางตามสัญญา ควบคุมงานกอสรางซอมแซมและปรับปรุง ตามแบบแปลนและสัญญา
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ :
- รอยละ 100 ของการจัดทําแบบแปลนแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ :
- รอยละ 100 ของสิ่งกอสรางเปนไปตามมาตรฐาน
- ระดับ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดการระบบฐานขอมูลแบบแปลนสิ่งกอสราง
ผลผลิต : ไดจํานวนชิ้นงานตามงบประมาณของแตละกรม ที่จัดทําคําของบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ผลลัพธ : หนวยงานนําแบบแปลนและประมาณการใชกอสรางตามคําของบประมาณ

งบประมาณ

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําป 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หนวยงาน กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กลุมการคลัง
พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
ภูมิภาค
การดําเนินงาน
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

คาเปาหมาย
งบประมาณ
คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานดานสังคม / โครงการบริหารจัดการกําลังคนของ พม.
กิจกรรมหลัก อํานวยการและสนับสนุนงานดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลและองคกรสูความสําเร็จ
5.1 กิจกรรมการบริหาร
ขาราชการ
343,700
ขาราชการ

จัดการงานการเงินการคลัง
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
เหมาบริการ
สังกัด สป.พม.
สังกัด สป.พม.
สวนกลาง และ
สวนกลาง และ
เจาหนาที่ผู
เจาหนาที่ผู
ปฎิบัติงาน
ปฎิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน
เกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี ในสวน
และบัญชี ในสวน
ภูมิภาค
ภูมิภาค
รายละเอียดการดําเนินการในแตละไตรมาส

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

รวม

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

251,300

ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
สังกัด สป.พม.
สวนกลาง และ
เจาหนาที่ผู
ปฎิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี ในสวน
ภูมิภาค

299,300

ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
สังกัด สป.พม.
สวนกลาง และ
เจาหนาที่ผู
ปฎิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี ในสวน
ภูมิภาค

300,050

ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
สังกัด สป.พม.
สวนกลาง และ
เจาหนาที่ผู
ปฎิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี ในสวน
ภูมิภาค

1,194,350

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
ภูมิภาค
การดําเนินงาน
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รวม

คาเปาหมาย
เจาหนาที่ผู
ปฎิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี ใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค
จํานวน 300 คน

งบประมาณ
55,600

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย

งบประมาณ

คาเปาหมาย
เจาหนาที่ผู
ปฎิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี ใน
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค
จํานวน 300 คน

งบประมาณ
55,600

- จัดประชุมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญชี ประจําป 2565



- โคงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการคลัง



เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การคลัง จํานวน 2
อัตรา

90,000

เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การคลัง จํานวน 2
อัตรา

90,000

เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การคลัง จํานวน 2
อัตรา

90,000

เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การคลัง จํานวน 2
อัตรา

90,000

เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การคลัง จํานวน 2
อัตรา

360,000

- คาอาหารทําการนอกเวลา
กลุมการคลัง



96,300

ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
สังกัด สป.พม.

144,300

ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
สังกัด สป.พม.

145,050

ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
สังกัด สป.พม.

481,950



ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
สังกัด สป.พม.

96,300

- คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานตางๆ จัดซื้อสมุดคุม
ตางๆ จัดทําตรายาง และคาน้ํา
ดื่ม

ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
สังกัด สป.พม.

- คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร



15,000

ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน

15,000

ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน

15,000

ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน

60,000



ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน

15,000

- คาใชจายในจัดประชุมเพื่อ
ติดตามงาน และชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงานกอนสิ้น
ปงบประมาณ

ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน
ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน

71,800

10,000

40,000

5,000

40,000

5,000

35,000

10,000

186,800

30,000

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
ภูมิภาค
การดําเนินงาน
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย
ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน

งบประมาณ
คาเปาหมาย
5,000
ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน

งบประมาณ
5,000

คาเปาหมาย

งบประมาณ
คาเปาหมาย
5,000
ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน

- คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ อบรมสัมมนาตางๆ
รวมถึงคาลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินการ
5.2ั วัตถุประสงค : - เพื่อใหการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และงบประมาณ ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีประสิทธิภาพ

รวม

งบประมาณ
คาเปาหมาย
5,000
ขาราชการและ
เจาหนาที่ รวม 22
คน

งบประมาณ
20,000

- เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย ประโยชนที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และ ประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑและระเบียบกําหนดไว
5.3 กลุมเปาหมาย : ขาราชการ ลูกจางประจําพนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาบริการ สังกัด สป.พม.สวนกลาง และเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ในสวนภูมิภาค
5.4 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดอบรมใหความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุ
- จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูใหแกบุคลากรดานการเงินการคลัง
- จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกลุมการคลังและพัสดุ
- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของงานตามภารกิจของกลุมการคลัง
: รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
เชิงปริมาณ : รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม ตามแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมนอยกวารอยละ 96
เชิงคุณภาพ : - ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
- ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีและสงรายงานทันตามเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ผลผลิต : บุคลากรในหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดรับการบริการดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ สามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค
- บุคลากรในหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มีความรู ความเขาใจในกฎหมายการเงินการคลัง โดยพิจารณาประโยชนของรัฐ และประชาชน ความคุมคา และความ
ประหยัด
ึ่  พธ : บุํ คลากรสั

ั ผาั นการอบรม
ี มีจิ ิตสํานึกในการปฏิ
ี่  บัติงานตามหนาทีไ ่ดวยหลั
 ใ  กธรรมาภิ
ิ
ผลลั
งกัดกองกลาง และผู
บีาล รวมทั ้ง ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมดวยความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบได เพื่อประโยชนสูงสุด
ของประเทศชาติเปนสําคัญ
- รายงานการเงินประจําป ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําป 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หนวยงาน กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กลุมการพัสดุและบริหารทรัพยสิน
พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
ภูมิภาค
การดําเนินงาน
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รวม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
คาเปาหมาย
งบประมาณ
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานดานสังคม
กิจกรรมหลัก อํานวยการและสนับสนุนงานดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
6. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการดานการพัสดุ
559,060 การจัดซื้อจัดจาง 2,372,380
580,220 การจัดซื้อจัดจาง
636,200 การจัดซื้อจัดจาง
596,900 การจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจาง
1.1 กิจกรรมการบริหาร

และบริหาร
และบริหาร
และบริหาร
และบริหาร
และบริหาร
จัดการพัสดุและบริหาร
ทรัพยสินของ
ทรัพยสินของ
ทรัพยสินของ
ทรัพยสินของ
ทรัพยสินของ
ทรัพยสิน
สป.พม. เปนไป
สป.พม. เปนไป
สป.พม. เปนไป
สป.พม. เปนไป
สป.พม. เปนไป
ตาม พรบ. จัดซื้อ
ตาม พรบ. จัดซื้อ
ตาม พรบ. จัดซื้อ
ตาม พรบ. จัดซื้อ
ตาม พรบ. จัดซื้อ
จัดจางและการ
จัดจางและการ
จัดจางและการ
จัดจางและการ
จัดจางและการ
บริหารพัสดุ
บริหารพัสดุ
บริหารพัสดุ
บริหารพัสดุ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียดการดําเนินการในแตละไตรมาส
- โครงการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานดานการพัสดุและ
บริหารทรัพยสิน

- คาอาหารทําการนอกเวลา



เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ จํานวน
7 อัตรา

297,000

เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ จํานวน
15 อัตรา

597,000

เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ จํานวน
15 อัตรา

597,000

เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ จํานวน
15 อัตรา

597,000

เจาหนาที่จาง
เหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ จํานวน
15 อัตรา

2,080,000

ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

100,000

ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

30,000

ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

30,000

ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

100,000

ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

260,000

พื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน
ภูมิภาค
การดําเนินงาน
สวนกลาง (ระบุ
จังหวัด)
- คาวัสดุสํานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร และน้ําดื่ม



ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

(มกราคม - มีนาคม 2565)

(เมษายน - มิถุนายน 2565)

(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย
ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

งบประมาณ
คาเปาหมาย
10,000 ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

งบประมาณ
คาเปาหมาย
2,600
ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

งบประมาณ
คาเปาหมาย
10,000 ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

2.1.1 วัตถุประสงค : - เพื่อใหการบริหารจัดการงานพัสดุและบริหารทรัพยสิน ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางโปรงใส การใชงานพัสดุและทรัพยสินเปนไปอยางคุมคาและประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย ประโยชนที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และ ประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑและระเบียบกําหนดไว
2.2.1 กลุมเปาหมาย : หนวยงานในสังกัด สป.พม. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
2.2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดอบรมใหความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุ
- จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูใหแกบุคลากรดานการเงินการคลัง
- จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกลุมการคลังและพัสดุ
- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของงานตามภารกิจของกลุมการพัสดุและบริหารทรัพยสิน
เชิงปริมาณ : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมนอยกวารอยละ 96
เชิงคุณภาพ : ขาราชการและเจาหนาที่ของ สป.พม. ไดรับการสนันสนุนและดําเนินการดานการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุและทรัพยสินใหเปนไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระดับความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุและทรัพยสินของ สป.พม. ใหเปนไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผลผลิต : หนวยงานสังกัด สป.พม. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ เปนไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผลลัพธ : หนวยงานในสังกัด สป.พม. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดรับบริการในการจัดการงานดานพัสดุและบริหารทรัพยสิน

รวม

งบประมาณ
คาเปาหมาย
9,780
ขาราชการและ
เจาหนาที่ จํานวน
27 คน

งบประมาณ
32,380

เอกสารแนบ1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
(มกราคม - มีนาคม
(เมษายน - มิถุนายน (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

รวม

ค่า
ค่า
งบประมาณ เป้าหมา งบประมาณ
เป้าหมาย
ย

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

7,485,100.00

8,423,380.00

17,949,700.00

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม

กิจกรรมหลัก อานวยการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
1. โครงการ สนับสนุนการดาเนินการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ จ้างพนักงาน
โอนค่าจ้าง
และการสื่อสาร ในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค สป.พม. ประจาปีงบประมาณ
ปฏิบัติงาน ศทส. เจ้าหน้าที่
พ.ศ.2565
ปฎิบัติงานด้าน

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ฯ
พมจ.76 จังหวัด
1.1 วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การ
สื่อสาร ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ณ สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ) 76 จังหวัด
- เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และงานข้อมูล
สารสนเทศ ณ ศทส. - พนักงานขับรถยนต์ ณ ศทส.
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : จ้างรายเดือน 12 เดือน
ตัวชี้วัด: ………………………..
ผลผลิต....................................
ผลลัพธ์ ..................................

87 คน

7,326,000.00

869,820.00

11

486,000.00 87 คน 7,326,000.00

1,171,400.00

11

486,000.00

87 คน

15,624,000.00

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

2. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร สป.พม.

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน

ค่า
ค่า
งบประมาณ เป้าหมา งบประมาณ
เป้าหมาย
ย

กทม.

1 หลักสูตร

60,720.00 1 หลักสูตร

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

91,080.00 1 หลักสูตร

30,400.00 3 หลักสูตร

182,200.00

38 คน

71,300.00

38 คน

55,000.00

38 คน

343,500.00

38 คน

400,000.00

38 คน

400,000.00

38 คน

800,000.00

38 คน

535,000.00

38 คน

200,000.00

38 คน

1,000,000.00

2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่ออบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร สป.พม.
จานวน 3 หลักสูตร
2.2 กลุ่มเป้าหมาย : -ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ วิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ ศทส. รวม 150 คน
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : จ้างวิทยากรดาเนินการจัดอบรม
ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 80
ผลผลิต : บุคลากรในสังกัด สป. พม. รวม 140 คน
ผลลัพธ์ : บุคลากรในสังกัด สป. พม. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ค่าบริหารจัดการ ศทส.
4. ค่าวัสดุสานักงาน

ศทส.
ศทส.

กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร
1.จัดทาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล พม.
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับพัฒนาทักษะดิจิทัล
พม. ณ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคม่และความมั่นคงของมนุษย์ สาหรับการ
อมรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จานวน 30 คน/ครั้ง
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร พม.
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : จัดจ้างตาม พรบ. พัสดุ

38 คน
38 คน

59,100.00
100,000.00

38 คน
38 คน

6,009,875.30
สป. พม.

158,100.00
165,000.00
13,846,524.70

1 ห้อง

4,376,000.00

6,201,795.70

6,691,404.30

32,749,600.00
1 ห้อง

4,376,000.00

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

2. จัดหาซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล สป.พม.

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน

ค่า
ค่า
งบประมาณ เป้าหมา งบประมาณ
เป้าหมาย
ย

ศทส. สป. พม.

1 ระบบ

3,000,000.00

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 ระบบ

3,000,000.00

2 เครื่อง

42,000.00

2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล สป.พม.
2.2 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หน่วยงานภายนอก และ
ประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารสนเทศ
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : จัดซือ้ ตาม พรบ. พัสดุ
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการ ร้อยละ 100
ผลผลิต : สป.พม. มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สาหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องตามการใช้งาน
ผลลัพธ์ : พม. มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เป็นมาตรฐาน
ทันสมัย น่าเชื่อถือ รองรับการขยายและการใช้งานฐานข้อมูลในอนาคต
3. จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
3.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์กระจายสัญญาเดิมที่มีอายุการ
ใช้งานเกิน 7 ปี
2.2 กลุ่มเป้าหมาย : - สป.พม.
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : จัดซื้อ ตาม พรบ. พัสดุ
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการ ร้อยละ 100
ผลผลิต :
1) หน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม
ที่มีอายุการ
ใช้งานเกิน 7 ปี
2) มีอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับมาตรฐาน IPv6 สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและ
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
ผลลัพธ์ : ช่วยเพิ่มความต่อเนื่องในการทางานของระบบสารสนเทศ

ศทส. สป. พม.

2 เครื่อง

42,000.00

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

4. จ้างเหมาบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน

ค่า
ค่า
งบประมาณ เป้าหมา งบประมาณ
เป้าหมาย
ย

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ศทส. สป. พม.

3 กิจกรรม

2,553,120.00 3 กิจกรรม

2,553,120.00 3 กิจกรรม

2,553,120.00

3 กิจกรรม

2,553,120.00

3 กิจกรรม

10,212,480.00

ศทส. สป. พม.

9 กิจกรรม

1,155,337.50 9 กิจกรรม

1,155,337.50 9 กิจกรรม

1,155,337.50

9 กิจกรรม

1,155,337.50

9 กิจกรรม

4,621,350.00

4.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อดาเนินการจ้างเหมาบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 1) บารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมวเตอร์ แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของ สป. พม. 2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด 3)
บารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม อุปกรณ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ (ส่วนกลาง)
4.2 กลุ่มเป้าหมาย : - ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงฯ (ศปก.พม.) และหน่วยงานในสังกัด
สป.พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : จ้างเหมาบริการเอกชนดาเนินการ
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง
3 กิจกรรม ร้อยละ 100
ผลผลิต : มีการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(Hardware /Network) และระบบโสตทัศนูปกรณ์ จานวน ๓ กิจกรรม ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
ผลลัพธ์ : ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงฯ (ศปก.พม.) และหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง และการ
ให้บริการประชาชน กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
5. บารุงรักษาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
5.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อบารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้
ระบบสารสนเทศของ สป.พม.ที่พัฒนาขึ้นได้มีการบารุงรักษา การปรับปรุงและแก้ไข
ระบบและเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือตามกระบวนงานที่มี
การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการดูแลฐานข้อมูล ให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรองรับการทางานทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
5.2 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน

ค่า
ค่า
งบประมาณ เป้าหมา งบประมาณ
เป้าหมาย
ย

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

รวม

งบประมาณ

5.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : จัดจ้าง ตาม พรบ. พัสดุ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับการบารุงรักษา 9 ระบบ ร้อยละ 100
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการบารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
จานวน 9 ระบบ
ผลลัพธ์ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
6. เช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
6.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อดาเนินการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตสาหรับการ
ติดต่อสื่อสารและการให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถมีการนาเข้า
ข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้บริการสาหรับเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การให้บริการในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ประกอบด้วย 1)
เช่าบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารประเภท Leased Line 2) เช่าบริการพื้นที่
จัดเก็บเว็บไซต์ (Hosting Service) 3) เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
สายสัญญาณใยแก้วนาแสง (FTTx) 4) เช่าบริการชั่วโมงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5)เช่าบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์

ศทส. สป. พม.

5 สัญญา

2,074,217.80 5 สัญญา

2,074,217.80 5 สัญญา

2,074,217.80 5 สัญญา

2,074,217.80 5 สัญญา

8,296,871.20

6.2 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานใน สป.พม.
6.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : จัดจ้าง ตาม พรบ. พัสดุ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ ร้อยละ 95.5
ผลผลิต : มีบริการสื่อสารโทรคมนาคม ครบทุกเรื่องตามที่กาหนดต่อเนื่องในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานตามภารกิจของ สป.พม. /พม.
ผลลัพธ์ : มีบริการสื่อสารโทรคมนาคม สาหรับการติดต่อสื่อสาร ระบบงานสารสนเทศ
ระบบประชุมทางไกล
ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพ มีความเร็วเพียงพอต่อการใช้
งาน และรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สป.พม
7. จัดหาลิขสิทธิ์แอนตี้ไวรัส

ศทส. สป.พม.

1000 license

492,200.00 1000 license

492,200.00

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน

ค่า
ค่า
งบประมาณ เป้าหมา งบประมาณ
เป้าหมาย
ย

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รวม

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

7.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาลิขสิทธิ์แอนตี้ไวรัส จานวน 1000 License ของ
สป.พม.
8. จัดหาลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
8.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน จานวน 60
9. ค่าจ้างเหมาสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สป. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ศทส. สป.พม.

60 license

สป.พม.

ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค

ศทส. สป.พม.

38 คน

9.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อจ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สป.พม.
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
10. บริหารจัดการภายใน ศทส.
10.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ของ ศทส.

111,000.00 ส่วนกลาง/
ส่วน
ภูมิภาค
74,200.00

38 คน

335,500.00 ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค

352,349.40

38 คน

216,000.00 60 license

216,000.00

ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค

781,770.00

38 คน

710,928.80

335,270.00

83,850.40

38 คน

200,529.00

เอกสารแนบ

1

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถนุ ายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากร
1. โครงการบริหารจัดการป้องกันปัญหาการทุจริตและ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้แผนงาน พื้นฐาน
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1.1 วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์เป็นองค์กรธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส ปลอดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม
บุคลำกรให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในควำม
ซื่อสัตย์สจุ ริต มีวินัย มีควำมพอเพียง มีจิตอำสำ ยึด
ผลประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำผลประโยชน์สว่ นตน
นำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัตงิ ำนและกำรดำรงชีวิต
- ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ แสวงหำมำตรกำร/
แนวทำง และเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ ในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

จำนวน 16
กิจกรรม

194255

จำนวน 16
กิจกรรม

183555

จำนวน 8
กิจกรรม

157550

จำนวน 4
กิจกรรม

101940

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถนุ ายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลำกรในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำ จำนวน 1,000
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน :
- กำรป้องกันกำรทุจริต และเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
- กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
องค์กร
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัตกิ ำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ตัวชี้วัด:
เชิงปริมำณ
- ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิ
ชอบลดลง
- ร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เชิงคุณภำพ
ยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลผลิต :
- ร้อยละ 90 ของจำนวนกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ร้อยละ 90 ของจำนวนกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
ผลลัพธ์ : ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์อยู่ในระดับสูง (A)
ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถนุ ายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน สถาบันพระประชาบดี
พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากร
1. งบดำเนินงำน

871,500

871,500

792,300

792,300

1,348,300

1,348,300

895,600

895,600

3,907,700

3,907,700

ค่ำตอบแทน

20,000

20,000

14,300

14,300

50,000

50,000

14,200

14,200

98,500

98,500

ค่าอาหารทาการนอกเวลา

20,000

20,000

14,300

14,300

50,000

50,000

14,200

14,200

98,500

98,500

-

ค่ำใช้สอย

-

660,500

660,500

643,000

643,000

706,400

706,400

625,600

625,600

2,635,500

2,635,500

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,000

20,000

11,200

11,200

28,000

28,000

5,800

5,800

65,000

65,000

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

20,000

20,000

12,800

12,800

51,000

51,000

7,400

7,400

91,200

91,200

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

10,000

10,000

8,500

8,500

15,000

15,000

5,000

5,000

38,500

38,500

ค่าจ้างเหมาบริการ

605,500

605,500

605,500

605,500

602,400

602,400

602,400

602,400

2,415,800

2,415,800

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

5,000

5,000

25,000

25,000

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

-

ค่ำวัสดุ

-

191,000

191,000

135,000

135,000

591,900

591,900

255,800

255,800

1,173,700

1,173,700

26,000

26,000

10,000

10,000

30,000

30,000

9,000

9,000

75,000

75,000

100,000

100,000

60,000

60,000

390,000

390,000

150,000

150,000

700,000

700,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

35,000

35,000

35,000

35,000

60,000

60,000

43,700

43,700

173,700

173,700

วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา

30,000

30,000

30,000

30,000

111,900

111,900

53,100

53,100

225,000

225,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

-

2. งบลงทุน

3,055,100

3,055,100

3,055,100

3,055,100

ครุภัณฑ์

16,800

16,800

16,800

16,800

3,038,300

3,038,300

3,038,300

3,038,300

ที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

3. งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการ/กิจกรรม/รายการโครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.)
1.1 วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ หรือเทียบเท่า ในการเข้าสู่ประเภทบริหาร และพัฒนาสมรรถนะของผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้ตระหนักถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารและการมี
ภาวะผู้นา

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
: 1.ข้าราชการพลเรือนที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด หรือ
เคยดารงตาแหน่งข้างต้น รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าว
แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
3) ต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม
4) เป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นไปตามแผนพัฒนากาลังคนของส่วนราชการ
5) เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอื่นที่สานักงาน ก.พ.ให้การรับรองว่าเทียบเท่า
6) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรอื่น หรือได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรอื่น ในระดับเดียวกัน หรือเทียบเท่าเมื่อเป็นผู้เข้ารับการอบรม
นบส.พม. แล้ว
2. ข้าราชการพลเรือนที่สังกัดส่วนราชการอื่น
1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด หรือ
เคยดารงตาแหน่งข้างต้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยสังกัดอยู่ในส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
2) เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าว
แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
3) ต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม
4) เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอื่นที่สานักงาน ก.พ. ให้การรับรองว่าเทียบเท่า
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจเทียบได้ไม่ต่ากว่าอานวยการ หรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยสังกัดอยู่ในส่วนราชการที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. บุคลากรภาคเอกชน ภาคประชาชน NGO และอื่นๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าอานวยการ โดยสังกัดอยู่ในส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : 1. จัดประชุมเพื่อจัดทาแนวทางการดาเนินการโครงการฯ 2. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.) ประกอบด้วย การอบรม 4 ช่วงระยะเวลา รวม 230 ชั่วโมง ในรูปแบบ
ห้องเรียนออนไลน์
3. จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ
4. ดาเนินการจัดฝึกอบรมโดยที่ปรึกษาโครงการให้ครบถ้วนตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
5. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฯ

ตัวชี้วัด: 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรมมีขีดสมรรถนะตามมาตรฐานที่กาหนด สามารถเชื่อมโยงความต้องการของประชาชน ไปสู่การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสังคมที่เน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (เชิงคุณภาพ) : ร้อยละ 85

ผลผลิต : ผู้ผ่านการอบรมตามที่กาหนด
ผลลัพธ์ : ผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคม สามารถเชื่อมโยงความต้องการของประชาชน ไปสู่การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสังคมที่
เน้นประชาชน ศูนย์กลาง รวมถึงได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ร่วมงาน ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดารงตน และการทางานอย่างเป็นมืออาชีพและเป็น
สากล

สถาบันพระประชาบดี

-

- 1 รุ่น ๆ ละ 20 คน

3,367,700

-

-

-

- 1 รุ่น ๆ ละ 20 คน

3,367,700

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. โครงการ/กิจกรรม/รายการโครงการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching)
2.1 วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นาที่เป็นแบบอย่าง โดยการเป็นผู้สอนงานหรือพี่เลี้ยง เพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงานมาใช้ในการพัฒนาผล
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ และทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงาน
3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้สอนงานมืออาชีพของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประสานส่งต่อแนวทางการอบรมผู้สอนงานอย่างมืออาชีพ

2.2 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งอานวยการ /
หัวหน้าบ้านพัก หน่วยงานประเภทศูนย์ / สถาน / บ้าน / นิคม จากทุกหน่วยงานในสังกัด พม.

2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : 1.จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive
Coaching)” ประกอบด้วย กรอบเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม งบประมาณค่าใช้จ่าย แบบการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านประเมิน เป็นต้น
2.ดาเนินการพัฒนาข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ทีปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้ากลุ่มงาน หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ ประเภทศูนย์ / สถานคุ้มครอง / บ้านพัก / นิคมสร้างตนเอง ของทีม One Home จังหวัด
3.จัดทารายงานสรุปผลการเรียนรูต้ ลอดหลักสูตร
4.การติดตาม และประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด: :1.ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะการเป็นผู้นาที่เป็นแบบอย่าง สามารถเป็นผู้สอนงานหรือพี่เลี้ยง เพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรภายใoหน่วยงานมาใช้ในการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร
ภายในหน่วยงาน

ผลผลิต :

มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร รวมจานวน 60 คน แบ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Executive Coaching รุน่ ที่ 1 จานวน 30คน และรุน่ ที่ 1 จานวน 30 คน

ผลลัพธ์ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีข้าราชการที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางานในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มขึ้น

ส่วนกลาง
สถาบันพระประชาบดี

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย
1 รุ่นๆ ละ 30 คน

งบประมาณ
230,000

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)

งบประมาณ
-

-

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

งบประมาณ
-

ค่าเป้าหมาย
-

-

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

- 1 รุ่น ๆ ละ 30

งบประมาณ
230,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. โครงการ/กิจกรรม/รายการโครงการหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
3.1 วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามขีดสมรรถนะ

ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

สถาบันพระประชาบดี

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)

งบประมาณ

- 1 รุ่น ๆ ละ 40

ค่าเป้าหมาย

220,700

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

งบประมาณ
-

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

-

-

- 1 รุ่น ๆ ละ 40

220,700

201,300

-

- 2 รุ่น รวม 180

402,600

2) เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการเชี่ยมโยงระหว่างความต้องการของประชาชนไปสู่การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสังคมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3) เพื่อให้เกิดเครือข่ายข้าราชการกระทรวง พม. ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ

3.2 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่มีอายุ
ราชการมากกว่า 2 ปี และประเภทวิชาการ ระดับ ชานาญการ ที่มีอายุราชการไม่เกิน 4 ปี

3.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : 1. จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินการจัดฝึกอบรม "หลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)" รุน่ ที่ 19
ประกอบด้วย กรอบเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม งบประมาณค่าใช้จ่าย แบบการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านประเมิน เป็นต้น
2. ดาเนินการพัฒนาข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่มีอายุราชการ
มากกว่า 2 ปี และประเภทวิชาการ ระดับ ชานาญการ ที่มีอายุราชการไม่เกิน 4 ปี
3. จัดทารายงานสรุปผลการเรียนรูต้ ลอดหลักสูตร
4. การติดตาม และประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด: 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรมมีขีดสมรรถนะตามมาตรฐานที่กาหนด (เชิงคุณภาพ) : 85.00 ร้อยละ
2) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของประชาชน ไปสู่การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสังคมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(เชิงคุณภาพ) : ร้อยละ 85

ผลผลิต : ผู้ผ่านการอบรมตามที่กาหนด
ผลลัพธ์ : กระทรวง พม. มีข้าราชการที่สามารถปฏิบัติงานตามขีดสมรรถนะ สามารถเชื่อม โยงระหว่างความต้องการของประชาชนไปสู่การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสังคมที่
เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานในภาพรวมของกระทรวง พม. ดีขึ้น

4. โครงการ/กิจกรรม/รายการโครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)
4.1 วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติเชิงบวก มีการคิดวิเคราะห์บริหารจัดการได้อย่างมีกลยุทธ์ 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และพร้อมในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้เกิดเครือข่ายข้าราชการกระทรวง พม. ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ

4.2 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ที่ครอง
ระดับดังกล่าวหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี

4.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : 1. จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)” รุน่ ที่
19 ประกอบด้วย กรอบเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม งบประมาณค่าใช้จ่าย แบบการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านประเมิน เป็นต้น
2 .ดาเนินการพัฒนาข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ที่ครองระดับ
ดังกล่าวหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Teleconference ระยะเวลา 25 วันทาการ
3. จัดทารายงานสรุปผลการเรียนรูต้ ลอดหลักสูตร 4. การติดตาม และประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด: 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรมมีขีดสมรรถนะตามมาตรฐานที่กาหนด
2) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของประชาชน ไปสู่การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสังคมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ผลผลิต : ผู้ผ่านการอบรมตามที่กาหนด
ผลลัพธ์ : 1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติเชิงบวก มีการคิดวิเคราะห์บริหารจัดการได้อย่างมี กลยุทธ์ 2) ผู้เข้าอบรมมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เกิดเครือข่ายข้าราชการกระทรวง พม. ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ

สถาบันพระประชาบดี

1 รุ่น ๆ ละ 90

201,300

-

- 1 รุ่น ๆ ละ 90

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
5. โครงการ/กิจกรรม/รายการโครงการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)

งบประมาณ

สถาบันพระประชาบดี

1 รุ่นๆ ละ 40 คน

สถาบันพระประชาบดี

-

ค่าเป้าหมาย

111,650

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)

งบประมาณ
-

ค่าเป้าหมาย

- 1 รุ่นๆ ละ 40 คน

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

111,650

-

- 2 รุ่น รวม 80

223,300

192,000

-

- 2 รุ่น รวม 80 คน

384,000

5.1 วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2) เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี 3) เพื่อให้เกิดเครือข่ายข้าราชการรุน่ ใหม่ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ

5.2 กลุ่มเป้าหมาย :

ข้าราชการบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการ ระหว่าง

6 เดือน - 1 ปี ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : 1.จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินการจัดฝึกอบรมโครงการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีประกอบด้วย กรอบเนื้อหาหลักสูตร วิธีการ
ฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม งบประมาณค่าใช้จ่าย แบบการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการประเมิน เป็นต้น 2. ดาเนินการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ใน
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบU Teleconference ระยะเวลา 11 วัน 3. จัดทารายงานสรุปผลการเรียนรู้ 4. การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี (เชิงคุณภาพ) : 85.00 ร้อยละ
2) ร้อยละ 85 ของบุคลากรมีขีดสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีมและสร้างทีมงานที่ดี (เชิงคุณภาพ) : ร้อยละ 85

ผลผลิต : ผู้ผ่านการอบรมตามที่กาหนด
ผลลัพธ์ : กระทรวง พม. มีข้าราชการรุน่ ใหม่ที่มีสมรรถนะด้านดิจิทัล มีทักษะการปฏิบัติงานเป็นทีม ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานในภาพรวมของกระทรวง พม. เพิ่มขึ้น

6. โครงการ/กิจกรรม/รายการโครงการหลักสูตรผู้นายุคใหม่
6.1 วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นาองค์กร ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 1 รุ่น ๆ ละ 40

192,000 1 รุ่น ๆ ละ 40

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะ (Skill) ที่จาเป็นในการบริหารคน ทีมงาน และองค์กร

6.2 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
6.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : 1. ประชุมเพื่อกาหนดเนื้อหาและวางแผนการดาเนินโครงการฯ
2. ขออนุมัติหลักการ การดาเนินการและค่าใช้จ่ายของโครงการฯ
3. ประสานเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ
4 .ดาเนินการจัดโครงการฯ ในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ผ่านระบบ Zoom
5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นาเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของตนเอง
6. สรุปและประเมินผลการจัดโครงการฯ

ตัวชี้วัด: ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบริบทความเปลี่ยนแปลง และมีทักษะรวมถึงกรอบแนวคิดที่จาเป็นในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกระทรวง พม.
(เชิงคุณภาพ) : ร้อยละ 80

ผลผลิต : ผู้ผ่านการอบรมตามที่กาหนด
ผลลัพธ์ : 1) ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นาองค์กร ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ 2) ผู้เข้าอบรมมีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะ
(Skill) ที่จาเป็นในการบริหารคน ทีมงาน และองค์กร

กิจกรรมหลัก : บริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1. งบดำเนินงำน

15,000

15,000

13,800

13,800

20,000

20,000

11,200

11,200

60,000

60,000

ค่ำวัสดุ

15,000

15,000

13,800

13,800

20,000

20,000

11,200

11,200

60,000

60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

15,000

15,000

13,800

13,800

20,000

20,000

11,200

11,200

60,000

60,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถนุ ายน 2565)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ผลผลิต : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. โครงการ/กิจกรรม/รายการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551
7.1 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 บัญญัติไว้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งทักษะการทางานในรูปแบบสห
วิชาชีพ
4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

7.2 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
อาทิ ข้าราชการจากสานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (สป.พม.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล มูลนิธิต่าง ๆ

7.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน :

1. การบรรยาย การอภิปราย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การฝึกภาคปฏิบัติ การจาลองสถานการณ์การประชุมกลุ่มย่อย

1.1หมวดความรูเ้ กี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น
- ความหมายของการค้ามนุษย์
- สาระสาคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีการค้ามนุษย์
1.2บทบาทภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น
- ความรูเ้ กี่ยวกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
- ความรูเ้ กี่ยวกับบทบาทภารกิจของผู้ปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- ความรูเ้ กี่ยวกับการประสานความร่วมมือการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3หมวดความรูเ้ กี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทยที่มาของสาเหตุ ผลกระทบของการค้ามนุษย์สิทธิมนุษย์ชนกับการค้า
มนุษย์
- แนวทางการปฏิบัติการในการคัดแยกเหยื่อ
2.หมวดความรูเ้ สริมและอื่นๆ เช่น
- การทาแบบทดสอบประเมินผลก่อน ระหว่างอบรม และหลังการอบรม
- การนาเสนอผลการฝึกภาคปฏิบัติ
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- พิธีเปิด และมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม

ตัวชี้วัด: ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการปฏิบัตงิ านได้ตามที่กฎหมายกาหนด
ผลผลิต : ผู้ผ่านการอบรมตามที่กาหนด
ผลลัพธ์: 1. มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
2. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
3. ผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์ถูกจับกุมดาเนินคดีฐานค้ามนุษย์

ในปี 2565 จานวน 1 รุน่ ๆ ละ 40

สถาบันพระประชาบดี

-

-

-

- 1 รุ่น ๆ ละ 40 คน

534,300

-

- 1 รุ่น ๆ ละ 40 คน

534,300

เอกสารแนบ 1

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ยอดรวมทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิตที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อำศัยที่ได้รับกำร
ตรวจสอบอำคำรตำมกฎกระทรวงตำมมำตรำ 32 ทวิ พ.ศ.2548

วัตถุประสงค์

หน่วยนับ

พื้นที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
82,614,700.00
82,614,700.00

-

หน่วย

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
276,623,400.00
18,999,000.00
18,999,000.00
11,250
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
190,329,100.00
11,280.00
22,977,000.00
22,977,000.00
11,250
-

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
198,898,600.00
22,560.00
40,638,700.00
40,638,700.00
22,500
-

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
197,522,800.00
-

รวม
เป้าหมาย

45,000

งบประมาณ
863,373,900.00
82,614,700.00
82,614,700.00
-

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงกำรที่จัดทำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัตติ ำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม

โครงกำร

25

-

25

-

50

-

-

-

100

-

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อย
1. กิจกรรม : ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบอำคำรตำมกฏ
กระทรวงมำตรำ 32 ทวิ พ.ศ. 2548

จังหวัด

5

-

5

-

10

-

-

-

20

-

หน่วย

45,720,000.00

11,250

10,515,000.00

11,250

14,172,000.00

22,500

21,033,000.00

-

-

45,000

45,720,000.00

2. กิจกรรม : กำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัตติ ำมมำตรกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำร
ตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ระยะ
ดำเนินกำรโครงกำรที่อยู่ในกำรดูแลของ กคช.
โดยจัดทำปีละ 2 เล่ม ซึ่งหำกไม่ปฏิบัตหิ รือไม่
ส่งรำยงำนฯ จะมีบทลงโทษตำมกฏหมำย

โครงกำร

18,436,200.00

25

4,239,000.00

25

4,401,000.00

50

9,796,200.00

-

-

100

18,436,200.00

3. กิจกรรม : กำรพัฒนำข้อมูลวิชำกำรด้ำนที่อยู่อำศัย

จังหวัด

18,458,500.00

5

4,245,000.00

5

4,404,000.00

10

9,809,500.00

-

-

20

18,458,500.00

หน่วย

717,443,600.00
717,443,600.00
-

-

740

234,224,400.00
234,224,400.00
-

499.00
353

143,952,100.00
143,952,100.00
-

248.00
100

141,744,300.00
141,744,300.00
-

1,293

717,443,600.00
717,443,600.00
-

แผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้ำงโครงกำรอำคำรเช่ำ
สำหรับผู้มีรำยได้น้อย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเช่ำ
ซื้อที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับ
กำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมกำรอยู่อำศัยเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิต

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบและ
บำรุงรักษำโครงสร้ำงระบบต่ำงๆของอำคำร
เพื่อให้อำคำร มีสภำพที่เหมำะสมกับกำรอยู่
อำศัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย
อำคำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ กคช.

เป็นกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลที่อยู่อำศัย 3
ฐำนข้อมูล ได้แก่ ฐำนผู้มีรำยได้น้อย ฐำน
ภำครัฐ-กคช. และฐำนเอกชน เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถนำไปใช้อ้ำงอิง
เชิงสถิติ และเป็นข้อมูลสนับสนุนภำรกิจด้ำนที่
อยู่อำศัยชุมชน และเมืองของศูนย์ข้อมูลที่อยู่
อำศัยแห่งชำติ

243.00
100

197,522,800.00
197,522,800.00
-

ครัวเรือน

-

-

125

-

125

-

125

-

125

-

500

-

แห่ง

-

-

5

-

20

-

20

-

17

-

62

-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อำศัย
ในโครงกำรบ้ำนเอื้ออำทรได้รับกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อำศัยประเภทเช่ำที่ได้รับ
กำรปรับปรุงซ่อมแซม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภำคีเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย
ระดับจังหวัดมีสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่อยู่อำศัยของ
ท้องถิ่นตนเอง
1. กิจกรรม : กำรจัดสร้ำงโครงกำรอำคำรเช่ำ
สำหรับผู้มีรำยได้น้อย

2. กิจกรรม : สินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย
สำหรับผู้มีรำยได้น้อย

วัตถุประสงค์

หน่วยนับ
แห่ง

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรกำรมีที่อยู่อำศัย
ของประชำชนผู้มีรำยได้น้อยถึงปำนกลำง ให้มี
ที่อยู่อำศัยที่ได้มำตรฐำน พร้อมระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรใน
สภำพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชน
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรสินเชื่อ
เพื่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยสำหรับผู้มีรำยได้น้อย
ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งสินเชื่อจำกสถำบัน
กำรเงินปกติได้

พื้นที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

แห่ง

-

-

2

กลุ่มจังหวัด

-

-

-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1
-

-

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
2
-

3
-

-

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1
-

รวม
เป้าหมาย

งบประมาณ
4

-

2

-

-

-

7

-

1

-

-

-

1

-

แห่ง

117,487,100.00

-

740

27,876,800.00

353

37,084,700.00

100

26,639,200.00

100

25,886,400.00

1,293

117,487,100.00

ครัวเรือน

264,429,000.00

-

125

141,000,000.00

125

27,500,000.00

125

41,500,000.00

125

54,429,000.00

500.00

264,429,000.00

3. กิจกรรม : จัดสร้ำงที่อยู่อำศัยโครงกำรฟื้นฟูเมืองชุมชน
ดินแดง

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย ชุมชน และเมือง
ของผู้อยู่อำศัยในชุมชน โดยใช้กำรอบรมเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมถึงกำรลง
พื้นที่เพื่อกำรมีส่วนร่วมด้ำนสังคม

3,784,300.00

-

-

870,000.00

-

1,173,000.00

-

1,741,300.00

-

-

-

3,784,300.00

4. กิจกรรม : กำรบริหำรจัดกำรอำคำรโครงกำร
ที่พักอำศัยข้ำรำชกำรกรมทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำ
พระองค์

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรอำคำร
ที่พักเขตพระรำชฐำนในพระองค์ และดูแล
บำรุงรักษำงำนระบบ รวมถึงเป็นค่ำจ้ำง
สำหรับประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงกำร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
ให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน มี
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้อยู่อำศัย
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
กำรป้องกันและแก้ไขกำรเสื่อมโทรมของ
สภำพแวดล้อมกำรอยู่อำศัย

17,636,400.00

-

-

4,056,000.00

-

5,466,000.00

-

8,114,400.00

-

-

-

17,636,400.00

187,880,300.00

-

6,000,000.00

-

-

1,380,000.00

782,600.00

-

-

177,000.00

5. กิจกรรม : พัฒนำสภำพแวดล้อมชุมชนเพื่อ
คุณภำพชีวิตชุมชน

6. กิจกรรม : กำรจัดทำแผนพัฒนำที่อยู่อำศัย
และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหำชุมชนแออัด

7. กิจกรรม : กำรฟื้นฟูชุมชนรำมอินทรำ

พัฒนำ

แห่ง

เพื่อเสริมสมรรถนะให้ อปท. ภำคเอกชน และ กลุ่มจังหวัด
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถวำงแผนพัฒนำ
และแก้ไขปัญหำที่อยู่อำศัย ในท้องถิ่นของ
ตนเอง
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนด้ำนสังคม
และกำรมีส่วนร่วมภำยใน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง ผ่ำนกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรเพื่อสร้ำงภำคีเครือข่ำย
และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรฟื้นฟู
เมืองชุมชน รวมถึงปรับปรุงสภำพแวดล้อม
ชุมชนฯ

5

12,346,200.00

21

57,702,900.00

22

52,923,800.00

-

1,860,000.00

1

2,760,000.00

-

-

-

240,000.00

365,600.00

-

-

-

18

64,907,400.00

-

66

187,880,300.00

1

6,000,000.00

782,600.00

เอกสารแนบ

1

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต โครงการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด
กิจกรรมหลัก สร้างภูมิคมุ้ กันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด
โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

✓

7,000,000

1,000 คน

7,000,000

1,000 คน
1,000 คน

7,000,000
7,000,000

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุม่ วัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดาเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชน วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยัง่ ยืน
1.2 กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน จานวน 1,000 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบรายจ่ายอืน่
โอนให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

7,000,000
7,000,000

1.1 การประชุมคณะอานวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
1.3 การตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดาเนินงานจังหวัด TO BE
NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE
1.4 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE
NUMBER ONE IDOL)
1.5 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูค่ วามเป็นหนึ่ง (TO BE
NUMBER ONE CAMP)
ตัวชี้วัด: จานวนเด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000 คน
ผลผลิต : 1. เด็ก และเยาวชนทั่วไป สภาเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันแสดงพลังในเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. เด็กและเยาวชน วัยรุ่น มีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลลัพธ์ :เด็ก และเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
8. กิจกรรม : กำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเช่ำ

9. กิจกรรม : กำรส่งเสริมกำรขำยโครงกำร
บ้ำนเอื้อำทร

วัตถุประสงค์

หน่วยนับ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโครงกำรที่มีสภำพทรุด
โทรม ให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสมมีควำม
ปลอดภัยในกำรอยู่อำศัย
เพื่อประชำสัมพันธ์กำรเปิดขำยโครงกำรต่ำงๆ
ให้ประชำชนทั่วไปได้ทรำบถึงข้อมูล และเป็น
กำรกระตุน้ ยอดขำยที่ยงั คงเหลือของโครงกำร
บ้ำนเอื้ออำทร

พื้นที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด)
115,197,400.00
-

4,246,500.00

แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ

-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ

44,397,400.00
2,121,000.00

23,400,000.00

63,315,600.00

โครงการที่ 1 โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรชดเชย
ดอกเบี้ยค่ำก่อสร้ำงโครงกำรฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรชดเชย
ดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินเบิกเกินบัญชี (OD)
1. กิจกรรม : ชดเชยดอกเบี้ยค่ำก่อสร้ำงโครงกำรฟื้นฟูเมือง เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยดอกเบี้ยค่ำ
ชุมชนดินแดง
ก่อสร้ำงโครงกำรฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตำม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 61 โดยรัฐบำล
สนับสนุนกำรชดเชยดอกเบี้ยระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงตำมต้นทุนกำรกู้เงินที่แท้จริงแต่ไม่เกิน
อัตรำร้อยละ 2.15 ต่อปี
เพื่อใช้สำหรับกำรซื้อคืนลูกหนี้ที่ค้ำงชำระเกิน
2. กิจกรรม : ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินเบิกเกินบัญชี
กว่ำ 90 วัน จำกสถำบันกำรเงินในฐำนะผู้ค้ำ
(OD) โครงกำรบ้ำนเอื้ออำทร
ประกันสินเชื่อให้กับลูกค้ำ

ล้ำนบำท

-

ล้ำนบำท

23,400,000.00
1,873,000.00

-

-

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ

10,800,000.00
2,125,500.00

23,400,000.00
-

23,400,000.00
-

-

23,400,000.00
-

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ

7,700,000.00
-

16,515,600.00
-

23,400,000.00
1,873,000.0000
-

-

14,642,600.00
-

รวม
เป้าหมาย

52,300,000.00
-

1,873,000.00

-

4,246,500.00

-

16,515,600.00
-

-

งบประมาณ
115,197,400.00

63,315,600.00
-

-

-

1,873,000.00

-

-

61,442,600.0000

-

-

63,315,600.00
1,873,000.00

61,442,600.00

-

23,400,000.00

-

23,400,000.00

-

14,642,600.00

-

-

61,442,600.00
-

เอกสารแนบ1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

✓

✓

24,866 คน 11,947,372 500 คน

262,128 12,334 คน

4,163,150 12,333 คน

3,919,150 50,033 คน

20,291,800

1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
1.1.2 เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย4 กระทรวง
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร สถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้อง และเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
โอนจัดสรรให้ พมจ. 76 จังหวัด

200 คน

1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด (เบิกจ่ายแทนกัน)
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
กรุงเทพมหานคร (เบิกจ่ายแทนกัน)
ส่วนกลาง

4,547,372 500 คน

463,150

219,150

700 คน

5,491,800

3,157,000

3,157,000

3,116,000

3,116,000

41,000

41,000

76 จังหวัด
กทม.

200 คน

1,390,372 500 คน

2.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย

36,600

2.1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

32,300

2.1.2 ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

262,128

4,300

262,128

463,150

219,150

4,300

36,600

4,300

32,300
4,300

4,300

700 คน

2,334,800
81,800
64,600

4,300

17,200

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
200 คน

36,572 500 คน

2.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามช่วงวัย

257,828

166,400

166,400

2.2.2 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย
ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2.3 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก
ปฐมวัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

500 คน

200 คน

700 คน

166,400

งบประมาณ
460,800
332,800

91,428

36,572

2.3 ติดตามให้คาปรึกษา (Coaching)

500 คน

91,428

200 คน

36,572

214,850

214,850

429,700

2.3.1 ติดตามให้คาปรึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด

117,900

117,900

235,800

2.3.2 ติดตามให้คาปรึกษา (Coaching) แก่สถานรับเลี้ยงเด็ก

96,950

96,950

193,900

2.4 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

45,200

2.4.1 จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามาตรฐานชาติ

45,200

45,300

45,200

2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกปรินเตอร์

45,300

2.5 จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
2.5.1 จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
งบเงินอุดหนุน
โอนจัดสรรให้พมจ. 63 จังหวัด

90,500

45,300

1,272,000

1,272,000

1,272,000

1,272,000

24,666 คน

7,400,000

12,334 คน 3,700,000 12,333 คน

3,700,000 49,333 คน

14,800,000

24,666 คน

7,400,000

12,334 คน

3,700,000

4,773 คน

1,431,900 41,773 คน

12,531,900

24,666 คน

7,400,000

12,334 คน

3,700,000

4,773 คน

1,431,900 41,773 คน

12,531,900

ส่วนกลาง

7,560 คน

2,268,100 7,560 คน

2,268,100

2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
(เงินอุดหนุน)

7,560 คน

2,268,100 7,560 คน

2,268,100

7,560 คน

2,268,100 7,560 คน

2,268,100

1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
(เงินอุดหนุน) อาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก

2.1.1 อาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

รวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด: สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนแล้ว มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นระดับC ขึ้นไป ร้อยละ 80
ผลผลิต : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบ
การบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง
ผลลัพธ์ : เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ80
ผลผลิต โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่21
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยใน
ศตวรรษที่ 21

✓

✓

28,142,985

44,872,415

38,067,300

40,267,200

151,349,900

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม ส่งเสริมทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ และ
เสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งยอมรับความหลากหลายของสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ และส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเด็กและเยาวชน องค์กรเอกชนและชุมชนที่ทางานด้านเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ผู้นาเยาวชน และเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม
3. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ผู้นาเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
และส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
4. เพื่อให้แม่วัยรุ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. เด็กและเยาวชน จานวน 165,000 คน
2. เด็ก เยาวชน ผู้นาเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามภารกิจและกรอบความร่วมมือด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เจ้าภาพกาหนด
3. องค์กรภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบดาเนินงาน

5,863,835

7,041,265

4,760,800

6,967,700

24,633,600

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

1.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชน

1,279,735

1.1 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตแกนนาสภาเด็กและ
เยาวชนในศตวรรษที่ 21

77 จังหวัด

2 ครั้ง/77 จ.

1.การชี้แจงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทยเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

77 จังหวัด

1 ครั้ง/77 จ.

28,250

2,431,360
2 ครั้ง

1,029,400

874,200
1 ครั้ง

28,265

3,081,100
1 ครั้ง

งบประมาณ

7,666,395

6,300 6 ครั้ง/77 จ.

1,092,215

1 ครั้ง/77 จ.

2. การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
1 ครั้ง

28,250

1 ครั้ง

28,265

2 ครั้ง

56,515

2 ครั้ง

12,600

1 ครั้ง

1,023,100

3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับ
องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจ
สภาเด็กและเยาวชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ครั้ง

6,300

1 ครั้ง

1,023,100

1 ครั้ง

6,300

5. การพัฒนาองค์ความรู้สภาเด็กและเยาวชน
1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6,785 คน

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566)

140 คน

236,170

140 คน

236,170

1.1 ประชุมจัดทาแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566)

40 คน

146,340

40 คน

146,340

1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565
– 2566)

100 คน

89,830

100 คน

89,830

920,170 6,645 คน

705,210 6,645 คน

639,635 6,645 คน

580,000 26,720 คน

2,845,015

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. สนับสนุนงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 76จังหวัด
การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

6,645 คน

684,000 6,645 คน

684,000 6,645 คน

3. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่
ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566) และการจัด
สวัสดิการสังคมสาหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน

570,000 6,645 คน

6,050

21,210

3 ครั้ง

63,585

217,015 3,500 คน

517,800

700 คน

80,000 29,255

1. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

7,200 500 คน

292,800

500 คน

300,000

1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

7,200 500 คน

292,800

500 คน

300,000

1.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

1 ครั้ง
55 คน

10,000

2,508,000

1 ครั้ง

4. นิเทศ/ติดตามการดาเนินงานในพื้นที่

1 ครั้ง

570,000 26,580 คน

งบประมาณ

2 ครั้ง

16,050

4 ครั้ง

84,795

2,414,350 33,510 คน

3,229,165

1.2 การจัดจ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0

1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

0

2. การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
2.1 การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

55 คน

209,815 3,000 คน
45,000

2.1.1 การประชุมคณะกรรมการ
จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

225,000

700 คน

80,000 29,255 คน

2,414,350 33,010 คน

2,929,165

25,000

70,000

25,000

25,000

2.1.2 จัดทาหนังสือรายงานผลการดาเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติ
45,000
2.2 การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
2.2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา

45,000

14,815 3,000 คน

50,000

700 คน

80,000

14,815

0

415,000 3,700 คน
15,000

559,815
29,815

2.2.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ
3,000 คน
2.2.3 ประชุมคณะทางานสรรหา

50,000
700 คน

80,000

3,000 คน

50,000

700 คน

80,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

2.2.4 จัดทาเกียรติบัตร โล่ เข็ม หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
(ผู้รับรางวัล)

400,000

2.3 การจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดกิจกรรมสรรหา
และเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ

งบประมาณ

400,000

150,000

150,000

2.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวันเยาวชนแห่งชาติ
2.5 พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
2.6 จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ในส่วน
ภูมิภาค 76 จังหวัด ๆ ละ - บาท (โอนเงิน/จัดกิจกรรม)
2.7 เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทาดี

28,755 คน
55 คน

28,755 คน

150,000

55 คน

150,000

1,999,350

500 คน

1,999,350

2.8 วันเยาวชน 4 ภาค
2.9 การจัดจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
1.4 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ

500 คน
60 คน

114,300 100 คน

100 คน

126,300

80,450

260 คน

500,000

1. การจัดกิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน

100 คน

119,550

80,450

100 คน

200,000

1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก (ช่วงปิดเทอม)

100 คน

98,150

100 คน

98,150

1.2 การประกวดสื่อ "วิถีท้องถิ่นบ้านฉัน"

178,950

21,400

21,400

9,400

9,400

12,000

12,000

1.2.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2.2 ประชุมกรรมการ 2 ครั้ง
1.2.3 จัดทาโล่ เกียรติบัตร รางวัล
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

80,450

80,450

2. ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน

60 คน

100,000

60 คน

100,000

2.1 โครงการลมหายใจไร้มลทิน

40 คน

100,000

40 คน

100,000

40 คน

100,000

40 คน

100,000

2.1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการลมหายใจไร้มลทิน
2.1.2 การประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน
2.1.3 ค่ายลมหายใจไร้มลทิน

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

2.2 เสริมสร้างและพัฒนา : ทักษะการประกอบอาชีพ
2.3 การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น

20 คน

20 คน

2.4 การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน
2.5 Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน
3. เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์

14,300 100 คน

3.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

14,300

3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์”
3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดาเนินงาน

178,950

6,750

100 คน

200,000
14,300

100 คน

107,600

100 คน

71,350

107,600
71,350

3.4 การประชุมสรุปผล
การดาเนินงาน

6,750

6,750

3.5 กิจกรรมความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
2.การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาและศิลปะ

25,805

25,805

1. การส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย

25,805

25,805

1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย

25,805

25,805

1.2 จัดประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง
ประเลงมโหรี”
1.3 พิธีพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
“ประลองเพลง ประเลงมโหรี”

3.การสนับสนุนด้านการขับคเลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

86 คน/76 จ. 4,584,100 86 คน/76 จ. 4,584,100

86 คน

3,886,600

86 คน

3,886,600 86 คน/76 จ.

16,941,400

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1. การจ้างเจ้าหน้าที่
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนติดตาม
ผล/รายงานผลและการจัดทาฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนทุก
ระดับ
1.2 สนับสนุนด้านการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1.3 สนับสนุนด้านการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
81 คน

3,645,000

81 คน

3,645,000

81 คน

3,645,000

81 คน

3,645,000

81 คน

14,580,000

3 คน

135,000

3 คน

135,000

3 คน

135,000

3 คน

135,000

3 คน

540,000

2 คน

90,000

2 คน

90,000

2 คน

90,000

2 คน

90,000

2 คน

360,000

76 จังหวัด

1,395,000

2. การจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
3.การจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนทุกระดับ
5. การนิเทศ/ติดตามการดาเนินงานของบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว/สภาเด็กและเยาวชน/กลุ่มเด็กและเยาวชน

76 จังหวัด
1 ครั้ง

697,500 76 จังหวัด
16,600

1 ครั้ง

697,500
16,600

1 ครั้ง

16,600

1 ครั้ง

16,600

4 ครั้ง

66,400

6. การผลิตสื่อการเรียนรู/้ องค์ความรู/้ คู่มือ/แนวทาง
งบเงินอุดหนุน
1.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชน

17,430 คน 21,968,300 31,290 คน 37,676,700 27,804 คน 32,972,000 27,806 คน 32,972,000 104,330 คน

125,589,000

17,430 คน 21,968,300 31,290 คน 37,676,700 27,804 คน 32,972,000 27,806 คน 32,972,000 104,330 คน

125,589,000

1.1 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตแกนนาสภาเด็กและ
เยาวชนในศตวรรษที่ 21

17,430 คน 21,968,300 31,290 คน 37,676,700 27,804 คน 32,972,000 27,806 คน 32,972,000 104,330 คน

125,589,000

การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชน องค์กร
เอกชน/ชุมชน ในการทากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในทุกระดับ

17,430 คน 21,968,300 31,290 คน 37,676,700 27,804 คน 32,972,000 27,806 คน 32,972,000 104,330 คน

125,589,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

- สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตาบล/เทศบาล

7,772 แห่ง

- สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอาเภอ

878 อาเภอ

- สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเขต

งบประมาณ

50 เขต

- สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

76 จังหวัด

- สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

1 แห่ง

- สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

1 แห่ง

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

77 จังหวัด

- การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชัน/มหกรรมเด็กและ
เยาวชน
- สนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

10 องค์กร

งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการความร่วมมือระหว่งาประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

22 คน

310,850

51 คน

154,450

168 คน

334,500 172 คน

327,500

407 คน

1,127,300

22 คน

310,850

51 คน

154,450

168 คน

334,500 172 คน

327,500

407 คน

1,127,300

1. โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

20 คน

170,000

20 คน

9,780

169,920

66 คน

364,400

20 คน

9,780

20 คน

9,780

6 คน

14,700

40 คน

339,920

26 คน

87,540

6 คน

2,020

1.1 ประชุมกรรมการอานวยการ
1.2 สอบสัมภาษณ์คณะผู้แทนเยาวชนไทย เพื่อคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ (รูปแบบใหม่)
1.3 ปฐมนิเทศ รายงานตัว และอบรมเตรียมความพร้อม

6 คน

6 คน
20 คน

14,700

20 คน

14,700

170,000

20 คน

2. กิจกรรมมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง

6 คน

2,020

1.1 การคัดเลือก

6 คน

2,020

20 คน

85,520

169,920

1.2 ฝึกอบรม

10 คน

83,820

10 คน

83,820

1.3 ประชุมประเมินผลหลังการเข้าร่วมโครงการ

10 คน

1,700

10 คน

1,700

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

3. กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้กรอบความร่วมมือ
พันธกรณีระหว่างประเทศ

14 คน

50,850

3.1 การคัดเลือก

7 คน

10,950

3.2 ปฐมนิเทศ รายงานตัว และฝึกอบรมก่อนเข้าร่วมโครงการฯ

7 คน

39,900

3.3 ประชุมประเมิณผลหลังจากเข้าร่วมโครงการ

23 คน

52,650

งบประมาณ

37 คน

103,500

74 คน

207,000

7 คน

10,950

14 คน

21,900

8 คน

39,900

15 คน

79,800

30 คน

159,600

15 คน

12,750

15 คน

12,750

30 คน

25,500

4. ความร่วมมือระหว่างประเทศ - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
เพื่อให้เยาวชนได้รับ VISA ท่องเที่ยวและทางาน

100 คน

28,500

100 คน

28,500

4.1 อบรมแนะแนวเพื่อเตรียมการเข้าร่วมโครงการฯ

100 คน

28,500

100 คน

28,500

40,780 100 คน

39,080

210 คน

79,860

10 คน

1,700

200 คน

78,160

5. ประชุมร่วมกับครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย์ และอดีตผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ออนไลน์) เพื่อหารือแนว
ทางการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้อ
อาทร

110 คน

5.1 ประชุมออนไลน์ ณ ที่ตั้ง

10 คน

5.2 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร
(กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ณ เวลานั้น)

100 คน

39,080 100 คน

5.2.1 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

50 คน

19,540

50 คน

19,540

5.2.2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

50 คน

19,540

50 คน

19,540

1,700
39,080

5.2.3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

50 คน

19,540

50 คน

19,540

5.2.4 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช

50 คน

19,540

50 คน

19,540

6. พนักงานจ้างเหมาโครงการ

2 คน

90,000

2 คน

90,000

2 คน

90,000

2 คน

90,000

2 คน

360,000

6.1 ช่วยปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ

2 คน

90,000

2 คน

90,000

2 คน

90,000

2 คน

90,000

2 คน

360,000

ตัวชี้วัด: จานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย165,000 คน

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

รวม
งบประมาณ

ผลผลิต : 1. จานวนเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง และทักษะสติปัญญา อารมณ์ แก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การวางแผนทางานร่วมกับผู้อื่น ด้านภาษาศิลปะ สุขภาพอนามัย สุขภาวะทางเพศการสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
ร่างกายและจิตใจ และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งยอมรับความหลากหลายของสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2. จานวนสภาเด็กและเยาวชน ผู้นาเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม
3. เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับในประเทศและต่างประเทศ
4. จานวนแม่วัยรุ่นและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้รับสวัสดิการทางสังคมตามความเหมาะสม
ผลลัพธ์ :1. เด็ก เยาวชน มีศักยภาพ ทักษะ สามารถดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ และสามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง
2. สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน สามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
4. แม่วัยรุ่นและครอบครัวที่ได้รับสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสม
กิจกรรมหลักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
1. โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศและ
กฎหมาย

✓

✓

22 ครั้ง/5
คน

18 ครั้ง/2
1,209,640
เรื่อง/5 คน

23 ครั้ง/11
1,471,160
คน

11 ครั้ง/11
1,441,000 คน/200
เล่ม

72 ครั้ง/2
823,200 เรื่อง/200
เล่ม/11 คน

4,945,000

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาและพัฒนาและขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีการดาเนินการตามตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมทั้งสนธิสัญญา ข้อตกลงและพันธกรณีด้านสิทธิเด็กที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมทั้งสนธิสัญญา ข้อตกลงและพันธกรณีด้านสิทธิเด็กที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสร้างและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรเครือข่าย ภาคประชาสังคม เด็กและเยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ ข้อตกลง และพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
4. เพื่อติดตามและประเมินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย มาตรการ ข้อตกลง และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
5. เพื่อติดตามและจัดทารายงานสถานการณ์การดาเนินงานเรื่องสิทธิเด็กของประเทศไทย เพื่อปรับปรุงให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน 2. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน 3. เด็กและเยาวชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบดาเนินงาน
1. กิจกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิงนโยบาย
มาตรการ กลไก องค์ความรู้และนวัตกรรม

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
22 ครั้ง/
5 คน

18 ครั้ง/
1 เรื่อง/
1,209,640
200 เล่ม/5
คน

23 ครั้ง/11
1,321,160
คน

11 ครั้ง/11
1,441,000 คน/200
เล่ม

งบประมาณ

72 ครั้ง/1
823,200 เรื่อง/200
เล่ม/11 คน

4,795,000

14 ครั้ง

649,815

9 ครั้ง

227,585

14 ครั้ง

605,200

8 ครั้ง

552,225

45 ครั้ง

2,034,825

9 ครั้ง

495,265

5 ครั้ง

177,355

10 ครั้ง

577,075

5 ครั้ง

161,675

29 ครั้ง

1,411,370

1 ครั้ง

239,300

1 ครั้ง

275,400

2 ครั้ง

514,700

1.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดสมัชชาการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ

1 ครั้ง

38,350

38,350

1 ครั้ง

51,400

3 ครั้ง

128,100

1.1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทารายงานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

1 ครั้ง

36,525

0

1 ครั้ง

36,525

2 ครั้ง

73,050

1 ครั้ง

42,000

1 ครั้ง

42,000

1 ครั้ง

42,325

3 ครั้ง

126,325

1.1.5 การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก

3 ครั้ง

97,005

3 ครั้ง

97,005

4 ครั้ง

129,340

15 ครั้ง

485,025

1.1..6 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไข และขจัดการ
การสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน

1 ครั้ง

32,335

1 ครั้ง

32,335

2 ครั้ง

64,670

1.1.7 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)

1 ครั้ง

9,750

1 ครั้ง

9,750

2 ครั้ง

19,500

1.2 การจัดทาข้อมูลและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านเด็ก
และเยาวชนและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

1 ครั้ง

7,175

1 ครั้ง

7,175

3 ครั้ง

21,525

1.1 คณะกรรมการระดับชาติ
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)

1.1.4 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

7,175

5 ครั้ง

161,675

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.2.1 การประชุมจัดทาข้อมูลตามยุทธศาสตร์ นโยบายด้านเด็ก
และเยาวชน และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง

7,175

1 ครั้ง

7,175

1 ครั้ง

7,175

1 ครั้ง

6,200

1 ครั้ง

6,200

1 ครั้ง

6,200

2 ครั้ง

1 ครั้ง

6,200

1 ครั้ง

6,200

1 ครั้ง

6,200

งบประมาณ

3 ครั้ง

21,525

77,250

5 ครั้ง

95,850

1 ครั้ง

6,150

4 ครั้ง

24,750

1 ครั้ง

71,100

1 ครั้ง

71,100

1 ครั้ง

313,300

7 ครั้ง

476,600

1.3 การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน
1.3.1 การจัดประชุมคณะทางานองค์ความรู้ และคณะทางาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 การจัดงาน KM DAY
1.4 งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

3 ครั้ง

141,175

1.4.1 การประชุมคณะทางานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน
มติสมัชชาฯ

1 ครั้ง

7,375

1.4.2 การประชุมคณะทางานวิชาการสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนฯ

0 คน

0

1.4.3 การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4 ภาค

1 ครั้ง

1.4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2564

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

14,750

1 ครั้ง

7,375

2 ครั้ง

14,750

1 ครั้ง

7,375

2 ครั้ง

14,750

107,040

1 ครั้ง

107,040

26,760

1 ครั้ง

26,760

1 ครั้ง

313,300

1 ครั้ง

7,375

7,375

1.4.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2565

1 ครั้ง

313,300

1.5 การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

1 ครั้ง

29,480

1 ครั้ง

29,480

1.5.1 การประชุมจัดทารายงานตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

1 ครั้ง

29,480

1 ครั้ง

29,480

2 ครั้ง

3,000

10 ครั้ง

181,000

2. การจัดทามาตรการ กลไก องค์ความรู้ตามมาตรการสากลที่
เกี่ยวข้อง

3 ครั้ง

3,000

3 ครั้ง

168,000

2 ครั้ง

7,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 การประชุม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าอบรมภายใต้
กรอบความร่วมมือ ข้อตกลง อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ และการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามข้อตกลง
อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

1 ครั้ง

2.3 การประสานงานและดาเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์

1 ครั้ง

2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสาหรับ
ศควรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนไทย

1 ครั้ง

3.1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และกลไกด้านเด็กขององค์กรสหประชาชาติ

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

2,000

1 ครั้ง

2,000

2.2 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมติ ข้อตกลง
อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ

3. กิจกรรมการส่งเสริมการดาเนินงานตามสนธิสัญญา ข้อตกลง
และพันธกรณีด้านสิทธิเด็ก

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

5 ครั้ง
2 ครั้ง

1,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2,000

1 ครั้ง

87,000

1,000

3,000
1 ครั้ง

331,825 7 ครั้ง/1 เรื่อง
157,600 2 ครั้ง/1 เรื่อง

829,575
590,600

6 ครั้ง
2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

76,000
432,300
209,800

1 ครั้ง

2,000

5,000

งบประมาณ

4 ครั้ง

8,000

1 ครั้ง

87,000

3 ครั้ง

10,000

2 ครั้ง

76,000

19 ครั้ง/1
26,475 เรื่อง

1,620,175

6 ครั้ง/1
เรื่อง

958,000

1 ครั้ง

64,400

3.1.1 การประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อ
การปฏิบัติตามสนธิสัญญา ข้อตกลง และพันธกรณีด้านสิทธิเด็ก
1 ครั้ง

64,400

3.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและรูปแบบ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก
3.1.3 การสื่อสารเชิงรุกเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสังคมต่อสิทธิ
ของเด็ก
1.การสัมมนาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับสิทธิเด็กออนไลน์

1 ครั้ง

93,200

1 ครั้ง

93,200

2 ครั้ง

442,800

1 ครั้ง

62,600

1 ครั้ง

62,600

1 ครั้ง

147,200

4 ครั้ง

683,200

1 ครั้ง

93,200

1 ครั้ง

282,400

2.การพัฒนาเครือข่ายผู้สื่อข่าวสิทธิเด็กที่เป็นเด็กและเยาวชน
1 ครั้ง

282,400

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

3.การจัดงานวันสิทธิเด็กสากล “3 ทศวรรษ สิทธิเด็ก”
1 ครั้ง

160,400

4.การเฉลิมฉลอง 30 ปี การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กของประเทศไทย

1 ครั้ง

3.1.4 การจัดทารายงานสถานการณ์สิทธิเด็กประจาปี
3.2 การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิทธิเด็ก

1 เรื่อง

127,800

3.2.1 การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการขจัดความ
รุนแรงต่อเด็ก (การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานตามปฏิญญาฯ)

1 เรื่อง

127,800

1 เรื่อง

147,800

1 เรื่อง

149,600

1 เรื่อง

147,200
149,600

1 ครั้ง

160,400

1 ครั้ง

147,200

1 เรื่อง

147,800

3 เรื่อง

427,000

1 เรื่อง

127,800

1 เรื่อง

149,600

1 เรื่อง

149,600

3.2.2 การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจาก
การแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์
(การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการระดับประเทศ)
1 เรื่อง

149,600

3.2.3 การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบท
ของการโยกย้ายถิ่นฐาน (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการระดับประเทศ)
3.3 การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านสิทธิเด็ก

2 ครั้ง

46,425

4 ครั้ง

89,375

1 ครั้ง

26,475

2 ครั้ง

42,950

2 ครั้ง

42,950

1 เรื่อง

149,600

3 ครั้ง

72,900

1 ครั้ง

26,475

10 ครั้ง

235,175

1 ครั้ง

26,475

4 ครั้ง

95,900

2 ครั้ง

42,950

2 ครั้ง

52,950

3.3.1 การพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กไทย-เมียนมา
1.การประชุมระหว่างคณะทางานประเทศ
2.การประชุมระหว่างคณะทางานพื้นที่

1 ครั้ง

26,475

1 ครั้ง

26,475

1 ครั้ง

19,950

2 ครั้ง

46,425

3 ครั้ง

72,900

6 ครั้ง

139,275

1 ครั้ง

19,950

1 ครั้ง

19,950

1 ครั้ง

19,950

3 ครั้ง

59,850

3.3.2 การพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กไทย-กัมพูชา
1.การประชุมระหว่างคณะทางานประเทศ

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

2.การประชุมระหว่างคณะทางานพื้นที่

1 ครั้ง

26,475

2 ครั้ง

52,950

งบประมาณ

3 ครั้ง

79,425

4. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ

5 คน

225,000

5 คน

225,000

5 คน

225,000

5 คน

225,000

5 คน

900,000

4.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการคณะกรรมการ
ระดับชาติ และขับเคลื่อนมาตรการ กลไก และแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติฯ

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

180,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

180,000

4.3 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม และการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

180,000

4.4 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามสนธิสัญญา ข้อตกลง และพันธกรณีด้านสิทธิเด็ก

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

180,000

4.5 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานขับเคลื่อนข้อเสนอ
และนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

180,000

4.2 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนา
และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

200 เล่ม

10,000 200 เล่ม

10,000

5.1 การจัดทาเอกสารให้ความรู้ เอกสารอิเล็คทรอนิกส์โปสเตอร์
วิดีทัศน์ เกี่ยวกับส่งเสริม พัฒนา และปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

200 เล่ม

10,000 200 เล่ม

10,000

6. ค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
7. สนับสนุนงานดาเนินงานบริหารทั่วไปของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

1 ครั้ง

36,000

งบเงินอุดหนุน

1 เรื่อง

150,000

6 คน

2,500

1 ครั้ง

8,000

6 คน

2,500

6 คน

5,000

2 ครั้ง

44,000

1 เรื่อง

150,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนเยาวชนอาเซียน
(ASEAN Youth Programme Fund)

1 เรื่อง

150,000

1 เรื่อง

งบประมาณ

150,000

ตัวชี้วัด: จานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย และองค์ความรู้ ด้านเด็กและเยาวชนอย่างน้อย8 เรื่อง
ผลผลิต : 1. มีข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
1.1 ด้านแผนงาน
1) มีแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566-2570 2) มีแนวทางในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
1.2 ด้านมาตรการ กลไก และแนวทาง
1) แนวทางและมาตรการแทนการกักเด็กไว้ในสถานกักตัวโดยใช้ครอบครัวและชุมชน2) แนวปฏิบัติสิทธิเด็กกับสุขภาวะแวดล้อมที่ดี 3) แนวปฏิบัติสิทธิเด็กกับสภาพแวดล้อมดิจิทัล
4) แนวทาง/รูปแบบการเสริมสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนไทย 5) ร่างบทบัญญัติแทรกประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยฐานความผิดจากการใช้สื่อออนไลน์
6) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไทย-เมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน
7) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไทย-กัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน
2. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
1) แผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์
2) แผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน
3. มีการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย มาตรการ ข้อตกลง และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
1) รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจาปี พ.ศ. 2564 2) รายงานสถานการณ์สิทธิเด็กประจาปี 3) รายงานผลการดาเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก

ผลลัพธ์ :เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ เยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน และมีทักษะมีความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที21่
เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามหลักการของอนุสัญญา ข้อตกลงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานองค์กร

✓

15 ครั้ง

398,500 16 ครั้ง

540,000

13 ครั้ง

582,500 12 ครั้ง

479,000

56 ครั้ง

2,000,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและบริหารระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565 และการจัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
3. การจัดทางบประมาณประจาปี
4. การเร่งรัดติดตามผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจาปี
5. การประเมินผลปฏิบัติราชการ
6. การจัดทารายงานประจาปี 2564 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบดาเนินงาน

14 ครั้ง

198,500 15 ครั้ง

240,000

12 ครั้ง

282,500 11 ครั้ง

279,000

52 ครั้ง

1,000,000

ส่วนกลาง

14 ครั้ง

198,500 15 ครั้ง

240,000

12 ครั้ง

282,500 11 ครั้ง

279,000

46 ครั้ง

1,000,000

1.การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565
และการจัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/
โครงการที่สาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 เรื่อง

33,500

1 ครั้ง

8,500

2 ครั้ง

17,000

5 ครั้ง

59,000

1 เรื่อง

8,500

1 เรื่อง

8,500

2 ครั้ง

17,000

4 ครั้ง

34,000

1 เรื่อง

25,000

0

1 เรื่อง

25,000

1) ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
2) จัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 จานวน 100 เล่มๆ
250 บาท
เป็นเงิน 25,000 บาท)
2 การติดตามผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจาปี
1) ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
3. การจัดทางบประมาณประจาปี

1 ครั้ง

8,500

0
2 ครั้ง

17,000

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

4 เรื่อง

34,000

2 ครั้ง

17,000

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

4 ครั้ง

34,000

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

4 ครั้ง

34,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ประชุมชี้แจงปฏิทินงบประมาณ/กรอบวงเงินงบประมาณ/
จัดทา ขั้น pre - ceiling

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

1 ครั้ง

8,500
1 ครั้ง

8,500

3) ประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณพิจารณา ร่าง
พรบ.งบประมาณ วาระที่ 1 - 3

1 ครั้ง

8,500

4) ประชุมชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ถูกปรับลด ตาม พรบ.
งบประมาณ และจัดทาอนุมัติหลักการโครงการประจาปี

1) ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
5. การประเมินผลปฏิบัติราชการ
1) ประชุม 2 ครั้งๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

2) ประชุมชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณ ขั้นสานักงบประมาณ
ปรับลดงบประมาณ

4. การรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

งบประมาณ

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

4 ครั้ง

34,000

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

1 ครั้ง

8,500

4 ครั้ง

34,000

1 ครั้ง

12,000

1 ครั้ง

12,000

2 ครั้ง

24,000

1 ครั้ง

12,000

1 ครั้ง

12,000

2 ครั้ง

24,000

1 ครั้ง

1,500

1 ครั้ง

1,500

3 เรื่อง

73,000

1 ครั้ง

1,500

1 ครั้ง

1,500

2 ครั้ง

3,000

1 เรื่อง

70,000

6. การจัดทารายงานประจาปี 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
1) ประชุม 2 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
2) จัดทารายงานประจาปี 70,000 บาท

1 เรื่อง
1 เรื่อง

70,000
70,000

7. การจัดทาสื่อ เอกสาร และคู่มือ

1 เรื่อง

65,000

1 เรื่อง

65,000

1) เอกสารงบประมาณและยุทธศาสตร์ / เอกสารชี้แจง
กรรมธิการ สส. / สว.

1 เรื่อง

65,000

1 เรื่อง

65,000

1 ครั้ง

23,500

4 ครั้ง

147,000

8. จัดซื้อวัสดุสานักงาน / วัสดุคอมพิวเตอร์

1 ครั้ง

23,500

1 ครั้ง

50,000

1 ครั้ง

50,000

9. ค่าอาหารทาการนอกเวลา
10. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 2 คน

3 เดือน

21,000 3 เดือน

21,000

3 เดือน

21,000 3 เดือน

2 คน

66,000

99,000

2 คน

99,000

2 คน

2 คน

21,000 12 เดือน
132,000

2 คน

84,000
396,000

พื้นที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนกลาง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน

รวม

ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1) วุฒิปริญญาตรี อัตรา 18,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน
216,000 บาท

1 คน

36,000

1 คน

54,000

1 คน

54,000

1 คน

72,000

1 คน

216,000

2) วุฒิปริญญาตรี อัตรา 15,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน
180,000 บาท

1 คน

30,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

60,000

1 คน

180,000

11. สนับสนุนการดาเนินงานบริหารทั่วไปของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

2 ครั้ง

24,000

3 ครั้ง

26,000

5 ครั้ง

50,000

งบเงินรายจ่ายอื่น
ส่วนกลาง

1 ครั้ง

200,000

1 ครั้ง

300,000

1 ครั้ง

300,000

1 ครั้ง

200,000

4 ครั้ง

1,000,000

1 ครั้ง

200,000

1 ครั้ง

300,000

1 ครั้ง

300,000

1 ครั้ง

200,000

4 ครั้ง

1,000,000

1.1 การประเมินผลปฏิบัติราชการ

1 ครั้ง

200,000

1 ครั้ง

300,000

1 ครั้ง

300,000

1 ครั้ง

200,000

4 ครั้ง

1,000,000

1) การจ้างจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

1 ครั้ง

200,000

1 ครั้ง

300,000

1 ครั้ง

300,000

1 ครั้ง

200,000

4 ครั้ง

1,000,000

ตัวชี้วัด: จานวนความสาเร็จของระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์2 เรื่อง
ผลผลิต : 1. แผนปฏิบัติราชการ 2565 ได้รับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
3. คาของบประมาณประจาปี
4. รายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2565 ในระบบการจัดทางบประมาณและรายงานผลการดาเนินงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
5. รายงานการประเมินผลปฏิบัติราชการ
6. รายงานประจาปี 2564 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผลลัพธ์ : เกิดระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดาเนินภารกิจที่มีผลสัมฤทธิ์สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ พม. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580)

เอกสารแนบ
1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผลผลิต โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน
โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนเพือ่ ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล

✓

6 คน / 6 ครั้ง

1,310,120 6 คน / 3 ครั้ง

2,208,400 6 คน / 4 ครั้ง

3,135,320 6 คน / 2 ครั้ง

6 คน / 15 ครั้ง
4,034,560 /5 ระบบ

6 คน / 6 ครั้ง

397,280 6 คน / 3 ครั้ง

382,720 6 คน / 4 ครั้ง

396,800 6 คน / 2 ครั้ง

383,200 6 คน / 15 ครั้ง

1,560,000

10,688,400

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสาหรับเด็ก
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและระบบสารสนเทศภายในของ ดย.
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. จานวนระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนและระบบสารสนเทศภายในของ ดย.
2. บุคลากร ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
1.2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 6 คน

6 คน

354,000

6 คน

354,000

6 คน

354,000

6 คน

354,000

6 คน

1,416,000

1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ

6 ครั้ง

43,280

3 ครั้ง

28,720

4 ครั้ง

42,800

2 ครั้ง

29,200

144,000
9,128,400

งบลงทุน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสาหรับ
เด็กและระบบสารสนเทศภายใน ดย.

912,840

1,825,680

2,738,520

3,651,360

15 ครั้ง
5 ระบบ

912,840

1,825,680

2,738,520

3,651,360

5 ระบบ

9,128,400

208 ครั้ง /887
คน

3,382,200

ตัวชี้วัด: จานวนระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนและระบบสารสนเทศภายใน ดย. (5 ระบบ)
ผลผลิต : มีระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสาหรับเด็กที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้ครอบคลุมและให้บริการเด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึง และมีระบบสารสนเทศภายในของ ดย .ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
ผลลัพธ์ : บุคลากรของ ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสาหรับเด็ก และระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการองค์การ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
การบริการประชาชน

✓

✓

66 ครั้ง/251 คน

870,781 53 ครั้ง/341 คน

820,319 46 ครั้ง/228 คน

963,993 43 ครั้ง/67 คน

727,107

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

1.1 วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนากาลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงภารกิจและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน
2. พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการใช้ กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่
3. สร้างความตระหนักรู้ถึงการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมกิจการเด็กและเยาวชนสู่สาธารณชน สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีอันจะนาไปสู่การสนับสนุน ความร่วมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร เด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ จานวน 2,000 คน
2. เด็ก เยาวชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย ผู้แทนเด็กและเยาวชน
3. สื่อมวลชนทุกสาขา องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบดาเนินงาน

66 ครั้ง/251 คน

870,781 53 ครั้ง/341 คน

820,319 46 ครั้ง/228 คน

963,993 43 ครั้ง/67 คน

ด้านพัฒนาระบบองค์การ

4 ครั้ง/155 คน

120,798 6 ครั้ง/215 คน

129,798 2 ครั้ง/92 คน

59,130 3 ครั้ง/61 คน

1.กิจกรรมการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

1 ครั้ง/44 คน

47,598 3 ครั้ง/117 คน

57,348

1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผล ถ่ายทอดความรู้ และขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

1 ครั้ง/44 คน

47,598 1 ครั้ง/52 คน

1.2 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ติดตาม และกากับดูแลการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering
Committee) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
1.3 การประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
(Working Team) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1 ครั้ง/35 คน

3,382,200
361,180

5 ครั้ง/169 คน

110,196

47,598

2 ครั้ง/104 คน

95,196

1 ครั้ง/30 คน

4,500

1 ครั้ง/30 คน

4,500

1 ครั้ง/35 คน

5,250

2 ครั้ง/ 35 คน

10,500

1 ครั้ง/35 คน

5,250

208 ครั้ง /887
คน
51,454 15 ครั้ง/522 คน

727,107

5,250

2. กิจกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ การจัดทาคา
รับรอง การปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผล

1 ครั้ง/45 คน

6,750

1 ครั้ง/45 คน

6,750 2 ครั้ง/45 คน

13,500

2.1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดย.

1 ครั้ง/45 คน

6,750

1 ครั้ง/45 คน

6,750 2 ครั้ง/45 คน

13,500

2 ครั้ง/82 คน

58,380

1 ครั้ง/30 คน

4,500

1 ครั้ง/52 คน

53,880

3. กิจกรรมการทบทวน/ติดตาม แผนการบริหารความต่อเนือ่ ง

1 ครั้ง/30 คน

4,500

3.1 การประชุมคณะทางานเตรียมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ดย.

1 ครั้ง/30 คน

4,500

3.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อม
ตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ของ ดย. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง/52 คน

1 ครั้ง/52 คน

53,880

53,880

4. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงาน /การสร้างนวัตกรรม และ
สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

1 ครั้ง/45 คน

63,450 1 ครั้ง/53 คน

63,450

2 ครั้ง/106 คน

126,900

4.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

1 ครั้ง/45 คน

63,450 1 ครั้ง/53 คน

63,450

2 ครั้ง/106 คน

126,900

5. กิจกรรมการควบคุมภายใน
5.1 การประชุมคณะกรรมการอานวยการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

1 ครั้ง/20 คน

3,000 1 ครั้ง/30 คน

4,500

2 ครั้ง/50 คน

7,500

1 ครั้ง/20 คน

3,000

1 ครั้ง/20 คน

3,000

1 ครั้ง/30 คน

4,500

5.2 การประชุมคณะทางานประสานงานการควบคุมภายใน

1 ครั้ง/30 คน

4,500

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

6. กิจกรรมการนิเทศติดตาม ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน
และการจัดทาเอกสารเผยแพร่

1 ครั้ง/8 คน

44,704

1 ครั้ง/8 คน

44,704

6.1 กิจกรรมการนิเทศติดตาม ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1 ครั้ง/8 คน

44,704

1 ครั้ง/8 คน

44,704

ด้านกฎหมาย
1. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย และลด
ปัญหาการร้องเรียนและทุจริตขององค์กร และการดาเนินการทางศาล

7 ครั้ง

161,746

8 ครั้ง

138,625

10 ครั้ง

235,429

9 ครั้ง

156,000

34 ครั้ง

691,800

4 ครั้ง

18,200

5 ครั้ง

20,225

5 ครั้ง

20,225

4 ครั้ง

18,200

18 ครั้ง

76,850

1.1 งานละเมิด

2 ครั้ง

14,150

2 ครั้ง

14,150

2 ครั้ง

14,150

2 ครั้ง

14,150

8 ครั้ง

56,600

1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประธาน 1,500 บาท * 1 คน
กรรมการ 1,200 บาท * 4 คน

2 ครั้ง

12,600

2 ครั้ง

12,600

2 ครั้ง

12,600

2 ครั้ง

12,600

8 ครั้ง

50,400

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
(35 บาท *5 คน)+(120 บาท*5 คน)

2 ครั้ง

1,550

2 ครั้ง

1,550

2 ครั้ง

1,550

2 ครั้ง

1,550

8 ครั้ง

6,200

1.2 งานวินยั

2 ครั้ง

4,050

3 ครั้ง

6,075

3 ครั้ง

6,075

2 ครั้ง

4,050

10 ครั้ง

20,250

2 ครั้ง

2,500

3 ครั้ง

3,750

3 ครั้ง

3,750

2 ครั้ง

2,500

10 ครั้ง

12,500

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
(35 บาท *5 คน)+(120 บาท*5 คน)

2 ครั้ง

1,550

3 ครั้ง

2,325

3 ครั้ง

2,325

2 ครั้ง

1,550

10 ครั้ง

7,750

2. ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก

1 ครั้ง

34,400

1 ครั้ง

9,400

2 ครั้ง

43,800

2 ครั้ง

10,800

6 ครั้ง

98,400

2.1 เบี้ยเลี้ยง 240 บาท * 5 คน

2 ครั้ง

2,400

2 ครั้ง

2,400

4 ครั้ง

4,800

4 ครั้ง

4,800

2.2 ที่พัก 800 บาท * 5 คน/คืน

1 ครั้ง

4,000

1 ครั้ง

4,000

2 ครั้ง

8,000

2.3 พาหนะ 5 คน (ไป-กลับ)

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

3,000

2 ครั้ง

6,000

2.4 พาหนะเครื่องบิน 5 คน (ไป-กลับ)

1 ครั้ง

25,000

1 ครั้ง

25,000

3. ค่าจ้างเหมาบริการ

2 คน

96,000

2 คน

96,000

2 คน

96,000

2 คน

96,000

2 คน

384,000

3.1 อัตรา 15,000 บาท/คน

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

180,000

3.2 อัตรา 17,000 บาม/คน

1 คน

51,000

1 คน

51,000

1 คน

51,000

1 คน

51,000

1 คน

204,000

1 เรื่อง

50,000

1 เรื่อง

50,000

1.2.1 ประชุมคณะกรรมการ 250 บาท *5 คน)

4. การผลิต การเผยแพร่ข้อมูล เอกสารทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

14,400
16,000

2 ครั้ง

6,000

18,000
50,000

5. ส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากร เพือ่ กลุ่มเป้าหมาย

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

6,000

2 ครั้ง

12,000

5 ครั้ง

24,000

6. การดาเนินคดีขององค์กร

1 ครั้ง

10,146

1 ครั้ง

10,000

1 ครั้ง

19,404

1 ครั้ง

19,000

4 ครั้ง

58,550

ด้านสื่อสารองค์กร

3 คน

164,000

3 คน

217,596

3 คน

249,000

3 คน

169,404

3 คน

800,000

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

3 คน

159,000

3 คน

159,000

3 คน

159,000

3 คน

159,000

3 คน

636,000

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.1 ค่าจ้างเหมา (18,000บาท/คน)

1 คน

54,000

1 คน

54,000

1 คน

54,000

1 คน

54,000

1 คน

216,000

1.2 ค่าจ้างเหมา (18,000บาท/คน)

1 คน

54,000

1 คน

54,000

1 คน

54,000

1 คน

54,000

1 คน

216,000

1.3 ค่าจ้างเหมา (17,000บาท/คน)

1 คน

51,000

1 คน

51,000

1 คน

51,000

1 คน

51,000

1 คน

204,000

2. ค่าเบีย้ เลี้ยง ที่พักและพาหนะ เดินทางต่างจังหวัด

5,000

6,000

3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
4. ค่าจ้างเหมาบริหาร : ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล/ป้ายแบรคดร๊อป)

5,000

5,000

21,000

25,000

25,000

10,000

5,000

5. ค่าผลิตและเผยแพร่ระชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

5,404

20,404

50,000

50,000

6. ค่าวัสดุ

17,596

47,596

1.ค่าวัสดุสานักงาน

17,596

17,596

2.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

30,000

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

51 ครั้ง/2 คน

302,266 33 ครั้ง/2 คน

240,550 28 ครั้ง/2 คน

1. ค่ากรรมการอ่านผลงาน

18 ครั้ง

60,000

10 ครั้ง

30,000

5 ครั้ง

15,000

2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการ

6 ครั้ง

5,400

5 ครั้ง

4,500

5 ครั้ง

3. ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

11 ครั้ง

47,216

2 ครั้ง

16,400

4. ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ อกพ.

3 ครั้ง

3,000

3 ครั้ง

5. ค่าเบีย้ เลี้ยง ที่พักและพาหนะ เดินทางต่างจังหวัด

3 ครั้ง

87,600

6. ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ

2 คน

- วุฒิ ป.ตรี
- วุฒิ ปวส.

243,834 29 ครั้ง/2 คน
4,500

16 ครั้ง

14,400

2 ครั้ง

34,784

15 ครั้ง

98,400

3,000

3 ครั้ง

3,000

3 ครั้ง

3,000

12 ครั้ง

12,000

3 ครั้ง

87,600

3 ครั้ง

87,600

1 ครั้ง

29,200

10 ครั้ง

292,000

84,000

2 คน

84,000

2 คน

84,000

2 คน

84,000

2 คน

336,000

1 คน

45,000

3 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

180,000

1 คน

39,000

3 คน

39,000

1 คน

39,000

1 คน

39,000

1 คน

156,000

29 อัน

116,000

29 อัน

116,000

14,950

10 ครั้ง

14,950

40 ครั้ง

60,000

ด้านพัฒนาบุคลากร
1. ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ จานวน 1 คน

176,600

1 คน/2 ครั้ง
1 คน

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
2.1 โครงการการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้านเด็กและ
เยาวชน
2.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในบริบทด้าน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตคุณภาพงาน

91 คน/4 ครั้ง

15,050

10 ครั้ง

121,971 121 คน/6 ครั้ง

15,050

10 ครั้ง

93,750 131 คน/6 ครั้ง

1 คน

52,500

1 คน

52,500

1 คน

52,500

110 คน

64,400

80 คน

31,800

130 คน

112,600

50 คน

22,800
40 คน

13,200
45 คน

42,300

45,000

1,078,800
150,000

10 ครั้ง

15 ครั้ง

292,150 141 ครั้ง/2 คน
48 ครั้ง

7. จ้างจัดทาโล่รางวัลผู้เกษียณ
8. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม

30,000

58,099 341 คน/18 ครั้ง

450,420

52,500

1 คน

210,000

320 คน

208,800

50 คน

22,800

40 คน

13,200

45 คน

42,300

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.4 โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน
สังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
2.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนงานสนับสนุน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

21,600

20 คน

21,600

40 คน

20,000

40 คน

20,000

45 คน

42,300

40 คน

18,600

40 คน

28,000

16 ครั้ง

31,620

45 คน
40 คน

42,300

18,600

2.8 โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นากับการทางานร่วมกันอย่างมืออาชีพ
(Leadership Collaboration)
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม
3.1 คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรคุณธรรม
3.2 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น /ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง/1
คนดี มีจริยธรรม/นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

20

2.6 หลักสูตรการขับเคลื่อนภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding) ด้าน
เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21
2.7 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)

3 ครั้ง
5,071
5 ครั้ง
9,450
ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80
2. ร้อยละของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80
3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร้อยละ 80
4. จานวนเรื่องที่เครือข่ายสื่อมวลชนทุกสาขารวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน 500 เรื่อง
5. กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง

40 คน

28,000

5 ครั้ง

11,500

3 ครั้ง

5,599

ผลผลิต : 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ ระบบ รูปแบบและแนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้อง และไม่เป็นอุปสรรคสาหรับการดาเนินงาน
3. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
4. องค์ความรู้และสื่อในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน
5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
6. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ผลลัพธ์ :1. การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ ระบบ รูปแบบ มาตรฐานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้ความร่วมมือของกลไกและเครือข่ายทุกภาคส่วน และกฎหมาย /ระเบียบที่มีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรค และสอดคล้องกับสถานการณ์
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีสมรรถนะที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ตามมาตรฐาน
3. เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองให้มีความปลอดภัย ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์

เอกสารแนบ
1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาศและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม
กิจกรรมหลักส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี
โครงการ เงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

✓

✓

2,370,774 คน

4,199,256,300 2,455,050 คน 4,120,185,300 2,539,546 คน

4,246,490,800 2,623,717 คน

4,115,777,000 2,631,905 คน

16,681,709,400

1.1 วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง
2. เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมและเป็นการสร้างหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานแก่เด็กแรกเกิดอย่างเท่าเทียมกัน
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด – 6 ปี ได้รับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม โดยการบูรณาการทางานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. เด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลเด็ก
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
1. โอนจัดสรรให้พมจ. 76 จังหวัด
1.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
2. การเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนฯ

1,766 คน/3 ครั้ง

7,180,500 2,656 คน/7 ครั้ง

4,956,300 2,858 คน/3 ครั้ง

5,412,500 2,531 คน/5 ครั้ง

4,670,200 9,609 คน/18 ครั้ง

22,219,500

93 คน

4,185,000

93 คน

4,185,000

93 คน

4,185,000

93 คน

4,185,000

93 คน

16,740,000

93 คน
1,673 คน

4,185,000
495,500

93 คน
2,563 คน

4,185,000
771,300

93 คน
808 คน

4,185,000
727,500

93 คน
808 คน

4,185,000
485,200

93 คน
9,053 คน

16,740,000
2,479,500

8 คน

372,000

8 คน

372,000

8 คน

372,000

8 คน

372,000

8 คน

1,488,000

1 ครั้ง

56,900

1 ครั้ง

20,000

2 ครั้ง

76,900

2,400 คน

24,000

8,800 คน

88,000

180 คน

376,000

65 คน/16 ครั้ง

199,700

2.2 ค่าวัสดุสานักงาน
2.3 ค่าจ้างบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดในเขตกรุงเทพฯ

1,600 คน

2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ระบบดิจิทัล
2.5 การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทางานที่เกี่ยวข้องและที่จัดตั้งขึ้นใหม่
และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ อาทิ

65 คน/2 ครั้ง

16,000

2,400 คน

24,000

2,400 คน

24,000

90 คน

188,000

90 คน

188,000

94,000

65 คน/2 ครั้ง

15,000 65 คน/7 ครั้ง

54,100 30 คน/3 ครั้ง

36,600

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

2.5.1 การประชุมคณะทางานปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือการ
ดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

35 คน/1 ครั้ง

17,500 35 คน/2 ครั้ง

35,000

35 คน/1 ครั้ง

17,500

2.5.2 การประชุมคณะทางานเตรียมการถ่ายโอนภารกิจโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ อปท.

30 คน/1 ครั้ง

15,000 30 คน/1 ครั้ง

15,000

30 คน/1 ครั้ง

15,000 30 คน/1 ครั้ง

2.5.3 การประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

อย่างน้อย 4 ครั้ง
อย่างน้อย 1 ครั้ง

2.6 การนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
3. การบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2,368,100 คน

งบเงินอุดหนุน
การจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2,368,100 คน

43,300

15,000

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

35 คน

70,000

30 คน/4 ครั้ง

60,000

อย่างน้อย 2 ครั้ง

21,600 อย่างน้อย 6 ครั้ง

64,900

อย่างน้อย 1 ครั้ง

32,600 อย่างน้อย 2 ครั้ง
12 เดือน

92,600
3,000,000

4,241,078,300 2,620,984 คน
4,241,078,300 2,620,984 คน

4,111,106,800 2,620,984 คน
4,111,106,800 2,620,984 คน

16,659,489,900

60,000
2,500,000

500,000

4,192,075,800 2,452,394 คน 4,115,229,000 2,536,688 คน
4,192,075,800 2,452,394 คน 4,115,229,000 2,536,688 คน

งบประมาณ

รวม

16,659,489,900

ตัวชี้วัด: จานวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ 2,620,984 คน
ผลผลิต : 1. เด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. เกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเป็นสาคัญ อาทิ การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 การเปลี่ยนเ
กณฑ์การคัดกรองครอบครัว ที่มีเด็กอายุ 0 – 6 ปี หรือการปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวจากเฉลี่ยครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ให้สูงขึ้น เป็นต้น
3. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าถึงสิทธิและบริการพื้นฐานของรัฐ อาทิ การจดทะเบียนการเกิด การเข้ารับบริการสาธารณสุข การเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ และการติดตามการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมโดยชุมชน
4. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ : เด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับการพิทักษ์สิทธิด้านการอยู่รอดและการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
กิจกรรมหลัก พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน

✓

✓

4,560 คน/76
จ./5 ครั้ง

7,302,960 19 ครั้ง/20 คน

951,840 17 ครั้ง/20 คน

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐาน รูปแบบและแนวทางในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตามบริบทและสถานการณ์ รวมทั้งพันธะกรณีระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐาน รูปแบบและแนวทางในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่
4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

586,785 18 ครั้ง/80 คน

574,815 4,760 คน/76 จ.

9,416,400

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. เครือข่ายบุคคลและองค์กรที่ดาเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วน
4. ภาคเอกชนและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
1.การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.1 การพัฒนา กลไก เพือ่ การดาเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1. โอนจัดสรรให้ พมจ. 76 จังหวัด
1.1 โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. จัดประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัดและคณะอนุกรรมการ 76 จังหวัด ๆ ละ 32,020 บาท
1.2 โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. 76 จังหวัด จัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด และดาเนินงานกองทุนฯ
จ2.านวน
59 จังหวัด ๆ ละ 18,900 บาท และจานวน 17 จังหวัด ๆ ละ 20,400
ส่วนกลาง

4,560 คน/76 จ./5 ครัง้

7,302,960 19 ครั้ง/20 คน

951,840 17 ครั้ง/20 คน

586,785 18 ครั้ง/80 คน

574,815

4,760 คน/76 จ.

9,416,400

4,640 คน/76 จ.

6,240,600 13 ครั้ง/20 คน

747,200 13 ครั้ง/20 คน

503,285 15 ครั้ง/80 คน

275,315

4,760 คน/76 จ.

7,766,400

461,395

197,490 14 ครั้ง/80 คน

210,315

76 จ./49 ครั้ง 80 คน

1 ครั้ง/76 จ.
76 จังหวัด

4,064,000
3,895,420
2,433,520

1 ครั้ง/76 จ.
76 จังหวัด

4,933,200
3,895,420
2,433,520

1 ครั้ง

1,461,900

1 ครั้ง

1,461,900

9 ครั้ง/80 คน

168,580

13 ครั้ง

461,395

210,315

48 ครั้ง/80 คน

1,037,780

250,000
66,265

1 ครั้ง

20,200

1 ครั้ง

31,625

1 ครั้ง
6 ครั้ง

250,000
209,680

76 จังหวัด/10 ครัง้ /80 คน

2.1 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

13 ครั้ง

12 ครั้ง

12 ครั้ง

197,490 14 ครั้ง/80 คน

2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทางานที่มีอยู่เดิมและแต่งตั้งใหม่ และ
การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนมติที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง) และการจัดสรรงบให้
พมจ. (เพิ่มเติม)

2 ครั้ง

91,590

1 ครั้ง
2 ครั้ง

2.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการฯ และการดาเนินงานของกองทุน
คุ้มครองเด็ก

6 ครั้ง

56,990

10 ครั้ง

145,130

11 ครั้ง

177,290

12 ครั้ง

158,690

39 ครั้ง

538,100

3 ครั้ง
1 ครั้ง

13,650
17,320

3 ครั้ง
3 ครั้ง

13,650
51,960

3 ครั้ง
3 ครั้ง

13,650
51,960

3 ครั้ง
3 ครั้ง

13,650
51,960

12 ครั้ง
10 ครั้ง

54,600
173,200

2.3.3 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

1 ครั้ง

5,500

2 ครั้ง

11,000

1 ครั้ง

5,500

2 ครั้ง

11,000

6 ครั้ง

33,000

2.3.4 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
กองทุน

1 ครั้ง

20,520

1 ครั้ง

20,520

3 ครั้ง

61,560

4 ครั้ง

82,080

9 ครั้ง

184,680

1 ครั้ง

48,000

1 ครั้ง

44,620

2 ครั้ง

92,620

2.3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
2.3.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
คุ้มครองเด็ก

2.3.5 จัดซื้อวัสดุสานักงานในการขับเคลื่อนงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.4 การนิเทศและติดตามการดาเนินงานคุ้มครองเด็กคณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กจังหวัดผ่านระบบประชุมทางไกล จานวน 2 ครั้ง

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง/80 คน

20,000

0 คน

0

0 คน

0

76 จ./1 คน

1,389,800

1 คน

45,000

1 คน

45,000

76 จังหวัด
76 จังหวัด

1.2 สนับสนุนงบประมาณให้ บพด. 76 จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท จัดกิจกรรม
ส่งเสริมเครือข่ายการดาเนินงานคุ้มครองเด็กระดับตาบล

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 ครั้ง/80 คน

20,000

2 ครั้ง/160 คน

1 คน

45,000

76 จ./1 คน

1,524,800

1,331,520
571,520

76 จังหวัด
76 จังหวัด

1,331,520
571,520

76 จังหวัด

760,000

76 จังหวัด

760,000

2. ส่วนกลาง

76 จ./1 คน

58,280

76 จ./1 คน

193,280

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับ
ตาบลผ่านระบบประชุมทางไกล

76 จังหวัด

13,280

76 จังหวัด

13,280

1 คน

45,000

1 คน

1 ครั้ง

26,800

20 คน

1 ครั้ง

26,800

1 ครั้ง

26,800

1.2 การขับเคลื่อนระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1. โอนจัดสรรให้ บพด.76 จังหวัด
1.1 สนับสนุนงบประมาณให้ บพด. 76 จังหวัด ๆ ละ 7,520 บาท จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตาบล

2.2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาโครงการ
1.3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
1.การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่และนักสังคม
สงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการประเมินและนิเทศงานฯ
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการประเมินและนิเทศงานฯ

1 คน

45,000

45,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
20 คน

240,805

2.1 อบรม อพม. หลักสูตรพื้นฐาน ระยะที่ 1 (หลักสูตร 3 วัน)

20 คน

240,805

1.1 การสนับสนุนงบประมาณบ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด ๆ ละ
10,000 บาท เพื่อจัดอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกแก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง
จังหวัดละ 60 คน
2.การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564

45,000

1 คน

20 คน
20 คน

45,000

45,000

1 คน

45,000

1 คน

180,000

260,795

1 ครั้ง

20,000

40 คน/3 ครั้ง

548,400

20,000

1 ครั้ง

20,000

3 ครั้ง

66,800

1 ครั้ง
1 ครั้ง

26,800
20,000

1 ครั้ง
40 คน

20,000
481,600

20 คน

240,805

20 คน

240,795

20,000
1 ครั้ง

2.2 อบรม อพม. หลักสูตรพื้นฐาน ระยะที่ 2 (หลักสูตร 3 วัน)
โอนจัดสรรให้ บพด. 76 จังหวัด

1 คน

240,805 20 คน/1 ครั้ง

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินและนิเทศ
2.การอบรม อพม.

1.4 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพือ่ การคุ้มครองเด็ก

1 คน

40,000

20,000

240,795
240,795

4,560 คน/76 จ.

760,000

4,560 คน/76 จ.

760,000

4,560 คน/76 จ.
4,560 คน/76 จ.

760,000
760,000

4,560 คน/76 จ.
4,560 คน/76 จ.

760,000
760,000

5 ครั้ง

680,500

15 ครั้ง

850,000

4 ครั้ง

79,500

4 ครั้ง

80,500

2 ครั้ง

9,500

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์
2.2 การประชุมคณะทางานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 ครั้ง

50,000

1 ครั้ง

7,500

2.3 การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและ
เยาวชน และภาคีเครือข่ายการดาเนินงาน ประเด็นการส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 ครั้ง

7,500

2 ครั้ง

70,000

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 ครั้ง

50,000

1 ครั้ง

7,500

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง

งบประมาณ

7,500

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

2 ครั้ง

100,000

4 ครั้ง

30,000

2 ครั้ง

70,000

3 ครั้ง

642,000

2.4 การจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่าย
เด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม

2 ครั้ง

621,000

2.4.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์และ
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคล
แวดล้อม

1 ครั้ง

21,000

1 ครั้ง

21,000

2.4.2 การสนับสนุนงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 40 จังหวัด ๆ
ละ 15,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม

1 ครั้ง

600,000

1 ครั้ง

600,000

1 ครั้ง

21,000

1 ครั้ง

21,000

2.4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้าง
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม
2.5 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

1 ครั้ง

21,000

1 ครั้ง

2,000

1 ครั้ง

2,000

4 ครั้ง

8,000

1

3,000

1 ครั้ง

290,000

11 ครั้ง

800,000

1 ครั้ง

2,000

1 ครั้ง

2,000

5 ครั้ง

381,860

4 ครั้ง

125,140

1 ครั้ง

119,800

1 ครั้ง

119,800

1 ครั้ง

119,800

1 ครั้ง

119,800

ส่วนกลาง

4 ครั้ง

262,060

4 ครั้ง

125,140

290,000

10 ครั้ง

680,200

1. การพัฒนา กลไก เพื่อการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

2 ครั้ง

58,060

2 ครั้ง

62,590

290,000

4 ครั้ง

120,650

3. กิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
โอนจัดสรร พมจ.
1. โอนจัดสรรงบประมาณให้สานักงาน พมจ. จัดประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทียบจังหวัด จานวน 20 จังหวัด ๆ ละ 5,990 บาท (เฉพาะจังหวัดที่มี
หอพักได้รับอนุญาตและ/หรือ ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักจานวน
มาก หรือจังหวัดที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ)

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการ
1) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายหอพัก
2) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานหอพักตาม
พระราชบัญญัติหอพัก

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1 ครั้ง

39,100

1 ครั้ง

39,100

1 ครั้ง

23,490

3 ครั้ง

81,550

2 ครั้ง

58,060

1 ครั้ง

29,320

1 ครั้ง

29,320

1 ครั้ง

28,740

1 ครั้ง

28,740

1 ครั้ง

23,490

1 ครั้ง

290,000

2 ครั้ง

259,550

3 ครั้ง

10,000

3) คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ

1 ครั้ง

23,490

1.3 คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับกรุงเทพมหานคร
2. การจัดงานประกาศเกียรติคุณหอพัก
2.1 การประกาศรับสมัครและคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ
2.2 การจัดงานแถลงข่าวบริเวณโถงพม.
2.3 การจัดงานประกาศเกียรติคุณ
3. การพัฒนามาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการดาเนินงานหอพักตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2) การประชุมหารือ
3) การเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้อง
4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายหอพัก
5) การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์หอพัก
4. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหอพักผ่านระบบการเรียนออนไลน์ (การจ้าง
เหมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
หอพัก)
ตัวชี้วัด: 1.จานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 เรื่อง
2. จานวนรูปแบบและแนวทางการดาเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 เรื่อง
3. จานวนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ คู่มือ สื่อด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 เรื่อง
4.จานวนบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน281 คน
5. จานวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง 3,040 คน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

200,000

1 ครั้ง

59,550

1 ครั้ง

4,000

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

3,000

290,000

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ผลผลิต : 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ ระบบ รูปแบบและแนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้อง และไม่เป็นอุปสรรคสาหรับการดาเนินงาน
3. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
4. องค์ความรู้และสื่อในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน
5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
6. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ผลลัพธ์ :1. การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ ระบบ รูปแบบ มาตรฐานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้ความร่วมมือของกลไกและเครือข่ายทุกภาคส่วน และกฎหมาย /ระเบียบที่มีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรค และสอดคล้องกับสถานการณ์
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีสมรรถนะที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ตามมาตรฐาน
3. เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองให้มีความปลอดภัย ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว
โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก
เยาวชนและครอบครัว

✓

✓

63,914 คน/
14 ครั้ง

138,379,310

58,492 คน/
13 ครั้ง

140,451,490

60,925 คน/
16 ครั้ง

121,843,830

60,925 คน/
13 ครั้ง

13 ครั้ง

57,848,190

16 ครั้ง

40,587,430

13 ครั้ง

111,131,870

177,161 คน/
56 ครั้ง

511,806,500

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบดาเนินงาน

5,422 คน/14 ครั้ง

51,557,310

29,714,970 5,422 คน/56 ครั้ง

179,707,900

1.การให้บริการสวัสดิการสาหรับเด็กในสถานรองรับ
โอนจัดสรรให้สถานรองรับเด็ก 30 แห่ง

5,422 คน

49,266,700

56,477,200

37,200,300

28,328,000

5,422 คน

171,272,200

5,422 คน

47,407,900

54,582,100

35,109,200

26,741,500

5,422 คน

163,840,700

1.1 จัดบริการทดแทนในรูปแบบสวัสดิการโดยรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยุ่ใน
สภาวะยากล
าบาก
1.2 ค่าตอบแทนในการเลี
้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

5,000 คน

45,178,900

52,352,100

32,882,200

24,575,500

5,000 คน

154,988,700

223 คน

1,353,000

1,353,000

1,353,000

1,293,000

223 คน

5,352,000

1.3 สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ

199 คน

876,000

877,000

874,000

873,000

199 คน

3,500,000

1,858,800

1,895,100

2,091,100

1,586,500

7,431,500

507,000

507,000

507,000

507,000

2,028,000

1,351,800

1,388,100

1,584,100

1,079,500

5,403,500

ส่วนกลาง
2.1 ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
2.2 การพัฒนาศักยภาพและกาหนดแนวทางการดาเนินงานของสถานรองรับ
และส่วนกลาง
2. การเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว

14 ครั้ง

2,290,610

โอนจัดสรรให้ พมจ. 76 จังหวัด

1 ครั้ง

927,880

13 ครั้ง

1,370,990

16 ครั้ง

3,387,130

1 ครั้ง

927,880

13 ครั้ง

1,386,970

56 ครั้ง

8,435,700

2 ครั้ง

1,855,760

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจาจังหวัด 76
หวัด (ส่วนภูมิภาค)
ส่จัวงนกลาง

13 ครั้ง/236 คน

1,362,730 13 ครั้ง/266 คน

1,370,990 15 ครั้ง/776 คน

2,459,250 13 ครั้ง/276คน

1,386,970 54 ครั้ง/1506 คน

6,579,940

2.1 จัดหาครอบครัวบุญธรรม

12 ครั้ง/235 คน

1,297,570 12 ครั้ง/15 คน

1,097,380 12 ครั้ง/275คน

1,936,870 12 ครั้ง/25คน

1,113,360 48 ครั้ง/505คน

5,445,180

1 ครั้ง

927,880

1 ครั้ง

927,880

2 ครั้ง

1,855,760

2.1.1 การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

6 ครั้ง

193,500

6 ครั้ง

193,500

6 ครั้ง

193,500

6 ครั้ง

193,500

24 ครั้ง

774,000

2.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่วนกลาง

3 ครั้ง

41,430

3 ครั้ง

41,430

3 ครั้ง

41,430

3 ครั้ง

41,430

12 ครั้ง

165,720

2.1.3 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้กับเด็ก

3 ครั้ง

8,370

3 ครั้ง

8,370

3 ครั้ง

8,370

3 ครั้ง

8,370

12 ครั้ง

33,480

220 คน

200,200

220 คน

200,200

2.1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
ครอบครั
ทดแทน
2.1.5 วโครงการอบรมเชิ
งปฏิบัติการติดตามผลและเสริมความรู้แก่ครอบครัว
บุญ2.1.6
ธรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
ชาวต่
างประเทศ
2.1.7
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
ชาวไทย
2.1.8 การติดตามผลการเลี้ยงดูบุตรุบุญธรรมและการติดตามหาครอบครัว
เดิม2.1.9
ของบุค่ตารบุ
ธรรม การบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
จ้าญงเหมาบริ
ช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์
จานวน 15 ตาแหน่ง
2.1.10 ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่
พั2.2ก และพาหนะ
ค่าวภาษี
จัดหาครอบครั
อุปถัแมละค่
ภ์ าธรรมเนียม, ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง,
(Kinship
Care)
2.2.1 โครงการอบรมพั
ฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์
2.2.2 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงิน
อุด2.2.3
หนุนช่จ้วายเหลื
อค่าเลีการช่
้ยงดูวเด็ยปฏิ
กในครอบครั
ปถัมภ์
งเหมาบริ
บัติงานกลุว่มอุงานครอบครั
วอุปถัมภ์ จานวน 1

15 คน

666,000

15 คน

188,070
1 ครั้ง /1 คน

666,000

80 คน

338,200

80 คน

338,200

100 คน

205,300

100 คน

205,300

70 คน

280,000

70 คน

280,000

10 คน

16,000

10 คน

16,000

20 คน

32,000

15 คน

666,000

15 คน

666,000

15 คน

2,664,000

188,080

188,070

188,060

273,610 3 ครั้ง/501 คน

522,380 1 ครั้ง/251 คน

273,610 6 ครั้ง/1001 คน

250 คน

208,450

500 คน

416,900

250 คน

208,450

1,000 คน

833,800

65,160 1 ครั้ง/251 คน

752,280
1,134,760

1 ครั้ง

20,160

1 ครั้ง

20,160

3 ครั้ง

60,480

1 ครั้ง

20,160

6 ครั้ง

120,960

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

45,000

1 คน

180,000

คน
งบเงินอุดหนุน

58,492 คน

74,383,000

58,492 คน

74,383,000

60,925 คน

76,816,000

60,925 คน

76,816,000

177,161 คน

302,398,000

1. จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

5,297 คน

31,782,000

5,297 คน

31,782,000

5,297 คน

31,782,000

5,297 คน

31,782,000

5,297 คน

127,128,000

โอนจัดสรรให้ ส่วนภูมิภาค

5,129 คน

30,774,000

5,129 คน

30,774,000

5,129 คน

30,774,000

5,129 คน

30,774,000

5,129 คน

123,096,000

1.1 สถานรองรับ จานวน 28 แห่ง

824 คน

4,944,000

824 คน

4,944,000

824 คน

4,944,000

824 คน

4,944,000

824 คน

19,776,000

1.2 บพด. จานวน 77 แห่ง

1,554 คน

9,324,000

1,554 คน

9,324,000

1,554 คน

9,324,000

1,554 คน

9,324,000

1,554 คน

37,296,000

1.3 พมจ. จานวน 76 จังหวัด

2,751 คน

16,506,000

2,751 คน

16,506,000

2,751 คน

16,506,000

2,751 คน

16,506,000

2,751 คน

66,024,000

ส่วนกลาง ศบธ.

168 คน

1,008,000

168 คน

1,008,000

168 คน

1,008,000

168 คน

1,008,000

168 คน

4,032,000

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

2.1 ให้การช่วยเหลือเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ และครอบครัวที่ไม่มี
ความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับเด็ก (Kinship Care) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ทางด้านเศรษฐกิจ คนละ 2,000 บาท ต่อเดือน

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

168 คน

1,008,000

168 คน

1,008,000

168 คน

1,008,000

168 คน

1,008,000

168 คน

2. การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน

41,750 คน

42,601,000

41,750 คน

42,601,000

44,182 คน

45,034,000

44,182 คน

45,034,000

171,864 คน

175,270,000

โอนจัดสรรให้ พมจ. 76 จังหวัด

41,324 คน

41,324,000

41,324 คน

41,324,000

43,756 คน

43,756,000

43,756 คน

43,756,000

170,160 คน

170,160,000

1.1 พมจ. 76 จ.

41,324 คน

41,324,000

41,324 คน

41,324,000

43,756 คน

43,756,000

43,756 คน

43,756,000

170,160 คน

170,160,000

ส่วนกลาง กสส.

426 คน

1,277,000

426 คน

1,277,000

426 คน

1,278,000

426 คน

1,278,000

426 คน

5,110,000

2.1 เงินอุดหนุนเด็กยากจน

1,277 คน

1,277,000

1,277 คน

1,277,000

1,278 คน

1,278,000

1,278 คน

1,278,000

5,110 คน

5,110,000

งบลงทุน

12,439,000

ครุภัณฑ์

11,039,000

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

8,220,300

4,440,400

4,600,900

4,032,000

29,700,600
11,039,000

1,400,000

8,220,300

4,440,400

4,600,900

18,661,600

ตัวชี้วัด: เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ร้อยละ 80
ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนามีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมอย่างมีมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม
กิจกรรมหลัก คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

✓

✓

1,540 ราย

41,758,425

1,540 ราย

5,358,675

1,540 ราย

44,690,300

1,540 ราย

733,600

1,540 ราย

92,541,000

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานแรกรับในการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการปัจจัย 4 ตลอดจนจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับเด็กและผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเชิงรุกในพื้นที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. เด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม จานวน 18,480 ราย 2. บ้านพักเด็กและครอบครัว จานวน 77 แห่ง
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบดาเนินงาน

1,540 ราย

38,380,225

1,540 ราย

5,073,375

1,540

44,570,300

1,540 ราย

733,600

1,540 ราย

88,757,500

1. โอนจัดสรรให้ บพด. 77 แห่ง

4,620 ราย

38,020,000

4,620 ราย

200,000

4,620 ราย

44,056,700

4,620 ราย

356,800

18,480

82,633,500

1.1 การสนับสนุนงบประมาณในการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการ
ให้แก่ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง

4,620 ราย

38,020,000

4,620 ราย

200,000

4,620 ราย

44,056,700

4,620 ราย

356,800

18,480 ราย

82,633,500

2. ส่วนกลาง

2 ครั้ง/7 คน

360,225

7 ครั้ง/9 คน

4,873,375

8 ครั้ง/9 คน

513,600

4 ครั้ง/7 คน

376,800

21 ครั้ง/9 คน

6,124,000

2 ครั้ง

13,150

2 ครั้ง

13,150

8 ครั้ง

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
คุ้มครองเด็ก

1 ครั้ง

6,575

3 ครั้ง

19,725

52,600

พืน้ ที่ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 การประชุมปฏิบัติการติดตามตรวจประเมินการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การจั
ดสวับสดิเคลื
การบ้
านพักาเนิ
เด็กนและครอบครั
ว 77 แห่ง เช่น ประชุมหารือกรณีผู้
2.3 การขั
่อนการด
งานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบปั
งคมต่าเนิ
างนๆงานบ้
, ประชุ
ด้านงบประมาณหรื
ญหาการ
2.4 การติญดหาทางสั
ตามผลการด
านพัมกหารื
เด็กอและครอบครั
ว และติอดปัตามผล
การด
สดิกสารบ้
กและครอบครั
2.5 ค่าเนิ
าวัสนดุงานตามมาตรฐานการจั
สานักงานและวัสดุคอมพิดสวั
วเตอร์
าหรัาบนพับริกหเด็ารจั
ดการภายในว
หน่
2.6วจัยงานส่
ดจ้างเจ้วนกลาง
าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

ภูมิภาค
ส่วนกลาง (ระบุ
จังหวัด)

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง

7 คน

งบประมาณ

2,650

351,000

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2565)
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

1 ครั้ง

40,000

3 ครั้ง

120,000

1 ครั้ง

2,650

1 ครั้ง

2,650

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10,000

1 ครั้ง

10,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

15,600

1

16,800

8 คน

351,000

8 คน

351,000

2.7 เงินกันส่วนกลาง

8 คน

งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

4 ครั้ง

160,000

2,650

4 ครั้ง

10,600

10,000

3 ครั้ง

30,000

2 ครั้ง

32,400

8 คน

1,404,000

351,000

4,434,400

งบลงทุน

3,378,200

ครุภัณฑ์

3,138,500

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2565)

239,700

285,300

120,000

3,783,500
3,138,500

285,300

ตัวชี้วัด: จานวนเด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองพัฒนา ฟื้นฟู ดูแล และได้รับสวัสดิการทางสังคม 18,480 ราย
ผลผลิต : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยแรกรับในการคุ้มครองสวัสดิภาพ และมีบริการสวัสดิการที่เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีคุณภาพ
2. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือส่งต่อเข้ารับบริการที่เหมาะสม และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
3. บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่งมีการขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : 1. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความช่วยเหลือ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม โดยดารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
2. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการสวัสดิการอย่างเหมาะสมตรงตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว มีจานวนลดลงตลอดจนคนในสังคมมีความตระหนักและมีความสามารถในการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวมากยิ่งขึ้น

120,000

645,000

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หน่วยงาน กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พืน้ ที่ดาเนินงาน
ส่วนกลาง
ภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางาน
และการเป็นผูส้ ูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ

√

ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม
ด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 3 : โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย

√

√

พมจ. 76 จังหวัด
พมจ. 76 จังหวัด

1.1 วัตถุประสงค์
กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
1. เพื่อเป็นศูนย์อบรมงานด้านผู้สูงอายุทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้สูงอายุ เพื่อสามารถ
นาความรู้ไปขยายในการจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่น หรือเพื่อประกอบอาชีพและเป็นประโยชน์ในการ
ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและในชุมชน
2. ขยายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการได้
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กร
ด้านผู้สูงอายุในการดาเนินกิจกรรมคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ

ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม
ด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ ความรู้ที่เหมาะสม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบการรวมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบออนไลน์
2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

พมจ. 76 จังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เผยแพร่ และอนุรักษ์คลังปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์
3. เพื่อปรับปรุงทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน และนาไปใช้ประโยชน์ได้
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
1. ผู้เข้ารับการบริการของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
จ.ชลบุรี จานวน 1,000 คน
กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
ผู้สูงอายุ จานวน 6,500 คน
กิจกรรมย่อยที่ 3 : โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย
ผู้สูงอายุและคนทุกวัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา จานวน 1,900 คน

พมจ. 76 จังหวัด

ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2564)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2564)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2564)
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

รวม
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
1. กาหนดแผนการดาเนินงาน
2. จัดตัง้ คณะกรรมการ/คณะทางานด้านอื่นๆ
3. การจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม 5 มิติ การพัฒนาสภาพแวดล้อมสุขภาพ/สังคม/เศรษฐกิจ/นวัตกรรม
4. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม
ด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

5. จัดอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด

6. จัดทาสื่อ/เอกสาร/ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน รร.ผส. ในจังหวัด พมจ.ละ 35,000 บาท
- ให้ความรู้การป้องกันภัยจากการใช้สื่อ ในรูปแบบปกติหรือรูปแบบออนไลน์
- สารวจโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัด

พมจ. 76 จังหวัด

2. สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ศพส. 12 แห่ง ๆ ละ 70,000 บาท และ
ศพส.นครพนมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ศพอส.อาคารเจริญฯ 180,000 บ.

พมจ. 76 จังหวัด

3. สนับสนุนงบประมาณให้ ศพส.เชียงใหม่ ศพส.ลาปาง ขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ
ภาคเหนือ ศพส.ละ 350,000 บาท

พมจ. 76 จังหวัด

4. ขยายผล รร.ผส.ทางอากาศ (ภาคกลาง) และออกอากาศย้อนหลัง 4 ภูมิภาค

√

กิจกรรมย่อยที่ 3 : โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ พมจ.76 จังหวัด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,140,000 บาท
- สารวจและปรับปรุงข้อมูลประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุเดิมพร้อมบันทึกข้อมูลทะเบียน
คลังปัญญาผู้สูงอายุ 23 สาขา ในระบบทะเบียนข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุให้เป็น
ปัจจุบันและครบถ้วน จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ในรูปแบบปกติหรือออนไลน์
คัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจาจังหวัด

พมจ. 76 จังหวัด

2. สนับสนุนงบ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุผู้สูงอายุจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา

ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม
ด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

3. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ กทม.

√

4. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น กทม.

√

6. จัดกิจกรรมคลังปัญญาสัญจร สร้างสุขทุกช่วงวัย
7. ผลิตสื่อภูมิปัญญา และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด :
กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
1.จานวนผู้เข้ารับการบริการของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
จ.ชลบุรี จานวน 1,000 คน
กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
2. ผู้สูงอายุ จานวน 13,200 คน
กิจกรรมย่อยที่ 3 : โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย
3. ผู้สูงอายุจานวน 1,500 คน

√
√

ผลผลิต.:
กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป บุคลากรที่ทางานด้านผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแล
ผู้สูงอายุได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป บุคลากรที่ทางานด้านผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง
ผู้สูงอายุมีความความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัว
และชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 3 : โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย
ผู้สูงอายุและคนทุกวัยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผลลัพธ์ :
กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป บุคลากรที่ทางานด้านผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง
ผู้สูงอายุมีความความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวและชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองในการดารงชีวิต มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย
กิจกรรมย่อยที่ 3 : โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย
ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ สร้างประโยชน์ให้สังคม และร่วมสืบ
สานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุทุกมิติ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

√

√
ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

1.1 วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาแนวทางการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุ
2. เพิ่มบทบาท และบูรณาการการทางานกับองค์กร เครือข่ายผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
สู่การปฏิบัตใิ ห้อย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อขับเคลื่อน ประสานงาน และส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรด้านผู้สูงอายุ 200 เครือข่าย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ
2. การเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งศักยภาพเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
พมจ.1276แห่จังงหวัด

50

506,575

50

506,575

50

506,575

50

506,575

200 เครือข่าย

2,026,300

กิจกรรมย่อยที่ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ
1. สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ
1.1 สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่งๆ ละ 100,000
1.2 สนับสนุนงบประมาณแก่ ศร.ผส.

ตัวชี้วัด :
1. ชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุ และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพ 200 เคริอข่าย
2. จานวนชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุ และเครือข่าย ด้านผู้สูงอายุ ที่มีความเข้มแข็ง 76 เครือข่าย

ผลผลิต.:
1. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพ จานวน
231 เครือข่าย
2. เครือข่ายที่เข้าร่วมการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพที่เหมาะสม
จานวน 100 เครือข่าย

ผลลัพธ์
1. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
2. ผู้สูงอายุมีอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพในชุมชนของตนเอง

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม
กิจกรรมหลักที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผูส้ ูงอายุ
3. โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการรองรับสังคมผูส้ ูงอายุอย่างมีคุณภาพ
1.1 วัตถุประสงค์
1.เพื่อการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมเข้าสู่รองรับสังคมสูงอายุ
2. เพื่อการพัฒนามาตรการกลไกขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่มีการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การขับเคลื่อนบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนงาน โครงการบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงาน
บูรณาการที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนามาตรการกลไกขับเคลื่อนงานบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ
3. การประชุมติดตามผลการดาเนินงาน
4. การสรุปประเมินผลการดาเนินงานขับเคลื่อนบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ผลผลิต.:
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมเข้าสู่รองรับสังคมผู้สูงอายุกลไก
ขับเคลื่อนงานมีการบริหารจัดการที่เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน

√

1 แผนงาน

500,000

ผลลัพธ์
องค์กรด้านผู้สูงอายุ สามารถขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
มีการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุในการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นองค์กรหลักใน
การขับเคลื่อนงาน มาตรการกลไก โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุให้มีการขับเคลื่อนดาเนินงานเชิงนโยบาย
ด้านยุทธศาสตร์และมาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม
ปัจจุบันอันนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย

4. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านผูส้ ูงอายุ 20 ปี

√

1 แผน

2,226,500

3,600

2,800,000

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานยุทธศาสตร์ดา้ นผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่มีการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทา Action Plan ภายใต้แผนปฏิบัตกิ ารด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580)
2. การขับเคลื่อนนโยบายสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

ผลผลิต.:
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ

ผลลัพธ์
นโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นสูงอายุนาไปสู่การปฏิบัตเิ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

5. โครงการคุม้ ครองและพิทักษ์สิทธิผสู้ ูงอายุ
1.1 วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างระบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้แก่บุคลากร
ที่ปฏิบัตงิ านด้านการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ทุกระดับ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวของผู้สูงอายุ และศพอส.ทั่วประเทศ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3. เพื่อขับเคลื่อนผลการดาเนินงานด้านสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1. ครอบครัวผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ 48 พื้นที่
2. ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จานวน 3600 คน

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุให้กับพื้นที่ใหม่กับบุคลากร พมจ.76 จังหวัด ศพส.12 แห่ง สสว.ทุกแห่ง และกทม.
2. สนับสนุนงบประมาณในการขยายผลการดาเนินงานระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ จานวน 48 พื้นที่ใหม่ไม่ซ้าพื้นที่เดิมในปี 62-63 (พื้นที่ละ 22,000 บาท)

ผลผลิต.:
1. ครอบครัว ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท
ในการดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และคุ้มครองภัยทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ
2. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในเรื่องสิทธิ
การรับรู้ และการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มากขึ้น

ผลลัพธ์
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และปลอดภัยในสังคม

√

√

900

700,000

900

700,000

900

700,000

900

700,000

6. โครงการคณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติ

√

√

√

√

1 เรื่อง

2,600,000

35,000

67,141,500

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
แต่งตัง้ โดย กผส.
2. เพื่อให้การดาเนินการตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัตใิ ห้เกิดผลเป็น
รูปธรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนตลอดจนเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานงานด้านผุ้สูงอายุ

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุให้กับพื้นที่ใหม่กับบุคลากร พมจ.76 จังหวัด ศพส.12 แห่ง สสว.ทุกแห่ง และกทม.
2. สนับสนุนงบประมาณในการขยายผลการดาเนินงานระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ จานวน 48 พื้นที่ใหม่ไม่ซ้าพื้นที่เดิมในปี 62-63 (พื้นที่ละ 22,000 บาท)

ผลผลิต.:
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีนโยบาย มาตรการ แนวทางและดาเนินงานตามมติ กผส./คณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการ
คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนภารกิจด้านผู้สูงอายุนาไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม

ผลลัพธ์
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ
7. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ

8,750

28,823,550

1.1 วัตถุประสงค์

16,050,900

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ไร้ซึ่งผู้อุปการะดูแล
และขาดปัจจัยจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการพัฒนาให้
ผู้สูงอายุภายใน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้
2. เพื่อขยายผลการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุสู่ชุมชน โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
ด้านสภาพแวดล้อม บริการสาธารณะ สังคม และเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อผู้สูงอายุ
3. เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

12,772,650

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุที่ได้รับบริการจัดสวัสดิการ จานวน 35,000 คน

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
2. การปรับปรุงอาคาร/สถานที่/สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการให้บริการ
ผู้สูงอายุ
3. ขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อพัฒนารูปแบบ การดาเนินงานจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

8,750

12,772,650

8,750

12,772,650

8,750

12,772,650

ผลผลิต.:
1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 แห่ง มีการดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาผู้สูงอายุทั้งภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุในชุมชน
2. ผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชน
ได้รับบริการและการจัดสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

ผลลัพธ์
ผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

3. โครงการสนับสนุนการจัดการศพตามประเพณี

√

√

1,750

5,250,000

1,750

5,250,000

1,750

5,250,000

1,750

5,250,000

7,000

21,000,000

3,125

9,375,000

3,125

9,375,000

3,125

9,375,000

3,125

9,375,000

12,500

37,500,000

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา 11 (12) แห่งพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
จานวนผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด 69,713 ราย

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.สนับสนุนงบประมาณค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ให้กับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

พมจ. 76 จังหวัด

ผลผลิต.:
ผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามมาตรา 11(12) แห่งพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จานวน 69,713 ราย

ผลลัพธ์
ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกาหนด

4. โครงการให้บริการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุในภาวะยากลาบาก

√

√

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม มาตรา 11 (8) (9) และ (10) แห่ง
พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดาเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การ
คุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐาน จานวน 12,500 ราย

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานให้หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน 76 จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 12 แห่ง และกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

ผลผลิต.:
ผู้สูงอายุที่ยากจนอยู่ในภาวะยากลาบากและมีความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ จานวน 12,500 ราย

ผลลัพธ์
ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลาบากและมีความเดือดร้อนได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงสิทธิขั้น
พื้นฐานตามที่กฎหมาย

ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
12 แห่ง

แผนงาน : บูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคม
เพือ่ รองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเพือ่ รองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย
5. โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างการรับรู้ เรื่อง สังคมสูงวัย
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
กิจกรรมย่อยที่ 3 รณรงค์ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

√

√

√

√

12,400

12,400

292,400

12,400

√

√

1,238,631

1,238,631

1,238,631

1,238,632

√

√

1,137,693

1,137,693

1,137,694

1,137,695

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญและมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และสนับสนุนให้เกิดความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น
ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับประชาชน และด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ จานวน 350 เครือข่าย

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างการรับรู้ เรื่อง สังคมสูงวัย
1. สนับสนุนให้ 76 จังหวัด จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิศ์ รีของผู้สูงอายุ

พมจ. 76 จังหวัด

2. สนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 8 ศูนย์ จัดมุมสร้างสุขและเรียนรู้ เติมรู้ เตรียมพร้อม
เมื่อสูงวัย(สนับสนุนศูนย์ละ 100,000 บาท)
3. สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมี
คุณภาพ

ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 8
แห่
ศูนงย์เรียนรู้และฝึกอบรม
ด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคมผูส้ ูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 1 : ระบบดูแลและคุม้ ครองพิทักษ์สิทธิผสู้ ูงอายุ
11. โครงการระบบดูแลและคุม้ ครองผูส้ ูงอายุ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลักดันให้เกิดระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุอย่างมีมาตรฐานให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด
2. เพื่อขับเคลื่อนกลไกระบบการดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุอย่างประสิทธิภาพ มีมาตรฐานนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่
3. เพื่อเสริมสร้างกลไกการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งให้มีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมให้คนทุกวัยเข้า
มามีส่วนร่วมในดูแลผู้สูงอายุ

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม จานวน 35,640 คน

√

√
ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
12 แห่ง

9,834,900
329,600
4,954,525
4,550,775

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง ในการขยายผลการดาเนินงานระบบ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ จานวน 36 พื้นที่ใหม่ และขับเคลื่อน/ติดตามพื้นที่เดิมในปี 2564 จานวน 48 พื้นที่

ผลผลิต.:
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนามาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
2. สถานดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ที่ถ่ายโอน มูลนิธิ และ
องค์การสาธารณกุศล ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
3. ยกระดับผู้ดแู ลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางอาชีพ
4. มีกลไกการดูแล เฝ้าระวัง คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่
5. มีมาตรการกลไกในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและ
เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ตอ้ งการได้รับความช่วยเหลือและสร้างคุณค่าของการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
6. เพื่อสร้างหลักประกันตนเองเมื่อมีความจาเป็นที่ตอ้ งการได้รับความช่วยเหลือ

ผลลัพธ์
1. - สถานดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ที่ถ่ายโอน มูลนิธิ
และองค์การสาธารณกุศล
มีมาตรฐาน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2 พื้นที่มีการขับเคลื่อนระบบการดูแล เฝ้าระวัง คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
3.คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ สร้างคุณค่าของ
การเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ และสร้างหลักประกันเมื่อมีความจาเป็นที่ตอ้ งการได้รับความช่วยเหลือ

กิจกรรมหลักที่ 2 : การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผูส้ ูงอายุในชุมชน
การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผูส้ ูงอายุในชุมชน

√

√

1. เพื่อส่งเสริมให้ ศพอส. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมและบริการที่เหมาะสม พัฒนาศักยภาพ ศพอส. ให้มีความเข้มแข็ง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนทุกวัยในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
3. เพื่อเป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยมีสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุและคนทุกวัย จานวน 183,900 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดสรรงบประมาณให้ ศพส.12 แห่งๆละ 400,000 บาท ดาเนินกิจกรรมดังนี้
1.1.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ศพอส. หลักสูตร นักสานพลังชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย (นสสว.)
ในรูปแบบ on-site หรือ online
1.1.2 ขับเคลื่อนการขยายผลการจัดตั้ง ศพอส. แบบไม่ของบประมาณ
1.1.3 ขับเคลื่อนกิจกรรม 4 มิติ ใน ศพอส.

ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
12 แห่ง

1.2 สนับสนุนงบประมาณให้ พมจ. 76 จังหวัด ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงาน ศพอส. ในจังหวัดๆละ
15,000 บาท
1.2.1 ประเมินมาตรฐาน ศพอส.
1.2.2 คัดเลือก ศพอส. ดีเด่น
1.2.3 ขับเคลื่อนการขยายผลการจัดตั้ง ศพอส. แบบไม่ของบประมาณ
1.2.4 งบขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศพอส. ต้นแบบ (ภาคใต้) จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุ
ราษฎร์ธานี กระบี่ พัทลุง สงขลา จังหวัดละๆ 35,000 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท

พมจ. 76 จังหวัด

1. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ ใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
2. ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ
ผลลัพธ์
1. ผู้สูงอายุได้รับการบริการในทุกมิติอย่างมีมาตรฐาน
2. ศพอส. เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

91,000,000
90,000,000

1.1 วัตถุประสงค์

ผลผลิต.:

1,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

4,000

94,000,000

ผลผลิตที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยุ่อาศัยและสถถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับ
ผูส้ ูงอายุและคนทุกวัย
กิจกรรมหลักที่ 1 : การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
7. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผูส้ ูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

√

√

1,000

91,000,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

4,000

94,000,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

4,000

94,000,000

90,000,000

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และปลอดภัย

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
จานวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย 7,700 แห่ง

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานให้หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน 76 จังหวัด และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 12 แห่ง)

ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
12 แห่ง
พมจ. 76 จังหวัด

สนับสนุนงบบริหารจัดการการดาเนินงานให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
76 จังหวัด และศูนย์ฯผู้สูงอายุ 12 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท

ผลผลิต.:
1. ผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
2. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ช่างในชุมชนมีความรู้ และทักษะที่เพิ่มขึ้นในด้านการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ

ผลลัพธ์
ผู้สูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัยในการดารงชีวิต

ผลผลิตที่ 4 : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผูส้ ูงอายุและคนทุกวัย
กิจกรรมหลักที่ 1 : เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผูส้ ูงอายุ
เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผูส้ ูงอายุ

√

√

1 เพื่อให้ที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุทากิจกรรมร่วมกัน/ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อานวยความสะดวกให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงและปลอดภัยต่อการดาเนินชีวิต

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุที่มาใช้สถานที่ จานวน 9,000 คน

1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลผลิต.:
ที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุทากิจกรรมร่วมกัน/ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ

ผลลัพธ์
ผู้สูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัยในการดารงชีวิต

91,000,000
90,000,000

1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 9 แห่ง
เพื่อดาเนินการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (แห่งละ 100,000 บาท)

1,000

ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 9
แห่ง

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําปG 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
หนวยงาน : กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไตรมาส 1
รวม
ไตรมาส 3
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน
พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
P 76 จังหวัด 108,100 คน 239.6373 69,700 คน 152.7609 73,600 คน 167.7140 73,600 คน 148.5197 325,000 คน 708.6319
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
P 76 จังหวัด 20,000 คน 18.1050 11,000 คน
1.2191 11,500 คน
1.2188 11,500 คน
1.0417 54,000 คน
21.5846
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรและเครือขาย
P 76 จังหวัด 20,000 คน 18.1050 11,000 คน
1.2191 11,500 คน
1.2188 11,500 คน
1.0417 54,000 คน
21.5846
กิจกรรมหลักเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรและเครือขาย
P 76 จังหวัด 20,000 คน 18.1050 11,000 คน
1.2191 11,500 คน
1.2188 11,500 คน
1.0417 54,000 คน
21.5846
1.วัตถุประสงค
- เสริมสรางศักยภาพองคกรและเครือขายดานคนพิการใหมีความ
เขมแข็ง รวมถึงเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ นําผลการประเมินไปทบทวน
ปรับปรุงองคประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการใหสอดคลองกับสถานการณทาง
สังคม
- เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบเครือขายของชุมชน เกิดกลุม/
องคกรดานคนพิการในชุมชนในการฟ34นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
- เพื่อสงเสริมบทบาทของประเทศไทยใหมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาความรวมมือดานคนพิการกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน และสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ
และการอนุมัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ รวมถึงพันธกรณี
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และสงเสริมความรวมมือของเครือขาย
การทํางานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในกลุมประเทศลุม
แมน้ําโขง

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

- เพื่อสงเสริมและรณรงคการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับคนพิการ
ในวันงานคนพิการสากล
2. กลุมเปาหมาย
คนพิการ องคกรดานคนพิการ และเจาหนาที่ พก. และผูมีสวนไดสวน
เสียและประชาชน และอาสาสมัคร
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) สงเสริมความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ
2) คาใชจายในการรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพิการ
3) สนับสนุนองคกรดานคนพิการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
4) สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ
5) การดําเนินงานดานคนพิการตามแผนประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน

P
P
P
P
P

6) พัฒนากลไกความรวมมือระหวางประเทศดานการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ

P

7) สนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนาและฝKกอบรมคนพิการแหง
เอเชียและแปซิฟLก

P

8) วันคนพิการสากล
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนองคกรดานคนพิการและเครือขายที่ไดรับการเสริมสรางความ
เขมแข็ง (จํานวน 500 องคกร/54,000 คน)

P

5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละขององคกรดานคนพิการและเครือขายที่มีความเขมแข็งและมี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รอยละ 90)

76 จังหวัด 963 คน

1.0458
2.1000
5.1000
0.8858
0.6171

962 คน

0.3600
1 ศูนย

7.0000
0.9963

0.1542
0.8857 963 คน
0.1792
-

1 ศูนย

-

0.8858 962 คน
0.3330
-

1 ศูนย

-

- 50,150 คน
0.8857 3,850 คน
0.1560
-

1 ศูนย

-

1.2000
2.1000
5.1000
3.5430
1.2853
0.3600

1 ศูนย

7.0000
0.9963

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

6. ผลผลิต :
องคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการไดรับ
การสงเสริมใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
7. ผลลัพธ :
คนพิการไดรับสิทธิ และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ใหสามารถชวยเหลือและพึ่งพาตนเอง และนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
แผนงานยุทธศาสตรสรางหลักประกันทางสังคม
โครงการสงเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
กิจกรรมหลักสงเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
1.วัตถุประสงค
- เพื่อสนับสนุนผลงานขอมูลวิชาการ วิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การศึกษาวิชาการ วิจัย นวัตกรรม โดยรวบรวมผลงาน และถายทอด
องคความรูของงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ และจัดทําแผนแมบทศูนยเรียนรู นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และเตรียมความ
พรอม พก.ใหเปOนศูนยเรียนรูฯ ดังกลาวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
- เพื่อสนับสนุนผลงานขอมูลวิชาการ วิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การศึกษาวิชาการ วิจัย นวัตกรรม โดยรวบรวมผลงาน และถายทอด
องคความรูของงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ และจัดทําแผนแมบทศูนยเรียนรู นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และเตรียมความ
พรอม พก.ใหเปOนศูนยเรียนรูฯ ดังกลาวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

P
P
P

76 จังหวัด 88,100 คน
76 จังหวัด 6,800 คน
76 จังหวัด 6,800 คน

133.2463 58,700 คน
13.2325 4,000 คน
13.2325 4,000 คน

72.9843 62,100 คน
16.8675 4,600 คน
16.8675 4,600 คน

88.3580 62,100 คน
22.1247 4,600 คน
22.1247 4,600 คน

62.8962 271,000 คน
2.4048 20,000 คน
2.4048 20,000 คน

357.4848
54.6295
54.6295

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

- เพื่อสนับสนุนผลงานขอมูลวิชาการ วิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การศึกษาวิชาการ วิจัย นวัตกรรม โดยรวบรวมผลงาน และถายทอด
องคความรูของงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ และจัดทําแผนแมบทศูนยเรียนรู นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และเตรียมความ
พรอม พก.ใหเปOนศูนยเรียนรูฯ ดังกลาวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
2. กลุมเปาหมาย
คนพิการ องคกรดานคนพิการ หนวยงานภาครัฐที่จะตองปฏิบัติตาม
มติ ครม. คณะกรรมการ อนุกรรมการ สถาบันการศึกษา
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) สงเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคน
พิการ

P

76 จังหวัด 300 คน

12.0000

408 คน

2) สงเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคน
ในสังคม

P

6,500 คน

0.6825

3,592 คน

3) การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ

P

4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนคนพิการที่เขาถึงสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการสาธารณะที่เอื้อตอการดํารงชีวิต (20,000 คน)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของคนพิการที่เขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม และบริการสาธารณะที่เอื้อตอการดํารงชีวิต
อยางเทาเทียม (รอยละ 95)

0.5500

16.3000

500 คน

20.0000

42 คน

1.7000 1,250 คน

50.0000

0.3175 4,100 คน

1.0247 4,558 คน

0.6048 18,750 คน

2.6295

0.2500

1.1000

0.1000

2.0000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

6. ผลผลิต :
คนพิการและทุกคนในสังคม ไดใชประโยชนจากอาคาร สถานที่
สาธารณะที่มีการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกฯ
7. ผลลัพธ :
คนพิการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
โครงการคุมครองสวัสดิภาพคนพิการ
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
1. วัตถุประสงค
- เพื่อใหคนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพ โดยการลดการพึ่งพิง
ระบบสถาบันและสถานสงเคราะห และเสริมสรางทักษะความรูความ
เขาใจของผูปฏิบัติงานดานคนพิการในการพัฒนาและฟ34นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ในชุมชนของตนเองได

P
P

52.092 16,000 คน 226.2776
11.6644 10,000 คน
47.7680

76 จังหวัด 5,100 คน
76 จังหวัด 3,200 คน

87.0738 3,500 คน
18.8620 2,200 คน

36.6341 3,700 คน
7.6394 2,300 คน

50.4777 3,700 คน
9.6022 2,300 คน

76 จังหวัด

1.7101
12.7771

1.7101
1.8593

1.7680
4.2192

1.7100
3.4144

6.8982
22.2700

0.5450
3.8298

0.5450
3.5250

0.2650
3.3500

0.0450
6.4950

1.4000
17.1998

- เพื่อใหคนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพ โดยการลดการพึ่งพิง
ระบบสถาบันและสถานสงเคราะห และเสริมสรางทักษะความรูความ
เขาใจของผูปฏิบัติงานดานคนพิการในการพัฒนาและฟ34นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ในชุมชนของตนเองได
2. กลุมเปาหมาย
คนพิการ องคกรดานคนพิการ หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เอกชน ประชาชนทั่วไป
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) การสงเสริมศักยภาพดานอาชีพในชุมชน
2) การสงเสริมศักยภาพดานอาชีพในศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพิการ
3) การขับเคลื่อนกลไกนโยบายดานคนพิการ
4) งบลงทุน

P
P
ศพอ.

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนคนพิการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพ
(10,000 คน)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของคนพิการทีไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีอาชีพที่มั่นคง
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ(รอยละ 95)
6. ผลผลิต :
1) กลุมอาชีพของคนพิการไดรับการสงเสริมการรวมกลุมประกอบ
อาชีพ
2) คนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมสูการ
มีงานทํา
3) คนพิการไดรับการบริการการฝKกทักษะทางอาชีพ
4) ผูปฏิบัติงานชวยเหลือคนพิการ(case manager) ดําเนินกิจกรรม
ดูแล ชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
7. ผลลัพธ :
1) คนพิการสามารถฝKกทักษะทางอาชีพและมีศักยภาพดีขึ้น
2) คนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเขาถึงสิทธิและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมหลักที่ 2 คุมครองสวัสดิภาพและพิทักษสิทธิคนพิการ
1. วัตถุประสงค
- เพื่อใหคนพิการ ไดรับการบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐานและ
ไดรับการคุมครอง ชวยเหลือ บําบัดฟ34นฟูและพัฒนาศักยภาพ ให
สามารถชวยเหลือตนเองได

P

1,900 คน

68.2118 1,300 คน

28.9947 1,400 คน

40.8755 1,400 คน

40.4276 6,000 คน

178.5096

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

- เพื่อใหคนพิการ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ฟ34นฟูสมรรถภาพทาง
อาชีพและสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระได
- เพื่อใหคนพิการ ไดรับการพัฒนาศักยภาพและฟ34นฟูสมรรถภาพทาง
รางกาย จิตใจและสังคม และไดรับอาชีวบําบัดและฝKกทักษะอาชีพ
และเสริมสรางทักษะสังคมในการอยูรวมกับครอบครัวและชุมชน
- คนพิการ ไดรับการบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และไดรับ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกในความคุมครอง มีโอกาสในการฟ34นฟู
สมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ
2. กลุมเปาหมาย
คนพิการที่อยูในหนวยงานของ พก.
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแกคนพิการและบุคคลออทิสติก

P

53.2536

13.4601

26.3159

19.8680

112.8976

2) บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแกผูปYวยจิตเวชรองรับ พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.2551

P

8.4590

8.4590

8.4590

8.4590

33.8360

3) คาใชจายในการสงเสริมการฝKกอาชีพ (คาอาหาร ศพอ.)
4) งบลงทุน
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนคนพิการที่ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาศักยภาพ
(จํานวน 6,000 คน)

P

2.6007
3.8985

2.6006
4.4750

2.6006
3.5000

2.6006
9.5000

10.4025
21.3735

สคพ.

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของคนพิการทีไดรับการคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนา
ศักยภาพสามารถดํารงชีวิตอิสระเพิ่มขึ้น (รอยละ 90)
6. ผลผลิต :
คนพิการไดรับการคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาศักยภาพ
7. ผลลัพธ :
คนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตอิสระและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการสงเสริมการเขาถึงสิทธิคนพิการ
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
1. วัตถุประสงค
- เพื่อสนับสนุนใหคนพิการที่อยูในพื้นที่หางไกล ประสบภัยและมี
ความยากลําบาก ไดเขาถึงบริการและสวัสดิการ ตามสิทธิที่พึงไดรับ
อยางทั่วถึงและเปOนธรรม รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและ
การจัดบริการ
ของศูนยบริการคนพิการใหเปOนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบบริการลามภาษามือ ใหมีคุณภาพและ
มีมาตรฐานอยางเพียงพอและทั่วถึง ทุกจังหวัด และทําใหคนพิการ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ อยางเทาเทียมกับ
บุคคลทั่วไป
- เพื่อจัดบริการผูชวยคนพิการใหกับคนพิการไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ โดยการลดการพึ่งพิงระบบสถาบันและสถานสงเคราะห

P
P

76 จังหวัด 60,200 คน
76 จังหวัด 57,000 คน

30.8178 40,200 คน
26.5729 38,000 คน

13.7549 42,300 คน
12.6466 40,000 คน

12.8819 42,300 คน
10.8723 40,000 คน

3.1444
2.8479

185,000 คน
175,000 คน

60.5990
52.9397

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

2. กลุมเปาหมาย
คนพิการ ผูดูแลคนพิการ องคกรดานคนพิการ ศูนยบริการคนพิการ
อาสาสมัคร
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) เงินสงเคราะหและฟ34นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2) คากายอุปกรณสําหรับชวยคนพิการ
3) สงเสริมการดําเนินงานการจัดบริการของศูนยบริการคนพิการ
4) การจัดบริการลามภาษามือ
5) สนับสนุนการจัดบริการผูชวยคนพิการ
6) การจัดสวัสดิการคนพิการระดับชุมชน (กรุงเทพมหานคร)
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนคนพิการที่ไดรับบริการตามสิทธิและสวัสดิการที่พึงไดรับ
(จํานวน 175,000 คน)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของคนพิการที่เขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามความตองการและ
จําเปOน (รอยละ 95)
6. ผลผลิต :
คนพิการไดรับบริการและสามารถเขาถึงสิทธิและสวัสดิการ
7. ผลลัพธ :
คนพิการ ไดรับสิทธิ และสวัสดิการอยางทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

P
P
P
P
P
P

76 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด

10.0200
3.5200
7.8229
2.0000
2.8350
0.3750

4.0950
1.4700
3.9566
2.7500
0.3750

4.4850
1.6100
3.9023
0.5000
0.3750

0.9000
0.4000
1.1729
0.3750

19.5000
7.0000
16.8547
2.5000
5.5850
1.5000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนดานคน
พิการ
สูการปฏิบัติ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
P
3,200 คน
4.2449 2,200 คน
1.1083 2,300 คน
2.0096 2,300 คน
0.2965 10,000 คน
7.6593
พื้นที่ดําเนินงาน

1. วัตถุประสงค
- เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติและแผนที่
เกี่ยวของสูการปฏิบัติ
- เพื่อสนับสนุนกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และพัฒนา
ขอเสนอนโยบายสาธารณะดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
- เพื่อขับเคลื่อนและสื่อสารแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสูสาธารณะ รวมถึงเพื่อติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
2. กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ พก. คนพิการ ศูนยบริการคนพิการ หนวยงานภาครัฐ
เอกชน คณะกรรมการอนุกรรมการ สถาบันการศึกษา องคกรคน
พิการ ผูที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนดานคนพิการทุกระดับ
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสูการปฏิบัติ
2) ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3) สมัชชาเครือขายคนพิการระดับชาติประจําป[ 2565
4) สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ และวิจัยดานคนพิการ

P
P
P
P

3.2893
0.4106
0.5450

0.5000
0.5533
0.0550

0.6800
0.2146
0.7500
0.0650

0.0215
0.0750

4.4693
1.2000
0.7500
0.7400

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
P
0.3000
0.2000
0.5000
พื้นที่ดําเนินงาน

4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนคนพิการที่เขาถึงและใชประโยชนไดจาก แผนงาน นโยบาย
งานวิจัย และนวัตกรรมดานคนพิการ (10,000 คน)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของคนพิการที่เขาถึงและใชประโยชนไดจาก แผนงาน นโยบาย
งานวิจัย และนวัตกรรมดานคนพิการอยางเปOนรูปธรรม (รอยละ 85)
6. ผลผลิต :
เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนงาน นโยบาย งานวิจัยและ
นวัตกรรมดานคนพิการ
7. ผลลัพธ :
คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจากแผนงาน นโยบาย
งานวิจัยและนวัตกรรมดานคนพิการ
โครงการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ
กิจกรรมหลักปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ
1. วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงการมีบัตรประจําตัวคนพิการ ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- เพื่อพัฒนาระบบการยื่นคําขอและการใหบริการออกบัตรประจําตัว
คนพิการดวยระบบออนไลน แบบ One Stop Service

P
P

16,000 คน
16,000 คน

2.1222 11,000 คน
2.1222 11,000 คน

5.7278 11,500 คน
5.7278 11,500 คน

2.8737 11,500 คน
2.8737 11,500 คน

5.2550 50,000 คน
5.2550 50,000 คน

15.9787
15.9787

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

- เพื่อสํารวจขอมูลคนพิการที่ตกหลนและไมไดรับสิทธิ/สวัสดิการ
จากการมีบัตรประจําตัวคนพิการทั่วประเทศ และสํารวจวิเคราะห
ความตองการรับการชวยเหลือของคนพิการ
2. กลุมเปาหมาย
คนพิการ องคกรคนพิการ เครือขายที่เกี่ยวของ และบุคลากรของพก.
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) สงเสริมการมีบัตรประจําตัวคนพิการ
2) การขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ
3) พัฒนาระบบยื่นคําขอมีบัตร
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนคนพิการที่ไดรับการจดทะเบียนเพื่อการเขาถึงสิทธิและ
สวัสดิการ (จํานวน 50,000 คน)
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของคนพิการที่ไดรับการจดทะเบียนเพื่อการเขาถึงสิทธิและ
สวัสดิการ (รอยละ 80)
6. ผลผลิต :
คนพิการไดรับการขึ้นทะเบียนคนพิการ
7. ผลลัพธ :
คนพิการสามารถเขาถึงสิทธิสวัสดิการอยางทั่วถึง

P
P
P

16,000 คน

1.6722 11,000 คน
0.4500
-

4.3278 11,500 คน
0.4000
1.0000

1.8237 11,500 คน
0.0500
1.0000

1.4650 50,000 คน
0.1000
3.6900

9.2887
1.0000
5.6900

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
P
1 ระบบ
20.7229 2 ระบบ
10.9943 1 ระบบ
10.5740 1 ระบบ
17.0187 5 ระบบ
59.3099
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลผลิตการบริหารจัดการดานคนพิการ
กิจกรรมหลักการบริหารจัดการดานคนพิการใหมีผลสัมฤทธิ์สูง
1. วัตถุประสงค
- เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับปรุงแกไขรักษาสถานะ
และเพิ่มเติมคุณสมบัติการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ พก.
ใหใชงานไดอยางทันสมัยมีประสิทธิภาพตอเนื่องตลอดเวลา
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองคการของ พก.ใหมีประสิทธิภาพ
พรอมรองรับการบริหารงานแนวใหมและสงเสริมการดําเนินงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ
- เพื่อสงเสริมใหองคกรคนพิการ องคกรเครือขาย มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการเฝdาระวังปdองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
มีสวนรวมในการปdองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ
- เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเปOนไป
ตามยุทธศาสตรและนโยบายขององคกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหมีความรูและความเชี่ยวชาญ
- เพื่อประชาสัมพันธและสื่อสารการขับเคลื่อนภารกิจดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับทดแทนเครื่อง
เดิมที่มีอายุการใชงานเกิน 7 ป[ ชํารุด เสื่อมสภาพ และการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการใหมีประสิทธิภาพ

พื้นที่ดําเนินงาน

P
P

1 ระบบ
1 ระบบ

20.7229
20.7229

2 ระบบ
2 ระบบ

10.9943
10.9943

1 ระบบ
1 ระบบ

10.5740
10.5740

1 ระบบ
1 ระบบ

17.0187 5 ระบบ
17.0187 5 ระบบ

59.3099
59.3099

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

2. กลุมเปาหมาย
บุคลากร พก. แกนนําคนพิการ และเครือขายที่เกี่ยวของ
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานคน
พิการ (MA)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

P

1 ระบบ

8.0000

2 ระบบ

-

1 ระบบ

-

1 ระบบ

-

5 ระบบ

8.0000

2) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
3) คาใชจายในการสงเสริมการปdองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

P
P

0.1250
-

0.1250
-

0.1250
0.2480

0.1250
-

0.5000
0.2480

4) พัฒนาบุคลากรและบริหารทรัพยากรบุคคล พก.
5) การประชาสัมพันธขับเคลื่อนงานดานคนพิการ
6) การบริหารจัดการดานคนพิการ
7) คาสาธารณูปโภค
8) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
9) งบลงทุน
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนระบบบริหารจัดการดานคนพิการที่ไดรับการพัฒนา (5 ระบบ)

P
P
P
P
P
P

0.2300
0.1000
2.2843
8.4757
0.1716
1.3363

0.2300
0.1000
1.8919
8.4758
0.1716
-

0.2300
0.0500
1.2737
8.4757
0.1716
-

0.2300
1.2664
8.4757
0.1716
6.7500

0.9200
0.2500
6.7163
33.9029
0.6864
8.0863

5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของระบบบริหารจัดการดานคนพิการที่ไดรับการพัฒนาอยาง
มีประสิทธิภาพ (รอยละ 85)
6. ผลผลิต :
ระบบบริหารจัดการดานคนพิการไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
7. ผลลัพธ :
การขับเคลื่อนงานดานคนพิการมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ เสริมสรางสวัสดิการ
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
กิจกรรมหลักคาใชจายบุคลากรภาครัฐดานคนพิการ
1. วัตถุประสงค
เพื่อเปOนคาใชจายบุคลากรภาครัฐดานคนพิการ
2. กลุมเปาหมาย
บุคลากร พก. แกนนําคนพิการและเครือขายที่เกี่ยวของ
3. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากรภาครัฐดานคนพิการ
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนบุคลากรของกรมไดรับคาตอบแทนรายการคาใชจายบุคลากร
ภาครัฐตามสิทธิที่กําหนด
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนรายการคาใชจายบุคลากร
ภาครัฐตามสิทธิที่กําหนด
6. ผลผลิต :
บุคลากรของกรมไดรับคาตอบแทนรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ตามสิทธิที่กําหนด

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
P
976 คน
67.5631 976 คน
67.5632
P
976 คน
67.5631 976 คน
67.5632
พื้นที่ดําเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

(เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
976 คน
67.5632 976 คน
67.5631 976 คน
270.2526
976 คน
67.5632 976 คน
67.5631 976 คน
270.2526

P

976 คน

67.5631

976 คน

67.5632 976 คน

67.5632 976 คน

67.5631 976 คน

270.2526

P

976 คน

67.5631

976 คน

67.5632 976 คน

67.5632 976 คน

67.5631 976 คน

270.2526

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

7. ผลลัพธ :
บุคลากรของกรมไดรับคาตอบแทนรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ตามสิทธิที่กําหนด

ไตรมาส 1
ไตรมาส 3
รวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
สวนกลาง ภูมิภาค (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถุนายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
(ระบุจังหวัด) คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ คาเปาหมาย งบประมาณ
พื้นที่ดําเนินงาน

เอกสารแนบ

1

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถนุ ายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ยุทธศาสาตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1,273.0784
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
32.5500
325 ตาบล 10.0750 200 ตาบล
6.2000
420 ตาบล 13.0200 105 ตาบล
3.2550 1,050 ตาบล
32.5500
1. ผลผลิตชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน

325 ตาบล

10.0750

200 ตาบล

6.2000

420 ตาบล

13.0200

105 ตาบล

3.2550 1,050 ตาบล

32.5500

325 ตาบล

10.0750

200 ตาบล

6.2000

420 ตาบล

13.0200

105 ตาบล

3.2550 1,050 ตาบล

32.5500

1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตาบลเป็นกลไก
ในการเชื่อมโยง สร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
: สภาองค์กรชุมชน ระดับ C และ D
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : สนับสนุนการ
พัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน
ตัวชี้วัด: จานวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดาเนินงานตาม
ภารกิจ
ผลผลิต : สภาองค์กรชุมชนสามารถดาเนินงานตามภารกิจ
ผลลัพธ์ : สภาองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็น
กลไกกลางในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

/

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน

พื้นที่ดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (มกราคม - มีนาคม 2565) (เมษายน - มิถนุ ายน 2565) (กรกฎาคม - กันยายน
ภูมิภาค
ส่วนกลาง
(ระบุจังหวัด) ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคม
2. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

400 กองทุน 115.7113 150 กองทุน

39.4334

180 กองทุน

49.5871

50 กองทุน

25.4410

1,240.5284
780 กองทุน 230.1728

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุน
สวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของ
การสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบน
พื้นฐานของการให้อย่างมีคณ
ุ ค่าและรับอย่างมีศกั ดิ์ศรี

400 กองทุน 115.7113 150 กองทุน

39.4334

180 กองทุน

49.5871

50 กองทุน

25.4410

780 กองทุน

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
: กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 780 กองทุน
และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 590,000 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน : สนับสนุนการ
พัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

230.1728

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบัติราชการประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย/
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

งบประมาณ

31,945

90,986,598

11,705

57,098,407

20,095

77,236,359

10,165

52,895,236

73,910

278,216,600

ยุทธศาสตร/ : ยุทธศาสตร/ด1านการพัฒนาและเสริมสร1างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร/พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

29,900
29,900

77,396,120
77,396,120

10,040
10,040

45,053,595
45,053,595

18,660
18,660

62,927,530
62,927,530

9,000
9,000

45,401,055
45,401,055

67,600
67,600

230,778,300
230,778,300

ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร1างครอบครัวเข1มแข็ง

26,900

36,891,320

6,940

8,214,745

15,660

21,368,420

6,000

10,329,315

55,500

76,803,800

400

6,376,600

50

190,000

50

191,600

-

-

500

6,758,200

400

6,376,600

50

190,000

50

191,600

-

-

500

6,758,200

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร1างความเข1มแข็งให1กลไกด1านครอบครัวในระดับพื้นที่
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด1านครอบครัว (โครงการสําคัญ)
1) วัตถุประสงค
1. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ ศพค.
2. เพื่อสนับสนุนให&ศูนยพัฒนาครอบครัวได&มีการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การดําเนินงาน ศพค.
3. เพื่อสร&างเครือข0ายการทํางานระหว0าง ศพค. กับกลไกในระดับพื้นที่
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด&านครอบครัวระดับจังหวัด ให&สามารถสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานด&านครอบครัวในระดับพื้นที่ได&อย0างมีประสิทธิภาพ
2) กลุ0มเป4าหมาย ศพค. และทีมวิทยากรด&านครอบครัวระดับจังหวัด เครือข0ายการทํางาน
ระหว0าง ศพค. /ประชาชนทั่วไป

/

/

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพกลไกด&านครอบครัว
1.1 กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
1) สนับสนุนการจัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 106 ศูนย
2) การขับเคลื่อนมาตรฐานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนสู0การปฏิบัติ
เพื่อผลักดันมาตรฐาน ศพค. สู0การปฏิบัติและให&ทุกภาคส0วนมีส0วนร0วมในการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
3) เสริมศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
- สนับสนุนงบบริหารจัดการให& พมจ. ขับเคลื่อนงานด&านครอบครัว (7,255 ศูนย)
1.2 พัฒนาทีมวิทยากรด&านครอบครัวระดับจังหวัด
1) สนับสนุนเงินงบประมาณให&แก0 สนง.พมจ. (76 จว.) เพื่อเปAนค0าบริหารจัดการของ พมจ.
และค0าใช&จ0ายในการส0งเสริมให&ทีมวิทยากรด&านครอบครัวระดับจังหวัดได&มีเวที
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ส0งเสริมให&เกิดการขับเคลื่อนงานของ ศพค. ในจังหวัด
2) การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด&านครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน
ด&านครอบครัว
ตัวชี้วัด : จํานวนสมาชิกครอบครัวที่ได&รับการจัดกิจกรรมส0งเสริมความเข&มแข็งของครอบครัว
500 คน
ผลผลิต :
1. การจัดตั้ง ศพค. ในพื้นที่
2. ทีมวิทยากรด&านครอบครัวระดับจังหวัด มีความรู&และทักษะที่จําเปAน
ในการขับเคลื่อนงานด&านครอบครัวในระดับพื้นที่
3. ศพค. มีการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพค.

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ผลลัพธ :
ครอบครัวในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ทําให&มีภูมิคุ&มกันปFญหาของสังคมและสามารถจัดการ
กับปFญหาได&อย0างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกการคุ1มครองสิทธิ ปองกันและแก1ไขปQญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
2. โครงการปองกันและแก1ไขปQญหาความรุนแรงในครอบครัว
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให&แก0กลไกสหวิชาชีพผู&ปฏิบัติงานด&านความรุนแรงในครอบครัว
(พนักงานเจ&าหน&าที่ เจ&าหน&าที่ศูนยปฏิบัติการเพื่อป4องกันการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว พนักงานสอบสวน และผู&ประนีประนอม) และหน0วยงานภาคีเครือข0าย
ทั้งในส0วนกลางและส0วนภูมิภาค สามารถดําเนินงานได&อย0างเปAนระบบและ
มีประสิทธิภาพ
2. ผู&ถูกกระทําด&วยความรุนแรงในครอบครัวได&รับการช0วยเหลือและคุ&มครอง
สวัสดิภาพ
3. เพื่อส0งเสริมและสนับสนุนให&หน0วยงานส0วนกลางและส0วนภูมิภาคทั่วประเทศ
ร0วมจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงต0อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
รวมทั้งประชาสัมพันธให&ประชาชนทั่วไปรับรู&ถึงสิทธิที่พึงได&รับตามพระราชบัญญัติฯ
4. เพื่อสนับสนุนให&ศูนยปฏิบัติการเพื่อป4องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร สามารถดําเนินการได&อย0างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อส0งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการขับเคลื่อนการเฝ4าระวัง ป4องกันและ
แก&ไขปFญหาความรุนแรง ในครอบครัวระดับตําบล (ศปก.ต.)
6. เพื่อให&ชุมชนมีความรู&ในการเฝ4าระวัง ป4องกัน และแจ&งเหตุความรุนแรงในครอบครัว

/

/

14,500

23,086,100

90

328,000

410

188,000

-

138,000

15,000

23,740,100

14,500

23,086,100

90

328,000

410

188,000

-

138,000

15,000

23,740,100

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

2) กลุ0มเป4าหมาย พนักงานเจ&าหน&าที่ เจ&าหน&าที่ศูนยปฏิบัติการเพื่อป4องกันการกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวน และผู&ประนีประนอม
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข0ายตามกฎหมายด&านความรุนแรงในครอบครัว
โดยเสริมสร&างความรู&และพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ&าหน&าที่ตามพระราชบัญญัติฯ และทบทวน
แนวทางและรูปแบบการทํางานของทีมสหวิชาชีพเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว
2. สร&างทัศนคติความรู&ความเข&าใจต0อประชาชนเพื่อยุติความรุนแรงต0อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว มีกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงต0อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (ส0วนกลาง)
และสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงต0อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว (76 จังหวัด)
3. พัฒนาศักยภาพเครือข0ายระดับพื้นที่ โดยพัฒนาศักยภาพเครือข0ายในการเฝ4าระวัง ป4องกัน
และแก&ไขปFญหาความรุนแรง และสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการเฝ4าระวัง ป4องกัน
และแก&ไขปFญหาความรุนแรง
4. สื่อสร&างสรรคเพื่อสังคมไทย โดยผลิตสื่อรณรงคยุติความรุนแรงต0อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว และผลิตสื่อเอกสารวิชาการด&านครอบครัวและรายงานสถานการณความรุนแรงใน
ครอบครัว

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

5 ขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการเพื่อป4องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยส0งเสริม
กระบวนการขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการเพื่อป4องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวและมีการ
เสริมสร&างทักษะเจ&าหน&าที่ศูนยปฏิบัติการเพื่อป4องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว และ
ผู&ที่เกี่ยวข&อง เพื่อเผยแพร0ความรู&ในการป4องกันความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน
6. เสริมสร&างความรู&ในการป4องกันความรุนแรงในครอบครัวให&เยาวชน งบดําเนินงาน
7 จ&างเหมาบริการเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว0าด&วยการคุ&มครองผู&ถูกกระทําด&วยความ
รุนแรงในครอบครัว
ตัวชี้วัด :
จํานวนประชากรเป4าหมายที่ได&รับการพัฒนาศักยภาพด&านการป4องกันและแก&ไขปFญหาความ
รุนแรงในครอบครัว และคุ&มครองสิทธิ 15,000 คน
ผลผลิต :
1. กลุ0มเป4าหมาย เครือข0ายและหน0วยงานกลไกสหวิชาชีพที่เกี่ยวข&องเข&าร0วมกิจกรรม
และมีการดําเนินงานในการคุ&มครองและป4องกันการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
2. เจ&าหน&าที่ได&รับความรู&ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
3. เยาวชนมีความรู&ในการป4องกันความรุนแรงในครอบครัว
4. ศปก.ต. มีองคความรู&ในการเฝ4าระวัง ป4องกัน และแก&ไขปFญหาความรุนแรง
ในครอบครัว
5. กลุ0มเป4าหมาย ศพค. เครือข0าย หน0วยงานสหวิชาชีพ และภาคประชาชน
มีการดําเนินการในรูปแบบ ศปก.ต. เพื่อเฝ4าระวัง ป4องกัน และแก&ไขปFญหาความรุนแรง
ในครอบครัวร0วมกัน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลลัพธ :
1 ประชาชนรับรู&และตระหนักเรื่องการยุติความรุนแรงต0อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว โดยเริ่มที่ตนเองในการปรับทัศนคติเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
ที่ต&องใส0ใจในเรื่องของการเคารพความคิดเห็น การสร&างสัมพันธภาพที่ดีระหว0างกัน
รวมทั้งเปAนแนวร0วมที่ไม0ยอมรับ ไม0นิ่งเฉย และไม0กระทําความรุนแรงต0อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
2 ผู&ถูกกระทําด&วยความรุนแรงในครอบครัว ได&รับการช0วยเหลือคุ&มครองอย0างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
3. เยาวชนสามารถเฝ4าระวัง ป4องกัน และแจ&งเหตุความรุนแรงในครอบครัว เบื้องต&นได&
4. ศปก.ต. สามารถเปAนกลไกในพื้นที่ในการเฝ4าระวัง ป4องกัน และแก&ไขปFญหา
ความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต&น

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนนโยบายด1านการพัฒนาสถาบันครอบครัว
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด1านการพัฒนาสถาบันครอบครัว
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนกลไกและผู&ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการดําเนินงานด&านครอบครัว
2. เพื่อทบทวน/พัฒนามาตรการด&านครอบครัวจากเวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ เสนอต0อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแห0งชาติ (กยค.) เพื่อ
พัฒนานโยบายด&านการส0งเสริมและพัฒนาครอบครัวให&เหมาะสมกับสถานการณและประชากร
ทุกกลุ0มเป4าหมาย
3. เพื่อเสริมสร&างศักยภาพและความเข&มแข็งแก0องคกรปกครองส0วนท&องถิ่นในฐานะ
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําท&องที่ให&ปฏิบัติหน&าที่ได&อย0างถูกต&อง
ตามกฎหมาย
2) กลุ0มเป4าหมาย เครือข0ายสตรีและครอบครัว และประชาชนทั่วไป
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวสู0การปฏิบัติ โดยประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนงานด&านครอบ การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนมาตรการด&านครอบครัว การพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการเพื่อส0งเสริม
ความเข&มแข็งของสถาบันครอบครัว และมีการจัดกิจกรรมสมัชชาครอบครัว
2. การส0งเสริมกลไกและพัฒนาเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
ด&านการพัฒนาสถาบันครอครัว โดยมีการขับเคลื่อนกลไกการส0งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวจังหวัด (76 จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร

/

/

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

12,000
6,000

งบประมาณ

7,428,620
5,428,620

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

800
800

งบประมาณ

1,512,040
1,512,040

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

200
200

งบประมาณ

250,000
250,000

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

-

308,040
308,040

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

13,000
7,000

งบประมาณ

9,498,700
7,498,700

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3. การแลกเปลี่ยนองคความรู&เพื่อส0งเสริมและพัฒนาครอบครัว โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนองคความรู&เพื่อส0งเสริมและพัฒนาครอบครัว และนิเทศติดตามการส0งเสริมและ
พัฒนาครอบครัว
4.เสริมสร&างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว โดยมีการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําท&องที่
ตัวชี้วัด : จํานวนประชากรเป4าหมายที่มีส0วนร0วมในกระบวนการเสริมสร&างครอบครัว
เข&มแข็ง 7,000 คน
ผลผลิต :
1. มีการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 ส0งเสริมบทบาท
ครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร&างสัมพันธภาพ และการสื่อสาร
ด&านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ0น
2. มีการประชุม กสค.ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
3. มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและระดับชาติ
4. มีข&อเสนอ/มาตรการด&านครอบครัวจากสมัชชาครอบครัวระดับชาติ และข&อเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานเพื่อส0งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
5. องคกรปกครองส0วนท&องถิ่นในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําท&องที่
ได&รับการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติหน&าที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําท&องที่ได&
อย0างมีประสิทธิภาพและถูกต&องตามกฎหมาย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ผลลัพธ :
1. การมีส0วนร0วมของหน0วยงานที่เกี่ยวข&องในการขับเคลื่อนงานด&านครอบครัว
2. ภาคีเครือข0ายและกลไกมีความเข&าใจทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด&านครอบครัว
3. การนําข&อมูลครอบครัวไปกําหนดนโยบายและมาตรการในการส0งเสริม
สถาบันครอบครัว
4. ภาคีเครือข0ายทุกภาคส0วนมีส0วนร0วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อส0งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัวให&มีความเข&มแข็ง
5. มีมาตรการ/ข&อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส0งเสริมและสนับสนุนความเข&มแข็งของครอบครัว
4. โครงการคลังข1อมูลสารสนเทศด1านครอบครัวแหงชาติ
1) วัตถุประสงค
1) เพื่อสํารวจสถานการณความเข&มแข็งของครอบครัว
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรวบรวมข&อมูลที่จําเปAนในการกําหนดยุทธศาสตรด&าน
ครอบครัว
3) เพื่อให&มีข&อมูลที่ถูกต&อง ครบถ&วนและทันสมัย เพื่อใช&ในการวางแผนและตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายด&านการพัฒนาครอบครัว และให&สามารถชี้เป4าครอบครัวในแต0ละ
ประเภทได&อย0างถูกต&องและแม0นยํา
2) กลุ0มเป4าหมาย
การสํารวจสถานการณความเข&มแข็งของครอบครัว 6,000 ครอบครัว

/

6,000

2,000,000

6,000

2,000,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การสํารวจสถานการณความเข&มแข็งของครอบครัว
1.1 การประชุมชี้แจงแนวทางการสํารวจและนําเข&าข&อมูลสถานการณความเข&มแข็งของ
ครอบครัว (Online)
1.2 สํารวจสถานการณความเข&มแข็งของครอบครัว
- จัดสรรงบประมาณให& พมจ. ดําเนินการจ&างเหมาเพื่อสํารวจสถานการณครอบครัวในพื้นที่
ตัวชี้วัด :
การสํารวจสถานการณความเข&มแข็งของครอบครัว 6,000 ครอบครัว
ผลผลิต :
. มีการสํารวจสถานการณความเข&มแข็งของครอบครัว
ผลลัพธ :
1. การนําข&อมูลครอบครัวไปกําหนดนโยบายและมาตรการในการส0งเสริม
สถาบันครอบครัว
2. มีข&อมูลด&านครอบครัวถูกต&องและเปAนปFจจุบัน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพครอบครัว
5. โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนให&ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนมีการจัดกิจกรรมส0งเสริมความเข&มแข็งของ
ครอบครัวและตามความจําเปAนและความสําคัญของปFญหาของครอบครัวในพื้นที่
รวมถึงการขับเคลื่อนประเด็นด&านครอบครัวจากนโยบายไปสู0การปฏิบัติ
2. เพื่อสร&างเครือข0ายการทํางานระหว0าง ศพค. กับกลไกในระดับพื้นที่
3. เพื่อสร&างและพัฒนาประชาชน จิตอาสา ภาคีเครือข0ายด&านการส0งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ระดับพื้นที่
4. เพื่อส0งเสริมการสร&างครอบครัวคุณภาพ
2) กลุ0มเป4าหมาย หน0วยงานภาครัฐ เอกชน NGOs ประชาชนทั่วไป
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพครอบครัว
1.1 การจัดกิจกรรมส0งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว
1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวในขุมชน (7,149 ศูนย)
2. กิจกรรมการส0งเสริมการใช&เวลาร0วมกันของครอบครัว
2.1 งานวันแห0งครอบครัว/วันแห0งความรัก/พาลูกจูงหลานเข&าโบสถ วัด มัสยิด/วันสําคัญ
ของครอบครัว
2.2 กิจกรรมรณรงคงานวันแห0งครอบครัว
2.3 กิจกรรมส0งเสริมการสร&างเวลาคุณภาพในครอบครัว
3. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานด&านครอบครัว

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

/

/

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

6,000
6,000

งบประมาณ

5,800,000
5,800,000

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

15,000
15,000

งบประมาณ

19,200,000
19,200,000

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

6,000
6,000

งบประมาณ

6,242,100
6,242,100

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

27,000
27,000

งบประมาณ

31,242,100
31,242,100

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด :
จํานวนประชากรเป4าหมายที่ได&รับการพัฒนาศักยภาพด&านการสร&างครอบครัวเข&มแข็ง 27,000
คน
ผลผลิต :
ศพค. ดําเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมส0งเสริมความเข&มแข็งของครอบครัว
ผลลัพธ :
ครอบครัวในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ทําให&มีภูมิคุ&มกันปFญหาของสังคมและสามารถจัดการ
กับปFญหาได&อย0างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก : จัดทํา Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู1สําหรับสตรีและครอบครัว
6. โครงการ Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู1สําหรับสตรีและครอบครัว (โครงการ
สําคัญ)
1) วัตถุประสงค
1) เพื่อเปAนศูนยกลางข&อมูลและการให&คําปรึกษาสําหรับด&านครอบครัว ผ0านระบบ Online
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรวบรวมข&อมูลที่จําเปAนสําหรับครอบครัว และ
ผู&ปฏิบัติงานด&านครอบครัว
3) เพื่อปรับรูปแบบการจัดทําสื่อและพัฒนาช0องทางการเรียนรู&รองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ให&ครอบครัวสามารถเข&าถึงได&ง0ายขึ้น
2) กลุ0มเป4าหมาย หน0วยงานภาครัฐ เอกชน NGOs ประชาชนทั่วไป ผู&เข&าใช&งานในระบบ
ข&อมูล

/

-

-

384,705
384,705

-

1,538,820
1,538,820

-

3,641,175

-

5,564,700

3,641,175

-

5,564,700

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบเพื่อนครอบครัว เพื่อรองรับ Platform
2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการคุ&มครองช0วยเหลือผู&ถูกกระทําความรุนแรงต0อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว"
3. จัดหาครุภัณฑ Hardware เพื่อรองรับ Platform
4. จัดทํา E-learning เพื่อขับเคลื่อนงานด&านครอบครัว
ตัวชี้วัด :
จํานวน Platform เพื่อการเรียนรู&สําหรับสตรีและครอบครัว 1 Platform
ผลผลิต :
1. Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู&สําหรับครอบครัวทุกช0วงวัย และผู&ปฏิบัติงานด&าน
ครอบครัว
2. E-learning เพื่อขับเคลื่อนงานด&านครอบครัว
ผลลัพธ :
1. มี Family Data Center เพื่อการเรียนรู&สําหรับครอบครัวทุกช0วงวัย และผู&ปฏิบัติงานด&าน
ครอบครัว
2. มี E-learning เพื่อขับเคลื่อนงานด&านครอบครัว

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลผลิต : โครงการสื่อสารองค/กรเพื่อเสริมสร1างพลังด1านสตรีและ
ครอบครัวสูสังคม
กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อเสริมสร1างพลังด1านสตรีและครอบครัว
7. โครงการสื่อสารองค/กรเพื่อเสริมสร1างพลังด1านสตรีและครอบครัวสูสังคม (โครงการ
สําคัญ)
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพร0และประชาสัมพันธภารกิจ ข&อมูลข0าวสาร ข&อเท็จจริง องคความรู& และ
ผลการดําเนินงานด&านสตรีและครอบครัว ผ0านช0องทางสื่อประเภทต0างๆ ให&แก0
กลุ0มเป4าหมาย และประชาชนทั่วไป (ผู&ชาย/ผู&หญิง/เด็กชาย/เด็กหญิง/ผู&ที่แสดงออก
แตกต0างจากเพศโดยกําเนิด) เกิดการรับรู&และเข&าใจในข&อมูลข0าวสารที่ถูกต&องทัน
เหตุการณ และทั่วถึง
2. เพื่อประสานความร0วมมือและสร&างการมีส0วนร0วมกับภาคีเครือข0าย (องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม NGOs และสื่อมวลชน) ในการ
ขับเคลื่อนงานด&านสตรีและครอบครัว
3. เพื่อสร&างสรรค และพัฒนาสื่อรูปแบบต0างๆ ให&มีความทันสมัย สอดคล&องและ
เหมาะสมกับกลุ0มเป4าหมายและสถานการณปFจจุบัน
2) กลุ0มเป4าหมาย
หน0วยงานภาครัฐ เอกชน NGOs ประชาชนทั่วไป

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

งบประมาณ

-

-

100

713,000

-

-

-

-

100

713,000

-

-

100

713,000

-

-

-

-

100

713,000

100

713,000

100

713,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ออกหน0วยเคลื่อนที่และเผยแพร0ประชาสัมพันธ
2. จัดเสวนาสัญจร พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสังคม เพื่อสตรีและครอบครัว
3. จัดทําสื่อเผยแพร0ประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศน
4. จัดทําสื่อเผยแพร0ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ
ตัวชี้วัด :
จํานวนเครือข0ายที่เข&าร0วมกิจกรรมได&รับความรู&ด&านสตรีและครอบครัว 100 คน
ผลผลิต :
1. ภาคีเครือข0ายมีความรู&ความเข&าใจในงานด&านสตรีและครอบครัว
2. มีสื่อเผยแพร0ประชาสัมพันธงานด&านสตรีและครอบครัว
ผลลัพธ :
1. ภาคีเครือข0ายเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานด&านสตรีและครอบครัว
และมีส0วนร0วมในการขับเคลื่อนงานด&านสตรีและครอบครัว
2. สื่อเผยแพร0ประชาสัมพันธงานด&านสตรีและครอบครัวมีความครบถ&วนถูกต&อง ทันต0อ
เหตุการณและเปAนประโยชนต0อภาคีเครือข0ายและประชาชนทั่วไป

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและครอบครัวสูความยั่งยืนของสตรีและ
ครอบครัว (โครงการสําคัญ)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและครอบครัว
8. โครงการ: โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีและครอบครัวสูความยั่งยืนของสตรีและ
ครอบครัว
1) วัตถุประสงค เพื่อให&สตรีมีทักษะด&านอาชีพและสามารถประกอบอาชีพ สร&างรายได&
อย0างมั่นคง โดยเน&นกลุ0มเยาวสตรี/สตรีด&อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ขาดโอกาสทาง
การศึกษา/ มีฐานะยากจน/ ว0างงาน/ ถูกเลิกจ&างงาน/ผู&ประสบปFญหาทางสังคม/กลุ0มที่ไม0อยู0ใน
ระบบการศึกษาและไม0สามารถใช&สิทธิในการเข&ารับการฝlกอาชีพจากสถาบันการศึกษาปกติ ซึ่งมี
โอกาสเสี่ยงต0อการเข&าสู0กระบวนการค&าประเวณี โดยดําเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ (76
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร)
2) กลุ0มเป4าหมาย เยาวสตรี/สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ด&อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม (เช0น ผู&ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห0งรัฐ สตรีว0างงานหรือแรงงานนอกระบบ กลุ0ม
ชาติพันธุ) และสตรี/ครอบครัวที่ประสบปFญหาทางเศรษฐกิจ

/

/

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

3,000

40,504,800

3,000

36,125,850

3,000

41,559,110

3,000

35,071,740

12,000

153,261,500

3,000

40,504,800

3,000

36,125,850

3,000

41,559,110

3,000

35,071,740

12,000

153,261,500

3,000

40,504,800

3,000

36,125,850

3,000

41,559,110

3,000

35,071,740

12,000

153,261,500

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. พัฒนาทักษะอาชีพแก0สตรีและครอบครัว
1.1 กิจกรรมส0งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก0สตรีและครอบครัว
1.2 กิจกรรมสร&างชีวิตให&แก0สตรีและครอบครัว
1.3 กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ0มประกอบอาชีพ
1.4 กิจกรรมเสริมสร&างโอกาสในการดําเนินธุรกิจแก0สตรี
1.5 โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม0เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
2. การส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาชีพและธุรกิจดิจิทัลออนไลน
2.1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑของกลุ0มอาชีพ
2.2 ส0งเสริมช0องทางการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจทัล
3. เวทีคนเก0งสู0ตลาดแรงงานสร&างอาชีพ
3.1 การจัดงานแถลงข0าว การเผยแพร0และประชาสัมพันธ
3.2 พัฒนาทักษะอาชีพตามความต&องการของตลาดแรงงาน
3.3 Smart Job กิจกรรมมุ0งสู0ความเปAนเลิศด&านอาชีพ
4. พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับอาชีพ (มหกรรมตลาดนัดสินค&ากลุ0มอาชีพ)

ตัวชี้วัด :
จํานวนประชากรเป4าหมายที่ได&รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 12,000 คน
ผลผลิต : สตรีได&รับการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพ/รวมกลุ0มประกอบ
อาชีพ เพื่อหารายได&เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได&

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลลัพธ :
สตรีได&รับการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพ/รวมกลุ0มประกอบอาชีพเพื่อหา
รายได&เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได&โดยสุจริต เปAนการสร&างภูมิคุ&มกันไม0ให&ไปประกอบอาชีพที่
ไม0เหมาะสม เปAนผลให&มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพในการดํารงชีวิตทั้งทางด&าน เศรษฐกิจ
และสังคม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ยุทธศาสตร/ : ยุทธศาสตร/ด1านการสร1างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร/เสริมสร1างพลังทางสังคม
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม
กิจกรรมหลัก : เสริมสร1างความมั่นคงในชีวิตแกสตรี
9. โครงการเสริมสร1างความมั่นคงในชีวิตแกสตรี
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อให&สตรีมีความปลอดภัยจากการกระทําความรุนแรงในทุกรูปแบบ
2. ส0งเสริมการดําเนินงานร0วมกับเครือข0ายภาครัฐและภาคประชาสังคม
2) กลุ0มเป4าหมาย สตรี กลุ0มสตรี ประชาชนทั่วไป
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการป4องกันและแก&ไข
ปFญหาการล0วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป4องกันและแก&ไขปFญหาความรุนแรงต0อสตรีในระดับพื้นที่
3. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการว0าด&วยการจัดความรุนแรงต0อสตรีและ
ความรุนแรงในครอบครัว
4. ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนและติดตามมาตรการในการป4องกันและแก&ไขปFญหาการ
ล0วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน
5. การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว0าด&วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต0อสตรีในทุกรูปแบบ
6. การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดภัยสําหรับสตรี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

2,045
1,845
1,270
70
70

งบประมาณ

13,590,478
12,343,878
10,071,078
464,200
464,200

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

1,665
1,565
1,180
30
30

งบประมาณ

12,044,812
10,625,862
9,932,912
276,600
276,600

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

1,435
1,135
965
30
30

งบประมาณ

14,308,829
10,329,812
7,896,712
271,000
271,000

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

1,165
965
795
20
20

งบประมาณ

7,494,181
6,586,948
6,054,298
26,800
26,800

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

6,310
5,510
4,210
150
150

งบประมาณ

47,438,300
39,886,500
33,955,000
1,038,600
1,038,600

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ตัวชี้วัด :
จํานวนประชากรเป4าหมายที่ได&รับการพัฒนาศักยภาพและคุ&มครองสิทธิ 150 คน
ผลผลิต :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามอนุสัญญาว0าด&วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต0อสตรีในทุก
รูปแบบในภาพรวมของประเทศไทย
2. หน0วยงานและบุคลากรภาครัฐเข&าใจและปฏิบัติตามมาตรการป4องกันและแก&ไขปFญหาการ
ล0วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
ผลลัพธ :
1. ผู&หญิงได&รับการคุ&มครองจากความรุนแรงประเภทต0าง ๆ
2. มีกลไกในการทํางานแบบบูรณาการร0วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
3. หน0วยงานภาครัฐมีแนวทางในการป4องกันและความปลอดภัยจากการกระทําด&วยความ
รุนแรงทุกรูปแบบ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม
10. โครงการเขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อส0งเสริม สนับสนุนให&หน0วยงานภาครัฐ และองคกรปกครองส0วนท&องถิ่นใช&การ
จัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะเปAนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามบทบาทหน&าที่ของหน0วยงาน
2. เพื่อสร&างการรับรู&เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม0เปAนธรรมระหว0างเพศ
3. เพื่อส0งเสริมเครือข0ายทางวิชาการให&ผลิตผลงานที่สอดคล&องกับสถานการณการเลือกปฏิบัติที่
ไม0เปAนธรรมระหว0างเพศ
4. เพื่อส0งเสริมเครือข0ายประชาสังคมสามารถนําแนวคิดและหลักกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม0เปAนธรรมระหว0างเพศไปบูรณาการกับวิถีชีวิตของชุมชนได&
5. เพื่อให&ประชาชนได&รับการคุ&มครองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติความเท0าเทียม
ระหว0างเพศ พ.ศ. 2558
2) กลุ0มเป4าหมาย
1. หน0วยงานภาครัฐ
2. ผู&แทนหน0วยงานเครือข0ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรปกครองส0วนท&องถิ่น

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

200
200

งบประมาณ

1,631,928
1,631,928

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

180
180

งบประมาณ

1,443,092
1,443,092

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

135
135

งบประมาณ

1,074,092
1,074,092

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

135
135

งบประมาณ

1,408,088
1,408,088

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

650
650

งบประมาณ

5,557,200
5,557,200

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะ โดยประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร&างความรู&ความเข&าใจเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึง
มิติเพศภาวะ และประชุมคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการจัดทํางบประมาณ
ที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะ
2. พัฒนาองคความรู&และรวบรวมข&อมูลด&านการยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม0เปAนธรรม
ระหว0างเพศ มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการด&านการเลือกปฏิบัติ
โดยไม0เปAนธรรมระหว0างเพศ ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องยุติการเลือกปฏิบัติโดย
ไม0เปAนธรรมระหว0างเพศและจ&างรวบรวมข&อมูล
3. เสริมพลังสร&างความเท0าเทียมระหว0างเพศ โดยผลักดันมาตรการส0งเสริมความ
เท0าเทียมระหว0างเพศ
4. พัฒนาศักยภาพผู&ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ความเท0าเทียมระหว0างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีจ&าง
เหมาเจ&าหน&าที่ตาม พ.ร.บ. ความเท0าเทียมระหว0างเพศ พ.ศ. 2558
5. การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาม พ.ร.บ. ความเท0าเทียม
ระหว0างเพศ พ.ศ. 2558
6. สนับสนุน ผลักดัน และติดตามการดําเนินงานตาม/สนับสนุนการดําเนินงานและผลักดันและ
ติดตามการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ความเท0าเทียมระหว0างเพศ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด : จํานวนประชากรเป4าหมายที่ได&รับการพัฒนาศักยภาพด&าน
การลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคม 650 คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลผลิต :
1. กลุ0มเป4าหมายมีความรู&ความเข&าใจในการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะ
2. มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน
3. มีเครือข0ายวิชาการเพิ่มขึ้น มีเครือข0ายประชาสังคมเข&าร0วมเปAนกลไกขับเคลื่อน
เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม0เปAนธรรมระหว0างเพศ
4. การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท0าเทียมระหว0างเพศ พ.ศ. 2558
เพื่อคุ&มครอง และช0วยเหลือ ชดเชย เยียวยาผู&ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม0เปAนธรรม
ระหว0างเพศได&อย0างมีประสิทธิภาพและเปAนธรรม
ผลลัพธ :
1.หน0วยงานภาครัฐมีการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะ
2. ผลงานวิชาการสามารถนํามาประยุกตใช&ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
3. เครือข0ายประชาสังคมสามารถนําแนวคิดและหลักกฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม0
เปAนธรรมระหว0างเพศไปบูรณาการกับวิถีชีวิตชุมชนได&
4. ประชาชนได&รับการคุ&มครอง ป4องกันไม0ให&ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม0เปAนธรรมระหว0างเพศ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนนโยบายด1านการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
11. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด1านการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อสร&างความร0วมมือและขับเคลื่อนการดําเนินงานด&านการพัฒนาสตรีและความเสมอภาค
ระหว0างเพศ ตามกรอบพันธกรณี ข&อตกลง และความร0วมมือระหว0างประเทศ
2. เพื่อส0งเสริมและผลักดันให&หน0วยงานที่เกี่ยวข&องขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด&านสตรี พ.ศ. 2563 – 2565 สู0การปฏิบัติได&อย0างเปAนรูปธรรม
3. เพื่อส0งเสริมการเปsดโอกาสให&สตรีเข&ามามีส0วนร0วมในการตัดสินใจในสังคม ซึ่งจะเปAนเปAน
กลไกสําคัญในการสร&างสังคมเสมอภาค
4. เพื่อสร&างการมีส0วนร0วมของสตรีในการจัดทํานโยบาย มาตรการของรัฐบาล
5. เพื่อเสริมสร&างความร0วมมือระหว0างประเทศในการดําเนินงานด&านสตรีและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟsก และเปAนเวทีหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ ข&อมูลด&านนโยบาย และการ
สร&างกรอบการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานด&านสตรีและเศรษฐกิจ
2) กลุ0มเป4าหมาย
หน0วยงานภาครัฐ ผู&แทนหน0วยงานเครือข0ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชนทั่วไป

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

1,000
1,000

งบประมาณ

7,819,050
7,819,050

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

900
900

งบประมาณ

6,568,800
6,568,800

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

800
800

งบประมาณ

5,165,800
5,165,800

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

600
600

งบประมาณ

3,598,550
3,598,550

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

3,300
3,300

งบประมาณ

23,152,200
23,152,200

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขับเคลื่อนนโยบายด&านการส0งเสริมความเสมอภาคระหว0างเพศ
1.1 ขับเคลื่อนงานตามพันธกรณีและกรอบความร0วมมือระหว0างประเทศ
1.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด&านสตรี พ.ศ. 2563 - 2565
2. เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให&มีส0วนร0วมในการพัฒนาประเทศ
2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส0งเสริมสถานภาพการมีส0วนร0วมและการตัดสินใจของสตรี
2.2 กิจกรรมสมัชชาสตรี ประจําปu 2565
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบทบาทสตรีให&มีส0วนร0วมในเศรษฐกิจ
3. สนับสนุนเครือข0ายขับเคลื่อนงานด&านการพัฒนาสตรี
4. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของสตรี
4.1 กิจกรรมวันสตรีสากล ประจําปu 2565
4.2 การจัดงานวันสตรีไทย ประจําปu 2565
5. การประชุมเอเปคด&านสตรีและเศรษฐกิจ ประจําปu 2565
(Women and the Economy Forum 2022: WEF 2022)
ตัวชี้วัด : จํานวนประชากรเป4าหมายที่ได&รับการพัฒนาศักยภาพและส0งเสริมความเสมอภาค
ระหว0างเพศ 3,300 คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลผลิต :
1. หน0วยงานที่เกี่ยวข&องมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด&านสตรี
พ.ศ. 2563 - 2565
2. สตรีที่เข&าร0วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส0งเสริมสถานภาพการมีส0วนร0วมและ
การตัดสินใจของสตรี
3. สตรีที่เข&าร0วมกิจกรรมสมัชชาสตรี ประจําปu 2565
4. จัดการประชุมเอเปคด&านสตรีและเศรษฐกิจ ประจําปu 2565
(APEC Women and Economy Forum 2022 : WEF 2022)
ผลลัพธ :
1. เกิดการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง/โครงการตาม
กรอบความร0วมมือระหว0างประเทศ
2. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด&านสตรี พ.ศ. 2563 - 2565 ของหน0วยงาน
ที่เกี่ยวข&องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. หน0วยงาน/องคกรต0าง ๆ สามารถนําหลักสูตรส0งเสริมสถานภาพการมีส0วนร0วม
และการตัดสินใจของสตรีไปใช&เปAนคู0มือในการดําเนินงานด&านการส0งเสริมสถานการณ
การมีส0วนร0วมและการตัดสินใจของสตรี
4. เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ จากข&อเสนอสมัชชาสตรีที่นําไปพัฒนา
ศักยภาพสตรี
5. ขับเคลื่อนประเด็นการส0งเสริมบทบาทสตรีในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียแปซิฟsก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนงานตามมาตรการด1านสตรีกับการสงเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคง
12. โครงการขับเคลื่อนงานตามมาตรการด1านสตรีกับการสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง
(โครงการสําคัญ)
1) วัตถุประสงค
1) เพื่อให&เกิดการยกระดับการพัฒนาตนเองของสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต&
2) เพื่อสร&างกลไกการทํางานแบบบูรณาการร0วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
3) ส0งเสริมให&มีการขับเคลื่อนงานด&านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีชายแดนภาคใต&
2) กลุ0มเป4าหมาย
หน0วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต&
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต&
2) จ&างเหมาเจ&าหน&าที่ประจําศูนยประสานงานด&านเด็กและสตรีในจังหวัด
ชายแดนภาคใต&
- จ&างเหมาเจ&าหน&าที่ประจําศูนยประสานงานด&านเด็กและสตรีในจังหวัด
ชายแดนภาคใต&
- จ&างเหมาเจ&าหน&าที่ประจําศูนยให&คําปรึกษาเสริมพลังสตรี (ฝzายไกล0เกลี่ย
มรดกและครอบครัว)
3) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติด&านสตรีกับการส0งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ตัวชี้วัด : จํานวนประชากรเป4าหมายที่ได&รับการพัฒนาศักยภาพด&านการส0งเสริมสันติภาพ และ
ความมั่นคง 70 คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

/

/

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

155,900

70

414,500

155,900

70

414,500

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

155,900
155,900

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

-

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

155,900

70

882,200

155,900

70

882,200

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลผลิต :
มีการยกระดับการพัฒนาการคุ&มครองสิทธิสตรี
ผลลัพธ :
มีกลไกในการทํางานแบบบูรณาการร0วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมหลัก : เสริมสร1างการใช1ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับ
ชาวตางชาติ (โครงการสําคัญ)
13. โครงการเสริมสร1างการใช1ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับชาวตางชาติ (ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ)
1) วัตถุประสงค
1) เพื่อให&หญิงไทยและประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางไปใช&ชีวิตในต0างประเทศ/หญิงไทยที่
แต0งงานกับชาวต0างชาติมีความรู&ความเข&าใจในเรื่องสิทธิตามกฎหมาย วิธีการเข&าถึงสิทธิและ
กฎหมายที่เกี่ยวข&องต0าง ๆ ที่จําเปAนต0อการใช&ชีวิตในต0างประเทศ การป4องกันการถูกกระทํา
ความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร&างการเรียนรู&การใช&ชีวิตร0วมกันกับชาวต0างชาติ
2) เพื่อให&อาสาสมัครเครือข0ายหญิงไทยในต0างประเทศ ได&รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ
และนําไปสู0การสร&างและขยายเครือข0ายอาสาสมัครในการให&ความช0วยเหลือหญิงไทย ทั้งที่
พํานักอยู0ในประเทศและต0างประเทศ
2) กลุ0มเป4าหมาย สตรีไทยและเครือข0าย
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข0ายอาสาสมัครให&คําปรึกษาแก0หญิงไทยที่
แต0งงานกับชาวต0างชาติ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร&อมแก0หญิงไทยก0อนเดินทางไปต0างประเทศ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

/

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

-

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

-

รวม

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

40

250,000

40

250,000

40

250,000

40

250,000

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ตัวชี้วัด : จํานวนประชากรเป4าหมายได&รับการอบรมแนวทางการใช&ชีวิต สิทธิและกฎหมายที่
เกี่ยวข&องต0อการใช&ชีวิตในต0างประเทศ 40 คน
ผลผลิต :
1. หญิงไทยที่จะเดินทางไปใช&ชีวิตในต0างประเทศ/หญิงไทยที่แต0งงานกับชาวต0างชาติ
และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจหรือมีความประสงคที่จะเดินทางไปใช&ชีวิตใน
ต0างประเทศมีความพร&อมในการใช&ชีวิตที่ต0างประเทศ
2. หญิงไทยที่จะเดินทางไปใช&ชีวิตในต0างประเทศ/หญิงไทยที่แต0งงานกับชาวต0างชาติ
มีความรู& ความเข&าใจในเรื่องสิทธิและกฎหมายที่จําเปAนต0อการใช&ชีวิต ทั้งในประเทศ
และต0างประเทศ
3. อาสาสมัครคนไทยซึ่งเปAนเครือข0ายหญิงไทยในต0างประเทศ ได&รับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการให&คําปรึกษาและสามารถนําไปปรับใช&ได&จริง มีเครือข0ายอาสาสมัคร
หญิงไทยในต0างประเทศเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ :
1. หญิงไทย และประชาชนทั่วไปที่ต&องการเดินทางไปต0างประเทศมีความพร&อมในการดําเนิน
ชีวิตในต0างประเทศมากขึ้น
2. อาสาสมัครเครือข0ายหญิงไทยในต0างประเทศ สามารถให&คําปรึกษาและคําแนะนําแก0ผู&
ประสบปFญหาได&
3. หญิงไทยสามารถปรับตัวและใช&ชีวิตอยู0ร0วมกับสามีชาวต0างชาติได&อย0างปกติสุข

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําทางเพศในสังคม (โครงการสําคัญ)
14. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทาง
เพศในสังคม (โครงการสําคัญ)
1) วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาออกแบบกระบวนการบุรณาการและเชื่อมโยงข&อมูลที่เกี่ยวข&องสําหรับในการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคมไทย ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาตรของประเทศ และระดับสากลได&
2) เพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศใน
สังคมไทย สําหรับติดตาม ประเมินผล และนําเสนอข&อมูลให&แก0ผู&เกี่ยวข&องในการตัดสินใจเชิง
นโยบายและการปฏิบัติงาน
2) กลุ0มเป4าหมาย หน0วยงานภาครัฐ เอกชน NGOs ประชาชนทั่วไป
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
จ&างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทาง
เพศในสังคม
ตัวชี้วัด : มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศใน
สังคม 1 ระบบ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

/

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

งบประมาณ

-

1,229,920
1,229,920

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

1,229,920
1,229,920

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

-

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

614,960

-

3,074,800

614,960

-

3,074,800

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลผลิต :
1. ประเทศไทยมีกระบวนการบุรณาการและเชื่อมโยงข&อมูลที่เกี่ยวข&องสําหรับในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคมไทย ที่สามารถเชื่อมโยง
กับตัวชี้วัดยุทธศาสตรของประเทศ และระดับสากลได&
2. ประเทศไทยมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศ
ในสังคมไทย สําหรับติดตาม ประเมินผล และนําเสนอข&อมูลให&แก0ผู&เกี่ยวข&องในการตัดสินใจเชิง
นโยบายและการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ :
ประเทศไทยสามารถดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเพศในสังคมไทยได&อย0างมี
ประสิทธิภาพ บนฐานของข&อมูลที่มีความถูกต&อง แม0นยํา และน0าเชื่อถือของหน0วยงานที่
เกี่ยวข&องทั้งในและต0างประเทศ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด1านการปองกันและแก1ไขปQญหาการ
ค1าประเวณี
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนงานด1านการปองกันและแก1ไขปQญหาการค1าประเวณี
15. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด1านการปองกันและแก1ไขปQญหาการค1าประเวณี
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุ&มครองและพัฒนาอาชีพ และคณะกรรมการ
คุ&มครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด ในการป4องกันและแก&ไขปFญหาการค&าประเวณี
ให&มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให&เกิดมาตรการและแนวทางในการคุ&มครองและพัฒนาอาชีพผู&ประสบปFญหา
จากการค&าประเวณี
3. เพื่อสร&างเครือข0ายในการขับเคลื่อนงานด&านการป4องกันและแก&ไขปFญหา
การค&าประเวณี
2) กลุ0มเป4าหมาย หน0วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

/

/

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

575

2,272,800

385

692,950

170

2,433,100

170

532,650

1,300

5,931,500

575
575

2,272,800
2,272,800

385
385

692,950
692,950

170
170

2,433,100
2,433,100

170
170

532,650
532,650

1,300
1,300

5,931,500
5,931,500

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุ&มครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด) หรือ
คณะอนุกรรมการภายใต&คณะกรรมการคุ&มครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัดหรือขับเคลื่อน
มาตรการในการป4องกันและแก&ไขปFญหาการค&าประเวณี
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว0าด&วยการป4องกันและปราบปรามการค&าประเวณี
3. เสริมสร&างการเข&าถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิต Sex worker (Open House)
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการคุ&มครองและพัฒนาอาชีพผู&ประสบปFญหา
จากการค&าประเวณี
3.2 กิจกรรม Open House เปsดบ&านเพื่อการคุ&มครองสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ Sex
worker
4. พัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข0ายและส0งเสริมกลไกในชุมชนด&านการป4องกันและแก&ไขปFญหา
การค&าประเวณีในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัด :
จํานวนประชากรเป4าหมายที่ได&รับการส0งเสริมความรู&ด&านการป4องกันและแก&ไขปFญหาการ
ค&าประเวณี 1,300 คน
ผลผลิต :
1. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการคุ&มครองและพัฒนาอาชีพและจัดทําแผนปฏิบัติการจังหวัด
ในการป4องกันและแก&ไขปFญหาการค&าประเวณี
2. มีมาตรการหรือแนวทางการคุ&มครองและพัฒนาอาชีพผู&ประสบปFญหาจากการค&าประเวณี
3. มีเครือข0ายการดําเนินงานป4องกันและแก&ไขปFญหาการค&าประเวณี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลลัพธ :
1. คณะกรรมการคุ&มครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัดมีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพื่อป4องกันและแก&ไขปFญหาการค&าประเวณี
2. ผู&ผู&ประสบปFญหาจากการค&าประเวณีเข&าถึงสิทธิและได&รับการคุ&มครองและ
พัฒนาอาชีพ
3. เครือข0ายมีส0วนร0วมในการดําเนินงานด&านป4องกันและแก&ไขปFญหาการค&าประเวณี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

รวม

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด1านการสร1างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

200

1,246,600

100

1,418,950

300

3,979,017

200

907,233

800

7,551,800

ผลผลิต : บริหารจัดการคุณภาพการดําเนินงานด1านสตรีและครอบครัว
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด1านสตรีและครอบครัว

200
200

1,246,600
1,246,600

100
100

1,418,950
518,950

300
300

3,979,017
1,879,017

200
200

907,233
907,233

800
800

7,551,800
4,551,800

200

1,246,600

100

518,950

300

1,879,017

200

907,233

800

4,551,800

16. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการดําเนินงาน
ด1านสตรีและครอบครัว
1) วัตถุประสงค
1. เพื่อถ0ายทอดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปu (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สค.
2. เพื่อให&การจัดทํางบประมาณตอบสนองต0อเป4าหมายยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อติดตาม วิเคราะห ทบทวน ความสอดคล&องการดําเนินงานด&านสตรี ครอบครัว
และความเสมอภาคระหว0างเพศให&เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานให&บรรลุ
เป4าหมายตามยุทธศาสตรและพันธกรณีระหว0างประเทศ
4. เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู& งานวิจัย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรและพันธกรณีระหว0างประเทศ
5. เพื่อพัฒนา สค. เปAนองคกรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6. เพื่อส0งเสริมให&ศูนยฯ เปAนศูนยแห0งการเรียนรู&ครบวงจรด&านสตรีและครอบครัว
โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม0มาใช&ประโยชน
7. เพื่อส0งเสริมให&บุคลากรได&รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู&
ร0วมกันทํางานอย0างสร&างสรรคและมีจิตอาสา มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมุ0งผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
2) กลุ0มเป4าหมาย เครือข0ายสตรี ประชาชนทั่วไป บุคลากร สค.

/

/

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ถ0ายทอดเพื่อถ0ายทอดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปu (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2. พัฒนาการออกแบบนโยบายภาครัฐในการดําเนินงานด&านสตรี ครอบครัว และความเสมอ
ภาคระหว0างเพศ
3. พัฒนากลยุทธเพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปu พ.ศ. 2566 - 2570
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจําปu
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด&านสตรีและครอบครัว
6. พัฒนางานด&านสตรีและครอบครัวเพื่อรองรับแผนแม0บทตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปu
7. จัดงานนวัตกรรมด&านสตรีและครอบครัว
8. การพัฒนาศูนยเรียนรู&การพัฒนาสตรีและครอบครัวให&เปAนศูนยแห0งการเรียนรู&
ครบวงจรด&านสตรีและครอบครัว (Learning Center)
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจและประเมินผลมาตรฐานการดําเนินงาน
ด&านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนยเรียนรู&การพัฒนาสตรีและครอบครัว
10. เสริมสร&างการบริหารราชการ สค.
11. พัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด :
จํานวนประชากรเป4าหมายที่ได&รับการส0งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนงานด&านสตรี
และครอบครัว 800 คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลผลิต : 1. หน0วยงานในสังกัด สค. ได&รับการถ0ายทอดนโยบายเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปu (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2. มีแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล&องกับเป4าหมายยุทธศาสตรชาติและเป4าหมายต0าง ๆ
3. มีรายงานแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผล
4. มีชุดองคความรู&ดําเนินงานด&านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว0างเพศ
5. บุคลากร สค. มีความรู& ความเข&าใจ และสามารถนําองคความรู&ไปดําเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
6. ภาคีเครือข0ายมีส0วนร0วมในการดําเนินงานด&านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว0างเพศ
7. มีเวทีนําเสนอผลการดําเนินงานด&านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว0างเพศ
8. มีศูนยแห0งการเรียนรู&ครบวงจรด&านสตรีและครอบครัว 8 แห0ง
9. บุคลากรทุกระดับ ได&รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมกับระดับตําแหน0ง และได&รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน
10. บุคลากรเกิดการเรียนรู& มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ร0วมคิด ร0วมทําและมุ0งสร&าง
นวัตกรรมใหม0ๆ ในการปฏิบัติงานที่มุ0งผลสัมฤทธิ์

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

ผลลัพธ :
1. หน0วยงานในสังกัด สค. มีการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2. แผนการดําเนินงานด&านสตรีและครอบครัว ได&รับการบรรจุในคําของบประมาณ
3. หน0วยงานมีการใช&จ0ายงบประมาณและทรัพยากรอย0างมีประสิทธิภาพและคุ&มค0า
บรรลุผลสัมฤทธิ์ต0อเป4าหมายยุทธศาสตรชาติ
4. ผลจากการติดตามประเมินผลได&รับการนําไปใช&ในการปรับปรุง/พัฒนาการ
ดําเนินงานให&มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. องคกรมีการปฏิบัติงานที่เปAนมาตรฐานเปAนที่ยอมรับของภาคีเครือข0าย
6. ประชาชนและองคกรภาคีเครือข0ายนําองคความรู&ไปต0อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สตรี และครอบครัว
7. ปFญหาการค&าประเวณีในระดับพื้นที่ลดน&อยลง ครอบครัวอบอุ0นแข็งแรง ลดความรุนแรงใน
ครอบครัวและสังคม
8. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับระดับตําแหน0งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
9. บุคลากรมีความรู&และทักษะที่จําเปAนต0อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเกิดการเรียนรู&มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ร0วมคิด ร0วมทําและมุ0งสร&างนวัตกรรมใหม0ๆ ในการ
ปฏิบัติงานที่มุ0งผลสัมฤทธิ์

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
สวนกลาง

สวนภูมิภาค
(ระบุจังหวัด)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจ
17. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจ
1) วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให&บริการแก0ประชาชน ให&มีความสะดวก รวดเร็ว มีส0วนร0วม และ
ตรวจสอบได& รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) กลุ0มเป4าหมาย บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
3) วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดซื้อระบบเครือข0ายไร&สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ตัวชี้วัด : บุคลากร และผู&รับบริการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
จํานวน 734 คน
ผลผลิต :
มีระบบเครือข0ายไร&สาย และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ผลลัพธ :
1. บุคลากรของ สค. สามารถปฏิบัติงานได&อย0างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทํางานใน
รูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความมั่นคงและปลอดภัย สามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจได&

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64)

(ม.ค.-มี.ค.65)

(เม.ย.-มิ.ย.65)

(ก.ค.-ก.ย.65)

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

/

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

งบประมาณ

-

900,000
900,000

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

2,100,000
2,100,000

คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

รวม
คาเปาหมาย
(คน/จังวัด)

งบประมาณ

-

-

งบประมาณ

-

3,000,000
3,000,000

สรุปผลผลิต/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
๔. โครงการพัฒนาความรูความสามารถทางการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)
๕. โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
๖. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว
๗. โครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม
๘. ผลผลิตยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย
๙. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
๑๐. โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
๑๑. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ
๑๒. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย
๑๓. โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผ้สูงอายุและคนทุกวัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
๑. โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๒. โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
๔. กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๕. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
๖. การบริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
๗. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๘. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
๙. กองทุนผู้สูงอายุ

๑๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม
๑๑. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
๑๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย
๑๓. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม
๑๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
๑๕. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
๑๖. โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
๑๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท
๑๘. โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ปัญหาทางสังคม
๑๙. โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหา
๒๐. โครงการส่งเสริมประสาน บูรณาการการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่
๒๑. กองทุนคุ้มครองเด็ก
๒๒. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่พิเศษ
๒๓. โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ
๒๔. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
๒๕. โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม
๒๖. โครงการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ
๒๗. โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
๒๘. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
๒๙. โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
๑. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค
๒. ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพา
๓. โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาค
ประชาสังคม
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ
๕. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย
๖. โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการองค์กร
การบริหารจัดการด้านคนพิการ
โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน
โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
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