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บทที่ 1
บทนํา
1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ประเด็ น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและความเข ม แข็ ง ของสถาบั น ครอบครั ว และชุ ม ชน โดยมี
มาตราที่เกี่ยวของ อาทิ
มาตรา 52 เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย
จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครอง
จากรัฐ ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิไดรับ
การบําบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว
การแทรกแซงและการจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องเด็ ก เยาวชน และบุ ค คลใน
ครอบครั ว จะกระทํ า มิ ไ ด เ ว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น
เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม
ที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ
มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และ
ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 54 บุ ค คลซึ่ ง พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ มี สิ ท ธิ เ ข า ถึ ง และใช ป ระโยชน จ าก
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่เหมาะสม
จากรัฐ
บุคคลที่วิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 55 บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมีสิทธิ
ไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
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มาตรา 80 รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายด า นสั ง คม การสาธารณสุ ข
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้
(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู
และใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและ
จัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือ ทุพพลภาพ และผูอ ยูในสภาวะ
ยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
2. นโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล ดานสังคมและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก
1. นโยบายเรงดวน
1.2.3 เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจาง และผู
วางงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลใหไดรับสิทธิประโยชนที่พึงจะได
ตามกฎหมายโดยเร็ว การหางานใหม การสงเสริมอาชีพอิสระ การสรางงาน และการ
เพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเปน
3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย
3.5.1 แกไขปญหาความยากจน โดยการจัดหาที่ดินทํากินใหแกผูมีรายไดนอย
สงเสริมอาชีพและสรางรายได เชน การปลูกปา สรางความเขมแข็งของกองทุน
หมูบานและแหลงเงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ใหมีกลไกที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ
และใหชุมชนสามารถตัดสินใจและนําไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนได
3.5.4 สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูสูงอายุ โดยเนน
บทบาทของสถาบันทางสังคม ชุมชน และเปนเครือขายในการคุมครองทางสังคม
และการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมการนําศักยภาพผูสูงอายุ
มาใชในการพัฒนาประเทศ การถายทอดความรูภูมิปญญาสูสังคม สงเสริมการออม
และสรางระบบประกันชราภาพ เพื่อเตรียมความพรอม เขาสูวัยสูงอายุอยางมั่นคง
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3.5.6 สงเสริมความเสมอภาคระหวางชายหญิง ขจัดการกระทําความรุนแรง
และการเลือกปฏิบัติตอเด็ก สตรี และผูพิการ ใหการคุมครองและสงเสริมการจัด
สวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแกผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูที่อยูใน
ภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได
3. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554
รัฐบาลไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผน พ.ศ. 2552 – 2554 เพื่อเปนกรอบ
แนวทางในการบริหารราชการแผนดิน และทุกสวนราชการใชเปนแนวทางในการ
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ และเกิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชน โดยภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย อยูภายใตนโยบายเรงดวน และนโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย ซึ่ง
เปาหมายเชิงนโยบายประกอบดวย
นโยบายเรงดวน
1. แรงงานที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจไดรับสวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนอยางเปนธรรม รวดเร็ว มีโอกาสทํางาน มีอาชีพ รายได บรรเทาความเดือดรอน
นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย
1. แกไขปญหาความยากจนอยางครบวงจรมุงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนมีหลักประกันความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต
2. เด็ก สตรี และคนพิการที่ดอยโอกาส ไมถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิ
อันพึงได ไมตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย
4. กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ
ราชการ พ.ศ. 2554 – 2555 ที่เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554
โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและมีเปาประสงค ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสรางความมั่นคง
ในการดํารงชีวิต
- เปาประสงค 1 : กลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการสวัสดิการสังคม
ทุกพื้นที่
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2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ปองกัน และ
แกไขปญหาสังคม
- เปาประสงค 1 : ประชาชนไดรับการปกปอง คุมครอง พัฒนาเพื่อการ
พึ่งพาตนเองได
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมพลังและสรางการมีสวนรวม
- เปาประสงค 1 : ภาคีเครือขายมีศักยภาพและมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการสังคมครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมระบบการบริหารราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- เปาประสงค 1 : ภาคประชาชนและบุ ค ลากรมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการ
บริหารราชการแผนดิน
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการใหบริการสวัสดิการสังคม
การสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาส ผูยากไร คนไรที่พึ่ง และผูประสบปญหาทาง
สังคม โดยการชวยเหลือและแกไขปญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห และการ
ประสานงานสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนและ
ทองถิ่น จัดบริการสวัสดิการสังคม เพื่อใหกลุมเปาหมายที่มีปญหาทางสังคมสามารถ
ดํารงชีวิตและพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลสําเร็จตามเปาประสงคของแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และเปาหมายเชิงนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2554 – 2557
ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ เพื่อเปนกรอบในการบริหารจัดการ และ
การจัดบริการของกรมฯ

บทที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกโดยรวมที่มีผลตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ตั ด สิ น ใจกํ า หนดทิ ศ ทางตามกระบวนการจั ด ทํ า แผน โดยมี ผ ลสรุ ป การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอม ดังนี้
ผลดานบวกที่เปนโอกาส
1. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกรมฯ สามารถนํามาใชใน
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
2. การมีทุนทางสังคมหลากหลายในพื้นที่ เอื้อตอการทํางานดานการพัฒนา
สังคมและการจัดสวัสดิการ
3. การขยายตัว และการสรางความเขมแข็งขององคกรภาคประชาสังคมมี
ผลใหกรมฯ มีกลไกสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจมากขึ้น
4. มี ก ารพั ฒ นากฎหมายและระเบี ย บทํ า ให เ อื้ อ ต อ การดํ า เนิ น งานตาม
ภารกิจไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. ตามพระราชกฤษฎีกา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กําหนดใหทุกสวน
ราชการมีการพัฒนาระบบบริหารงานดานตางๆ ทําใหกรมฯ มีโอกาสที่จะนําเทคโนโลยี
หรือเครื่องมือตางๆมาใชในการพัฒนาระบบบริหารมากขึ้น
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และนโยบายรัฐบาลที่
มุงเนนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเอื้อใหกรมฯ สามารถพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดมากขึ้น
7. จํานวนประชากรผูสูงอายุที่สูงขึ้น ทําใหมีโอกาสในการพัฒนารูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมใหเหมาะสมกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
8. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและแนวโนมปญหาสังคมที่มีมากขึ้นทําใหกรมฯ มี
โอกาสไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นในการดําเนินงานตามนโยบายดานสังคม
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9. แนวโนมการเกิดภัยพิบัติมีมากขึ้น เปนโอกาสใหกรมฯ พัฒนาระบบการ
ชวยเหลือ ฟนฟูรวมกับภาคีเครือขายอื่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10. วัฒนธรรมไทยที่เอื้อใหสังคมอยูรวมกันอยางเปนสุข และคานิยมในการให
ความชวยเหลือเกื้อกูลกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ของกรมฯ ในภาพรวม

ผลดานลบที่เปนอุปสรรค
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองสงผลใหขาดความตอเนื่องในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
2. ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ปญหาทางสังคมที่ซับซอนและรวดเร็วทําใหยากตอการปองกันและแกไขปญหา
3. วิกฤตเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบตอภาวะการเงินการคลังของประเทศ
สงผลใหเกิดขอจํากัดในการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐ
4. การเปลี่ ย นแปลงของสภาวะเศรษฐกิ จ โลก เป น อุ ป สรรคต อ การ
ดําเนินงานของกรมฯ
5. ดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา ทําใหดอกผลของเงินบริจาคที่จะนํามาใชสนับสนุน
การดําเนินงานลดลง

ผลดานบวกที่เปนจุดแข็ง
1. กรมฯ มี น โยบายทํ า งานร ว มกั บ ทุ ก ภาคส ว น ส ง ผลต อ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการใหบริการ และไดรับการยอมรับจากภาคประชาสังคมมากขึ้น
2. กรมฯ มีกระบวนการพัฒนาสังคมที่สามารถทําใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดสวัสดิการของตนเองได
3. กรมฯ มีเครือขายการทํางานที่เชื่อมโยงอยางเปนระบบทําใหผูรับบริการ
เขาถึงบริการอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. กรมฯ มีระบบการทํางานเปนทีม และการทํางานแบบสหวิชาชีพทําให
กลุมเปาหมายไดรับบริการสวัสดิการสอดคลองกับสภาพปญหา
5. กรมฯ สามารถให บ ริ ก ารแก ก ลุ ม เป า หมายได อ ย า งทั่ ว ถึ ง เนื่ อ งจากมี
หนวยงานกระจายอยูทั่วประเทศ
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6. กรมฯ มีบุคลากรที่มีความรู ประสบการณ และความชํานาญในดาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ทําใหกลุมเปาหมายไดรับบริการตรงตามสภาพ
ปญหาและความตองการที่จําเปน
7. กรมฯ มีการพัฒนากระบวนงานใหบริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน ทํา
ใหกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิต
8. กรมฯ มี ก ารให บ ริ ก ารเป น ระบบและมี ขั้ น ตอนที่ เ หมาะสม ทํ า ให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
9. กรมฯ มีระเบียบ หลักเกณฑหรือขอตกลงความรวมมือในการจัดบริการที่
รองรับการทํางานกับกลุมเปาหมายผูดอยโอกาส ผูยากไร คนไรที่พึ่ง และผูประสบปญหา
ทางสังคม กอใหเกิดความคลองตัวในการใหบริการแกกลุมเปาหมาย
10. กรมฯ มีการบูรณาการการดําเนินงานกับภาคสวนอื่น ทําใหสามารถ
ใหบริการครอบคลุมกลุมเปาหมาย
11. กรมฯ มีการระดมทรัพยากรจากภาคสวนอื่น ทําใหสามารถจัดบริการแก
กลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว และตรงตามความตองการ
12. บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ ทําใหสามารถรองรับการทํางานใน
สภาวะที่ยากลําบาก และเสี่ยงภัย
13. กรมฯ มีการสื่อสารภายในองคกรที่รวดเร็ว และสม่ําเสมอทั้งแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ ทําใหสามารถจัดบริการไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม

ผลดานลบที่เปนจุดออน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ยังขาดประสิทธิภาพทําใหบุคลากร
ไดรับการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงขององคกร
2. หนวยงานมีบุคลากรเฉพาะทาง เชน นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบําบัด
นักจิตวิทยา และพยาบาล ไมเพียงพอในการดูแลกลุมเปาหมาย
3. รูปแบบและเทคนิคการใหบริการยังไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ปญหาที่มีความหลากหลายและซับซอน
4. การดําเนินการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล ยังไมสามารถ
นําไปสูการปรับปรุงการวางแผนและพัฒนางานของกรมฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5. หนวยงานที่ไมถูกกําหนดใหเปนหนวยเบิกจายขาดความคลองตัวในการ
บริหารจัดการดานการเงิน
6. การประเมินความคุมคาของกรมฯ ยังไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุม
เนื่ อ งจากเป น เรื่ อ งใหม แ ละอยู ร ะหว า งการเตรี ย มความพร อ มในการใช เ ครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับลักษณะงานของกรมฯ
7. กรมฯ มี ช อ งทางในการติ ด ต อ สื่ อ สารที่ ห ลากหลายครอบคลุ ม ทุ ก
หนวยงานแตยังไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิสัยทัศน คานิยมขององคกร และพันธกิจ

1. วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ภายใตระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อใหกลุมเปาหมาย
พึ่งตนเองได
2. คานิยมขององคกร
2.1 ความรับผิดชอบตอสังคม
2.2 เปนศูนยกลางในการใหบริการ
2.3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.4 การทํางานเปนทีมและเปนเครือขาย
2.5 การมีจริยธรรม
2.6 การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. พันธกิจ
3.1 กําหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมใหมีมาตรฐาน
3.2 ปองกัน แกไข ฟนฟู คุมครอง และพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมาย
3.3 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด ระบบเครื อ ข า ย และประสานให มี ก าร
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแตละพื้นที่
3.4 พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดมาตรฐาน

บทที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ
เพื่อใหการดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บรรลุวิสัยทัศนและ
พันธกิจ ที่มุงสูการเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีสวนรวม
ของทุ ก ภาคส ว นภายใต ร ะบบการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได ม าตรฐาน เพื่ อ ให
ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูไรที่พึ่ง และผูประสบปญหาทางสังคม สามารถพึ่งตนเองได จึงได
กําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ ภายใตประเด็นยุทธศาสตรการดําเนินงานใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 – 2557 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบดวย
5 ประเด็นยุทธศาสตร คือ
1. การพัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมาย
2. การเสริมสรางศักยภาพในการดํารงชีวิตแกกลุมเปาหมาย
3. ส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารและสร า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมแก ผู สู ง อายุ
4. การสงเสริมองคกรเครือขายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
5. สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคม
แกกลุมเปาหมาย
1. ความเชื่อมโยง
1.1 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ขอ 3.5.1, 3.5.4 และ 3.5.6 กลยุทธ / วิธีดําเนินการ ตามนโยบายขอ
3.5.1, 3.5.4, และ 3.5.6
1.2 มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ดานการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต
2. เปาประสงค มีรูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
3. ตัวชี้วัด
3.1 จํานวนรูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมที่พัฒนาขึ้นใหม
3.2 รอยละขององคกรเครือขายที่นํารูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคม
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไปใช
4. เปาหมายรวม (ป 2554 – 2557)
4.1 รูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมที่พัฒนาขึ้นใหม จํานวน 24 เรื่อง
4.2 องค ก รเครื อ ข า ยที่ นํ า รู ป แบบและวิ ธี ก ารให บ ริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไปใช รอยละ 80
5. กลยุทธ

สงเสริมการพัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมแก
กลุมเปาหมาย
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6. หนวยงานรับผิดชอบ
- สํานักบริการสวัสดิการสังคม
- สํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
- สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก
- สํานักพัฒนาสังคม
- สํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน
- สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
- สํานักสงเสริมและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกกลุมเปาหมายพิเศษ
- กองประสานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว
- กองหนึ่งใจ...เดียวกันในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- ศูนยเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- สํานักกิจการชาติพันธุ
- ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
- สํานักบริหารกลาง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การเสริมสรางศักยภาพในการดํารงชีวิตแกกลุมเปาหมาย
1. ความเชื่อมโยง
1.1 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 3.5.6 สงเสริมความเสมอภาคระหวางชายหญิง ขจัดการกระทําความ
รุนแรง และการเลือกปฏิบัติตอเด็ก สตรี และผูพิการ ใหการคุมครองและสงเสริม
การจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแกผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูที่
อยูในภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได
กลยุทธ / วิธีการ
- สงเสริมบทบาทภาคีการพัฒนาอยางเทาเทียม รวมขับเคลื่อนการพัฒนา
ปองกันแกไขปญหาสังคม และสรางความเชื่อมโยงเครือขายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของสังคม รวมดําเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการหยุดยั้งการกระทํา
ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติและใหการคุมครองทางสังคมแกเด็ก สตรี ผูพิการ
และผูดอยโอกาส
- สงเสริมใหภาคีการพัฒนาเขารวมจัดสวัสดิการทางสังคมและจัดการฝกอบรม
เพิ่มทักษะความรูในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของสตรี ผูพิการ และ
ผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได
1.2 มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย ด า นส ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา ป อ งกั น และแก ไ ข
ปญหาทางสังคม
2. เปาประสงค กลุมเปาหมาย ที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคมมีศักยภาพในการดํารงชีวิต
3. ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของกลุมเปาหมาย ที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคมมีคุณภาพชีวิตผาน
เกณฑที่กําหนด
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4. เปาหมายรวม (ป 2554 – 2557)
4.1 กลุมเปาหมาย ที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคมมีคุณภาพชีวิตผานเกณฑที่กําหนด
รอยละ 80
5. กลยุทธ
5.1 เสริมสรางความรูและสภาพแวดลอมทางครอบครัวที่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน
5.2 สงเสริมและจัดบริการสวัสดิการสังคมแกประชากรเปาหมาย
5.3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิตแกประชากรเปาหมาย
5.4 เสริมสรางการปองกันและคุมครองผูไดรับผลกระทบจากปญหาสังคมและภาวะเสี่ยง
6. หนวยงานรับผิดชอบ
- สํานักบริการสวัสดิการสังคม
- สํานักพัฒนาสังคม
- สํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
- สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก
- สํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน
- กองประสานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว
- ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
- กองหนึ่งใจ...เดียวกันในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- สํานักกิจการชาติพันธุ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมการจัดสวัสดิการและสรางหลักประกันทางสังคมแกผูสูงอายุ
1. ความเชื่อมโยง
1.1 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของ
มนุษย 3.5.4 สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูสูงอายุ โดย
เนนบทบาทของสถาบันทางสังคม ชุมชน และเปนเครือขายในการคุมครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมการนําศักยภาพ
ผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาประเทศ การถายทอดความรูภูมิปญญาสูสังคม
สงเสริมการออม และสรางระบบประกันชราภาพ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูวัย
สูงอายุอยางมั่นคง
กลยุทธ / วิธีการ สนับสนุนการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมี
คุณภาพ โดยพัฒนากลไก กระบวนการใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการ
เสริมสรางความตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ สงเสริมความมี
ศักยภาพของผูสูงอายุ และเตรียมการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ และเตรียมการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สําหรับผูสูงอายุ
รวมทั้งจัดบริการใหผูสูงอายุไดรับตามสิทธิที่พึงได
1.2 มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ดานสงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาสังคม
2. เปาประสงค

ผูสูงอายุที่ไดรับการจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีคุณคา

3. ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคมมีคุณภาพชีวิตผานเกณฑที่
กําหนด
3.2 รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
ตามเกณฑที่กําหนด
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4. เปาหมายรวม (ป 2554 – 2557)
4.1 ผู สู ง อายุ ที่ ไ ด รั บ บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ผ า นเกณฑ ที่ กํ า หนด
รอยละ 90
4.2 ผูสูงอายุที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามเกณฑ
ที่กําหนด รอยละ 90
5. กลยุทธ เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ
6. หนวยงานรับผิดชอบ
- สํานักบริการสวัสดิการสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมองคกรเครือขายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
1. ความเชื่อมโยง
1.1 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของ
มนุษย 3.5.1 แกไขปญหาความยากจน โดยการจัดหาที่ดินทํากินใหแกผูมี
รายไดนอย สงเสริมอาชีพและสรางรายได เชน การปลูกปาสรางความเขมแข็ง
ของกองทุนหมูบานและแหลงเงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ใหมีกลไกที่โปรงใส มี
ประสิทธิภาพ และใหชุมชนสามารถตัดสินใจและนําไปใชในการแกไขปญหาและ
พัฒนาชุมชนได
กลยุทธ / วิธีการ
- สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและใหชุมชนเปนกลไกหลักใน
การจัดการแกไขปญหาชุมชนผานกระบวนการแผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
สอดคลองกับสภาพปญหาและเอื้อตอการแกไขความยากจนของคนในชุมชน
1.2 มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ดานเสริมพลังและสรางการมีสวนรวม
2. เปาประสงค ชุมชนและทองถิ่นที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน มีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
3. ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของชุมชน/ทองถิ่น/เครือขาย ที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
มีสวนรวมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ผานเกณฑที่กําหนด
4. เปาหมายรวม (ป 2554 – 2557)
4.1 ชุมชน/ทองถิ่น/เครือขาย ที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ มีสวนรวม
ในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ผานเกณฑที่กําหนด รอยละ 90
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5. กลยุทธ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
ของชุมชนและทองถิ่น
6. หนวยงานรับผิดชอบ
- สํานักบริการสวัสดิการสังคม
- สํานักพัฒนาสังคม
- สํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
- สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก
- สํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน
- สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
- กองประสานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว
- กองหนึ่งใจ...เดียวกันในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร
1. ความเชื่อมโยง
1.1 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็น นโยบาย (ยอ ย) ที่ 8.1 ประสิท ธิภ าพการบริห ารราชการแผน ดิน
8.1.7 จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัวรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะ
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิ ผลในการส ง มอบบริการสาธารณะ พร อ มทั้งการพั ฒนาขาราชการ
โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต
กลยุทธ / วิธีการ
- พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีขีดความสามารถและความยืดหยุน
คลองตัวตอบสนองตอการปฏิบัติราชการและสงมอบบริการสาธารณะ
- วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจายคาตอบแทน
ที่เปนธรรมสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
- พัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรและสรางผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ เพื่อใหรองรับกับสถานการณของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป
1.2 มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ดานสงเสริมระบบการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2. เปาประสงค ภาคประชาชนและบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการของ พส.
3. ตัวชี้วัด
3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยูในระดับไม
ต่ํากวาระดับ 4
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4. เปาหมายรวม (ป 2554 – 2557)
4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยูในระดับไม
ต่ํากวาระดับ 4
5. กลยุทธ เสริมสรางความเชื่อมั่นในการบริหารราชการของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ แกบุคลากรและประชาชน
6. หนวยงานรับผิดชอบ
- ทุกหนวยงาน

บทที่ 5
ผลผลิต กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กํ าหนดเปาหมาย ผลผลิต กิ จกรรม และ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 – 2557 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เพื่ อ เป นทิ ศ ทางในการดํ าเนิ นงานของหน วยงาน ให เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สามารถบรรลุเปาประสงคและตัวชี้วัดตามที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลผลิต กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2554 - 2557
ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมาย
เปาประสงค มีรูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด
- จํานวนรูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมที่พัฒนาขึ้นใหม
- รอยละขององคกรเครือขายที่นํารูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมของกรมฯ ไปใช
กลยุทธ 1 สงเสริมการพัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมาย
ผลผลิต / กิจกรรม

หนวยนับ

โครงการ : ใหบริการสวัสดิการสังคมแกประชากรเปาหมาย
ผลผลิต : ประชากรเปาหมายที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคม
1.1 กิจกรรม : พัฒนารูปแบบและมาตรฐานการใหบริการ
เรื่อง
แตละกลุมเปาหมาย *
ลานบาท

เปาหมาย และวงเงินงบประมาณรายป
2554 - 2557
2554
2555
2556

24
109.4143

* เปนกิจกรรมภายใตผลผลิตประชากรเปาหมายที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคม

7
28.1437

3
24.9702

7
27.1502

2557

7
29.1502

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สบก., สบส., สปป.,
สพส., สญด., สคส.,
สสป., กสร., สสว.,
ศรพส., กนจ., สกช.,
ศดบ.
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางศักยภาพในการดํารงชีวิตแกกลุมเปาหมาย
เปาประสงค กลุมเปาหมาย ที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคมมีศักยภาพในการดํารงชีวิต
ตัวชี้วัด
- รอยละของกลุมเปาหมาย ที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคมมีคุณภาพชีวิตผานเกณฑที่กําหนด
กลยุทธ 2 เสริมสรางความรูและสภาพแวดลอมทางครอบครัวที่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน

หนวยนับ

เปาหมาย และวงเงินงบประมาณรายป
2554 - 2557
2554
2555
2556

คน
ลานบาท
คน

822,150
5,834.0931
822,150

รอยละ

80

เดือน
ลานบาท

12
5,834.0931

12
12
12
12
1,253.6763 1,388.3219 1,506.6319 1,685.4630

คน
ลานบาท
คน
ลานบาท
3) กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการ
คน
สายใยรักแหงครอบครัว
ลานบาท
4) กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการ
คน
ปาฏิหาริยแหงชีวิต (Miracle of Life)
ลานบาท
5) กิจกรรม : พัฒนากระบวนการเรียนรูแกเด็กและเยาวชน
คน
ลานบาท
6) กิจกรรม : จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูและประสบการณ
คน
ลานบาท
ดานคุณธรรมแกเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหาทางสังคม
7) กิจกรรม : พัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตแกเด็กเรรอน
คน
ลานบาท

52,800
231.8008
31,900
468.4294
448,050
2,649.0702
57,600
1,458.4375
169,800
807.5962
60,000
200.5923
2,000
18.1667

11,400
46.4216
7,825
119.2834
90,220
542.4204
14,400
281.0251
31,200
161.7334
15,000
99.4002
200
3.3922

ผลผลิต/กิจกรรม

2557

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ : เสริมสรางความรูและสภาพแวดลอมทางครอบครัว

ที่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน
2.1 ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ไดรับการเสริมสราง
ความรูและสภาพแวดลอมทางครอบครัวที่เหมาะสม
เชิงปริมาณ : จํานวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับการ
เสริมสรางความรูภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ไมต่ํากวา
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการสวัสดิการไมเกิน
เชิงตนทุน : คาใชจายในการใหบริการอยูภายใน
วงเงินที่ไดรับ
1) กิจกรรม : พัฒนาสภาพแวดลอมของเด็กปฐมวัยใน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
2) กิจกรรม : จัดหาครอบครัวทดแทน

170,245 192,475 216,705
242,725
1,253.6763 1,388.3219 1,506.6319 1,685.4630
170,245 192,475 216,705
242,725
80

80

12,500
53.3849
7,925
115.4766
103,550
670.3853
14,400
325.2802
38,700
185.9935
15,000
33.7307
400
4.0707

80

13,700
61.3927
8,025
116.4804
118,780
687.8476
14,400
388.4029
46,200
213.8926
15,000
33.7307
600
4.8850

80

15,200
70.6016
8,125
117.1890
135,500
748.4169
14,400
463.7293
53,700
245.9767
15,000
33.7307
800
5.8188

สญด.
ศดบ.
กสร.
กนจ.
สญด.
สพส.
สญด.
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กลยุทธ 3 สงเสริมและจัดบริการสวัสดิการสังคมแกประชากรเปาหมาย

ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ : ใหบริการสวัสดิการสังคมประชากรเปาหมาย
3.1 ผลผลิต : ประชากรเปาหมายที่ไดรับบริการสวัสดิการ
สังคม
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรเปาหมายที่ไดรับ
บริการสวัสดิการสังคมตามความตองการที่จําเปน
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมายที่ไดรับบริการ
สวัสดิการสังคม ตามเกณฑที่กําหนด ไมต่ํากวา
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการสวัสดิการไมเกิน
เชิงตนทุน : คาใชจายในการใหบริการอยูภายใน
วงเงินที่ไดรับ
1) กิจกรรม : ใหบริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน
2) กิจกรรม : การใหบริการสวัสดิการสังคมในชุมชน
3) กิจกรรม : ใหบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ดานโรคเอดส
4) กิจกรรม : ใหการคุมครองผูดอยโอกาสเพื่อใหไดรับ
บริการตามสิทธิข้นั พื้นฐาน

หนวยนับ

เปาหมาย และวงเงินงบประมาณรายป
2554 - 2557
2554
2555
2556

2557

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

คน
3,897,053
870,969 939,119 1,013,089 1,073,876
ลานบาท 17,963.6579 5,039.2319 4,171.7700 4,324.5041 4,428.1519
คน
3,897,053
870,969 939,119 1,013,089 1,073,876
รอยละ

85

80

85

85

85

เดือน
12
12
12
12
12
ลานบาท 17,963.6579 5,039.2319 4,171.7700 4,324.5041 4,428.1519
คน
69,495
17,472
18,732
18,852
14,439
ลานบาท 10,039.7891 3,275.4220 2,302.8191 2,275.2604 2,186.2876
คน
3,607,728
810,247 869,927 935,077
992,477
ลานบาท 6,411.4964 1,521.8157 1,542.8965 1,627.8079 1,718.9763
คน
153,400
31,000
35,800
40,800
45,800
ลานบาท 572.2409
101.1638 129.0870 156.5862 185.4039
คน
66,430
12,250
14,660
18,360
21,160
ลานบาท 940.1315
140.8304 196.9674 264.8496 337.4841

สบส., สญด., สปป.
สคส., สบส., สญด.
สญด., สคส., สพส.,

สคส.
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กลยุทธ 4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิตแกประชากรเปาหมาย

ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ : การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแกประชากร
เปาหมาย
4.1 ผลผลิต : ประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรเปาหมายไดรับการ
สงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมายไดรับการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพตามเกณฑที่กําหนด ไมต่ํากวา
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการสวัสดิการไมเกิน
เชิงตนทุน : คาใชจายในการใหบริการอยูภายใน
วงเงินที่ไดรับ
1) กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิตของประชากร
บนพื้นที่สูง
2) กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิตของประชากร
ในพื้นที่เปาหมาย
3) กิจกรรม : จัดสวัสดิการสังคมโดยบูรณาการกับเครือขาย
ในพื้นที่
4) กิจกรรม : จัดตั้งและพัฒนาศูนยบริการทางสังคมแบบ
มีสวนรวม
5) กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพในการอยูรวมกันของชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7) กิจกรรม : พัฒนาสังคมชาติพันธุ
โครงการ : การสงเสริมความรูและพัฒนาอาชีพแกประชากร
เปาหมาย
4.2 ผลผลิต : ประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมความรู
และพัฒนาอาชีพ
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรเปาหมายไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมายไดรับการสงเสริมและ
พัฒนามีความรูที่สามารถนําไปประกอบอาชีพไดไมต่ํากวา
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการสวัสดิการไมเกิน
เชิงตนทุน : คาใชจายในการใหบริการอยูภายในวงเงิน
ที่ไดรับ
1) กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีกลุมเสี่ยงและ
คนพิการในสถาบัน
2) กิจกรรม : ฝกอาชีพและสรางทักษะการรวมกลุม
3) กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยนับ

เปาหมาย และวงเงินงบประมาณรายป
2554 - 2557
2554
2555
2556

คน
ลานบาท
คน

3,997,119
5,492.2489
3,997,119

รอยละ

80

เดือน
ลานบาท

12
5,492.2489

12
12
12
12
1,218.0053 1,569.4192 1,318.1089 1,386.7155

คน
ลานบาท
คน
ลานบาท
คน
ลานบาท
คน
ลานบาท
คน
ลานบาท
กลุม
ลานบาท

2,251,855
2,060.1907
869,264
2,005.1932
76,000
654.1774
760,000
748.4580
40,000
24.2296
84
24.5299

562,000
413.3769
217,316
463.8007
19,000
147.6558
190,000
187.1145
10,000
6.0574

คน
ลานบาท
คน

401,160
4,251.3549
401,160

91,465
98,665 102,865
108,165
1,084.0690 961.7487 1,056.1285 1,149.4087
91,465
98,665 102,865
108,165

รอยละ

75

เดือน
ลานบาท

12
4,251.3549

12
12
12
12
1,084.0690 961.7487 1,056.1285 1,149.4087

คน
ลานบาท
คน
ลานบาท
คน
ลานบาท

22,260
2,012.5989
309,700
1,865.5070
69,200
373.2490

5,265
5,465
5,665
600.5129 422.6660 478.1635
68,900
75,900
79,900
380.1788 437.1699 495.3290
17,300
17,300
17,300
103.3773 101.9128 82.6360

2557

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

998,316 998,871 999,676
1,000,256
1,218.0053 1,569.4192 1,318.1089 1,386.7155
998,316 998,871 999,676
1,000,256
80

75

80

562,555
718.4513
217,316
487.5674
19,000
170.2286
190,000
187.1145
10,000
6.0574
28
7.7811

75

80

563,360
448.2280
217,316
513.1448
19,000
163.5642
190,000
187.1145
10,000
6.0574
28
8.1702

75

80

563,940
480.1345
217,316
540.6803
19,000
172.7288
190,000
187.1145
10,000
6.0574
28
8.5787

สพส., สบส.,
สพส.
สพส.
สพส.
สพส.
สกช.

75

5,865
511.2565
85,000
552.8293
17,300
85.3229

สบส., สญด.
สญด., สพส.
สบส., สพส.
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กลยุทธ 5 เสริมสรางการปองกันและคุมครองผูไดรับผลกระทบจากปญหาสังคมและภาวะเสี่ยง

ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ : ปองกันและคุมครองจากปญหาการคามนุษย
5.1 ผลผลิต : ประชากรเปาหมายที่ไดรับการปองกันและ
คุมครองจากปญหาการคามนุษย
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรเปาหมายไดรับการ
คุมครองและพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมายที่ไดรับการคุมครอง
และพัฒนาศักยภาพตามเกณฑที่กําหนด ไมต่ํากวา
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการสวัสดิการไมเกิน
เชิงตนทุน : คาใชจายในการใหบริการอยูภายใน
วงเงินที่ไดรับ
1) กิจกรรม : ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
2) กิจกรรม : ฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนเรรอนและ
กลุมเสี่ยงเพื่อปองกันการถูกลอลวง
3) กิจกรรม : ใหความรูเพื่อตอตานการคามนุษย
โครงการ : คุมครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเปนครอบครัว
เขมแข็ง
5.2 ผลผลิต : ประชากรเปาหมายที่ไดรับการคุมครองและ
และพัฒนาศักยภาพเพื่อเปนครอบครัวเขมแข็ง
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรเปาหมายไดรับ
การปองกันและคุมครองจากความรุนแรงในครอบครัว
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมายไดรับการปองกัน
และคุมครองตามเกณฑที่กําหนด ไมต่ํากวา
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการสวัสดิการไมเกิน
เชิงตนทุน : คาใชจายในการใหบริการอยูภายในวงเงิน
ที่ไดรับ
1) กิจกรรม : ปองกันและคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรง
2) กิจกรรม : ใหการชวยเหลือคุมครองโดยศูนยปฏิบัติการ
เพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว

หนวยนับ

เปาหมาย และวงเงินงบประมาณรายป
2554 - 2557
2554
2555
2556

คน
ลานบาท
คน

633,116
3,327.3971
633,116

รอยละ

80

เดือน
ลานบาท

12
3,327.3971

12
12
12
635.0263 776.5747 929.4130

12
986.3831

คน
ลานบาท
คน
ลานบาท
คน
ลานบาท

588,386
1,617.6215
30,250
1,680.4235
14,480
29.3521

126,780 139,458 153,404
376.1173 406.5631 446.9240
4,750
6,000
8,000
249.4464 364.0027 475.8792
3,120
3,432
3,775
9.4626
6.0089
6.6098

168,744
388.0171
11,500
591.0952
4,153
7.2708

คน
ลานบาท
คน

40,952
4,383.6949
40,952

8,824
9,706
10,677
11,745
1,026.9373 1,016.6958 1,115.6727 1,224.3891
8,824
9,706
10,677
11,745

รอยละ

70

เดือน
ลานบาท

12
4,383.6949

12
12
12
12
1,026.9373 1,016.6958 1,115.6727 1,224.3891

คน
ลานบาท
คน
ลานบาท

14,498
4,052.0011
26,454
331.6938

3,124
3,436
3,780
4,158
932.8563 944.9095 1,036.7077 1,137.5276
5,700
6,270
6,897
7,587
94.0810 71.7863 78.9650
86.8615

134,650 148,890 165,179
635.0263 776.5747 929.4130
134,650 148,890 165,179
80

70

80

70

80

70

2557

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

184,397
986.3831
184,397
80

สปป.
สคส.
สปป.

70

สปป.
สปป.
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมการจัดสวัสดิการและสรางหลักประกันทางสังคมแกผูสูงอายุ
เปาประสงค ผูสูงอายุที่ไดรับการจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพสามารถอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา
ตัวชี้วัด
- รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับบริการสวัสดการสังคมมีคุณภาพชีวิตผานเกณฑที่กําหนด
- รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามเกณฑที่กําหนด
กลยุทธ 6 เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ
ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ : จัดบริการสวัสดิการผูสูงอายุ
6.1 ผลผลิต : ประชากรเปาหมายที่ไดรับบริการจัดสวัสดิการ
ผูสูงอายุ
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรเปาหมายไดรับบริการ
จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมายไดรับบริการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุตามเกณฑที่กําหนด ไมต่ํากวา
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการสวัสดิการไมเกิน
เชิงตนทุน : คาใชจายในการใหบริการอยูภายใน
วงเงินที่ไดรับ
1) กิจกรรม : จัดกิจกรรมในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสูงอายุ
2) กิจกรรม : เตรียมความพรอมผูสูงอายุในชุมชน

หนวยนับ

เปาหมาย และวงเงินงบประมาณรายป
2554 - 2557
2554
2555
2556

คน
ลานบาท
คน

399,810
3,164.3261
399,810

รอยละ

90

เดือน
ลานบาท

12
3,164.3261

12
12
12
945.9056 733.3436 777.3147

12
707.7622

คน
ลานบาท
คน
ลานบาท

179,530
1,477.1083
220,280
1,687.2178

52,330
52,350
55,400
591.8834 335.9795 336.3950
55,070
55,070
55,070
354.0222 397.3641 440.9197

19,450
212.8504
55,070
494.9118

107,400 107,420 110,470
945.9056 733.3436 777.3147
107,400 107,420 110,470
85

85

85

2557

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

74,520
707.7622
74,520
90

สบส.
สบส.
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมองคกรเครือขายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
เปาประสงค ชุมชนและทองถิ่นที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
ตัวชี้วัด
- รอยละของชุมชน/ทองถิ่น/เครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ มีสวนรวมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ผานเกณฑที่กําหนด
กลยุทธ 7 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการของชุมชนและทองถิ่น
ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ : เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขาย
7.1 ผลผลิต : เครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ
เชิงปริมาณ : จํานวนเครือขายที่ไดรับการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : เครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ไมต่ํากวา
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดําเนินการ ไมเกิน
เชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินการอยูภายใน
วงเงินที่ไดรับ
1) กิจกรรม : สรางเครือขายระดับตําบล
2) กิจกรรม : สรางกลไกการทํางานระหวางเครือขาย
3) กิจกรรม : ติดตามและพัฒนาศักยภาพเครือขาย
4) กิจกรรม : สงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก
เครือขาย
5) กิจกรรม : เสริมสรางและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

หนวยนับ

เปาหมาย และวงเงินงบประมาณรายป
2554 - 2557
2554
2555
2556

เครือขาย
ลานบาท
เครือขาย

25,588
1,670.0426
25,588

รอยละ

80

เดือน
ลานบาท

12
1,670.0426

12
12
12
418.7545 408.6170 416.9567

12
425.7144

3,600
1,044.5422
300
68.1004
20,320
420.6000
1,368
136.8000
กระบวนงาน
13
ลานบาท
43.3251

900
900
900
262.3794 252.2419 260.5816
75
75
75
17.0251 17.0251 17.0251
3,505
4,705
5,605
105.1500 105.1500 105.1500
342
342
342
34.2000 34.2000 34.2000
4
4
13.7431 14.4303

900
269.3393
75
17.0251
6,505
105.1500
342
34.2000
4
15.1518

เครือขาย
ลานบาท
เครือขาย
ลานบาท
เครือขาย
ลานบาท
เครือขาย
ลานบาท

4,822
6,022
6,922
418.7545 408.6170 416.9567
4,822
6,022
6,922
80

80

80

2557

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

7,822
425.7144
7,822
80

สสว.
สสว.
สสว.
สสว.
สสว.
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร
เปาประสงค ภาคประชาชนและบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการของ พส.
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อยูในระดับไมต่ํากวาระดับ 4
กลยุทธ 8 เสริมสรางความเชื่อมั่นในการบริหารราชการของ พส. แกบุคลากรและประชาชน
ผลผลิต/กิจกรรม

หนวยนับ

กิจกรรม : *
8.1 การพัฒนาบุคลากร
8.2 การพัฒนาสารสนเทศ
8.3 การพัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคม
โดยเทียบเคียงมาตราฐานสากล
8.4 การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธผาน
ระบบเครือขาย โดยใชสื่อมัลติมีเดีย
8.5 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ - โครงการ /
ผลผลิต กรมฯ
8.6 การกอสรางอาคารสํานักงาน กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
8.7 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.8 สงเสริมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใสสะอาด
8.9 การดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
8.10 พัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมสวนทองถิ่น
8.11 ถายทอดองคความรูดานการพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการสังคมแกเครือขาย
* เปนกิจกรรมยอยสนับสนุนการดําเนินงานของผลผลิตที่ 3.1

คน
ลานบาท
ระบบ
ลานบาท
เรื่อง
ลานบาท
ระบบ
ลานบาท
เรื่อง
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
เรื่อง
ลานบาท
เรื่อง
ลานบาท
เรื่อง
ลานบาท
เรื่อง
ลานบาท
เรื่อง
ลานบาท

เปาหมาย และวงเงินงบประมาณรายป
2554 - 2557
2554
2555
2556

2557

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สบก. (พท.)

265.5680
3
65.0000
4
8.3189
2
20.0000
5
15.1740
100
278.8021
48
งบปกติ
88
งบปกติ
28
งบปกติ
4
55.0000
4
36.0000

81.0680
3
65.0000

1
3.7935
70
181.1714
12
งบปกติ
22
งบปกติ
7
งบปกติ
1
10.0000
1
6.0000

61.5000

61.5000

61.5000
สบก. (วผ.)

2
3.9614
1
15.0000
1
3.7935
30
97.6307
12
งบปกติ
22
งบปกติ
7
งบปกติ
1
15.0000
1
10.0000

สบก. (ตป.)

2
4.3575

1
3.7935

1
5.0000
1
3.7935

สบก. (ปส.)
สบก. (วผ.)
สสป.

12
งบปกติ
22
งบปกติ
7
งบปกติ
1
15.0000
1
10.0000

12
งบปกติ
22
งบปกติ
7
งบปกติ
1
15.0000
1
10.0000

กพร.
สบก. (พบ.)
ทุกหนวยงาน
สบก. (พท.)
สบก. (พท.)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แสดงความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย และกลยุทธ
ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 - 2557
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาคผนวก ข
แผนที่ยุทธศาสตร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาคผนวก ค
อักษรยอหนวยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แสดงความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย และกลยุทธ
ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 - 2557 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วิสัยทัศนกรม เปนองคกรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ภายใตระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อใหกลุมเปาหมายพึ่งตนเองได
พันธกิจตามกฎหมาย/ภารกิจหลักของหนวยงาน
1. กําหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมใหมีมาตรฐาน
2. ปองกัน แกไข ฟนฟู คุมครอง และพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมาย
3. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบเครือขาย และประสานใหมีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแตละพื้นที่
4. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการ
สวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมาย

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

มีรูปแบบและวิธีการใหบริการสวัสดิการสังคม - จํานวนรูปแบบและวิธีการใหบริการ

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

สวัสดิการสังคมที่พัฒนาขึ้นใหม
- รอยละขององคกรเครือขายที่นํา
รูปแบบและวิธีการใหบริการ
สวัสดิการสังคมของกรมฯ ไปใช

2. การเสริมสรางศักยภาพในการดํารงชีวิต กลุมเปาหมาย ที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคมมี - รอยละของกลุมเปาหมาย ที่ไดรับ
แกกลุมเปาหมาย
ศักยภาพในการดํารงชีวิต
บริการสวัสดิการสังคมมีคุณภาพชีวิต
ผานเกณฑท่กี ําหนด

เปาหมาย
54 - 57
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กลยุทธ

เจาภาพ

- สงเสริมการพัฒนารูปแบบและวิธีการ สสว.,สบส.,
ใหบริการสวัสดิการสังคมแกกลุม
เปาหมาย

สปป.,สพส.,
สญด.,สคส.,
สสป.,กสร.,
ศรพส.,สบก.,
กนจ., สกช.,
ศดบ.
- เสริมสรางความรูและสภาพแวดลอม สบส., สญด,,
สบก., สคส.,
ทางครอบครัวที่เหมาะสมแกเด็กและ
เยาวชน
สพส., สปป.,
- สงเสริมและจัดบริการสวัสดิการสังคม กนจ., สกช.
แกประชากรเปาหมาย
- สงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพ
การดํารงชีวิตแกประชากรเปาหมาย
- เสริมสรางการปองกันและคุมครอง
ผูไดรับผลกระทบจากปญหาสังคม
และภาวะเสี่ยง

เปาประสงค
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร
3. การสงเสริมการจัดสวัสดิการและสราง
ผูสูงอายุที่ไดรับการจัดสวัสดิการและพัฒนา - รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับบริการ
ศักยภาพสามารถอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา สวัสดิการสังคมมีคุณภาพชีวิตผาน
หลักประกันทางสังคมแกผูสูงอายุ
เกณฑที่กําหนด
- รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมตามเกณฑท่กี ําหนด
4. การสงเสริมองคกรเครือขายในการพัฒนา ชุมชนและทองถิ่นที่ไดรับการสงเสริมและ - รอยละของชุมชน/ทองถิ่น/เครือขาย
สังคมและจัดสวัสดิการ
สนับสนุน มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและ ที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนา
จัดสวัสดิการ
ศักยภาพ มีสวนรวมในการจัด
สวัสดิการและพัฒนาสังคม
ผานเกณฑที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร

5. สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองคกร

ภาคประชาชนและบุคลากรมีความเชื่อมั่น - ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ในการบริหารราชการของ พส.
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อยูในระดับไมต่ํากวาระดับ 4

เปาหมาย
54 - 57
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กลยุทธ

เจาภาพ

- เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาการ
จักสวัสดิการแกผูสูงอายุ

สบส.

- สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
ของชุมชนและทองถิ่น

สสว.,สบส.,
สปป.,สพส.,
สญด.,สคส.,
กสร., กนจ.

ไมต่ํากวา ไมต่ํากวา ไมต่ํากวา ไมต่ํากวา ไมต่ํากวา - เสริมสรางความเชื่อมั่นในการบริหาร ทุกหนวยงาน
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4 ราชการของ พส. แกบุคลากรและ
ประชาชน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2555 (แบบ ผปร. 01)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน ภายใตระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อให
กลุมเปาหมายพึ่งตนเองได

พันธกิจ
1. กําหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมใหมีมาตรฐาน
2. ปองกัน แกไข ฟนฟู คุมครอง และพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมาย
3. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบเครือขาย และประสานใหมีการพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแตละพื้นที่
4. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดมาตรฐาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นโยบาย
นโยบายที่ 3
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5
นโยบายสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย
เปาหมายเชิงนโยบาย
 แก ไ ขป ญ หาความยากจน
อยางครบวงจรมุงใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพใน
การแกไขปญหาความยากจน
มีหลักประกันความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต
ตัวชี้วัด
 ผู มี ร ายได น อ ยได รั บ การ
จัดสรรที่ดินทํากิน การพัฒนา
อาชีพ และมีรายไดเพิ่มขึ้น
 ผู ด อ ยโอกาสและผู สู ง อายุ
ได รั บ การดู แ ลด า นสวั ส ดิ ก าร
อยางทั่วถึงในทุกพื้นที่
เปาหมายเชิงนโยบาย
 เด็ก สตรี และคนพิการที่
ดอยโอกาส ไมถูกเลือกปฏิบัติ
และละเมิดสิทธิอันพึงได ไมตก
เป น เหยื่ อ ของขบวนการค า
มนุษย

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ
(ที่กํ า หนดในแผนการบริห าร
ราชการแผนดิน)

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
หนวยงาน

 บริหารจัดการการใชประโยชน
จากที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหา
ค ว า ม ย า ก จ น โ ด ย เ ร ง รั ด
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดหาและ
จั ด สรรที่ ดิ น ของรั ฐ ให แ ก ผู มี
รายไดนอยในการประกอบอาชีพ
 สนั บ สนุ น กระบวนการมี ส ว น
รวมของชุมชนและใหชุมชนเปน
กลไกหลักในการจั ด ก า ร แ กไข
ป ญ ห า ชุ ม ช น ผ า นกระบวน
การแผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และบู ร ณาการกั บ แผนพั ฒ นา
จั ง หวั ด ที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพ
ปญหาและเอื้อตอการแกไขความ
ยากจนของคนในชุมชน
 สนั บ สนุ น การเตรี ย มความ
พรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมี
คุ ณ ภาพ
โดยพั ฒ นากลไก
กระบวนการให ทุ ก ภาคส ว นใน
สังคมมีสวนรวมในการเสริมสราง
ความตระหนั ก ในคุ ณ ค า และ
ศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ สงเสริม
ความมี ศั ก ยภาพของผู สู ง อายุ
และเตรียมการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุ รวมทั้งจัดบริการให
ผูสูงอายุไดรับตามสิทธิที่พึงได

1. เด็ ก และเยาวชนได รั บ การ
พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม
 ตัวชี้วัด
เชิ ง ปริ ม าณ : จํ า นวนเด็ ก และ
เยาวชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่
ได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได ไมต่ํากวารอย
ละ 80
เชิ ง เวลา
: ระยะเวลาในการ
ใหบริการสวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
2. ประชากรเปา หมายไดรับ การ
ป อ งกั น และคุ ม ครองจากป ญ หา
สังคมและภาวะเสี่ยง
 ตัวชี้วัด
เชิ ง ปริ ม าณ : จํ า นวนประชากร
เปาหมายไดรับการปองกันและคุมครอง
จากปญหาสังคมและภาวะเสี่ยง
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมาย
ที่ ไ ด รั บ การป อ งกั น และคุ ม ครองจาก
ปญหาสังคมและภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอป
รอยละ 10
เชิ ง เวลา
: ระยะเวลาในการ
ใหบริการสวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
3. ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว ม
ในกิจกรรมทางสังคม
 ตัวชี้วัด
เชิ ง ปริ ม าณ : จํ า นวนเครื อ ข า ยที่
ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น

นโยบาย
ตัวชี้วัด
 ล ด อั ต ร า เ พิ่ ม ข อ ง ส ถ า น
บริ ก ารที่ เ ป น จุ ด เสี่ ย งของธุ ร กิ จ
การคามนุษย
 ลดจํานวนคดีเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิ บั ติ แ ละการละเมิ ด ต อ เด็ ก
สตรี และคนพิการที่ดอยโอกาส

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ
(ที่กํ า หนดในแผนการบริห าร
ราชการแผนดิน)
 สนับสนุนการออมของกลุมวัย
แรงงานอยางตอเนื่อง และสราง
หลั กประกันคุมครองแรงงานใน
ทุกรูปแบบอยางทั่วถึง รวมทั้ง
ส ง เสริ ม พฤติ ก รรมการใช จ า ย
อยางเหมาะสม และการบริหาร
จั ด ก า ร เ งิ น อ อ ม อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ
 สงเสริมบทบาทภาคีการพัฒนา
อยางเทาเทียม รวมขับเคลื่อน
การพัฒนา ปองกัน แกไขปญหา
สังคม และสรางความเชื่อมโยง
เ ค รื อ ข า ย พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมของสังคม รวมดําเนิน
กิ จ กรรมที่ ส นับ สนุ น การหยุ ดยั้ ง
การกระทําความรุนแรง การเลือก
ปฏิ บั ติ แ ละให ก ารคุ ม ครองทาง
สังคมแกเด็ก สตรี ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส
 สงเสริมใหภาคีการพัฒนาเขา
รวมจัดสวัสดิการทางสังคมและ
จัดการฝกอบรมเพิ่มทักษะความรู
ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ต า ม
ศักยภาพของสตรี ผูพิการ และ
ผู สู ง อายุ
เพื่ อ ให ส ามารถ
พึ่งตนเองได

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
หนวยงาน
เชิงคุณภาพ : เครือขายที่ไดรับการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพ สามารถพั ฒ นาไปสู
องคกรสาธารณประโยชน/องคกร
สวัสดิการชุมชนที่เพิ่มขึ้นตอปรอยละ 30
เชิ ง เวลา
: ระยะเวลาในการ
ใหบริการสวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
4. ผูสูงอายุไดรับบริการและโอกาส
เขารวมกิจกรรมทางสังคม
 ตัวชี้วัด
เชิ ง ปริ ม าณ : จํ า นวนผู สู ง อายุ
ได รั บ บริ ก ารและมี โ อกาสเข า ร ว ม
กิจกรรมทางสังคม
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ผูสูงอายุ
มีโอกาสเขารวมเพิ่มขึ้นตอป รอยละ 10
เชิ ง เวลา
: ระยะเวลาในการ
ใหบริการสวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
5. ประชากรเปาหมายไดรับบริการ
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและการพั ฒ นา
ศักยภาพ
 ตัวชี้วัด
เชิ ง ปริ ม าณ : จํ า นวนประชากร
เปาหมายที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคม
และการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมาย
ที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคมและการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพ สามารถดํ า รงชี วิ ต ที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ไมต่ํากวารอยละ 80
เชิงเวลา
: ระยะเวลาในการ
ใหบริการสวัสดิการไมเกิน 12 เดือน

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

เด็ก สตรี และคนพิการที่
ดอยโอกาส ไมถูกเลือก
ปฏิบัติและละเมิดสิทธิอัน
พึงได ไมตกเปนเหยื่อของ
ขบวนการคามนุษย

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น

คน

1. เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง : เด็กและเยาวชนไดรับ
การพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเด็กและเยาวชน
ที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาทักษะ
ชีวิต
เชิงคุณภาพ : รอยละของเด็กและ
เยาวชนที่ไดรับการเสริมสรางและ
พัฒนาทักษะชีวิต
1.1 เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน : เด็กและเยาวชนไดรับ
การพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได
รับการพัฒนาศักยภาพสามารถดํารง
ชีวิตอยูในสังคมได ไมต่ํากวารอยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
สวัสดิการไมเกิน

คน

คน
รอยละ

เดือน

2554

ผลผลิต/โครงการ

170,245 รวมทั้งสิ้น

170,245 1.1.1 ผลผลิต
เด็กและเยาวชนที่ไดรับการเสริมสราง
ความรูและสภาพแวดลอมทางครอบครัว
ที่เหมาะสม
170,245 -ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเด็กและเยาวชน
80 ที่ไดรับการเสริมสรางความรูภายใต
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนมี
12 พัฒนาการที่เหมาะสม ไมต่ํากวา
รอยละ80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
สวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการให
บริการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

หนวย: ลานบาท
ปงบประมาณ/ แหลงเงิน(ลานบาท)
2554
งปม.
นอก
รวม
งปม.
1253.6763
1253.6763

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
แกผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูท่อ
ี ยูในภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

หนวย: ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

หนวยนับ

2554

ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
1. พัฒนาสภาพแวดลอมของเด็กปฐมวัย
ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
2. จัดหาครอบครัวทดแทน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัยตาม
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
4. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาม
โครงการปาฏิหาริยแหงชีวิต(Miracle of
Life)
5. พัฒนากระบวนการเรียนรูแกเด็กและ
เยาวชน
6. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูและ
ประสบการณดานคุณธรรมแกเด็กและ
เยาวชนที่ประสบปญหาทางสังคม
7. พัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตแกเด็ก
เรรอน

งปม.

2554
นอก
งปม.

รวม

46.4216

0

46.4216

119.2834
542.4204

0
0

119.2834
542.4204

281.0251

0

281.0251

161.7334

0

161.7334

99.4002

0

99.4002

3.3922

0

3.3922

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
แกผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูท่อ
ี ยูในภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

หนวย: ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

หนวยนับ
คน

2554

ผลผลิต/โครงการ

143,474 รวมทั้งสิ้น

2. เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง : ประชากรเปาหมายไดรับ
การพัฒนาและคุมครองตามสิทธิ
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ-จํานวนประชากร
เปาหมายที่ไดรับพัฒนาและการ
คุมครองตามสิทธิ
เชิงคุณภาพ - รอยละของ
ประชากรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา
และคุมครองสิทธิ มีทักษะชีวิตที่
เหมาะสม
2.1 เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน : ประชากรเปาหมาย
ไดรับการปองกัน และคุมครองจาก
ปญหาสังคมและภาวะเสี่ยง
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากร
เปาหมายไดรับการปองกันและ
คุมครองจากปญหาสังคมและภาวะ
เสี่ยง
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมาย
ที่ไดรับการปองกัน และคุมครอง
จากปญหาสังคมและภาวะเสี่ยงเพิ่ม
ขึ้นตอป รอยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
ไมเกิน

คน

รอยละ

เดือน

2.1.1 ผลผลิต
ประชากรเปาหมายที่ไดรับการ
ปองกันและคุมครองจากปญหา
การคามนุษย
- ตัวชี้วัด
143,474 เชิงปริมาณ : จํานวนประชากร
เปาหมายไดรับการคุมครองและพัฒนา
ศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมายที่
10 ไดรับการคุมครองและพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑท่ก
ี ําหนด ไมต่ํากวา
รอยละ 80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
12 สวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการให
บริการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

งปม.
1661.9636

2554
นอก
งปม.

รวม
0

1661.9636

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

หนวย: ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

หนวยนับ

2554

ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
1. ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
2. ฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนเรรอนและ
กลุมเสี่ยงเพื่อปองกันการถูกลอลวง
3. ใหความรูเพื่อตอตานการคามนุษย

งปม.

2554
นอก
งปม.

รวม

376.1173
249.4464

0
0

376.1173
249.4464

9.4626

0

9.4626

932.8563

0

932.8563

94.0810

0

94.0810

2.1.2 ผลผลิต
ประชากรเปาหมายที่ไดรับการ
คุมครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเปน
ครอบครัวเขมแข็ง
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรเปา
หมายไดรับการปองกันและคุมครอง
จากความรุนแรงในครอบครัว
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมาย
ไดรับการปองกันและคุมครองตาม
เกณฑท่ก
ี ําหนด ไมต่ํากวารอยละ 70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
สวัสดิการไมเกิน....เดือน
เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการให
บริการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ
กิจกรรม
1. ปองกันและคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรง
2. ใหการชวยเหลือคุมครองโดยศูนย
ปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

หนวย: ลานบาท
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น
2.2 เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน : ชุมชนและทองถิ่นมีสวน
รวมในกิจกรรมทางสังคม
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนเครือขายที่ได
รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ : เครือขายที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ สามารถพัฒนาไปสู
องคกรสาธารณประโยชน/องคกร
สวัสดิการชุมชนที่เพิ่มขึ้นตอป รอยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดําเนินการ
ไมเกิน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ
2554
เครือขาย

เครือขาย

รอยละ
เดือน

ผลผลิต/โครงการ

4,822 รวมทั้งสิ้น
2.2.1 ผลผลิต
เครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
- ตัวชี้วัด
4,822 เชิงปริมาณ : จํานวนเครือขายที่ได
รับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
10 เชิงคุณภาพ : เครือขายที่ไดรับเสริม
สรางและพัฒนาศักยภาพมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมไมต่ํากวารอยละ
12 80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
สวัสดิการไมเกิน....เดือน
เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการ
ดําเนินการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ
กิจกรรม
1. สรางเครือขายระดับตําบล
2. สรางกลไกการทํางานระหวาง
เครือขาย
3. ติดตามและพัฒนาศักยภาพเครือขาย
4. สงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
แกเครือขาย

งปม.
418.7545

2554
นอก
งปม.

รวม
0

418.7545

262.3794
17.0251

0
0

262.3794
17.0251

105.1500
34.2000

0
0

105.1500
34.2000

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

หนวย: ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

หนวยนับ
คน

2554

ผลผลิต/โครงการ

107,400 รวมทั้งสิ้น

เปาหมายเชิงนโยบาย
-แกไขปญหาความยากจน
อยางครบวงจรมุงใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ
ในการแกไขปญหาความ
ยากจน มีหลักประกันความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต
3. เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง : ผูสูงอายุเขาถึงหลักประกัน
ทางสังคม
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผูสูงอายุที่ได
รับการเสริมสรางโอกาสในการเขา
ถึงหลักประกันทางสังคม
เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสูงอายุ
ที่ไดรับการเสริมสรางโอกาส สามารถ
เขาถึงหลักประกันทางสังคม
3.1 เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน : ผูสูงอายุไดรับบริการ
และโอกาสเขารวมกิจกรรมทางสังคม
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผูสูงอายุไดรับ
บริการและมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ทางสังคม
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ผูสูงอายุ
มีโอกาสเขารวมเพิ่มขึ้นตอป รอยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใชบริการ
สวัสดิการไมเกิน

คน

รอยละ
เดือน

3.1.1 ผลผลิต
ประชากรเปาหมายที่ไดรับบริการการ
จัดสวัสดิการผูสูงอายุ
- ตัวชี้วัด
107,400 เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรเปา
หมายไดรับบริการการจัดสวัสดิการ
ผูสูงอายุ
10 เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมาย
ไดรับบริการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ
12 ตามเกณฑทีกําหนด
ไมต่ํากวารอยละ 85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
สวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการให
บริการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ

งปม.
945.9056

2554
นอก
งปม.

รวม
0

945.9056

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

หนวย: ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

หนวยนับ

2554

ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมในศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
2. เตรียมความพรอมผูสูงอายุในชุมชน

งปม.

2554
นอก
งปม.

รวม

591.8834

0

591.8834

354.0222

0

354.0222

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

หนวย: ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน

รวมทั้งสิ้น
เปาหมายเชิงนโยบาย
-แกไขปญหาความยากจน
อยางครบวงจรมุงใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพใน
การแกไขปญหาความยากจน
มีหลักประกันความมั่นคงในการ4. เปาหมายการใหบริการ
ดํารงชีวิต
กระทรวง : ประชากรเปาหมาย
ไดรับบริการสวัสดิการสังคม
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ-จํานวนประชากร
เปาหมายที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคม
เชิงคุณภาพ - รอยละของ
ประชากรเปาหมายที่ไดรับบริการ
มีความพึงพอใจ
4.1 เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน : ประชากรเปาหมายได
รับบริการสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนาศักยภาพ
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากร
เปาหมายที่ไดรับบริการสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมาย
ที่ไดรับบริการสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ไมต่ํากวารอยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
สวัสดิการไมเกิน

หนวยนับ
คน

คน
รอยละ

เดือน

2554

ผลผลิต/โครงการ

1,960,750 รวมทั้งสิ้น

4.1.1 ผลผลิต
ประชากรเปาหมายที่ไดรับบริการ
สวัสดิการสังคม
- ตัวชี้วัด
1,960,750 เชิงปริมาณ : จํานวนประชากร
เปาหมายที่ไดรับบริการสวัสดิการ
สังคมตามความตองการที่จําเปน
80 เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมายที่
ไดรับบริการสวัสดิการสังคมตามเกณฑ
ที่กําหนด ไมต่ํากวารอยละ 85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
สวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
12 เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการให
บริการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ
กิจกรรม
1. ใหบริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน
2. ใหบริการสวัสดิการสังคมในชุมชน
3. พัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐาน
การใหบริการแตละกลุมเปาหมาย

งปม.
7369.4499

3275.4220
1521.8157
28.1437

2554
นอก
งปม.

รวม
0

7369.4499

0
0
0

3275.4220
1521.8157
28.1437

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

หนวย: ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

หนวยนับ

2554

ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น
4. ใหบริการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะหดานโรคเอดส
5. ใหการคุมครองผูดอยโอกาสเพื่อใหได
รับบริการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
4.1.2 ผลผลิต
ประชากรเปาหมายที่ไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากรเปาหมาย
ไดรับการสงเสริมความรูและพัฒนา
ศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมาย
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑท่ก
ี ําหนด ไมต่ํากวารอยละ 80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
สวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการให
บริการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิตของ
ประชากรบนพื้นที่สูง
2. พัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิตของ
ประชากรในพื้นที่เปาหมาย
3. จัดสวัสดิการสังคมโดยบูรณาการกับ
เครือขายในพื้นที่
4. จัดตั้งและพัฒนาศูนยบริการทางสังคม
แบบมีสวนรวม
5. พัฒนาศักยภาพในการอยูรวมกันของ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

งปม.

2554
นอก
งปม.

รวม

101.1638

0

101.1638

140.8304

0

140.8304

413.3769

0

413.3769

463.8007

0

463.8007

147.6558

0

147.6558

187.1145

0

187.1145

6.0574

0

6.0574

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554

(แบบ ผปร.03)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปาหมาย
เชิงนโยบาย

หนวย: ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

หนวยนับ

2554

ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น
4.1.3 ผลผลิต
ประชากรเปาหมายที่ไดรับการ
สงเสริมความรูและพัฒนาอาชีพ
- ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนประชากร
เปาหมายไดรับการสงเสริมความรูและ
พัฒนาอาชีพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรเปาหมาย
ไดรับการสงเสริมและพัฒนามีความรูที่
สามารถนําไปประกอบอาชีพได
ไมต่ํากวารอยละ 75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการใหบริการ
สวัสดิการไมเกิน 12 เดือน
เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการให
บริการอยูภายในวงเงินที่ไดรับ
กิจกรรม
1. พัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีกลุมเสี่ยง
และคนพิการในสถาบัน
2. ฝกอาชีพและสรางทักษะการรวมกลุม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

งปม.

2554
นอก
งปม.

รวม

600.5129

0

600.5129

380.1788
103.3773

0
0

380.1788
103.3773

แผนที่ยุทธศาสตร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป)

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2
การเสริมสรางศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตแกกลุมเปาหมาย

มีรูปแบบและวิธีการใหบริการ
สวัสดิการสังคมครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ
สวัสดิการสังคมมีศักยภาพใน
การดํารงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3
สงเสริมการจัดสวัสดิการและสราง
หลักประกันทางสังคมแกผูสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4
การสงเสริมองคกรเครือขายในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5
สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองคกร

ผูสูงอายุที่ไดรับการจัดสวัสดิการและ
พัฒนาศักยภาพสามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีคุณคา

ชุมชนและทองถิ่นที่ไดรับการสงเสริม
และสนับสนุน มีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ

ภาคประชาชนและบุคลากร
มีความเชื่อมั่นในการบริหาร
ราชการของ พส.

ประชากรเปาหมายไดรับบริการ
ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

ผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจ
ในบริการที่ไดรับ

ประชากรเปาหมายมีสวนรวม
ในการจัดบริการสวัสดิการ
สังคม

ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
จัดบริการสวัสดิการสังคม

มีแนวทาง กลไก มาตรฐานในการ
จัดบริการสวัสดิการสังคมที่สอดคลอง
กับบริบทของสังคม

มีกฎหมาย ระเบียบที่สอดคลอง
กับสถานการณทางสังคมและ
เอื้อตอประชากรเปาหมาย

มีระบบติดตามประเมินผล
เชิงยุทธศาสตร

มีการศึกษาวิจัย เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงงาน

การพัฒนาองคกร

คุณภาพการ
ใหบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1
การพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ใหบริการสวัสดิการสังคม
แกกลุมเปาหมาย

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ภายใตระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อใหกลุมเปาหมายพึ่งตนเองได”

พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรใหสอดคลองกับ
ทิศทางยุทธศาสตรขององคกร

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีระบบกํากับดูแล
ตนเองที่ดี

ปรับปรุงโครงสรางการปฏิบัติงาน
ใหกลุมเปาหมายไดรับบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการองคความรู
อยางเปนระบบ

อักษรยอหนวยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สบส.

=

สํานักบริการสวัสดิการสังคม

สปป.

=

สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก

สสว.

=

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ

สคส.

=

สํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน

สญด.

=

สํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก

สพส.

=

สํานักพัฒนาสังคม

สบก.

=

สํานักบริหารกลาง

สสป.

=

สํานักสงเสริมและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกกลุมเปาหมายพิเศษ

ศดบ.

=

ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม

ศรพส.

=

ศูนยเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กสร.

=

กองประสานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว

กพร.

=

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กนจ.

=

กองหนึ่งใจ...เดียวกันในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สกช.

=

สํานักกิจการชาติพันธ

