ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ

งบรายจ่าย

งบบุคลากร

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

ใบสังชื
่ ้อ/สัญญา

เบิ กจ่ายสะสม

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตุลาคม 63 – กันยายน 64)

งบประมาณ
คงเหลือ

ร้อยละเบิ กจ่าย
ตาม พ.ร.บ.

757,254,100

752,522,609.38

4,731,490.62

99.38%

งบดาเนิ นงาน

611,054,463.86

2,163,483.70 591,318,913.97

17,572,066.19

97.12%

งบลงทุน

80,420,636.14

66,471,146.13

11,205.01

99.99%

494,625,373

3,656,827

99.27%

2,460,961

337,039

92.55%

17,829,768.70 1,907,399,003.48

26,308,627.82

98.65%

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทัง้ สิน้

13,938,285

498,282,200
4,526,000
1,951,537,400

1,728,000

โครงการ / ผลผลิต

จาแนกตามโครงการ/ผลผลิ ต

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

1.โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

49,068,000

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

607,468,800

3.รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษในพื้นที่
5.โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่าย และภาคประชาสังคม
6.ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
รวมทัง้ สิ้ น
7. กองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม

จาแนกตามงบรายจ่าย

ใบสังชื
่ อ้ /สัญญา

14,015,864

781,241,500

เบิกจ่ายสะสม

งบประมาณ
คงเหลือ

ร้อยละเบิกจ่าย
ตาม พ.ร.บ.

49,067,908

91.56

100.00%

588,727,401

4,725,534

99.22%

772,251,451

8,990,048

98.85%

168,948,000

2,723,122

163,771,759

2,453,118

98.55%

215,873,300

340,000

210,841,597

4,691,702

97.83%

750,782 122,738,885
17,829,768 1,907,399,003

5,448,131
26,308,627

95.77%
98.65%

128,937,800
1,951,537,400
90,000,000

90,000,000

76,466,164

13,533,836

29.79%

ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2564 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เป้าหมาย 1,396,803 คน
1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและผู้ทาการขอทาน
ผลสัมฤทธิ์ : มีแนวทาง มาตรการ กลไก การจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถดูแลตนเองได้ และใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมตามเกณฑ์

เป้าหมาย
110,625 คน

ผลการดาเนินงาน
120,376 คน

ร้อยละ
108.81

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
ผลสัมฤทธิ์ : - สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ การจัดสวัสดิการในชุมชน
- นิคมสร้างตนเองที่เตรียมถอนสภาพตามแผนการถอนสภาพฯ ในระยะที่ 1 (62 - 68) มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันตามขั้นตอน มีแผนปฏิบัติการรายหน่วยงานเพื่อกรอบแนวทางการดาเนินงานในแต่ละช่วง มีข้อมูล
เตรียมการถอนสภาพนิคมฯ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการ
สังคมและพึ่งตนเองได้

เป้าหมาย
14,120 คน

ผลการดาเนินงาน
14,225 คน

3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง

ร้อยละ
100.74

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมรักษาอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรม และสร้างรายได้
สร้างโอกาสให้แก่ราษฏรบนพื้นที่สูง ตลอดจนเกิดความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม
และพึ่งตนเองได้

เป้าหมาย
9,100 คน

ผลการดาเนินงาน
9,765 คน

ร้อยละ
107.42

4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ พระราชดาริ
โครงการหลวง และพระดาริ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ การบริหารจัดการชุมชน มีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือชุมชนต่อไป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชากรในพื้นที่โครงการฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการ
สังคมและพึ่งตนเองได้

เป้าหมาย
15,530 คน

ผลการดาเนินงาน
14,381 คน

ร้อยละ
92.60

ผลการดาเนินงาน 1,039,605 คน

ร้อยละ 74.42

5. การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม
ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาสาสมัครได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

เป้าหมาย
1,247,428 คน

ผลการดาเนินงาน
890,609 คน

ร้อยละ
71.40

6. การซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย
และเกิดกิจกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
2,201 หลัง/ครอบครัว
100.05
2,200 หลัง/ครอบครัว
7. การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
1. การเยียวยาด้านการเงิน
มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ กทม. และภูมิภาค
1.1 โครงการช่วยเหลือ “คนจนมาลาบากจริง”
จานวน 62,009 คน เป็นเงิน 133,439,500 บาท
1.2 ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
จานวน 96,948 ราย วงเงิน 248,144,000 บาท
2. การให้บริการช่วยเหลือทางสังคม
2.1 จัดตั้งจุดคัดกรองเฉพาะกิจ จานวน 401 ราย
(ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 63 – 31 มิ.ย. 63 รวม 97 วัน)
2.2 จัดบริการในศูนย์พักพิงชัว่ คราว
- บ้านสร้างโอกาส อาเภอธัญบุรี ปทุมธานี (โดยขอความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดปทุมธานี)
จานวน 197 คน
- บ้านปันสุข เปิดให้บริการตั้งแต่ 20 ก.ค. 63 - ปัจจุบัน
จานวน 366 คน
- ให้บริการในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
จานวน 3,935 ราย

3. การเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ
การจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด –19 สาหรับกลุ่ม
คนไร้บ้าน พบว่า มีกลุ่มคนไร้บ้านทั่วประเทศหว่า 3,500
คน ขอรับการซีนวัคซีน ร้อยละ 40 ไม่ประสงค์รับวัคซีน
ร้อยละ 59 และบางส่วนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
- ตรวจคั ดกรองโรคโควิ ด - 19 เชิงรุ กให้ แก่ คนไร้ บ้ าน
ในเขตพื้ นที่ ก รุ งเทพมหานคร จ านวน 9 ครั้ ง จ านวน
1,448 คน พบเชื้อ 91 คน
- พาคนไร้บ้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด –19 จานวน
13 ครั้ง คนไร้บ้านได้รับการฉีดวัคซีน จานวน 907 คน
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง ผู้ใช้บริการ 4,445 คน
ฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 56.49 และรอการฉีดวัคซีน ร้อย
ละ 43.51
- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด ผู้ใช้บริการ 3,699
คน ประสงค์ ฉี ด วั ค ซี น ร้ อ ยละ 21.24 ฉี ด วั ค ซี น แล้ ว
ร้อยละ 0.37 และไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ร้อยละ 24.84
- จัดตั้ง Community Isolation เขตสะพานสูง รองรับ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

