ปลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมพัถนาสังคมและสวัสดิการ

งบรายจ่าย

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

งบบุคลากร

773,279,800

งบดาเนินงาน

658,708,600
75,526,000

งบลงทุน

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ใบสั่งชื้อ/สัญญา

-

เบิกจ่ายสะสม

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 – มีนาคม 64)

งบประมาณ
คงเหลือ

ร้อยละเบิกจ่าย
ตาม พ.ร.บ.

372,656,805

400,622,995

48.19

16,069,872

204,123,806

454,584,794

30.99

17,637,266

38,114,856

37,411,144

50.47

454,632,200

-

191,775,368

262,856,832

42.18

5,459,800

-

181,341

5,278,459

3.32

806,852,176

1,160,754,224

41.01

1,967,606,400

33,707,138

โครงการ / ปลปลิต
1. โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จาแนกตามโครงการ/ปลปลิต

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

จาแนกตามงบรายจ่าย

ใบสั่งชื้อ/สัญญา

เบิกจ่ายสะสม

งบประมาณ
คงเหลือ

ร้อยละเบิกจ่าย
ตาม พ.ร.บ.

49,068,000

1,880,000

16,854,350

32,213,650

65.65

2. โครงการส่งเสริมบทบาทและพัถนาศักยภาพ
อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

215,873,300

193,663

89,368,563

126,504,737

58.60

3. โครงการส่งเสริมและพัถนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

572,848,800

10,606,380

205,158,775

367,690,025

64.19

4. โครงการส่งเสริมและพัถนาคุณภาพชีวิตประชากร
กลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่

203,568,000

9,425,177

64,722,927

138,845,073

68.21

5. รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

797,310,500

-

380,202,866

417,107,634

52.31

6. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัถนางานด้านสังคม

128,937,800

11,601,919

50,544,694

78,393,106

60.80

806,852,176

1,160,754,224

41.01

20,234,284

69,765,716

22.48

รวมทั้งสิ้น
7. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

1,967,606,400
90,000,000

33,707,138
-

ปลการดาเนินงาน

1

ตามแปนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 – มีนาคม 64)

กรมพัถนาสังคมและสวัสดิการ

2

โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นคง
ในด้านที่อยู่อาศัย และเกิดกิจกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือนมีความมั่นคง
ปลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

2,200 หลัง

3

1,008 หลัง

ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาสาสมัครได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

ร้อ ยละ

110,625 คน

5

32,473 คน

1,247,428 คน

4

ผลสัมฤทธิ์ : มีแนวทาง มาตรการ กลไก การจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลตนเองได้ และใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมตามเกณฑ์
ปลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

45.82

โครงการส่งเสริมและพัถนาศักยภาพ
คนไร้ทพ
ี่ ึ่งและคนขอทาน

เป้าหมาย

ร้อ ยละ

1 เรื่อง 17 ระบบ

ปลการดาเนินงาน

17 ระบบ

ร้อ ยละ

100

91,811 คน

ร้อ ยละ

7.36

โครงการส่งเสริมและพัถนาคุณภาพชีวิต
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่

เป้าหมาย

29.35

ผลสัมฤทธิ์ : ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับการผลักดัน
นาไปสู่การปฏิบัติ / กรมฯ มีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ / ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

ปลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ การบริหารจัดการชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือชุมชนต่อไป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชากรกลุม่ เป้าหมายพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้

37,250 คน

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อการพัถนางานด้านสังคม

เป้าหมาย

โครงการส่งเสริมบทบาทและพัถนาศักยภาพ
อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

ปัญหาและ
อุปสรรค
ในการ
ดาเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
เชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทาให้
การลงพื้นที่ดาเนินงานไม่สามารถ
ดาเนินการได้เนื่องจาก
ติดมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดในพื้นที่ทั่วประเทศ

ปลการดาเนินงาน

14,501 คน

ร้อ ยละ

37.44

• ปรับแผนการดาเนินงาน/วิธกี าร
ให้สามารถดาเนินการให้เป็นไป
แนวทาง
ตามแผน
แก้ไข • เร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่สามารถ
ดาเนินการได้ก่อน เช่น งบลงทุน
ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย
ตามมาตรการฯ

