ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ

งบรายจ่าย

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

งบที่ได้รบั จัดสรร
งวดที่ 2

เบิ กจ่ายสะสม

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)
งบประมาณ
คงเหลือ

ร้อยละเบิ กจ่าย
ตาม พ.ร.บ.

งบบุคลากร

752,395,500

564,296,700

371,231,542

381,163,958

49.34

งบดาเนิ นงาน

490,949,000

367,235,000

172,642,854

318,306,146

35.17

งบลงทุน

70,965,500

70,767,500

40,125,140

30,840,360

56.54

งบอุดหนุน

399,220,000

299,415,000

152,628,205

246,591,795

38.23

4,904,100

4,655,500

181,341

4,722,759

3.70

1,718,434,100

1,306,369,700

736,627,742

981,806,358

42.87

งบรายจ่ายอื่น
รวมทัง้ สิน้

โครงการ / ผลผลิต
1. โครงการตาบลมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จาแนกตามโครงการ/ผลผลิ ต

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

จาแนกตามงบรายจ่าย

งบทีไ่ ด้จดั สรร
งวดที่ 2

เบิกจ่ายสะสม

งบประมาณ
คงเหลือ

ร้อยละเบิกจ่าย
ตาม พ.ร.บ.

38,627,200

28,970,400

9,757,103

28,870,097

25.26

2.โครงการส่งเสริ มบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิ การสังคม
อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

191,190,500

143,400,500

84,131,774

107,058,726

44.00

3.โครงการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

457,491,200

346,048,100

165,822,187

291,669,013

36.25

113,864,400

93,853,800

47,193,635

66,670,765

41.45

659,100

494,300

305,510

353,590

46.35

4,646,500
1,274,000
132,839,000

4,646,500
955,500
104,805,300

1,246,234
486,760
46,513,770

3,400,266
787,240
86,325,230

26.82
38.21
35.02

777,593,600

583,195,300

381,170,769

396,422,831

49.02

1,718,185,500

1,306,369,700

736,627,742

981,557,758

42.87

85,000,000

85,000,000

59,679,612

29.79

4.โครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
พิ เศษในพืน้ ที่
5.โครงการส่งเสริ มและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมสู่การเป็ น
หุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ
6.โครงการสร้างเสริ มสวัสดิ การสังคม
7.โครงการสวัสดิ การลดความเหลื่อมลา้
8.ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม
9.รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริ มสร้างสวัสดิ การสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

รวมทัง้ สิ้ น
10. กองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม

25,320,388

ผลการดาเนินงาน

1

ตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ

2

โครงการตาบลมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริ มบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิ การ
สังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นคง
ในด้านที่อยู่อาศัย และเกิดกิจกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือนมีความมั่นคง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาสาสมัครได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

เป้ าหมาย

1,700 หลัง

3

ผลการดาเนิ นงาน

569 หลัง

ร้อยละ

เป้ าหมาย

33.47

1,235,398 คน

4

โครงการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

ผลการดาเนิ นงาน

223,441 คน

ร้อยละ

18.09

โครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายพิ เศษในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์ : มีแนวทาง มาตรการ กลไก การจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลตนเองได้ และใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข

ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ การบริหารจัดการชุมชน มี
ส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือชุมชนต่อไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้

เป้ าหมาย

90,507 คน

ผลการดาเนิ นงาน

32,124 คน

ร้อยละ

34.49

เป้ าหมาย

24,960 คน

ผลการดาเนิ นงาน

14,036 คน

ร้อยละ

56.23

ผลการดาเนินงาน

5

ตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ

ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม

ผลสัมฤทธิ์ : ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับการผลักดันนาไปสู่
การปฏิบัติ / กรมฯ มีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ / ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนิ นงาน

เป้ าหมาย

2 เรื่อง/
16 ระบบ

2 เรื่อง/
16 ระบบ

7

76 ตาบล

9

76 ตาบล

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการจัดทามาตรการกลไก ในการดาเนินงานด้านภาคประชาสังคม
เป้ าหมาย

100.00/
100.00

50 องค์กร

8

ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชน ท้องถิ่น ดาเนินงานในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชนของ
ตนเองได้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนและภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้แก่สมาชิกในชุมชน
ผลการดาเนิ นงาน

ผลสัมฤทธิ์ : มีการเสริมสร้างและพัฒนา มาตรการ กลไก และเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานด้านภาคประชาสังคม

ร้อยละ

โครงการสร้างเสริ มสวัสดิ การสังคม

เป้ าหมาย

6

ร้อยละ

100.00

กองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การ

ผลสัมฤทธิ์ : เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม ทาให้ประชากรทุกกลุ่ม ทุกวัย
ได้รับบริการ ทางสังคม และการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

โครงการส่งเสริ มและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมสู่
การเป็ นหุ่นส่วนในการพัฒนาประเทศ

ผลการดาเนิ นงาน

51 องค์กร

ร้อยละ

122.00

โครงการสวัสดิ การลดความเหลื่อมลา้

ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และได้รับการช่วยเหลืออย่างครบวงจร
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายและสมาชิกในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้ าหมาย

250 คน

ผลการดาเนิ นงาน

379 คน

ร้อยละ

151.60

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม
เป้ าหมาย

132,800 คน

ผลการดาเนิ นงาน

61,887 คน

ร้อยละ

46.60

