โ

แผนพัฒนา
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
(ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๓)
และ
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

จัดทำโดย
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ
- วัตถุประสงค์ของกองทุน

๒

- โครงสร้างการบริหารกองทุน

๒

- ลักษณะการดำเนินงานของกองทุน

๔

- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๕

- การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุน

๗

บทที่ ๒ ฐานคิดแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๘

บทที่ ๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมกองทุน

๑๕

- จุดแข็ง (STRENGTH)

๑๕

- จุดอ่อน (WEAKNESS)

๑๕

- โอกาส (OPPORTUNITY)

๑๖

- อุปสรรค (THREATS)

๑๖

- ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT MATRIX)

๑๗

บทที่ ๔ แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๓๑

- วิสัยทัศน์

๓๑

- พันธกิจ

๓๑

- เป้าประสงค์ของกองทุน

๓๑

- ผลผลิตและผลลัพธ์

๓๑

- ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

๓๑

- ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ พม. กับยุทธศาสตร์

๓๔

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- ตารางแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
บทที่ ๕ การแปลงแผนพัฒนากองทุนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
- แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๕
๔๖

คำนำ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
กลไกในการบริหารจัดการกองทุนมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๑ กรมบัญชีกลาง
เห็นชอบให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมเข้าสู่ระบบการประเมินกองทุนหมุนเวียน และกำหนดให้มี
แผนพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนฯ
เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศประกอบกับตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุ น หมุ น เวี ย น ประจำปี บ ั ญ ชี ๒๕๖๒ ได้ ก ำหนดให้ ก องทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมดำเนิน การ
ทบทวน/กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กองทุน ดังนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้มี
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ร่ว มกับผู้มีส ่ว นเกี่ยวข้องประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดำเนิน งานกองทุน ส่ง เสริ ม การจั ดสวัส ดิ ก ารสัง คม คณะอนุ กรรมการพิจ ารณากลั ่น กรองโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด และได้นำแผนฯ ดังกล่าว ที่ได้มีการทบทวนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา
กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ประจำปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะเป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงาน
ภาครั ฐ ได้ ใ ช้ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส ู ง สุ ด แก่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสัง คม พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๐ ต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรกฎาคม ๒๕๖๒

บทนำ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ การสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้อ งมีลักษณะไม่ขัดกับ
นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม โดยให้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการด้านการจัด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที ่ ม ี ผ ลต่ อ การป้ อ งกั น การแก้ ไ ขปั ญ หา และการพั ฒ นาสั ง คม จ่ า ยสมทบโครงการ
ที ่ ม ี ก ารดำเนิ น งานมาแล้ ว โดยมีท ุ น อยู่ บ างส่ ว น หรื อ จ่ า ยให้ แ ก่ โ ครงการที ่ร ิ เ ริ ่ม ใหม่ รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่าย
ในการบริหารกองทุนตามความจำเป็น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนกำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุน
รวมทั้งการพิจารณาสนับสนุนเงินให้แก่องค์การสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงาน
ด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น ฯ และมี ค ณะกรรมการติ ด ตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผล
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย
และเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่มาของเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้รับเงินทุนประเดิมจากรัฐบาล และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นหลักแล้ว พระราชบัญญัติฯ ยังกำหนดให้ส ามารถระดมทุน
จากแหล่งเงิน อื่น ๆ ได้อีก เช่น เงิน และทรัพย์ส ินที่มีผ ู้บริจาคหรือมอบให้ เงินอุดหนุนจากต่างประทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ เงิน หรือทรัพย์ส ินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย
หรือโดยนิติกรรมอื่น รวมถึงดอกผลที่เกิดจากกองทุนฯ
หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน คือ “องค์การสวัสดิการสังคม” ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ได้แก่ หน่วยงาน
ของรัฐที่ดำเนินการด้านการจัดสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับ
การรั บ รองให้ ด ำเนิ น งานด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม และองค์ ก รภาคประชาชนที ่ ย ื ่ น ข อรั บ รอง
เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ กำหนด
เนื ่ อ งจากเงิ น กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นประเภทที ่ ๕
เป็นทุนหมุนเวีย นเพื่อการสนับสนุนส่งเสริม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เงินในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ที่จะสร้างประโยชน์ส ุขโดยรวมของประชาชน ประโยชน์ของรัฐ ที่พึงจะได้ โดยที่ไม่มุ่งหวั งแสวงหากำไร
เป็ น เงิ น นอกงบประมาณ การใช้ จ ่ า ยเงิ น ดั ง กล่ า วต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน ซึ ่ ง เป็ น ไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้หน่วยที่มีเงินนอกงบประมาณ ต้องจัดทำระบบ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน เพื่อใช้
วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานได้
อีกทั้งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน
ในด้านต่างๆ คือ ๑) การเงิน ๒) การปฏิบัติการ ๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน ๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
และ ๖) ด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัส ดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้พัฒนาแผนพัฒนากองทุนส่ง เสริม
การจัดสวัสดิการสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ขึ้น ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องรองรับกับนโยบายรัฐบาล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและแนวปฏิบัติ
ของกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑. วัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
และเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นให้ พ ระราชบัญ ญั ต ิ ส ่ ง เสริม การจั ดสวั ส ดิ ก ารสั ง คมบรรลุ ผ ลสำเร็จ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ การให้ภ าคส่ว นต่าง ๆ ได้เข้ามามีส ่ว นร่ว มในการจัดสวัส ดิการสังคม
และเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม
๒. โครงสร้างการบริหารกองทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ประธาน : ปพม.
รองประธาน : อพส.
กรรมการ : ผู้แทนจาก
- กรมบัญชีกลาง
- สำนักงบประมาณ
- กทม.
เลขานุการ : ผอ. กสค.

คณะกรรมการติดตาม
ประธาน : รัฐมนตรีแต่งตั้ง
และประเมินผล
การดำเนินงานกองทุน กรรมการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน
- ด้านการเงิน
ส่งเสริม
- ด้านการจัดสวัสดิการสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม - ด้านประเมินผล อย่างน้อย ๒ คน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ที่ปรึกษา :
- อพส. และที่ปรึกษาวิชาการ
พัฒนาสังคม
ประธาน : อนุฯ เลือกกันเอง
ประธาน :
อนุกรรมการ :
- รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
- ผู้แทนองค์การสวัสดิการ
อนุกรรมการ :
สังคม
- ผู้แทนจากกระทรวง พม.
- ผู้แทนส่วนราชการ
๗ คน
เลขานุการ : พมจ.
- ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ๗ คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน
เลขานุการ : รอง ผอ. กสค.

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ : ผอ. กสค.

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ที่ปรึกษา : อพส.
ขององค์กร
ประธาน :
สาธารณประโยชน์ - รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
ในต่างประเทศ อนุกรรมการ :
- ผู้แทนจากกระทรวง พม.
๔ คน
- ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ๕ คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เลขานุการ : ผอ. กสค.

๓
จากโครงสร้างกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมข้างต้น ประกอบด้วย คณะกรรมการฯ
และคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๑.๑ บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
๒.๑.๒ พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ก ารจ่ า ยเงิ น เพื ่ อ สนั บ สนุ น องค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมในการจัด
สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
๒.๑.๓ รายงานสถานะการเงิ นและการบริ ห ารกองทุ นต่ อคณะกรรมการตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกำหนด
๒.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
๒.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อกรรมการ
๒.๓ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร
๒.๓.๑ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๒ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการขององค์การสวัสดิการสัง คม
เฉพาะโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคมแห่งชาติกำหนด และอนุมัติจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่า ย
ในการบริหารกองทุนตามความจำเป็นตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
๒.๓.๓ ส่ งเสริมการจัดทำโครงการ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
๒.๓.๔ ส่งเสริมให้เกิดการระดมทุน และการจัดการระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๓.๕ แต่งตั้งคณะทำงาน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้บุคคล สถาบัน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการตามความเหมาะสม
๒.๓.๖ รายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานครเพื่อทราบ หรือพิจารณา
๒.๓.๗ ปฏิ บ ั ต ิ ง านอื ่ น ในส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งและตามที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๔ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
๒.๔.๑ ตรวจสอบ กลั่นกรองและพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
๒.๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

๔
๒.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ
๒.๕.๑ ตรวจสอบ กลั่นกรองและพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
๒.๕.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
๓. ลักษณะการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีการดำเนินงานใน ๒ ระบบ คือ
๓.๑ ระบบปกติ
๓.๑.๑ องค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการผ่านสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ จ ั ง หวั ด /สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม กรุ ง เทพมหานคร มายั ง กรมพั ฒ นาสั ง คมและ สวั ส ดิ ก าร
โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาอนุมัติ
ซึ่งมีระยะเวลาเปิดรับโครงการตลอดทั้งปี โดยมีการพิจารณาอนุมัติทุกเดือน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริห ารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสั ง คม
ได้มีมติให้กระจายเงินกองทุนในระบบปกติกระจายสู่ท้องถิ่น เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการเพิ่มเติม และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วย
๓.๑.๒ องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ซึ่งองค์กรเหล่านี้สามารถจัดทำโครงการ
ด้านสวัสดิการสังคมและเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้ โดยเสนอ
โครงการผ่านสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และกรมการกงสุล มายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการพิจ ารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจั ด
สวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓.๒ ระบบกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
การดำเนินงานกองทุนในระบบกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น มุ่งเน้นกระจาย
ลงสู่พื้น ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทุกพื้นที่
และครอบคลุมสถานการณ์ปัญหาสังคมของกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ให้ความสำคัญกับการบูรณาการงาน และการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนทางสังคมและภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติมีมติให้มีการดำเนินงานกองทุนเชิงรุก
โดยให้กระจายกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น
ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใช้เฉพาะการดำเนินงาน
ที ่ ม ี การกระจายอำนาจการบริ ห ารกองทุ น ให้ แก่ คณะอนุ กรรมการระดั บจั งหวั ด และกรุ ง เทพมหานคร
โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๕
๓.๒.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร จากผู ้ แ ทนภาคส่ ว นต่ า งๆ
และมอบอำนาจ ให้คณะอนุกรรมการในการอนุมัติโครงการในจังหวัด ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
จัดสรรให้ในแต่ละปี
๓.๒.๒ การกระจายวงเงินเพื่อให้มีการจัดทำโครงการเชิงประเด็นในภาพรวมของประเทศ
การจัดทำโครงการเชิงประเด็น/กลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของจังหวัด และการจัดทำโครงการเชิงพื้นที่ในระดับ
ตำบล/เทศบาล โดยการจั ด ทำโครงการต้ อ งผ่ า นกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จากเวทีประชาคมในระดับพื้นที่ว่าควรทำโครงการใดถึงตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
โดยใช้กองทุนเป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม
การบู ร ณาการงาน และคำนึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และแผนงานระดั บ ต่ า งๆ
รวมทั้งแผนของชุมชน และท้องถิ่นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ควรให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
มีส่วนสมทบตามศักยภาพและสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
ปีงบประมาณ
จำนวนเงิน
๒๕๔๘
๓๐ ล้านบาท (เป็นทุนประเดิม)
๒๕๔๙
๓๐ ล้านบาท
๒๕๕๐
๖๐ ล้านบาท
๒๕๕๑
๔๕๐ ล้านบาท
๒๕๕๒
๑๐๐ ล้านบาท
๒๕๕๓
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากมีวิกฤติเศรษฐกิจ
๒๕๕๔
๑๐๐ ล้านบาท
๒๕๕๕
๙๐ ล้านบาท
๒๕๕๖
๘๗.๓ ล้านบาท
๒๕๕๗
๘๗.๓ ล้านบาท
๒๕๕๘
๑๑๐ ล้านบาท
๒๕๕๙
๑๑๐ ล้านบาท
๒๕๖๐
๑๑๐ ล้านบาท
๒๕๖๑
๑๑๐ ล้านบาท
๒๕๖๒
๙๐ ล้านบาท
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๙๐ ล้านบาท รวมงบประมาณ
ที ่ ก องทุ น ส่ งเสริ มการจั ดสวั ส ดิ การสั งคมได้ ร ั บในระหว่ างปี งบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๖๒ รวมเป็ นเงิ น
๑,๕๖๔.๖๐ ล้านบาท

๖
ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปี ๒๕๖๒ สามารถให้การสนับสนุนโครงการ
ขององค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมในภาพรวม จำนวน ๑๒,๙๘๐ องค์ ก ร ๑๓,๕๔๙ โครงการ เป็ น เงิ น
๑,๓๔๖,๖๗๙,๘๒๓.๐๖ บาท แยกออกเป็ นการสนั บสนุ นโครงการในระบบปกติ จำนวน ๘๒๒ องค์ กร
๘๖๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๑๐,๔๐๖,๘๕๔ บาท และระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน
๑๒,๑๕๘ องค์กร ๑๒,๖๘๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๓๖,๒๗๒,๙๖๙.๐๖ บาท
ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๒ (ต.ค. ๖๑ – มิ.ย. ๖๒) สามารถให้การสนับสนุนโครงการ
ขององค์การสวัสดิการสังคมในภาพรวม จำนวน ๕๔๒ องค์กร ๖๒๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๐,๒๑๙,๘๒๓.๐๖ บาท
แยกออกเป็นการสนับสนุนโครงการในระบบปกติ จำนวน ๕ องค์กร ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๙๙๖,๘๕๔ บาท
และระบบการกระจายกองทุ น สู ่ ภ ู ม ิ ภ าคและท้ อ งถิ ่ น จำนวน ๕๓๗ องค์ ก ร ๖๑๙ โครงการ เป็ น เงิ น
๓๘,๒๒๒,๙๖๙.๐๖ บาท
ปีงบประมาณ
2548 - 2561

การสนับสนุนของ
กองทุนฯ

ระบบปกติ
ระบบกระจาย
รวมปีงบประมาณ 2548 – 256๑
ระบบปกติ
256๒
- ส่วนกลาง
(ต.ค. 6๑ – มิ.ย. 6๒)
- ต่างประเทศ
ระบบกระจาย
รวมปีงบประมาณ 256๒
รวมทั้งสิ้น

๑๒,๐๖๓
12,๙๒๕

๓๐๘.๔๑
๙๙๘.๐๕
1,๓๐๖.๔๖

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์
(คน)
๒๗๒,๘๒๔
3,๗๓๖,๑๒๓
๔,๐๐๘,๙๔๗

๓
๒
๖๑๙
62๔
๑๓,๕๔๙

1.51
0.48
๓๘.๒๒
40.๒๑
1,3๔6.๖๗

๑,๒๐๒
๒๐,๑๓๐
๖๙,๐๘๓
๙๐,๔๑๕
4,0๙๙,๓๖๒

องค์กร

โครงการ

๘๑๗
๑๑,๖๒๑
๑๒,๔๓๘

๘๖๒

๓
๒
๕๓๗
๕๔๒
๑๒,๙๘๐

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นมา กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้มีการจัดทำ
โครงการถอดบทเรียนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ ได้โครงการที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นโครงการ
ต้นแบบ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๒ โครงการ ในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๒ โครงการ ปี ๒๕๕๔
จำนวน ๒๐ โครงการ ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ โครงการ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐ โครงการ ปี ๒๕๕๗ จำนวน
๒๕ โครงการ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒ โครงการ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓ โครงการ และปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ โครงการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนปฏิ บ ั ต ิ การกองทุ นส่ งเสริ มการจั ดสวั สดิ การสั งคม ปี ๒๕๖๒
ได้ กำหนดโครงการศึ ก ษาและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของกองทุ นส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
เพื่อประเมินกระบวนการการดำเนินงานของกองทุนฯ การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา นำไปสู่การศึกษาบทบาทของกองทุนในฐานะกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริม
สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงศึกษาปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของ

๗
การดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ) เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริหารงานของกองทุ นส่ งเสริ มการจั ดสวั สดิ การสั งคม ซึ่งปัจจุบัน (ก.ค. ๖๒)
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
นอกจากนั้นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม ได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนิน งาน
ทุ น หมุ น เวี ย นของกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม คณะกรรมการประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
ทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม รอบสิ้นปีบัญชี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๑ ของทุนหมุนเวียน ผลการประเมินการดำเนินงานกองทุนฯ
ประจำปี บ ั ญ ชี ๒๕๕๑ ได้ ๔.๐๒๔๙ คะแนน ปี บ ั ญ ชี ๒๕๕๒ ได้ ๔.๔๒๙๖ คะแนน ปี บ ั ญ ชี ๒๕๕๓
ได้ ๔.๓๗๔๓ คะแนน ซึ่งได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนประสิทธิภาพ ด้านการปฏิบัติการดีเด่น ปีบัญชี ๒๕๕๔
ได้ ๓.๕๐๗๘ คะแนน ปี บ ั ญ ชี ๒๕๕๕ ได้ ๓.๕๖๑๔ คะแนน ซึ ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ ปกติ – ดี ปี บ ั ญ ชี ๒๕๕๖
ได้ ๓.๘๑๘๙ คะแนน สำหรับปีบัญชี ๒๕๕๗ ได้ ๔.๕๒๑๙ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีเด่นและได้รับรางวัล
ผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลการพัฒนาดีเด่น ปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ ๔.๒๓๑๖ คะแนน ปีบัญชี ๒๕๕๙
ได้ ๓.๗๐๘๘ คะแนน ปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ ๔.๒๐๑๒ คะแนน และรอบปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้ ๔.๒๕๔๗ คะแนน
๕. การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุน
๑. จากการรายงานผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับเงินกองทุน โดยองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับ
เงินจากกองทุนจากแบบ กสส.๐๓ (output และ outcome)
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ และหรือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
๓. การติดตามผลการดำเนินงานกองทุนของจังหวัด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ )
๔. ตามตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนดในการประเมินผลสำเร็จของโครงการ

บทที่ ๒
ฐานคิดแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุน ส่งเสริ ม การจัด สวัส ดิก ารสัง คม ดำเนินการภายใต้ พระราชบั ญญัต ิส ่ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีกลไกการขับเคลื่อนงานในรูปของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และคณะอนุกรรมการพิจ ารณา
กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ กรมพัฒ นาสังคมและสวัส ดิการ ทำหน้าที่ ฝ ่ายเลขานุการ และมี กรอบแนวคิดการจัดทำ
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ดังนี้
โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” มีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ใน ๓ ประเด็นที่สำคัญ คือ
๑) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ๒) เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน ๓) เป็นการผนึกกำลัง
ของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ
และรู้จักแบ่งปัน”
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าในอีก ๒๐ ข้างหน้าจะนำพาประเทศไทย
ไปสู่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง” โดยคนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการร่ว มกันพัฒ นาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้
ตลอดชี ว ิ ต มี ภ ู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลง มี จ ิ ต สำนึ ก วั ฒ นธรรมที ่ ด ี ง าม รู ้ ค ุ ณ ค่ า ความเป็ น ไทย
และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร
การสร้ า งฐานอาชี พ บริ ก ารทางสั ง คมที ่ ม ีค ุ ณ ภาพ และกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมอย่า งทั ่ว ถึง ไม่ ค อรั ปชั่น
โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีเป้าหมายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยึดหลักการพัฒนา
ตาม “ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” “การพัฒ นาที ่ยั่ งยื น” และ “ยึด คนเป็นศูน ย์ กลางการพั ฒ นา”
ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ ำ
และขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี การพัฒนาคนทุกช่วงวัย การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน การสร้าง
ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัว การวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้คนทุกช่วงวัย ในแผนฉบับนี้เน้นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรั บสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
การสร้ า งโอกาสการเข้ าถึ ง ทรั พ ยากรและบริ ก ารสัง คมอย่ า งเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ ่ ม ผู ้ ม ีร ายได้ น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การสร้างความมั่นคงทางรายได้และอาชีพให้กับประชาชน การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อผู้สูงอายุ การเสริมสร้างบทบาท
ของสถาบันทางสังคมและทุนวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สวัสดิการชุมชนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
นโยบายด้านสังคมของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดนโยบายเร่งด่ว น ข้อที่ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิผู้สูงอายุ
และคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดา
ตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาล
ของประชาชน และลดความแออัด ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒ นาโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตํ า บล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการ
บริการอย่างมีคุณภาพ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs)
ในอีก ๑๕ ปี ข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือน
สิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมาย (Goals) โดยเป้าหมายที่ ๑๐
ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีข้อมูลว่า จากรายงานที่ว่าความไม่เท่าเทียมของรายได้มี
อัตราเพิ่มขึ้น ๑๐% ของคนร่ำรวยที่สุด มีรายได้เป็น ๔๐% ของรายได้รวมทั่วโลก ผู้ที่ยากจนที่สุด ๑๐% ทำได้
รายได้เพียง ๒ – ๗% ของรายได้รวมทั่วโลก ในประเทศกำลังพัฒนา ความไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ้น ๑๑% ตามการ
เจริญเติบโตของประชากร ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการแก้ไข ซึ่งปัญหานี้
เกี่ยวข้องกับ การปรับ ปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน
การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจำเป็นมาก
ที่สุด การอำนวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่งสำคัญใน
การแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน

๑๐
(ร่าง) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ “สังคมไทยร่วมยกระดับระบบสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม ทั่วถึง เป็นธรรม อย่างยั่งยืน” โดยให้
ความสำคัญกับ ๕ ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
สำหรับประชาชนทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและเสริมพลังเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม ๓) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
การเงิน การคลัง และการระดมทุนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม ๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจั ดสวัสดิการสังคม และ ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกคน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสวัสดิการ
สังคม ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ
ภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบสวั ส ดิ ก ารสั งคมใน ๔ เสาหลั ก ได้ แ ก่ การบริ ก ารสั ง คม การประกั น สั งคม
การช่วยเหลือทางสังคม และการส่งเสริมและสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน
ได้ร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการสังคม และยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมพลัง
เครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนพลังเครือข่าย
หุ้นส่วนทางสังคม ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์การธุรกิจเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นกลไกสร้างพลังเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม
ในระดับพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
การบู ร ณาการการดำเนิ น งาน ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก ารเอกชนลงทุ น ในโครงการ/กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพิ่มขึ้น รวมทั้งยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเงิน การคลัง
และการระดมทุนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการคลังทั้งในระดับประเทศ
และระดั บ ท้ อ งถิ ่น ที่ เอื ้ อ ต่ อ การกระจายรายได้ ที ่ เป็น ธรรม และการนำมาใช้ใ นการจั ดสวัส ดิ ก ารสังคม
โดยการปฏิรูประบบภาษีเพื่อนำเงินมาใช้ในการกระจายกลับในรูปสวัสดิการให้ประชาชน การเพิ่มงบประมาณ
ด้านสวัสดิการสังคมและการนำรายได้ เช่น การออกสลากการกุศลสำหรับโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านสังคม เพื่ออุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มาสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม หรือเป็นเครื่องมือการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใน
การส่งเสริมให้เกิดประชารัฐ การให้กองทุนตามกฎหมายต่างๆ มีงบประมาณมากพอในการดำเนินงาน การ
ส่งเสริมการระดมทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างมาตรการจูงใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

๑๑
ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผน “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ สร้างสมดุลระหว่างสวัสดิการถ้วนหน้า (Universal) และแบบมุ่งเป้า (Targeted)
และเสริ ม ศั ก ยภาพหุ ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาด้ า นสวั ส ดิ ก าร เพื ่ อ เพิ ่ ม ความสามารถในการจั ด สวั ส ดิ ก าร
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : ๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผน
“กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม
สนับสนุน ทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
โดยมีเป้าประสงค์มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม
รวมถึงภาคีเครือข่ายสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและบริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาดิจ ิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิ ทั ล
เป็น กลไกสำคัญในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของประชาชน อั น จะนำไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล และปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ได้แก่ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้าง
ประเทศไทยที่ป ระชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชน ห่างไกล ผู้ส ูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทั ล
มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับ ประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
และนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวกอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ๒.ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ
ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่
และภาษา นำไปสู่การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหาร บ้านเมือง
และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี

๑๒
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาด พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรใรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากร
ทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนเพื่อ รองรับความต้องการ
ในอนาคต และพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒ นา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร และ ๔. ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์สากล เพื ่ อ อำนวยความสะดวก ลดอุ ป สรรค เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบกิ จ กรรม
และทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์
ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งาน
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๒
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่ งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม และจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถสรุปได้ ดังนี้
กลุ่มผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
๑.๑ พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑.๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑.๔ คณะกรรมการคณะต่างๆ (คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณากลั ่ น กรองโครงการที ่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด)
๒. ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ช ิ ด เช่ น องค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม (องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์, องค์กรสวัสดิการชุมชน, และหน่วยงานภาครัฐ)
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้รับบริการทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย
บทบาท ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยการแบ่งกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม

๑๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. พนักงานกองทุนส่งเสริมฯ

๒. ผู้บริหาร

๓. กรรมการ

๔. องค์การสวัสดิการสังคม
๕. ผู้รับบริการ

ความคาดหวัง
ดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ทันกับช่วงเวลาที่จำกัด
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่องค์การสวัสดิการสังคม
ที่เข้าถึงได้ง่าย และมีผลลัพธ์จากการสนับสนุนโครงการที่เกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
ผลลั พ ธ์ จ ากการพิ จ ารณาโครงการสามารถที ่ จ ะทำให้ เ กิ ด ประโยชน์
ต่ อ กลุ ่ ม เป้ า หมายและเกิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เป็ น แหล่ ง ทุ น ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที ่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ย รวมทั ้ ง มี ร ะบบ
การตรวจสอบหลักฐานการเงินที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
บริการสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองความต้องการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ได้ ผ ่ า นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ก ารกองทุ นส่ง เสริ ม การจัด สวั ส ดิ ก ารสั งคม ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การดำเนิ น งานของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ ม ี ก าร
ออกข้ อ กำหนดคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการกำหนดบุ ค คล
หรื อ กลุ ่ ม เป้ า หมายเป็ น ผู้ ร ับ บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๕๗ ให้ อ งค์ ก ารสวัส ดิก ารสังคม
ศึกษาวิเคราะห์ พิ จารณาให้การช่วยเหลือแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายผู้รับบริการสวัสดิการสังคม
และอาจได้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ส ่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ การดำเนินงานในการพัฒนา
คุ ณภาพชีว ิตประชากรกลุ่ มเป้าหมายเฉพาะ ไม่ว ่าจะเป็ น กลุ่ มเด็ ก เยาวชน ผู้ห ญิง ผู้ส ูงอายุ ผู้พิก าร
คนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไทยพลัดถิ่น ชุมชนเมือง คนจนเมือง คนเร่ร่อน แรงงานข้ามชาติ แรงงาน
นอกระบบ กลุ่มคนจาก ๔ จังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้ ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ
บุ ค คลเพศที ่ ส าม ผู ้ อ ยู ่ ใ นกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม และคนไทยในต่ า งประเทศ เพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ
ให้การสนับสนุน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ออกข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเพิ่มเติมหมวด ๔ การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ของมูลนิธิหรือสมาคม และองค์กรเอกชนในต่างประเทศ

๑๔
นอกจากนั้นสถานการณ์การเติบโตขององค์กรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการขอรับรอง
เป็ นองค์ กรสาธารณประโยชน์ และองค์ ก รภาคประชาชนในการขอรั บ รองเป็ น องค์ ก รสวั ส ดิ ก ารชุมชน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๖๒ มีการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว จำนวน
๕,๔๕๐ องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๕,๕๙๖ องค์กร (ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มีการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศแล้ว จำนวน ๓๑ องค์กร
ใน ๑๒ ประเทศ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประเทศอิตาลี และสหราชอาณาจักร และคาด
ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะมีองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศขอรับรององค์กรเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น จึงมีความจำเป็ นที่ กองทุนจะต้ องมี การดำเนินการรองรั บในการส่ งเสริ มให้กั บองค์ กร
สาธารณประโยชน์ ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ องค์กรสวัส ดิการชุมชน ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้เข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความพยายามผลั กดัน
เชิงนโยบายให้เกิดการระดมทุน เข้าสู่กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาส่งเสริม
สนับสนุนให้กับองค์การสวัสดิการสังคม และหนุนเสริมหุ้นส่วนทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุสู่การเป็นสังคมสวัสดิการ (Social welfare Society)

บทที่ ๓
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม SWOT Analysis ปรากฏผล ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths) หรือ ข้อได้เปรียบภายในองค์กร
๑. มีการบริหารงานกองทุนในรูปคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค
๒. ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทุนให้ได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอ
๓. มีการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนฯ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามแผนประจำปีของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๔. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
๕. มีระเบียบ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ คำอธิบาย มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่าย
๖. มีเครื่องมืออุปกรณ์และข้อมูลพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับรองรับการ
พัฒนาระบบงานของกองทุน
จุดอ่อน (Weaknesses) หรือ ข้อเสียเปรียบภายในองค์กร
๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงระบบฐานข้อมูลไม่ทันสมัย และขาดการจัดการให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
๒. คู่มือการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย
๓. การประชาสัมพันธ์งานกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมไม่ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
๔. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกองทุนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
แผนยุทธศาสตร์ ระเบียบหลักเกณฑ์/วิธีการเบิ กจ่ายกองทุน การจัดทำ การตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร
หลั ก ฐานประกอบการเบิ ก จ่ า ย รวมถึ ง ไม่ ส ามารถตอบข้ อ ซั ก ถามให้ แ ก่ อ งค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
๕. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ไม่ค่อยให้ความสำคัญ
ในการติดตามประเมินผลและการถอดบทเรียน ไม่มีการกำหนดสัดส่วนงบประมาณในการบริหารจัดการ
เพื่อใช้ในการนี้

๑๖

โอกาส (Opportunities) ที่จะดำเนินการได้จากภายนอกองค์กร
๑. มี ก ฎหมายและยุ ท ธศาสตร์ ร องรั บ การดำเนิ น งานของกองทุ น ฯ อย่ า งชั ด เจน คื อ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
และแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย
๒. รัฐบาลให้การสนับสนุนกองทุน
๓. องค์การด้านสวั สดิการสังคมเพิ่มขึ้น และสามารถใช้กองทุนในการร่วมจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่มีมากขึ้นและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
๔. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนางานและบริการเพื่อ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงและเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการสังคมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย
๕. รัฐ บาลให้ความสำคัญกับการพัฒ นากำลัง คนภาครัฐ ในฐานะผู ้ทำงานด้าน IT และผู้ใ ช้
ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบัติงาน
๖. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับกองทุนฯ
๗. นโยบายการจัดสวัส ดิการแห่งรัฐ และ Big data ของรัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้ประสบปัญ หา
ทางสังคมที่เป็นระบบชัดเจน (ข้อ ๖ เดิม)
๘. มีช่องทางได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เหมาะสมตามความจำเป็น (แหล่งของเงินทุน)
อุปสรรค (Threats) หรืออุปสรรคจากภายนอกองค์กร
๑. งบประมาณที่ได้ร ับ จัดสรรในแต่ล ะปี งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับองค์การสวัสดิการสังคมได้ครบถ้วนทุกองค์กร
๒. องค์การสวัสดิการสังคมไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
เช่น แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ การจัดทำรายงานผล ทำให้การดำเนินงานกองทุนไม่บรรลุเป้าหมาย
๓. องค์การสวัสดิการสังคมขาดความคิดริเริ่มในการพัฒนาโครงการเชิงนวัตกรรม โครงการเฉพาะพื้นที่
๔. ภาคธุรกิจเอกชนขาดความสนใจในการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อสวัสดิการสังคม
๕. ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการจัดสวัสดิการสังคมเป็นหน้าที่ของรัฐ

๑๗
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (TOWS MATRIX)
ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (Weakness) และโอกาส (Opportunities)
มีพระราชบัญญัติ รัฐบาลให้การ
องค์การด้าน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
โอกาส ส่งเสริมการจัด สนับสนุนกองทุน สวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจและสังคม
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น และ
เป็นกรอบนโยบายใน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สามารถใช้กองทุน การพัฒนางานและ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการร่วมจัด
บริการเพือ่ สร้าง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สวัสดิการสังคมเพื่อ โอกาสในการเข้าถึง
๒๕๕๐ และแผน
ป้องกันแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความรู้
ยุทธศาสตร์
สังคมทีม่ ีมากขึน้
ด้านสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมสวัสดิการ
และกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้เทคโนโลยี
จุดอ่อน
สังคมไทยรองรับ
ที่หลากหลาย
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัย
- เครื่องมือและ
จัดหาเครื่องมือ,
จัดหาเครื่องมือ,
จัดหาเครื่องมือ,
จัดหาเครื่องมือ,
อุปกรณ์ รวมถึงระบบ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ และพัฒนา อุปกรณ์ และพัฒนา
ฐานข้อมูลไม่ทนั สมัย พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบ
ระบบเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยี
และขาดการจัดการ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้
สารสนเทศเพื่อช่วยใน
ให้เหมาะสมกับ
สารสนเทศเพื่อ
สารสนเทศให้
บริการและติดตาม การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยบริหาร
ผลการดำเนินงาน กองทุนฯ และการ
ในปัจจุบนั
ให้หน่วยบริหาร
กองทุนฯในส่วน ขององค์การ
ให้บริการทั้งในส่วน
กองทุนฯ
ภูมิภาคและ
สวัสดิการสังคม
ภูมิภาคและส่วนกลาง
ส่วนกลาง

รัฐบาลให้
คณะกรรมการ
นโยบายการจัด
มีช่องทางได้รับเงิน
ความสำคัญกับการ บริหารกองทุนฯ
สวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนจากแหล่ง
พัฒนากำลังคน
สามารถปรับปรุง และ Big data ของ
ต่างๆ
ภาครัฐในฐานะผู้ และพัฒนาระเบียบ
รัฐบาลทำให้มี
ทำงานด้าน IT และ
หลักเกณฑ์ที่
ข้อมูลผู้ประสบ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก เกี่ยวข้องกับกองทุน ปัญหาทางสังคมที่
IT ในการให้บริการ ฯ ให้เหมาะสมตาม เป็นระบบชัดเจน
และปฏิบัติงาน
ความจำเป็น

พัฒนาบุคลากร
กองทุนให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า

จัดหาเครื่องมือ,
อุปกรณ์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วย
ในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ

จัดหาเครื่องมือ,
อุปกรณ์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้
ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data

จัดหาเครื่องมือ,
อุปกรณ์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ระดมทุนให้หน่วย
บริหารกองทุนฯใน
ส่วนภูมภิ าคและ
ส่วนกลาง

๑๘
มีพระราชบัญญัติ รัฐบาลให้การ
องค์การด้าน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
โอกาส ส่งเสริมการจัด สนับสนุนกองทุน สวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจและสังคม
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น และ
เป็นกรอบนโยบายใน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สามารถใช้กองทุน การพัฒนางานและ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการร่วมจัด
บริการเพือ่ สร้าง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สวัสดิการสังคมเพื่อ โอกาสในการเข้าถึง
๒๕๕๐ และแผน
ป้องกันแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความรู้
ยุทธศาสตร์
สังคมทีม่ ีมากขึน้
ด้านสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมสวัสดิการ
และกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้เทคโนโลยี
จุดอ่อน
สังคมไทยรองรับ
ที่หลากหลาย
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัย
คู่มือการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแนวทาง/ ปรับปรุงแนวทาง/ จัดทำคู่มือในการ
ปรับปรุงข้อมูลในคูม่ ือ
ไม่ทันสมัย
คู่มือในการ
คู่มือในการ
บริหารและใช้จ่าย การปฏิบัติงานสำหรับ
ปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของ
เงินกองทุนฯของ
บุคลากรและข้อมูล
กองทุนฯให้
กองทุนฯให้
องค์การด้าน
ข่าวสาร ความรู้ด้าน
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
สวัสดิการสังคมให้ สวัสดิการสังคมให้แก่
นโยบายของ
นโยบายของ
สอดคล้องกับ
ภาคีเครือข่าย และ
รัฐบาลและรองรับ รัฐบาล
พระราชบัญญัติ
ประชาชนให้เป็น
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด
ปัจจุบัน และเผยแพร่
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
โดยใช้เทคโนโลยี
สวัสดิการสังคม
แห่งชาติ และแผน สารสนเทศอย่างทั่วถึง
แห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ยุทธศาสตร์
สวัสดิการสังคมไทย
ส่งเสริมสวัสดิการ
และเป็นไปตาม
สังคมไทย
นโยบายของรัฐบาล

รัฐบาลให้
คณะกรรมการ
นโยบายการจัด
มีช่องทางได้รับเงิน
ความสำคัญกับการ บริหารกองทุนฯ
สวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนจากแหล่ง
พัฒนากำลังคน
สามารถปรับปรุง และ Big data ของ
ต่างๆ
ภาครัฐในฐานะผู้ และพัฒนาระเบียบ
รัฐบาลทำให้มี
ทำงานด้าน IT และ
หลักเกณฑ์ที่
ข้อมูลผู้ประสบ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก เกี่ยวข้องกับกองทุน ปัญหาทางสังคมที่
IT ในการให้บริการ ฯ ให้เหมาะสมตาม เป็นระบบชัดเจน
และปฏิบตั ิงาน
ความจำเป็น

จัดทำคู่มือในการใช้
ประโยชน์จาก
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ

ปรับปรุงแนวทาง/
คู่มือในการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้
สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล

จัดทำคู่มือในการใช้
ประโยชน์จาก
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data ของ
รัฐบาลทำให้มีข้อมูล
ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมที่เป็นระบบ
ชัดเจน

ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้
สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล
และเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการ
ระดมทุนจากแหล่ง
ต่างๆ

๑๙
มีพระราชบัญญัติ รัฐบาลให้การ
องค์การด้าน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
โอกาส ส่งเสริมการจัด สนับสนุนกองทุน สวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจและสังคม
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น และ
เป็นกรอบนโยบายใน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สามารถใช้กองทุน การพัฒนางานและ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการร่วมจัด
บริการเพือ่ สร้าง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สวัสดิการสังคมเพื่อ โอกาสในการเข้าถึง
๒๕๕๐ และแผน
ป้องกันแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความรู้
ยุทธศาสตร์
สังคมทีม่ ีมากขึน้
ด้านสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมสวัสดิการ
และกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้เทคโนโลยี
จุดอ่อน
สังคมไทยรองรับ
ที่หลากหลาย
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัย
- การประชาสัมพันธ์ พัฒนาสื่อและ
พัฒนาสื่อและ
พัฒนาสื่อและสร้าง พัฒนาสื่อเผยแพร่
งานกองทุนส่งเสริม สร้างช่องทางใน สร้างช่องทางใน ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์และ
สวัสดิการสังคมไม่
การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร ติดต่อสื่อสาร
ความรู้เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่และ ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาสัมพันธ์กับ กลุ่มเป้าหมายสามารถ
กลุ่มเป้าหมาย
พระราชบัญญัติ
มีประสิทธิภาพ
องค์การสวัสดิการ เข้าถึงและใช้
ส่งเสริมการจัด
สังคมอย่างทั่วถึง มี ประโยชน์จากข้อมูล
สวัสดิการสังคม
ประสิทธิภาพ
และบริการได้ง่าย
แห่งชาติ และแผน
สะดวก รวดเร็ว และ
ยุทธศาสตร์
ปลอดภัย
ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมไทย

รัฐบาลให้
คณะกรรมการ
นโยบายการจัด
มีช่องทางได้รับเงิน
ความสำคัญกับการ บริหารกองทุนฯ
สวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนจากแหล่ง
พัฒนากำลังคน
สามารถปรับปรุง และ Big data ของ
ต่างๆ
ภาครัฐในฐานะผู้ และพัฒนาระเบียบ
รัฐบาลทำให้มี
ทำงานด้าน IT และ
หลักเกณฑ์ที่
ข้อมูลผู้ประสบ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก เกี่ยวข้องกับกองทุน ปัญหาทางสังคมที่
IT ในการให้บริการ ฯ ให้เหมาะสมตาม เป็นระบบชัดเจน
และปฏิบตั ิงาน
ความจำเป็น

พัฒนาบุคลากร
กองทุนให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการผลิตสื่อ
ออนไลน์ที่น่าสนใจ
และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร ชี้แจง
ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ที่ปรับปรุงแก้ไขโดย
รวดเร็ว ถูกต้อง

พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลและใช้
ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data
ให้แก่หน่วยบริหาร
กองทุนและภาคี
เครือข่าย

พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
การ

๒๐
มีพระราชบัญญัติ รัฐบาลให้การ
องค์การด้าน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
โอกาส ส่งเสริมการจัด สนับสนุนกองทุน สวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจและสังคม
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น และ
เป็นกรอบนโยบายใน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สามารถใช้กองทุน การพัฒนางานและ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการร่วมจัด
บริการเพือ่ สร้าง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สวัสดิการสังคมเพื่อ โอกาสในการเข้าถึง
๒๕๕๐ และแผน
ป้องกันแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความรู้
ยุทธศาสตร์
สังคมทีม่ ีมากขึน้
ด้านสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมสวัสดิการ
และกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้เทคโนโลยี
จุดอ่อน
สังคมไทยรองรับ
ที่หลากหลาย
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัย
- บุคลากรที่ได้รับ
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ
เผยแพร่คู่มือการ
มอบหมายให้
บุคลากรกองทุนฯ บุคลากรกองทุนฯ บุคลากรกองทุนฯ
ปฏิบัติงานและข้อมูล
รับผิดชอบงาน
เพื่อการส่งเสริม
เพื่อการส่งเสริม
เพื่อการส่งเสริม
ข่าวสาร ความรู้ด้าน
กองทุนของหน่วย
สวัสดิการสังคมและ สวัสดิการสังคมและ สวัสดิการสังคมและ สวัสดิการสังคม
ขาดความรู้ ความ
การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ สำหรับบุคลากรโดยใช้
เข้าใจในแผน
ของกองทุนฯ
ของกองทุนฯ
ของกองทุนฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ระเบียบ
หลักเกณฑ์/วิธีการ
เบิกจ่ายกองทุน การ
จัดทำ ตรวจสอบ
จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย ไม่สามารถ
ตอบข้อซักถามให้แก่
องค์การสวัสดิการ
สังคมและ
คณะกรรมการได้
ชัดเจน รวดเร็ว

รัฐบาลให้
คณะกรรมการ
นโยบายการจัด
มีช่องทางได้รับเงิน
ความสำคัญกับการ บริหารกองทุนฯ
สวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนจากแหล่ง
พัฒนากำลังคน
สามารถปรับปรุง และ Big data ของ
ต่างๆ
ภาครัฐในฐานะผู้ และพัฒนาระเบียบ
รัฐบาลทำให้มี
ทำงานด้าน IT และ
หลักเกณฑ์ที่
ข้อมูลผู้ประสบ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก เกี่ยวข้องกับกองทุน ปัญหาทางสังคมที่
IT ในการให้บริการ ฯ ให้เหมาะสมตาม เป็นระบบชัดเจน
และปฏิบัติงาน
ความจำเป็น

พัฒนาแผนการ
บริหารพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของ
กองทุนฯให้โดย
มุ่งเน้นความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุนฯ
เพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและ
การบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุนฯ
เพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและ
การบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุนฯ
เพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและ
การบริหารจัดการ
กองทุนฯ

๒๑
มีพระราชบัญญัติ รัฐบาลให้การ
องค์การด้าน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
โอกาส ส่งเสริมการจัด สนับสนุนกองทุน สวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจและสังคม
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น และ
เป็นกรอบนโยบายใน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สามารถใช้กองทุน การพัฒนางานและ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการร่วมจัด
บริการเพือ่ สร้าง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สวัสดิการสังคมเพื่อ โอกาสในการเข้าถึง
๒๕๕๐ และแผน
ป้องกันแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความรู้
ยุทธศาสตร์
สังคมทีม่ ีมากขึน้
ด้านสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมสวัสดิการ
และกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้เทคโนโลยี
จุดอ่อน
สังคมไทยรองรับ
ที่หลากหลาย
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัย
- คณะอนุกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพและ
ผลักดันให้
บริหารกองทุน
และเสริมสร้าง
และเสริมสร้าง เสริมสร้างการมีส่วน คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
ความเข้าใจของ
ความเข้าใจใน
ร่วมขององค์การ
บริหารฯ ตระหนักถึง
สวัสดิการสังคม
คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของ สวัสดิการสังคมใน ความสำคัญในการใช้
จังหวัด ไม่ค่อยให้
เกี่ยวกับการ
คณะกรรมการ
การติดตาม
IT เพื่อพัฒนางานและ
ความสำคัญในการ
ติดตามประเมินผล โดยเฉพาะในด้าน ประเมินผลและถอด บริการของกองทุน
ติดตามประเมินผล
และถอดบทเรียน
การติดตาม
บทเรียน
โดยกำหนดสัดส่วน
และการถอดบทเรียน การดำเนินการ
ประเมินผลและ
ค่าใช้จ่ายในการ
ไม่มีการกำหนด
กองทุนที่สอดรับ การถอดบทเรียน
ดำเนินการด้านนี้อย่าง
สัดส่วนงบประมาณ
กับกฎหมายและ และบริหารจัดการ
ชัดเจน
ในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์
งบประมาณเพื่อใช้
เพื่อใช้ในการนี้
ในการนี้

รัฐบาลให้
คณะกรรมการ
นโยบายการจัด
มีช่องทางได้รับเงิน
ความสำคัญกับการ บริหารกองทุนฯ
สวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนจากแหล่ง
พัฒนากำลังคน
สามารถปรับปรุง และ Big data ของ
ต่างๆ
ภาครัฐในฐานะผู้ และพัฒนาระเบียบ
รัฐบาลทำให้มี
ทำงานด้าน IT และ
หลักเกณฑ์ที่
ข้อมูลผู้ประสบ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก เกีย่ วข้องกับกองทุน ปัญหาทางสังคมที่
IT ในการให้บริการ ฯ ให้เหมาะสมตาม เป็นระบบชัดเจน
และปฏิบัติงาน
ความจำเป็น

พัฒนาศักยภาพด้าน
การปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างความ
IT ให้แก่
ระเบียบ แนวทางที่ คณะกรรมการฯ ใน เข้าใจในบทบาทของ
คณะอนุกรรมการ
เอื้อต่อการ
การใช้ประโยชน์
คณะกรรมการใน
บริหารฯ เพื่อการ ดำเนินการติดตาม
ฐานข้อมูลตาม
การระดมทุนและ
ติดตามประเมินผล ประเมินผล และการ นโยบายการจัด
สร้างการมีส่วนร่วม
และการถอด
ถอดบทเรียน
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้ในการติดตาม
บทเรียน
โครงการและการ และ Big data ของ ประเมินผล และถอด
บริหารจัดการ
รัฐบาล เพื่อการ
บทเรียน
กองทุน
ติดตามผลและถอด
บทเรียนการ
ดำเนินงานของ
กองทุน

๒๒
ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities)
โอกาส

มีพระราชบัญญัติ รัฐบาลให้การ
ส่งเสริมการจัด
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมไทยรองรับ

องค์การด้าน
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น และ
สามารถใช้กองทุน
ในการร่วมจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สังคมที่มีมากขึน้
และกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลาย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เป็นกรอบนโยบายใน
การพัฒนางานและ
บริการเพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
และเสริมสร้างความรู้
ด้านสวัสดิการสังคม
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัย

รัฐบาลให้
ความสำคัญกับการ
พัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้
ทำงานด้าน IT และ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก
IT ในการให้บริการ
และปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
สามารถปรับปรุง
และพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน
ฯ ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data
ของรัฐบาลทำให้
มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม
ที่เป็นระบบ
ชัดเจน

มีช่องทางได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่ง
ต่างๆ

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ
ตามหลักธรรมา
ภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ
ตามหลักธรรมา
ภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบ IT เพื่อ
เสริมสร้างความรูด้ ้าน
สวัสดิการสังคม และ
ใช้ประโยชน์ในการ
ทำงานของ
คณะกรรมการ
บุคลากร และภาคี
เครือข่ายการทำงาน

-พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
บุคลากร ในการใช้
ประโยชน์จาก IT
-พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน IT
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สนับสนุนงานและ
ให้บริการ

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ
ตามหลักธรรมา
ภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ
ตามหลักธรรมา
ภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุดแข็ง
- มีการบริหารงาน
กองทุนในรูป
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทน
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และมี
ความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน ทั้งใน
ส่วนกลาง และ
ภูมิภาค

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ
ตามหลักธรรมา
ภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

๒๓
โอกาส

มีพระราชบัญญัติ รัฐบาลให้การ
ส่งเสริมการจัด
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมไทยรองรับ

องค์การด้าน
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น และ
สามารถใช้กองทุน
ในการร่วมจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สังคมที่มีมากขึน้
และกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลาย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เป็นกรอบนโยบายใน
การพัฒนางานและ
บริการเพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
และเสริมสร้างความรู้
ด้านสวัสดิการสังคม
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัย

รัฐบาลให้
ความสำคัญกับการ
พัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้
ทำงานด้าน IT และ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก
IT ในการให้บริการ
และปฏิบตั ิงาน

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
สามารถปรับปรุง
และพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน
ฯ ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์และพัฒนา
แผนพัฒนา
กองทุนฯ เสนอ
ครม.
พัฒนาแผนบริหาร
ความเสีย่ งและ
แผนการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
กองทุนฯ

มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์และพัฒนา
แผนพัฒนากองทุนฯ
เสนอ ครม.

มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ และพัฒนา
แผนพัฒนา IT เสนอ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน
พัฒนาแผนบริหาร พัฒนาแผนบริหาร
ความเสีย่ งและ
ความเสีย่ งและ
แผนการประเมินผล แผนการประเมินผล
การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
กองทุนฯ
ด้าน IT ของกองทุนฯ

มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ และพัฒนา
แผนพัฒนา IT เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
พัฒนาบุคลากรด้าน
IT เพื่อขับเคลื่อน
แผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
กองทุนฯ

มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์และพัฒนา
แผนพัฒนากองทุนฯ
เสนอ ครม.

จุดแข็ง
- ผู้บริหารระดับสูงมี
ความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนากองทุนให้
ได้รับเงินสนับสนุน
เพียงพอ
- มีการตรวจสอบการ
ดำเนินงานกองทุนฯ
จากกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ตามแผน
ประจำปีของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์และพัฒนา
แผนพัฒนา
กองทุนฯ เสนอ
ครม.
พัฒนาแผนบริหาร
ความเสีย่ งและ
แผนการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
กองทุนฯ

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data
ของรัฐบาลทำให้
มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม
ที่เป็นระบบ
ชัดเจน

มีช่องทางได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่ง
ต่างๆ

มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์และพัฒนา
แผนพัฒนา
กองทุนฯ เสนอ
ครม.
พัฒนาแผนบริหาร พัฒนาแผนบริหาร
ความเสีย่ งและ
ความเสีย่ งและ
แผนการประเมินผล แผนการ
การควบคุมภายใน ประเมินผลการ
กองทุนฯ
ควบคุมภายใน
กองทุนฯ

มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์และพัฒนา
แผนพัฒนากองทุนฯ
เสนอ ครม.
พัฒนาแผนบริหาร
ความเสีย่ งและ
แผนการประเมินผล
การควบคุมภายใน
กองทุนฯ

๒๔
มีพระราชบัญญัติ รัฐบาลให้การ
ส่งเสริมการจัด
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมไทยรองรับ

องค์การด้าน
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น และ
สามารถใช้กองทุน
ในการร่วมจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สังคมที่มีมากขึน้
และกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลาย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
โอกาส
เศรษฐกิจและสังคม
เป็นกรอบนโยบายใน
การพัฒนางานและ
บริการเพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
และเสริมสร้างความรู้
ด้านสวัสดิการสังคม
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
จุดแข็ง
ทั่วถึง ปลอดภัย
- มีงบประมาณ
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาระบบ IT ให้
สนับสนุนการ
บุคลากรกองทุนฯ บุคลากรกองทุนฯ บุคลากรกองทุนฯ
เป็นเครื่องมือและ
ดำเนินงานการพัฒนา เพื่อการส่งเสริม
เพื่อการส่งเสริม
เพื่อการส่งเสริม
ช่องทางการเรียนรู้
บุคลากร
สวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคมและ เผยแพร่องค์ความรู้
และการบริหาร
และการบริหาร
การบริหารจัดการ ให้แก่บุคลากร
จัดการกองทุนฯ จัดการกองทุนฯ กองทุนฯ
- มีระเบียบ คู่มือ/
ปรับปรุงแนวทาง/ ปรับปรุงแนวทาง/ จัดทำคู่มือในการ
มีคู่มือและแนว
แนวทางปฏิบัติ
คู่มือในการ
คู่มือในการ
บริหารและใช้จ่าย ทางการปฏิบัติงาน
คำอธิบาย มีการ
ปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของ
เงินกองทุนฯของ
ของคณะกรรมการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กองทุนฯให้
กองทุนฯให้
องค์การด้าน
บุคลากร และการ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
สวัสดิการสังคมให้ สร้างโอกาสเข้าถึง
และองค์การ
นโยบายของ
นโยบายของ
สอดคล้องกับ
บริการของภาคี
สวัสดิการสังคม
รัฐบาล และ
รัฐบาล
พ.ร.บ.ส่งเสริมการ เครือข่าย
รองรับ พ.ร.บ.
จัดสวัสดิการสังคม กลุ่มเป้าหมาย โดย
ส่งเสริมการจัด
แห่งชาติ แผน
คำนึงถึงความมั่นคง
สวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม ปลอดภัยทางด้าน IT
แห่งชาติ และแผน
สวัสดิการสังคมไทย ทั้งระบบ
ยุทธศาสตร์
และเป็นไปตาม
ส่งเสริมสวัสดิการ
นโยบายของรัฐบาล
สังคมไทย

รัฐบาลให้
ความสำคัญกับการ
พัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้
ทำงานด้าน IT และ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก
IT ในการให้บริการ
และปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
สามารถปรับปรุง
และพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน
ฯ ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data
ของรัฐบาลทำให้
มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม
ที่เป็นระบบ
ชัดเจน

มีช่องทางได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่ง
ต่างๆ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุนฯ
เพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและ
การบริหารจัดการ
กองทุนฯ
ประสานความ
ปรับปรุงแนวทาง/
ร่วมมือกับหน่วยงาน คู่มือในการ
กลางและสถาบัน
ปฏิบัติงานของ
วิชาการเพื่อการ
กองทุนฯให้
พัฒนาบุคลากรด้าน สอดคล้องกับ
IT และใช้ IT เป็น
นโยบายของรัฐบาล
กลไกเชื่อมโยง
ความรู้ในการใช้
ประโยชน์จาก IT

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุนฯ
เพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคม
และการบริหาร
จัดการกองทุนฯ
จัดทำคู่มือในการ
ใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data ทำ
ให้มขี ้อมูลผู้
ประสบปัญหาทาง
สังคมที่เป็นระบบ
ชัดเจน

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุนฯเพื่อ
การส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมและการบริหาร
จัดการกองทุนฯ

-พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ในการใช้
ประโยชน์จาก IT
เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานและบริการ

ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกองทุน
ฯให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล
และเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการระดม
ทุนจากแหล่งต่างๆ

๒๕
โอกาส

จุดแข็ง
- มีเครื่องมืออุปกรณ์
และข้อมูลพื้นฐาน
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับ
รองรับการพัฒนา
ระบบงานของกองทุน

มีพระราชบัญญัติ รัฐบาลให้การ
ส่งเสริมการจัด
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมไทยรองรับ

องค์การด้าน
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น และ
สามารถใช้กองทุน
ในการร่วมจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สังคมที่มีมากขึน้
และกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลาย

ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ความทันสมัย
เหมาะสมสามารถ
รองรับการใช้งาน
ของกองทุนฯ เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้
หน่วยบริหาร
กองทุนฯ

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ความทันสมัย
เหมาะสม สามารถ
รองรับการใช้งาน
ของกองทุนฯ เพื่อ
ให้บริการและ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานองค์การ
สวัสดิการสังคม

ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ความทันสมัย
เหมาะสมสามารถ
รองรับการใช้งาน
ของกองทุนฯ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เป็นกรอบนโยบายใน
การพัฒนางานและ
บริการเพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
และเสริมสร้างความรู้
ด้านสวัสดิการสังคม
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัย
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัย
เหมาะสม สอดรับกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

รัฐบาลให้
ความสำคัญกับการ
พัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้
ทำงานด้าน IT และ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก
IT ในการให้บริการ
และปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
สามารถปรับปรุง
และพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน
ฯ ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data
ของรัฐบาลทำให้
มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม
ที่เป็นระบบ
ชัดเจน

มีช่องทางได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่ง
ต่างๆ

พัฒนากำลังคนด้าน
IT ให้มีศักยภาพใน
การใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือ และ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการ
ทำงานและ
ให้บริการ

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ความทันสมัย
เหมาะสมสามารถ
รองรับการใช้งาน
ของกองทุนฯ เพื่อ
ช่วยในการบริหาร
จัดการของ
คณะกรรมการฯ

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ความทันสมัย
เหมาะสมสามารถ
รองรับการใช้งาน
ของกองทุนที่สอด
รับกับโยบายการ
จัดสวัสดิการแห่ง
รัฐและ Big data

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัย
เหมาะสม สามารถ
รองรับการใช้งานของ
กองทุนฯ เพื่อการ
ระดมทุน

๒๖
ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths) และภาวะคุกคาม (Threats)
อุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่
ละปีงบประมาณมีจำนวนจำกัด
ไม่เพียงพอสำหรับจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้กับองค์การสวัสดิการ
สังคมได้ครบถ้วนทุกองค์กร
จุดแข็ง
- มีการบริหารงาน
กองทุนในรูป
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทน
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และมี
ความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน ทั้งใน
ส่วนกลาง และ
ภูมิภาค
- ผู้บริหารระดับสูงมี
ความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนากองทุนให้
ได้รับเงินสนับสนุน
เพียงพอ

องค์การสวัสดิการสังคมไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ การ
จัดทำรายงานผล ทำให้งานกองทุน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่สื่อสาร
คณะกรรมการทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงานกองทุนส่งเสริมการจัด เกี่ยวกับงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคมขาดความคิด ภาคธุรกิจเอกชนขาดความสนใจ
ริเริ่มในการพัฒนาโครงการเชิง
ในการสนับสนุนงบประมาณ และ
นวัตกรรม โครงการเฉพาะพื้นที่
ทรัพยากรเพื่อสวัสดิการสังคม

ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มี
ความเชื่อว่าการจัดสวัสดิการ
สังคมเป็นหน้าทีข่ องรัฐ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อขับเคลื่อน
โครงการริเริม่ โครงการนวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การสวัสดิการ
สังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมแก่หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการสังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่
หน่วยบริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การสวัสดิการ
สังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่
หน่วยบริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

๒๗
อุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่
ละปีงบประมาณมีจำนวนจำกัด
ไม่เพียงพอสำหรับจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้กับองค์การสวัสดิการ
สังคมได้ครบถ้วนทุกองค์กร
จุดแข็ง
- มีการตรวจสอบการ
ดำเนินงานกองทุนฯ
จากกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ตามแผน
ประจำปีของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
- มีระเบียบ คู่มือ/
แนวทางปฏิบัติ
คำอธิบาย มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และองค์การ
สวัสดิการสังคม
- มีเครื่องมืออุปกรณ์
และข้อมูลพื้นฐาน
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับ
รองรับการพัฒนา
ระบบงานของกองทุน

องค์การสวัสดิการสังคมไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ การ
จัดทำรายงานผล ทำให้งานกองทุน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการประเมินผลการควบคุม
ภายในกองทุนฯ

องค์การสวัสดิการสังคมขาดความคิด ภาคธุรกิจเอกชนขาดความสนใจ
ริเริ่มในการพัฒนาโครงการเชิง
ในการสนับสนุนงบประมาณ และ
นวัตกรรม โครงการเฉพาะพื้นที่
ทรัพยากรเพื่อสวัสดิการสังคม

ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มี
ความเชื่อว่าการจัดสวัสดิการ
สังคมเป็นหน้าทีข่ องรัฐ

พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและ
พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน แผนการประเมินผลการควบคุม
กองทุนฯ
ภายในกองทุนฯ

พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการประเมินผลการควบคุม
ภายในกองทุนฯ

ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การสวัสดิการ
สังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่
หน่วยบริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่
หน่วยบริหารเงินกองทุนและองค์การ
สวัสดิการสังคมในการพัฒนาโครงการ
สู่การมีนวัตกรรม

ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่
หน่วยบริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การสวัสดิการ
สังคม

สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมผ่านสื่อออนไลน์

สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์

สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้ด้าน
นวัตกรรมและโครงการเชิงพัฒนาที่
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมผ่านสื่อออนไลน์

สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์

สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมผ่านสื่อออนไลน์

พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการประเมินผลการควบคุม
ภายในกองทุนฯ

๒๕
๒๘
๗ และภาวะคุกคาม (Threats)
ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (Weakness)
อุปสรรค

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่
ละปีงบประมาณมีจำนวนจำกัด
ไม่เพียงพอสำหรับจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้กับองค์การสวัสดิการ
สังคมได้ครบถ้วนทุกองค์กร

องค์การสวัสดิการสังคมไม่เข้าใจ องค์การสวัสดิการสังคมขาดความคิด ภาคธุรกิจเอกชนขาดความสนใจ
เกี่ยวกับกระบวนการในการขอรับ ริเริ่มในการพัฒนาโครงการเชิง
ในการสนับสนุนงบประมาณ และ
การสนับสนุนเงินกองทุน เช่น
นวัตกรรม โครงการเฉพาะพื้นที่
ทรัพยากรเพื่อสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ การ
ทำรายงานผล ทำให้งานกองทุนไม่
บรรลุเป้าหมาย

ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มี
ความเชื่อว่าการจัดสวัสดิการ
สังคมเป็นหน้าทีข่ องรัฐ

- จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้หน่วยบริหารกองทุนฯ
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมผ่านสื่อออนไลน์
- ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การสวัสดิการ
สังคม

- จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้หน่วยบริหารกองทุนฯ
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์
- ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการสังคม

- จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้หน่วยบริหารกองทุนฯ
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมผ่านสื่อออนไลน์
- ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การสวัสดิการ
สังคม

จุดอ่อน
- เครื่องมือและ
อุปกรณ์ รวมถึงระบบ
ฐานข้อมูลไม่ทนั สมัย
และขาดการจัดการ
ให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบนั
- คู่มือการปฏิบัติงาน
ไม่ทันสมัย

- จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วย
บริหารกองทุนฯ
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ผ่านสื่อออนไลน์
- ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือการปฏิบตั ิ
งานกองทุนฯให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมแก่หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการสังคม

- จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้หน่วยบริหารกองทุนฯ
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์
- ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการสังคม

๒๙
อุปสรรค

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
แต่ละปีงบประมาณมีจำนวน
จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมได้
จุดอ่อน
ครบถ้วนทุกองค์กร
- การประชาสัมพันธ์งาน - พัฒนาสื่อและสร้างช่องทาง
กองทุนส่งเสริมสวัสดิการ ในการติดต่อสื่อสาร
สังคมไม่ครอบคลุมพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้มี
และกลุ่มเป้าหมาย
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรูเ้ กี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
- บุคลากรที่ได้รับ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
มอบหมายให้รับผิดชอบ กองทุนฯเพื่อการส่งเสริม
งานกองทุนของหน่วย
สวัสดิการสังคมและการ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ บริหารจัดการของกองทุนฯ
ในแผนยุทธศาสตร์
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
ระเบียบหลักเกณฑ์/
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
วิธีการเบิกจ่ายกองทุน
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
การจัดทำ ตรวจสอบ
บริหารเงินกองทุนและ
จัดเก็บเอกสารหลักฐาน องค์การสวัสดิการสังคม
ประกอบการเบิกจ่าย ไม่
สามารถตอบข้อซักถาม
ให้แก่องค์การสวัสดิการ
สังคมและคณะกรรมการ
ได้ชัดเจน รวดเร็ว

องค์การสวัสดิการสังคมไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ การ
ทำรายงานผล ทำให้งานกองทุนไม่
บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนาสื่อและสร้างช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

องค์
3 การสวัสดิการสังคมขาดความคิด ภาคธุรกิจเอกชนขาดความสนใจ
ริเริ่มในการพัฒนาโครงการเชิง
ในการสนับสนุนงบประมาณ และ
นวั
ทรัพยากรเพื่อสวัสดิการสังคม
0 ตกรรม โครงการเฉพาะพื้นที่

ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มี
ความเชื่อว่าการจัดสวัสดิการ
สังคมเป็นหน้าทีข่ องรัฐ

- พัฒนาสื่อและสร้างช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

- พัฒนาสื่อและสร้างช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

- พัฒนาสื่อและสร้างช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ
เพื่อการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและ
การบริหารจัดการกองทุนฯ
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการสังคม

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ
เพื่อการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและ
การบริหารจัดการของกองทุนฯ
- ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมแก่หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการสังคม

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ
เพื่อการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและ
การบริหารจัดการกองทุนฯ
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการสังคม

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุน
ฯเพื่อการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
และการบริหารจัดการกองทุนฯ
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การสวัสดิการ
สังคม

๓๐
อุปสรรค

จุดอ่อน
- คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด ไม่ค่อยให้
ความสำคัญในการ
ติดตามประเมินผลและ
การถอดบทเรียน ไม่มี
การกำหนดสัดส่วน
งบประมาณในการ
บริหารจัดการเพื่อใช้ใน
การนี้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
แต่ละปีงบประมาณมีจำนวน
จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมได้
ครบถ้วนทุกองค์กร
- พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะใน
ด้านการติดตามประเมินผล
และการถอดบทเรียน
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคมไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ การ
ทำรายงานผล ทำให้งานกองทุนไม่
บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะในด้าน
การติดตามประเมินผลและการถอด
บทเรียน
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคมขาดความคิด ภาคธุรกิจเอกชนขาดความสนใจ
ริเริ่มในการพัฒนาโครงการเชิง
ในการสนับสนุนงบประมาณ และ
นวัตกรรม โครงการเฉพาะพื้นที่
ทรัพยากรเพื่อสวัสดิการสังคม

ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มี
ความเชื่อว่าการจัดสวัสดิการ
สังคมเป็นหน้าทีข่ องรัฐ

- พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะในด้านการ
ติดตามประเมินผลและการถอด
บทเรียนเพื่อสร้างโครงการนวัตกรรม
- ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่
หน่วยบริหารเงินกองทุนและองค์การ
สวัสดิการสังคมในการสร้างโครงการ
นวัตกรรม

- พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะในด้าน
การติดตามประเมินผลและการ
ถอดบทเรียน
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การสวัสดิการ
สังคม

- พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะในด้าน
การติดตามประเมินผลและการถอด
บทเรียน
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการสังคม

บทที่ ๔
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จากผลการดำเนิ น งานที ่ผ ่ านมา สถานการณ์ ก ารพั ฒ นางานสวัส ดิ การสั งคมในปัจ จุ บั น
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกงอทุนฯ และภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมจากการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
กองทุ น หลั ก ที ่ เ ป็ น กลไกสนั บ สนุ น ขั บ เคลื ่ อ น การพั ฒ นาและจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม เพื ่ อ ลด
ความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พันธกิจ
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการสังคม
อย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานกองทุน เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็ง
และความอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
๓. เป้าประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ
๔. ผลผลิตและผลลัพธ์
๔.๑ ผลผลิต
๑) มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดสวัสดิการสังคม
๒) องค์การสวัสดิการสังคมสามารถนำเงินกองทุนไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่าง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔.๒ ผลลัพธ์
๑) องค์การสวัสดิการสังคมมีความพอใจต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ
๒) ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสมและมีความพอใจต่อ
โครงการที่กองทุนให้เงินสนับสนุน
๓) ข้อร้องเรียนจากองค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทุนลดลง
๕. ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม และจากการวิเคราะห์ภารกิจของกองทุน ภายใต้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด
จึ ง ได้ ก ำหนดยุ ท ธศาสตร์ เ พื ่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ ก ั บ ภารกิ จ การส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จากปัจจัยต่างๆ ที่วิเคราะห์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม

๓๒
๕.๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
๑) พัฒนาแนวทาง/คู่มือในการปฏิบัติงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้มีความ
ทันสมัย ถูกต้อง ครอบคลุม ทั้งด้านการวิเคราะห์และบริหารโครงการ การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ การระดมทุน
การส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเลขานุการกองทุนฯ ที่สามารถรองรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและนโยบายรัฐบาล
๒) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริหาร, คณะอนุกรรมการ
และบุคลากรของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ยุทธศาสตร์และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓) ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรม
๔) พัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม และภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมคุณภาพ
๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
๖) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ถ้องถิ่นและภาคประชาสังคม
๗) พั ฒ นาระเบี ย บ แนวทางที ่ เ อื ้ อ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย
เหมาะสม เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น และเชื ่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานอื่ น
เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
๒) พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๓) พั ฒ นาแผนบริ ห ารความเสี ่ ย งและแผนการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน เพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
๔) พั ฒ นาระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการและการบริ ห ารจั ด การกองทุ น โดยให้
ความสำคัญกับกลไกคณะกรรมการ ระบบสารสนเทศ และการมีส่วนร่วมขององค์การสวัสดิการสังคม
๕) การเสริมสร้างการพัฒนาบุคคลเพื่อการพัฒนา
๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗) พัฒนาแผนการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๓๓
๕.๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
พั ฒ นาสื ่ อ และสร้ า งช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื ่ อ สารที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม พื ้ น ที่
และกลุ่มเป้าหมาย

๓๔

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ พม. กับแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่๑๒

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม

ร่างแผนพัฒนา
การจัดสวัสดิการ
สังคมไทยฉบับที่ ๓

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุก
คนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและเสริมสร้างพลังเครือข่ายหุ้นส่วน
ทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์
พม. ๖๐-๖๔
(ปรับปรุง มี.ค. ๖๑)

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมบนพื้นฐานความ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคมุ้ กันและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและ
เครือข่าย

ยุทธศาสตร์
๒๐ ปี พส.

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสวัสดิการ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง

ยุทธศาสตร์
กองทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านสวัสดิการสังคมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์เสริมพลังทุกภาคส่วน สร้าง
หุ้นส่วนการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเงิน การ
คลังและการระดมทุนเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์บริการจัดการองค์กรสูค่ วาม
เป็นผู้นำทางสังคมด้วย
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถการบริหาร
จัดการองค์การ

และจัดสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพ
เครื่องมือและกลไกในการปฏิบตั ิการ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ผนึกกำลังทางสังคมเพือ่
เป็นกลไกในการพัฒนาสังคม

เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ พส.

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหาร
นโยบายและการบริการกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
บริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๓๕
ตารางแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาแนวทาง/คู่มือ
การปฏิบัติงานของ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

๑.๑ พัฒนาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
สำหรับคณะอนุกรรมการฯ
ของกองทุนและบุคลากรกองทุน
๑) จัดทำคู่มือประกอบการจัด
ประชุมพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลผลิต : คู่มือมีความ
ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจ
ง่าย สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามที่หลักเกณฑ์
กำหนด
ผลลัพธ์ : การปฏิบัติงาน
สำหรับคณะอนุกรรมการ
ฯ ของกองทุนและ
บุคลากรกองทุน แต่ละ
ด้านมีความถูกต้องตาม
กฎหมายระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด

คณะอนุกรรมการและ
บุคลากรของกองทุนฯ
สามารถปฏิบัตไิ ด้ถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่กำหนด

๒) คู่มือการระดมทุน
๓) คู่มือการถอดบทเรียน
และสังเคราะห์โครงการต้นแบบ
การจัดสวัสดิการสังคม
๔) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกองทุนฯ
- การวิเคราะห์โครงการ
- ยุทธศาสตร์สวัสดิการ
สังคมไทย
- การใช้จ่ายเงินกองทุน
- การติดตามประเมินผล
- ฯลฯ
๕) คู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศ

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

๑ เรื่อง
(๒๕0,000)

๑ เรื่อง
(๒๐๐,๐๐๐)
๑ เรื่อง
(200,000)
๑ เรื่อง
(๒๐๐,๐๐๐)

๑ เรื่อง

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

๓๖
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

๒. พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่คณะกรรมการ,
คณะอนุกรรมการ และ
บุคลากรของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม เพื่อการบริหาร
จัดการกองทุนให้เกิด
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

๑.๒ พัฒนาคู่มือสำหรับองค์การ ผลผลิต :
สวัสดิการสังคม
- คู่มือการขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุน
๑.๒.๑ คู่มือการขอรับการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการ สังคม
จัดสวัสดิการสังคม
- คู่มือการเขียนโครงการ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
๑.๒.๒ โครงการประชุมเชิง กองทุน
ปฏิบัติการจัดทำคู่มือการเขียน
ผลลัพธ์ : การดำเนินการ
โครงการ
ตามขั้นตอนยื่นขอรับการ
สนับสนุนเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้น
องค์กรสามารถเขียน
โครงการทีส่ อดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กองทุน
๒.๑ โครงการพัฒนา
ผลผลิต : เจ้าหน้าที่
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สามารถนำความรู้
สังคม ประจำปี ๒๕๖๓
ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กองทุนได้ดียิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
องค์การสวัสดิการสังคม
มีความเข้าใจในขั้นตอน
การขอรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุน และ
สามารถเขียนโครงการ
เพื่อเสนอขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุน
กองทุนส่งเสริมฯ ได้

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

๑ เรื่อง
(๒๐๐,๐๐๐)
(๘๕๐,๐๐๐)

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐
มีความรู้ความเข้าใจ
(๘๐๐,๐๐๐) (๑,๒๐๐,๐๐๐) (๑,๒๐๐,๐๐๐) (๑,๒๐๐,๐๐๐) (๑,๒๐๐,๐๐๐)
เพิม่ มากขึ้น

สนง.กสค.

๓๗
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

๓. ขยายความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

๒.๒ โครงการเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ยิ่งขึ้น

ผลผลิต :
คณะอนุกรรมการที่เข้า
ร่วมการอบรมสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานกองทุนฯ
ผลลัพธ์ :
คณะอนุกรรมการ
สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓.๑ โครงการถอดบทเรียนและ
สงเคราะห์องค์ความรูเ้ พื่อพัฒนา
โครงการสู่การสร้างนวัตกรรม
ต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคม
-ถอดบทเรียน
-สังเคราะห์องค์ความรู้
-มอบโล่เกียรติคณ
ุ แก่โครงการ
ต้นแบบระดับประเทศ

ผลผลิต :
- ได้องค์ความรู้
ของการจัดทำโครงการด้าน
สวัสดิการสังคม
- มีแนวทาง
การพัฒนาโครงการจัด
สวัสดิการสังคมอย่างเป็น
ระบบ
ผลลัพธ์ :
- นำองค์ความรู้
ที่ได้มาใช้ได้จริง
- ได้แนวทาง
การพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมต้นแบบ
สวัสดิการสังคมระดับพื้นที่
- มีโครงการต้นแบบ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖
ร้อยละของอนุกรรมการ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐
ที่เข้าร่วมโครงการ
(๑,๓๐๐,๐๐๐ (๑,๓๐๐,๐๐๐) (๑,๓๐๐,๐๐๐) (๑,๓๐๐,๐๐๐) (๑,๓๐๐,๐๐๐)
และผ่านการ
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

1.จำนวนองค์ความรู้ของ
การจัดทำโครงการด้าน
สวัสดิการสังคม
2.ระดับความสำเร็จของ
การถอดบทเรียนเพื่อการ
พัฒนาโครงการสู่
นวัตกรรมและสร้าง
ต้นแบบสวัสดิการสังคม
ระดับพื้นที่

สนง.กสค.

ตัวชี้วัด

๑ เรื่อง
(๑,๕๓๐,๐๐๐)

๓๘
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๓.๒ โครงการความร่วมมือ
๑ พื้นที่ ๑ สถาบันวิชาการ
- พัฒนาองค์การ
- พัฒนาคน
- พัฒนาโครงการสู่งาน
นวัตกรรม

๔. พัฒนาศักยภาพ
องค์การสวัสดิการสังคม
เพื่อการจัดสวัสดิการ
สังคมคุณภาพ

เป้าหมายหลัก

ผลผลิต : มี MOU
ร่วมกับสถาบันวิชาการใน
พื้นที่
ผลลัพธ์ : มีการ
ขับเคลื่อนงานตาม MOU
อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๓ โครงการถอดบทเรียน
ผลผลิต : มีแนวทางการ
พัฒนาโครงการ
เพื่อการพัฒนาโครงการ
และนวัตกรรมต้นแบบ
สู่นวัตกรรมและสร้างต้นแบบ
สวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคมระดับพื้นที่
ระดับพื้นที่
ผลลัพธ์ : นำแนวทาง
การพัฒนาโครงการ
และนวัตกรรมต้นแบบ
สวัสดิการสังคม
ระดับพื้นที่
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์การ ผลผลิต : องค์การ
สวัสดิการสังคม สามารถ
สวัสดิการสังคม
นำความรู้ที่ได้รับไป
- ความรู้สวัสดิการสังคม
ขับเคลื่อนงานของ
- ความรู้ยุทธศาสตร์กองทุน
กองทุนฯ ได้ดียิ่งขึ้น
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม,
ผลลัพธ์ : สามารถร่วม
ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ขับเคลื่อนงานของ
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
กองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงการ และการบริหาร
โครงการแบบบูรณาการ ฯลฯ

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๒

ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำ MOU ร่วมกับ
สถาบันวิชาการในพื้นที่

จำนวนองค์ความรู้
ของการจัดทำโครงการ
ด้านสวัสดิการสังคม

- ร้อยละขององค์การ
ร้อยละ ๘๐
สวัสดิการสังคมที่เข้าร่วม (๑,๑๕๐,๐๐๐)
โครงการ
ร้อยละ ๓๐
- ร้อยละขององค์การ
สวัสดิการสังคมที่เข้าร่วม
โครงการสามารถจัดทำ
โครงการเสนอขอรับการ
สนับสนุน

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
มีแผน
ปฏิบัติงาน
ตาม MOU
ร่วมกัน
(๔๐,๐๐๐)

ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

สนง.กสค.

(๑,๑๕๐,๐๐๐)

(๑,๑๕๐,๐๐๐)

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๖๕

๑ เรื่อง
(๒,๐๐๐,๐๐๐)

๓๙
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
๕. การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคม

๖. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

โครงการสนับสนุนเงินทุน
ผลผลิต : ให้การ
ในการจัดทำโครงการขององค์การ สนับสนุนองค์การ
สวัสดิการสังคมในระบบปกติ
สวัสดิการสังคมในการ
ดำเนินโครงการด้านการ
จัดสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ : ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการสวัสดิการสังคม
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
โครงการการสนับสนุน
ผลผลิต : ให้การ
การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อสร้าง สนับสนุนองค์การ
ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น สวัสดิการสังคมในการ
และภาคประชาสังคมในระบบ
ดำเนินโครงการด้านการ
กระจายสู่ภมู ิภาคและท้องถิ่น
จัดสวัสดิการสังคมใน
ระบบกระจายสู่ภมู ิภาค
และท้องถิ่น
ผลลัพธ์ : ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการสวัสดิการสังคม
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณา
และได้รับการสนับสนุน
เมื่อเทียบกับ
แผนปฏิบัติการ

ร้อยละของโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณา
และได้รับการสนับสนุน
เมื่อเทียบกับแผน
ปฏิบัติการ

ปี ๒๕๖๒
ร้อยละ
๑๐๐

ปี ๒๕๖๓
ร้อยละ
๑๐๐

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ
๑๐๐

ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ
๑๐๐

ปี ๒๕๖๖
ร้อยละ
๑๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

(๘,๐๐๐,๐๐๐) (๑๐,๐๐๐,๐๐๐) (๑๐,๐๐๐,๐๐๐) (๑๐,๐๐๐,๐๐๐) (๑๐,๐๐๐,๐๐๐)

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

(๖๐,๗๐๐,๐๐๐) (๙๗,๐๐๐,๐๐๐) (๙๗,๐๐๐,๐๐๐) (๙๗,๐๐๐,๐๐๐) (๙๗,๐๐๐,๐๐๐)

สนง.กสค.

๔๐
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๗. พัฒนาระเบียบ
แนวทางที่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการกองทุนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

๗.๑ การพัฒนาระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการระดมทุน
เพื่อนำเงินบริจาคเข้ากองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ผลผลิต : ได้แนวทาง
ในการระดมทุน
ผลลัพธ์ : หน่วยงานและ
ภาคีเครือข่าย มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถ
นำไปใช้ในการระดมทุน
ได้

ได้ระเบียบ หลักเกณฑ์
หรือแนวทางที่เอื้อต่อ
การระดมทุนเพื่อนำเงิน
บริจาคเข้ากองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

๗.๒ กิจกรรมพัฒนาแนวทางและ ผลผลิต : ได้แนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนการ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่
ดำเนินงานของกองทุน
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ
ผลลัพธ์ : การจัดทำ
โครงการขององค์การ
สวัสดิการสังคมมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปี ๒๕๖๒

๑ เรื่อง
(๖๐,๐๐๐)

ปี ๒๕๖๓
๑ เรื่อง
(๖๐,๐๐๐)

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

๔๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๑. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุน
และเชื่อมโยงฐานข้อมูล
กับหน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

๑.๑ กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานกองทุนฯ

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทั้ง
ร้อยละของอุปกรณ์
Hardware และ
คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อ
Software ที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน

๑.๒ กิจกรรมแผนการรับและ
จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อพัฒนาระบบและ
สามารถดำเนินการ
จ่ายเงินและการรับเงิน
ของกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้
ครบทุกกิจกรรม
ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล/
กระทรวงการคลัง
ผลผลิต : มีแผนพัฒนา
กองทุนฯ และแผนปฏิบัติ
การประจำปี และนำไปใช้
ได้จริง
ผลลัพธ์ : การบริหาร
จัดการกองทุนฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของกองทุน

๒.พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนและจัดทำแผน
ของกองทุนส่งเสริมการ - แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
จัดสวัสดิการสังคมและ
แผนปฏิบัติการประจำปี
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติการประจำปี
- แผนบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทลั และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๒
ร้อยละ ๙๐

จำนวนกิจกรรมสามารถ ๑๒ กิจกรรม
ดำเนินการจ่ายเงินและ
รับเงินของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ระดับความสำเร็จของ
แผนฯ ได้รับ
การจัดทำแผนพัฒนา
ความเห็นชอบ
กองทุนส่งเสริมการจัด
จาก
สวัสดิการสังคมและ
คณะกรรมการ
แผนปฏิบัติการประจำปี บริหารกองทุน
(๗๕๐,๐๐๐)

ปี ๒๕๖๓
ร้อยละ ๙๐
(๘๓,๐๐๐)

ครบทุก
กิจกรรม

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๖๖
ร้อยละ ๙๐

ครบทุก
กิจกรรม

ครบทุก
กิจกรรม

ครบทุก
กิจกรรม

แผนฯ ได้รับ แผนฯ ได้รับ แผนฯ ได้รับ แผนฯ ได้รับ
ความเห็นชอบ ความเห็นชอบ ความเห็นชอบ ความเห็นชอบ
จาก
จาก
จาก
จาก
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน บริหารกองทุน บริหารกองทุน บริหารกองทุน
(๘๐๐,๐๐๐) (๘๐๐,๐๐๐) (๘๐๐,๐๐๐)) (๘๐๐,๐๐๐)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

สนง.กสค.

สนง.กสค.

๔๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๓. พัฒนาแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
และการบริหารองค์การ
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๔. พัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผล
โครงการและการบริหาร
จัดการกองทุน โดยให้
ความสำคัญกับกลไก
คณะกรรมการ ระบบ
สารสนเทศ และการมี
ส่วนร่วมขององค์การ
สวัสดิการสังคม

๔.๑ โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผล
- จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านการเงิน
- จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
และผลการปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน)
- สร้างระบบและเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลโครงการ

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ผลผลิต :
ได้แผนบริหารความเสี่ยง
๑. แผนบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมการจัด
กองทุน
สวัสดิการสังคม
๒. รายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของกองทุน
ผลลัพธ์ :
๑. การบริหารกองทุนฯ
มีความเสี่ยงลดลงได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด
๒. การบริหารกองทุนมี
ระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพ
ผลผลิต :
ได้ระบบติดตามและ
- รายงานผลการดำเนินงาน
ประเมินผลกองทุน
ด้านการเงิน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
มีความครบถ้วนถูกต้อง
สังคม
- รายงานผลการดำเนินการ
ด้านการปฏิบัติงานมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
ผลลัพธ์ :
- คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้
ในการบริหารจัดการกองทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค สามารถเข้าถึงและ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
การบริหาร การบริหาร
กองทุนลด กองทุนลด
ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงได้ตาม เสี่ยงได้ตาม
เป้าหมายที่ เป้าหมายที่
กำหนด
กำหนด
(๒๐,๐๐๐) (๑๐๐,๐๐๐)

๑ ระบบ

(๑,๒๐๐,๐๐๐)

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
การบริหาร
กองทุนลด
ระดับความ
เสี่ยงได้ตาม
เป้าหมายที่
กำหนด
(๑๐๐,๐๐๐)

ปี ๒๕๖๕
การบริหาร
กองทุนลด
ระดับความ
เสี่ยงได้ตาม
เป้าหมายที่
กำหนด
(๑๐๐,๐๐๐)

ปี ๒๕๖๖
การบริหาร
กองทุนลด
ระดับความ
เสี่ยงได้ตาม
เป้าหมายที่
กำหนด
(๑๐๐,๐๐๐)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

สนง.กสค.

๔๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๔.๒ ตรวจสอบการบริหารจัด
การเงินตามระเบียบของกองทุนฯ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินและ
ผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ
สวัสดิการสังคมที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ระเบียบ
กำหนด

ผลผลิต : รายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในของ
กรม/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ที่ตรวจสอบกองทุนฯ
ผลลัพธ์ : กองทุนฯ
ดำเนินงานบริหารจัด
การเงินตามระเบียบของ
กองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์
กฎหมาย
กำหนดอย่างถูกต้อง
ได้รับคำแนะนำจากการ
ตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่
รับมอบหมาย ตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ที่ระเบียบกำหนด รวมถึง
การรายงานตาม
ข้อเสนอแนะภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนได้รับ
การตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบ
ที่กำหนด

ปี ๒๕๖๒
๑ ครั้ง

ปี ๒๕๖๓
๑ ครั้ง

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๑ ครั้ง

ปี ๒๕๖๕
๑ ครั้ง

ปี ๒๕๖๖
๑ ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค. ร่วมกับ
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

๔๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

๕. การเสริมสร้างการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อการ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๔.๓ โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ขององค์การสวัสดิการสังคมต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนประจำปี
งบประมาณปัจจุบัน

ผลผลิต : สรุปรายงานผล
การวิเคราะห์จากการ
สำรวจความพึงพอใจของ
องค์การสวัสดิการสังคม
ต่อการดำเนินงานของ
กองทุน
ผลลัพธ์ : คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ทราบ
ผลการสำรวจและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำผล
การวิเคราะห์ไปปรับปรุง
แก้ไข
ผลผลิต : กองทุนฯ
มีแผนพัฒนารายบุคคล
และสามารถพิจารณา
ให้ค่าตอบแทนประจำปี
ผลลัพธ์ :เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
มีกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
ผลผลิต : บุคลากรได้รับ
การพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
มีทักษะในการปฏิบตั ิงาน

- ร้อยละของความ
พึงพอใจขององค์การ
สวัสดิการสังคมต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ

๕.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี

๕.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๘๕

ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๕

ปี ๒๕๖๖
ร้อยละ ๘๕

นำเสนอ
คณะกรรม
การบริหาร
กองทุน

นำเสนอ
คณะกรรม
การบริหาร
กองทุน

นำเสนอ
คณะกรรม
การบริหาร
กองทุน

สนง.กสค.

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕
(๑๗๘,๒๐๐)

ร้อยละ ๒๐

สนง.กสค.

ปี ๒๕๖๒
ร้อยละ ๘๕

ปี ๒๕๖๓
ร้อยละ ๘๕

ระดับความสำเร็จ
ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล

นำเสนอ
คณะกรรม
การบริหาร
กองทุน

นำเสนอ
คณะกรรม
การบริหาร
กองทุน

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิม่ ขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

๔๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

๖. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศให้มีความทันสมัย
เหมาะสม สามารถรองรับการใช้
งานของกองทุนฯ

๗.พัฒนาแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

จัดทำ/ทบทวนกรอบอัตรากำลัง
ของกองทุนฯ

ผลผลิต : มีระบบ
ฐานข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว
และสามารถใช้งานได้จริง
ผลลัพธ์ : หน่วยบริหาร
กองทุนสามารถเข้าถึง
และใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์
ผลผลิต :กองทุนฯ
มีอัตรากำลัง
ผลลัพธ์ : กองทุนฯ
มีอัตรากำลังที่สอดคล้อง
กับปริมาณงาน

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๑ ระบบ

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖

ระดับความสำเร็จในการ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
(๑,๐๐๐,๐๐๐)
และระบบสารสนเทศให้
เหมาะสม สามารถ
รองรับการใช้งานของ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ระดับความสำเร็จในการ
มีกรอบ
มีกรอบ
มีกรอบ
มีกรอบ
มีกรอบ
จัดทำ/ทบทวนกรอบ
อัตรากำลังที่ อัตรากำลัง อัตรากำลัง อัตรากำลังที่ อัตรากำลังที่
อัตรากำลังของกองทุน
สอดคล้อง ที่สอดคล้อง ที่สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้องกับ
กับภารกิจ กับภารกิจ
กับภารกิจ กับภารกิจ
ภารกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

สนง.กสค.

๔๖
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๑.พัฒนาสื่อและสร้าง

การสร้างช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- พัฒนาเว็บไซต์กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อการเข้าถึงง่าย และ
ครอบคลุม (ข้อมูลข่าวสารความรู้-บริการ)

ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายหลัก

ผลผลิต :
- มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารมากขึ้น
- มีภาคีเครือข่ายในการ
เผยแพร่
ผลลัพธ์ :
- คณะกรรมการ
อนุกรรมการ องค์การ
- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ สวัสดิการสังคม และภาคี
เช่น Facebook, กลุม่ Line เครือข่ายรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
และ e-mail
กองทุนส่งเสริมการจัด
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการสังคมดีขึ้น
ข้อมูล/ความรู้
- องค์การสวัสดิการสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ และภาคีเครือข่ายรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จังหวัด ทำหน้าที่สื่อสาร
ดำเนินงานกองทุนส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
การจัดสวัสดิการสังคม
และสร้างการรับรู้เกีย่ วกับ
ดีขึ้น
งานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัด
มีช่องทางเพิ่มขึ้นเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารกับกองทุนที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และการเผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และงานนวัตกรรมเกี่ยวกับกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
๓ ช่องทาง ๔ ช่องทาง ๔ ช่องทาง ๕ ช่องทาง ๕ ช่องทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กสค.

บทที่ ๕
การแปลงแผนพัฒนากองทุนฯ สู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เป็นแผนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างกว้างขวางผ่านกระบวนการ
จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคม ซึ่งเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็ น
การร่วมเสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไขของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนำมาตอบสนอง
ความต้องการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จนแผนมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่ง ตลอดจน
มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลปัจจุบัน โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการ
สังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนา
กองทุ น ฯ ฉบั บ นี ้ จึ ง กำหนดแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ อั น เป็ น การแปลงแผน พั ฒ นากองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
การนำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
รองรับการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในแต่ละปี
๒. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนฯ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์การสวัสดิการสังคมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุน และสามารถจัดทำ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๔. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดประชุมอบรม สัมมนา เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๕. การประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผ่านช่องทาง
สื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้องค์การสวัสดิการสังคมตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ
และผลการดำเนินงานที่องค์การสวัสดิการสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ และนำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ต่อไป
๖. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ด้านการเงิน การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และการสร้างระบบและเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๔๘
๗. การระดมทุน
นอกเหนือจากการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีแล้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กองทุนฯ
จะต้องมีการระดมทุนเพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้บริจ าคเงินให้แก่กองทุนในการลดหย่อนภาษี การขอรับการสนับสนุน
โดยนำรายได้จากการจำหน่ายสลากการกุศลมาใช้เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานกองทุน ทั้งนี้ให้มีการระดมทุน
ในส่วนกลาง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการระดมทุนในระดับจังหวัด
๘. กลไกการบริหารจัดการ
๘.๑ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น มี อ ำนาจในการบริ ห ารงานและอนุม ั ต ิก ารจ่ ายเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เป็นกลไกสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการการกองทุนให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานในแต่ละปี
๘.๒ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
เป็นกลไกสำคัญที่คณะกรรมการบริหารกองทุนได้กระจายอำนาจโดยมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ให้แก่คณะอนุกรรมการรบริหารกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัด นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม
การจั ด ทำโครงการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม และติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการในพื ้ น ที ่ ซึ ่ ง ทำให้
การดำเนินงานของกองทุนเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและกระทำได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการและการสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
๘.๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่โดยตรง
ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนากองทุนและแผนปฏิบัติงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๙. การติดตามประเมินผล
๙.๑ รูปแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน โดยพัฒนาระบบการรายงาน
และการติดตามประเมินผลภายในโดยตัวองค์กรผู้รับทุนและองค์กรผู้ให้ทุน และการประเมินภายนอก โดยจ้าง
สถาบั น การศึ ก ษาทำการติ ด ตามประเมิ น ผลในภาพรวมทั ้ ง ประเทศ ทั ้ ง นี ้ เ น้ น กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามผลในรูปแบบต่าง ๆ
๘.๒ กลไกการติดตาม ประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีอำนาจหน้าที่ในการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานกองทุ น จึ ง เป็ น กลไกสำคั ญ ในการกำกั บ ดู แ ล
ให้การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

แผนปฏิบัติการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔๙

แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนา
แนวทาง/คู่มือ
การปฏิบัติงาน
ของกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

๑.๑ จัดทำคู่มือ
ประกอบการ
ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ
ที่ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคม

เพื่อให้กองทุนฯ
มีคู่มือที่มี
มาตรฐานการใช้
งานเหมาะสม
ชัดเจน เข้าใจง่าย

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา

คู่มือมีความชัดเจน ๑. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการ
ม.ค. - ก.ย.
เหมาะสม เข้าใจ
๖๓
ปฏิบัติงานกองทุนฯ
ง่าย สามารถ
- ครัง้ ที่ ๑ (ม.ค. ๖๓)
ปฏิบัติงานได้ตามที่
- ครัง้ ที่ ๒ (ก.พ. ๖๓)
หลักเกณฑ์กำหนด
- ครัง้ ที่ ๓ (มี.ค. ๖๓)
๒. จั ด ส่ ง ร่ า งคู ่ ม ื อ ให้ จ ั ง หวั ด เพื ่ อ ให้ ค วาม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ (เม.ย.๖๓)
๓. รวบรวมความคิดเห็นจากจังหวัด และ
นำเสนอคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๔ (พ.ค.๖๓)
๔. จัดพิมพ์คู่มือ (มิ.ย. – ก.ค. ๖๓)
๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ส.ค. – ก.ย. ๖๓)

งบประมาณ
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ของโครงการ
การดำเนิน
กิจกรรม
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ระดับ
ความสำเร็จ
ในการจัดทำ
คู่มือ
ประกอบการ
พิจารณา
กลั่นกรอง
โครงการ
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
จากองทุนฯ
(ระดับ ๕)

๕๐
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๑.๒ พัฒนาคูม่ ือ
สำหรับองค์การ
สวัสดิการสังคม
๑.๒.๑ คู่มือการ
ขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อสร้างความรู้ กองทุนฯ
ความเข้าใจให้กับ มีคู่มือที่มีมาตรฐาน
องค์การสวัสดิการ ชัดเจน เข้าใจง่าย
สังคมในการขอรับ
การสนับสนุนจาก
กองทุนฯ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ต.ค.๖๒ –
๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการขอรับ
ก.ค.๖๓
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ (ต.ค. ๖๒)
๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ
- ครั้งที่ ๑ (พ.ย. ๖๒)
- ครั้งที่ ๒ (ธ.ค. ๖๒)
- ครั้งที่ ๓ (ม.ค. ๖๓)
๓. จัดส่งร่างคู่มือให้ ผู้แทนองค์การสวัสดิ ก าร
สังคม เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(ก.พ.-มี.ค.๖๓)
๔. รวบรวมความคิดเห็นจากจังหวัด และ
นำเสนอคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๔ (เม.ย.๖๓)
๔. จัดพิมพ์คมู่ ือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(พ.ค.-ก.ค. ๖๓)

งบประมาณ
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ของโครงการ
การดำเนิน
กิจกรรม
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ระดับ
ความสำเร็จ
ในการจัดทำ
คู่มือ
การขอรับการ
สนับสนุน
เงินกองทุนฯ
(ระดับ ๕)

๕๑
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนา
แนวทาง/คู่มือ
การปฏิบัติงาน
ของกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

๑.๒.๒ โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำคู่มือการเขียน
โครงการ

เพื่อให้องค์การ
สวัสดิการสังคม
มีความเข้าใจ
ในการเขียน
โครงการเสนอ
ขอรับ
การสนับสนุน
จากกองทุนฯ

เป้าหมาย
กองทุนฯ
มีคู่มือที่มีมาตรฐาน
ชัดเจน เข้าใจง่าย

ขั้นตอน

ระยะเวลา

๑. ขออนุมัติหลักการโครงการ (ธ.ค.๖๒)
ธ.ค.๖๒ –
๒. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ เชิญเข้าร่วม
ส.ค.๖๓
โครงการ รวมทั้งการประสานงานการจัด
โครงการ (ม.ค. – ก.พ. ๖๒)
๓. จัดโครงการ (มี.ค.๖๒)
กลุ่มเป้าหมาย รวม ๑๘๒ คน ประกอบด้วย
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ จำนวน ๑๐ คน
- คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
กรุงเทพมหานครและจังหวัด ๆ ละ ๑ คน
รวม ๗๗ คน
- ข้าราชการหรือพนักงานกองทุนฯ จังหวัด
จังหวัดละ ๑ คน รวม ๗๗ คน
- ข ้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ พ น ั ก ง า น ก อ ง ทุ น
ส่วนกลาง จำนวน ๑๘ คน
๔. รวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการ
เขียนโครงการ (เม.ย.-พ.ค. ๖๓)
๕. จัดพิมพ์คู่มือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(มิ.ย.-ส.ค. ๖๓)

งบประมาณ
(บาท)
๘๕๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน
กสค.

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
ของโครงการ ความสำเร็จ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
จำนวนที่
กำหนด

ระดับ
ความสำเร็จ
ในการจัดทำ
คู่มือ
การเขียน
โครงการ
(ระดับ ๕)

๕๒
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒. พัฒนา
ศักยภาพและ
เสริมสร้าง
ความรู้
ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรม
การและ
บุคลากร
ของกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการ
สังคมเพื่อการ
บริหารจัดการ
กองทุนให้เกิด
ประสิทธิภาพ

๒.๑ โครงการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนสามารถนำ
ความรู้ ที่ได้รับไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุน
ได้ดยี ิ่งขึ้น

บุคลากรกองทุนฯ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอน
๑. ขออนุมัติหลักการโครงการ (ต.ค.๖๒)
๒. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ เชิญเข้าร่วม
โครงการ รวมทั้งการประสานงานการจัด
โครงการ (พ.ย. - ธ.ค. ๖๒)
๓. จัดโครงการ (ม.ค. - ก.พ.๖๓)
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
- ข้าราชการและพนักงานกองทุนฯ ใน
ส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๗ จว. ๆ ละ
๒ คน
- ข้าราชการและพนักงานกองทุนฯ ใน
ส่วนกลาง รวม ๑๘ คน
รวม ๑๗๒ คน
๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ (มี.ค.๖๓)
๕. นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(เม.ย.๖๓)

ระยะเวลา
ต.ค.๖๒ –
ก.ย.๖๓

งบประมาณ
(บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน
กสค.

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง
ของโครงการ ความสำเร็จ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
จำนวนที่
กำหนด

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่ม
มากขึ้น
(ร้อยละ ๘๐)

๕๓
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง
ของโครงการ

๒.2 โครงการเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่
คณะอนุกรรมการ
เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคมให้แก่
คณะอนุกรรมการ
เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น

1.ผู้แทน
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 76 จังหวัด
และกรุงเทพ มหานคร
จังหวัดละ 3 คน
รวม 231 คน
2. ข้าราชการ
พนักงานงานกองทุน
ส่วนกลาง และ
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน
49 คน
รวมทั้งสิ้น 280 คน

1. ขออนุมัติหลักการโครงการ
(ธันวาคม 2562)
2. มีหนังสือไปยังจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เพื่อเชิญผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร (มกราคม 2563)
3.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
(กุมภาพันธ์ 2563)
4.ดำเนินการจัดโครงการ
(กุมภาพันธ์ 2563)
5.สรุปผลการจัดโครงการและรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมทราบ (มีนาคม - เมษายน
2563)

ธ.ค.62 –
เม.ย.63

๑,๓๐๐,๐๐๐

สำนักงาน
กสค.

กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
จำนวนที่
กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละของ
อนุกรรมการ
ที่เข้าร่วม
โครงการและ
ผ่านการ
ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์
โครงการ

๕๔
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๓. ขยาย
ความร่วมมือ
กับภาคี
เครือข่าย
เพื่อสนับสนุน
การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
นวัตกรรม

1.โครงการถอด
บทเรียนและ
สงเคราะห์องค์
ความรู้เพื่อพัฒนา
โครงการสู่การสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ
การจัดสวัสดิการ
สังคม
-ถอดบทเรียน
-สังเคราะห์องค์
ความรู้
-มอบโล่เกียรติคณ
ุ แก่
โครงการต้นแบบ
ระดับประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ของการ
จัดทำโครงการ
ด้านสวัสดิการ
สังคมและมี
แนวทาง
ในการพัฒนา
โครงการจัด
สวัสดิการสังคม
อย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย
1. โครงการต้นแบบ
ระดับประเทศ
จำนวน 20
โครงการ
2. ได้องค์ความรู้
อย่างน้อย ๑ เรื่อง

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1. ขออนุมัติหลักการโครงการ (ธ.ค. 62)
ธ.ค.62 2. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
ก.ย.63
ต้นแบบระดับจังหวัด และระดับภาค (ม.ค. 63)
3. มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
คัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด ๆ
ละ 1 โครงการ (ม.ค. - ก.พ. 63)
4. มีหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อเชิญ
ผู้แทนจังหวัดและผู้แทนองค์กรที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัด
ประเภทละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาค (มี.ค. 63)
5.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อ
คัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาค (มี.ค. 63)
6. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการต้นแบบ
ระดับภาคจำนวน 39 โครงการ (เม.ย. 2563)
7. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
ต้นแบบระดับประเทศ (เม.ย. 2563)
8. ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการต้นแบบ
ระดับภาคเบื้องต้นก่อนคัดเลือกโครงการ
ต้นแบบระดับประเทศ (พ.ค. - ส.ค. 63)
๙. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ เพื่อคัดเลือกโครงการต้นแบบ
ระดับประเทศ จำนวน 20 โครงการ (ก.ย. 63)
๑๐. มอบโล่เกียรติคุณให้กับโครงการต้นแบบ
ระดับประเทศ

งบประมาณ
(บาท)
๑,๕๓๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ของโครงการ
การดำเนิน
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
1.จำนวนองค์
ความรู้ของ
การจัดทำ
โครงการด้าน
สวัสดิการ
สังคม
2.ระดับ
ความสำเร็จ
ของการถอด
บทเรียนเพื่อ
การพัฒนา
โครงการสู่
นวัตกรรม
และสร้าง
ต้นแบบ
สวัสดิการ
สังคมระดับ
พื้นที่

๕๕
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
๔. การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดสวัสดิการ
สังคม

โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนเงินทุนใน
การจัดทำโครงการ
ขององค์การ
สวัสดิการสังคม
ในระบบปกติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัด
สวัสดิการสังคม
และการปฏิบัติงาน
ด้านการจัด
สวัสดิการสังคมใน
ระบบปกติ

องค์การสวัสดิการ
สังคมที่กระจาย
อยู่ทั่วประเทศและ
องค์กรสาธารณประโยชน์
ในต่างประเทศ
จำนวน
๑๕ องค์กร/
โครงการ

ขั้นตอน
ส่วนกลาง
๑. สนง.พมจ./ สำนักพัฒนาสังคม กทม.
พิจารณาโครงการเบื้องต้นก่อนส่ง
ส่วนกลาง (ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๒. ฝ่ายเลขานุการพิจารณาโครงการเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๓. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ พิจารณาเห็นชอบโครงการ
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๔. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการ (ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๕. องค์กรทำสัญญารับเงินอุดหนุน
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๖. กองทุนโอนเงินให้องค์กร
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๗. องค์กรดำเนินโครงการตามทีไ่ ด้รับอนุมัติ
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
องค์กรฯ ต่างประเทศ
๑. สถานเอกอัครราชทูตพิจารณาโครงการ
เบื้องต้นก่อนส่งกรมการกงสุลเพื่อส่งต่อมา
ยังกองทุนส่วนกลาง (ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)

๒. ฝ่ายเลขานุการพิจารณาโครงการเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)

ระยะเวลา
ต.ค.๖๒ ก.ย.๖๓
* เนื่องจาก
มีการ
ดำเนินการ
ตลอดปี
จึงไม่
สามารถ
กำหนด
ช่วงเวลาได้

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ของโครงการ
การใช้จ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละของ
โครงการ
ที่ผ่านการ
พิจารณาและ
ได้รับการ
สนับสนุน
เมื่อเทียบกับ
แผนปฏิบัติการ

๕๖
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

๓. คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง
โครงการฯ ขององค์กรฯ ต่างประเทศ
พิจารณาเห็นชอบโครงการ
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๔. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการ (ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๕. แจ้งผลการพิจารณาผ่านกรมการกงสุล
และสถานเอกอัครราชทูต
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๖. องค์กรทำสัญญารับเงินอุดหนุน
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๗. กองทุนโอนเงินให้องค์กร
(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๕. การ
การสนับสนุนการจัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย องค์การสวัสดิการ
๑. แจ้งกรอบวงเงินและโอนเงินให้จังหวัด
เสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมเพื่อ ในการจัดสวัสดิการ สังคมในพื้นที่จังหวัด
(ต.ค.-พ.ย.๖๒)
ความเข้มแข็ง สร้างความเข้มแข็ง สังคมและการ
และองค์กรปกครอง ๒. จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ของชุมชน
ของชุมชน ท้องถิ่น ปฏิบัติงานด้านการ ส่วนท้องถิ่น จำนวน
บริหารกองทุนจังหวัด เพื่อจัดทำ
ท้องถิ่น และ และภาคประชาจัดสวัสดิการสังคม ๘๐๐ องค์กร/
แผนปฏิบัติงาน พิจารณาอนุมตั ิ
ภาคประชา สังคมในระบบ
ในระบบกระจายสู่
โครงการ (ธ.ค.๖๒-เม.ย.๖๓)
โครงการ
สังคม
กระจายสู่ภมู ิภาค
ภูมิภาคและ
๓. องค์กรดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับ
และท้องถิ่น
ท้องถิ่น
อนุมัติ (ธ.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
๔. จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาให้ สำนักงาน
กสค. ทราบ (เม.ย.๖๓)
๕. จังหวัดจัดเวทีประชาคมระดมความ
คิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็น
และเชิงพื้นที่ในปี ๒๕๖๓ (พ.ค.-ก.ย.๖๓)

ระยะเวลา

ต.ค.๖๒ ก.ย.๖๓

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

๙๗,๐๐๐,๐๐๐

สำนักงาน
กสค.

การใช้จ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้

ร้อยละของ
โครงการ
ที่ผ่านการ
พิจารณาและ
ได้รับการ
สนับสนุน
เมื่อเทียบกับ
แผนปฏิบัติการ

๕๗
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๖. พัฒนา
ระเบียบ
แนวทางที่
เอื้อต่อการ
บริหาร
จัดการ
กองทุนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การพัฒนาระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เอื้อ
ต่อการระดมทุนเพื่อ
นำเงินบริจาคเข้า
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
หน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
ระดมทุนเข้า
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

ได้ระเบียบ
หลักเกณฑ์ หรือ
แนวทางที่เอื้อต่อ
การระดมทุนเพื่อนำ
เงินบริจาคเข้า
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
อย่างน้อย ๑ เรื่อง

ขั้นตอน
1. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อทบทวนปรับปรุงระเบียบ หรือหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน จำนวน 4 ครั้ง
(พ.ย. ๖๒ – เม.ย. 6๓)
2. นำร่างระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการระดมทุน เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
(พ.ค. – มิ.ย. 63)

ระยะเวลา
พ.ย. ๖๒ มิ.ย. ๖๓

งบประมาณ
(บาท)
๖๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง
ของโครงการ

สำนักงาน
กสค.

การดำเนิน
กิจกรรม
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ได้ระเบียบ
หลักเกณฑ์
หรือแนวทาง
ที่เอื้อต่อการ
ระดมทุนเพื่อ
นำเงินบริจาค
เข้ากองทุน
ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม

๕๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จา่ ยเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
๑. พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้
มีความ
ทันสมัย
เหมาะสม
เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ
กองทุน และ
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่น
เพื่อใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

๑.๑ กิจกรรม
การจัดหาอุปกรณ์
สารสนเทศ
เพื่อรองรับ
การดำเนินงาน
ของกองทุนฯ

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์
Hardware และ คอมพิวเตอร์เพื่อ
Software
ทดแทนเครื่องเดิมที่
มีอายุการใช้งานเกิน
๕ ปี เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
กองทุนฯ

๑. ขออนุมัติหลักการ (พ.ย. ๖๒)
๒. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถซื้อ
ทดแทนได้ (ธ.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓)
๓. ตรวจรับพัสดุ (ก.พ. ๖๓)
๔. เบิกจ่ายเงินให้ร้านค้า (มี.ค. ๖๓)

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. ๖๒ –
มิ.ย. ๖๓

๘๓,๓๐๐

สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ของโครงการ
การจัดซื้อ
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
ภายใน
ระยะเวลาที่
กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละ ๙๐
ของจำนวน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อตาม
แผนการใช้
จ่ายเงิน
ที่กำหนด

๕๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จา่ ยเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
๑.๒ กิจกรรม
แผนการรับและ
การจ่ายเงินของ
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๑. เพื่อพัฒนา
ระบบการจ่ายเงิน
และการรับเงิน
ของกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้
ได้ครบทุก
กิจกรรม
ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง
๒. เพื่อให้
สามารถ
ดำเนินการ
จ่ายเงินและการ
รับเงินของ
กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคม
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลัง
กำหนด

เพื่อให้สามารถ
พัฒนาระบบการ
จ่ายเงินและรับเงิน
ของกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ครบทุกกิจกรรม
ตามนโยบาย
รัฐบาล/
กระทรวงการคลัง

๑. ทำหนังสือขออนุมัติ (ต.ค. ๖๒ - ก.ย.
๖๓)
๒ ทำหนังสือขอเบิกจ่ายเงินเสนอผู้มีอำนาจ
ลงนามอนุมัติ (ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓)
๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ (ต.ค. ๖๒-ก.ย.๖๓)
๔. บันทึกการเบิกจ่ายเงินในระบบ
(ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓)
๕. จัดพิมพ์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
(ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓)
๖. ดำเนินการโอนเงินในระบบ
(ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓)
๗. ออกรายงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓)

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๓

-

สำนักงาน
กสค.

* เนื่องจาก
มีการ
ดำเนินการ
ตลอดปี
จึงไม่
สามารถ
กำหนด
ช่วงเวลาได้

ความเสี่ยง
ของโครงการ
ทางจังหวัด
อาจไม่สามารถ
ดำเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินของกองทุน
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ครบทุก
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ดำเนินการ
จ่ายเงิน
และรับเงิน
ของกองทุน
ส่งเสริม
การจัด
สวัสดิการ
สังคมผ่าน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(ครบทุก
กิจกรรม)

๖๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
กิจกรรม
๒. พัฒนา
แผน
ยุทธศาสตร์
ของกองทุน
ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม

ทบทวนและจัดทำ
แผน
- แผนพัฒนา
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี
- แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี
- แผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ
และดิจิทัลและ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี

เพื่อให้กองทุนฯ
มีแผนฯ ที่
สามารถนำไปใช้
ได้จริง

การบริหารจัดการ ๑. ขออนุมัติโครงการ (ก.พ.๖๓)
กองทุนเป็นไปอย่าง ๒. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ เชิญเข้า
ร่วมโครงการ รวมทั้งการ
มีประสิทธิภาพ
ประสานงานการจัดโครงการ (มี.ค.๖๓)
๓. จัดโครงการ (เม.ย.๖๓)
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
- คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
- ข้าราชการ/พนักงานกองทุน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- พมจ./สำนักพัฒนาสังคม กทม.
- ผู้แทนองค์การสวัสดิการสังคม
รวม ๑๕๐ คน
๓. สรุปผลการประชุม รวมทั้งทบทวน
แผนฯ ที่มีอยู่ (พ.ค. ๖๓)
๔. จัดทำแผนพัฒนากองทุนฯ
และแผนปฏิบัติการ (พ.ค. ๖๓)
๕. นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ให้ข้อเสนอแนะ (มิ.ย. - ก.ค.๖๓)

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ก.พ.. – ก.ค.
๖๓

๘๐๐,๐๐๐

สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ของโครงการ
การดำเนิน
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
จัดทำ
แผนพัฒนา
กองทุนฯ
และ
แผนปฏิบัติ
การประจำปี
(ระดับ ๕)

๖๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จา่ ยเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
๓. พัฒนาแผน
บริหารความ
เสี่ยงและ
แผนการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง
และแผนการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในตาม
หลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้กองทุนฯ
มีแผนบริหาร
ความเสี่ยง และ
รายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ของกองทุน

- การบริหาร
กองทุนลดระดับ
ความเสี่ยงลงได้ตาม
เป้าหมาย
ที่กำหนด

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.สำรวจ วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานกองทุน (ต.ค.- พ.ย. ๖๒)
2. จัดประชุมคณะทำงานติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ
พิจารณาระดับความเสี่ยง จัดทำแผน
บริหาร
ความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุมภายใน
เพื่อลดความเสี่ยง (ธ.ค. 62)
3. นำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อให้ความ
เห็นชอบ (ม.ค. 63)
4. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
(ม.ค. - ส.ค. 63)
5. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง
(ก.พ., เม.ย., มิ.ย. และ ส.ค. 63)
6. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อทราบ
(ก.ย. ๖๓)

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62 ก.ย.63

๑๐๐,๐๐๐

สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ของโครงการ
การดำเนิน
กิจกรรม
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ได้แผน
บริหารความ
เสี่ยงกองทุน
ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม

๖๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จา่ ยเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
เพื่อทบทวน
ปรับปรุงคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงฯ
และจัดทำคู่มือ
บริหารความเสี่ยง
เผยแพร่ประชา สัมพันธ์แก่
ผู้ปฏิบัตงิ านกองทุน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
กองทุน

กิจกรรมทบทวนปรับปรุงคู่มือการการ
บริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
(ม.ค. - พ.ค. 63)
1. ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหา
ความรู้ให้มีความเข้าใจง่าย
2. นำร่างคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ ที่
ปรับปรุงใหม่เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
3. ผลิตคู่มือบริหารความเสี่ยงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานกองทุน

ระยะเวลา

งบประมาณ
* ดำเนินการ
ร่วมกับ
กิจกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

๖๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
กิจกรรม
๔. พัฒนาระบบ
การติดตาม
ประเมินผล
โครงการและ
การบริหาร
จัดการกองทุน
โดยให้
ความสำคัญกับ
กลไก
คณะกรรมการ
ระบบ
สารสนเทศ และ
การมีส่วนร่วม
ขององค์การ
สวัสดิการสังคม

๔.๑ โครงการ
พัฒนาระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
- จัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน
ด้านการเงิน
- จัดทำรายงานผล
การวิเคราะห์และ
ผลการปฏิบัติงาน
(ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการที่ได้รับ
การสนับสนุน)
-สร้างระบบและ
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล
โครงการ

เพื่อให้การรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ด้านการเงินมี
ความครบถ้วน
ถูกต้อง

เพื่อสร้างระบบ
ติดตามและ
ประเมินผลกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบ
ติดตามและประเมินผลกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม (ธ.ค. 6๒)
2. ขออนุมัติหลักการเพื่อจัดทำโครงการจ้าง
จัดทำระบบติดตามและประเมินผลกองทุนฯ
(ธ.ค. ๖๒)
3. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการจ้างจัดทำ
ระบบติดตามและประเมินผลกองทุนฯ (ม.ค.
๖๓)
๔.กำหนดเงื่อนไขการจ้างและดำเนินการจ้าง
ตาม พร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ก.พ. - มี.ค. 63)
๕. บริษัทที่รับจ้างดำเนินการตามเงื่อนไข
การจ้าง และทดสอบระบบฯ (เม.ย. - ส.ค.
63)
6. รายงานผลโครงการให้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนทราบ (ก.ย. 63)

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ธ.ค.62 ก.ย.63

๑,๒00,000

สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ของโครงการ
การดำเนิน
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ได้ระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
กองทุน
ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม

๖๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
กิจกรรม
๔.๒ ตรวจสอบการ
บริหารจัดการเงิน
ตามระเบียบของ
กองทุนฯ
ตรวจสอบผลการใช้
จ่ายเงินและผลการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การสวัสดิการ
สังคมที่ได้รบั การ
สนับสนุน
เงินกองทุนให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
กองทุนและ
หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินที่ระเบียบ
กำหนด

รายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายที่
ตรวจสอบกองทุนฯ

กองทุนฯ ได้รับ
คำแนะนำจากการ
ตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตาม
หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินที่ระเบียบ
กำหนด รวมถึงการ
รายงานตาม
ข้อเสนอแนะ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด

๑. กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำ
แผนการตรวจสอบประจำปี
(ก.ย.๖๒)
๒. กองทุนฯ ส่งงบการเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
(ม.ค. ๖๓)
๓. กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ
กองทุนฯ (ไม่สามารถระบุได้
เนื่องจากเป็นแผนของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน)
๔. กลุ่มตรวจสอบภายในปิดตรวจ
สรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะ
(ไม่สามารถระบุได้ เนื่องจาก
เป็นแผนของกลุ่มตรวจสอบภายใน)

ระยะเวลา
ก.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๓

ความเสี่ยง
ของโครงการ
สำนักงาน
ไม่สามารถ
กสค. ร่วมกับ กำหนด
กลุ่มตรวจสอบ ระยะเวลา
ภายใน
ในการ
ดำเนินการ
ที่ชัดเจนได้

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
กองทุนฯ
ได้รับการ
ตรวจสอบ
ตามแผน
กาตรวจสอบ
ที่กำหนด

๖๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
กิจกรรม
๔.๓ การสำรวจ
ความพึงพอใจของ
องค์การสวัสดิการ
สังคมต่อการ
ดำเนินงานของ
กองทุนประจำปี
งบประมาณ
ปัจจุบนั

๕. การ
เสริมสร้าง
การพัฒนา
บุคลากร
เพื่อการ
พัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กองทุนฯ
มีรายงานสรุปผล
การวิเคราะห์จาก
การสำรวจความ
พึงพอใจของ
องค์การสวัสดิการ
สังคมต่อการ
ดำเนินงานของ
กองทุน

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
ทราบผลการ
สำรวจและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อ
นำผลการวิเคราะห์
ไปปรับปรุงแก้ไข

๑. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
ร่วมกับกรมบัญชีกลาง (มี.ค. ๖๓)
๒. จัดส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ
(เม.ย.-พ.ค.๖๓)
๓. สรุปผลจากแบบสำรวจความพึง
พอใจ (ส.ค.๖๓)
๔. นำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ (ก.ย. ๖๓)

มี.ค. - ก.ย.
6๓

-

๕.๑ การประเมิน เพื่อวางแผน
ผลการปฏิบัติงาน พัฒนารายบุคคล
รายบุคคลประจำปี และพิจารณาให้
ค่าตอบแทน
ประจำปี

พนักงานกองทุนฯ
จำนวน ๙๐ คน

๑. รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการประเมิน ต.ค. ๖๒ –
การปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ
มี.ค. ๖๓
(ต.ค. 62 - พ.ย. 62)
๒. จัดประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรอง
การประเมินผลฯ (ธ.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓)
๓. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ธ.ค 62 - ม.ค. 63)
๔. สรุปผลและนำเสนออธิบดีเพือ่ จัดทำ
คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน (ก.พ. - มี.ค.
๖๓)
๕. นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุ น
เพื่อทราบ (มี.ค. ๖๓)

-

สำนักงาน
กสค.

สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ของโครงการ
บางจังหวัด
จัดส่ง
แบบสำรวจ
ความพึง
พอใจล่าช้า
กว่าที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
องค์การ
สวัสดิการ
สังคมต่อการ
ดำเนินงาน
ของกองทุน
ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม
(ร้อยละ ๘๕)
การดำเนิน
ระดับ
ความสำเร็จ
กิจกรรม
ไม่เป็นไปตาม ในการ
ประเมินผล
ระยะเวลา
การ
ที่กำหนด
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล

๖๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
กิจกรรม
๕.๒ กิจกรรม
พัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

๖. พัฒนา
จัดทำ/ทบทวน
แผนการ
กรอบอัตรากำลัง
บริหาร
ของกองทุนฯ
ทรัพยากร
บุคคลของ
กองทุนส่งเสริม
การจัด
สวัสดิการ
สังคม

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิ าน
กองทุนได้รับการ
พัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม

บุคลากรกองทุนฯ ๑. ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการของบุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน
และค่าใช้จา่ ย (ต.ค. ๖๒-ก.ย.๖๓)
ได้อย่างมี
๒. เข้าร่วมโครงการ (ต.ค. ๖๒-ก.ย.๖๓)
ประสิทธิภาพ
๓. รายงานผลโครงการ (ต.ค. ๖๒-ก.ย.๖๓)

ต.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๓

๑๗๘,๒๐๐

สำนักงาน
กสค.

เพื่อให้กองทุนฯ
มีกรอบอัตรากำลัง
ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ

ข้าราชการและ
พนักงานกองทุนฯ
ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวม
๙๕ คน

ต.ค.๖๒ –
ก.ย. ๖๓

-

สำนักงาน
กสค.

๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ต.ค.62 - ก.ค. ๖๓)
๒. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ภารกิจงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(มิ.ย. - ก.ค. ๖๓)
๓. นำข้อมูลที่ได้ตามข้อ ๑ และ ๒
มาทบทวนและวิเคราะห์กรอบ
อัตรากำลัง (ส.ค. ๖๓)
๔. จัดทำคำสัง่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ก.ย. ๖๓)
๕. นำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม (ก.ย. ๖๓)
๖. มีกรอบอัตรากำลังที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ (ก.ย. ๖๓)

ความเสี่ยง
ตัวชี้วัด
ของโครงการ ความสำเร็จ
ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาจาก
ภาคีเครือข่าย
เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา
(ร้อยละ ๕)
การดำเนิน
ระดับ
กิจกรรม
ความสำเร็จ
ไม่เป็นไปตาม ในการจัดทำ/
ระยะเวลา
ทบทวนกรอบ
ที่กำหนด
อัตรากำลัง
ของกองทุน

๖๗
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา

๑. พัฒนาสื่อ
และสร้าง
ช่องทาง
ในการ
ติดต่อสื่อสาร
ที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุม
พื้นที่
และ
กลุ่มเป้าหมาย

การสร้างช่องทาง
ในการ
ติดต่อสื่อสารกับ
กองทุนฯ
- การสื่อสารผ่าน
สื่อออนไลน์ เช่น
Facebook, กลุ่ม
Line และ
e-mail
- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ความรู้
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้จังหวัด
ทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงาน
กองทุนฯ

กองทุนฯ มี
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารมาก
ขึ้น และมีภาคี
เครือข่ายในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ภาคีเครือข่ายรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน
กองทุนฯ ดีขึ้น

๑. สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์/จัดทำสื่อ
หรือเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(ต.ค. - ธ.ค.๖๒)
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ (ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)

ต.ค.๖๒ ก.ย.๖๓
* เนื่องจากมี
การ
ดำเนินการ
ตลอดปี
จึงไม่
สามารถ
กำหนด
ช่วงเวลาได้

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

สำนักงาน
กสค.

ความเสี่ยง
ตัวชี้วัด
ของโครงการ ความสำเร็จ
มีช่องทางใน
การติดต่อ
สื่อสารกับ
กองทุนที่มี
ความสะดวก
รวดเร็ว
มากขึ้น
(๔ ช่องทาง)

