โ

แผนพัฒนา
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
(ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๕)
และ
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

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)

๑๕

- อุปสรรค (THREATS)

๑๖

- ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (TOWS Matrix)

๑๗

บทที่ ๔ แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๓๑

- วิสัยทัศน์

๓๑

- พันธกิจ

๓๑

- เป้าประสงค์ของกองทุน

๓๑

- ผลผลิตและผลลัพธ์

๓๑

- ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

๓๒

- ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ พม. กับยุทธศาสตร์

๓๓

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- ตารางแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
บทที่ ๕ การแปลงแผนพัฒนากองทุนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
- แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๔
๕๔

คำนำ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจั ดสวัส ดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่ อเป็นทุนใช้จ่ายในการ
ส่ งเสริ มการจั ดสวัส ดิก ารสั งคมตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และได้รับ การจัด สรรงบประมาณ ตั้ งแต่ ปี ๒๕๔๘
เป็น ต้นมา กลไกในการบริห ารจัดการกองทุนมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๑
กรมบัญชีกลางเห็นชอบให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าสู่ระบบการประเมินกองทุนหมุนเวียน
และกำหนดให้มีแผนพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนฯ
เพื่ 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
และประสิ ท ธิ ผ ลในการพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ประกอบกั บ ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผล
การดำเนิ น งานทุน หมุน เวีย น ประจำปี บัญ ชี ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้ กองทุน ส่ งเสริมการจัด สวัส ดิการสั งคม
ดำเนินการจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพร้อมข้อเสนอแนะ โดยแผนปฏิบัติการระยะยาว
(๓ - ๕ ปี ) จะต้ อ งประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาสำคั ญ ได้ แ ก่ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก และรายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน
รวมทั้ งแผนระยะสั้ น (แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ) จะต้ อ งประกอบด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย ขั้ น ตอน
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ ดังนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จึ งได้ มี การทบทวนแผนพั ฒนากองทุ นส่ งเสริมการจั ดสวัสดิ การสั งคม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ งปี ๒๕๖๕) ผ่ า นแบบแสดงความคิ ด เห็ น ออนไลน์ ร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับ
การสนั บ สนุ น จากกองทุน ส่ งเสริมการจั ดสวัส ดิการสั งคมคณะอนุกรรมการบริห ารกองทุน ส่ งเสริมการจั ด
สวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร องค์การสวัสดิการสังคม พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ข้าราชการที่รับผิดชอบงานกองทุนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้นำแผนฯ ดังกล่าวที่ได้มีการทบทวนนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่ งเสริมการจั ดสวัสดิการสังคม หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
กองทุน ส่ งเสริ มการจั ดสวัส ดิการสั งคม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๕)
และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะเป็นกรอบทิศทาง
ในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการ
ชุ มชน และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด
แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
มิถุนายน ๒๕๖๔

บทนำ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ การสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องมีลักษณะไม่ขัดกับ
นโยบายของรัฐ บาลและแผนพั ฒ นางานสวัส ดิการสั งคม โดยให้ จ่ายเป็ นเงินอุด หนุน โครงการด้านการจัด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ การป้ อ งกั น การแก้ ไ ขปั ญ หา และการพั ฒ นาสั ง คม จ่ า ยสมทบโครงการ
ที่ มี ก ารดำเนิ น งานมาแล้ ว โดยมี ทุ น อยู่ บ างส่ ว น หรื อ จ่ า ยให้ แ ก่ โ ครงการที่ ริ เริ่ ม ใหม่ รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการบริหารกองทุนตามความจำเป็น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนกำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุน
รวมทั้งการพิจารณาสนับสนุนเงินให้แก่องค์การสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงาน
ด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ให้ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น ฯ และมี ค ณะกรรมการติ ด ตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผล
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย
และเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่มาของเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้รับเงินทุนประเดิมจากรัฐบาล และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว พระราชบัญญัติฯ ยังกำหนดให้สามารถระดมทุนจากแหล่งเงินทุน
อื่นๆ ได้อีก เช่น เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ เงินอุดหนุนจากต่างประทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น รวมถึง
ดอกผลที่เกิดจากกองทุนฯ
ผู้ที่จะที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน คือ “องค์การสวัสดิการสังคม” ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หมายถึง หน่วยงาน
ของรัฐที่ดำเนินการด้านการจัดสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับ
การรั บ รองให้ ด ำเนิ น งานด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม และองค์ ก รภาคประชาชนที่ ยื่ น ขอรั บ รอง
เป็ น องค์กรสวัส ดิการชุมชน โดยจำนวนเงินที่ได้รับ การจัดสรรนั้น เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ กำหนด ซึ่งเงินที่ได้รับ การสนับสนุนจากกองทุน จะนำไปจัดทำโครงการด้านการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามที่ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เนื่ 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 นประเภทที่ ๕
เป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การสนั บ สนุ น ส่ งเสริม มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้ เงิน ในการสนั บ สนุ น ส่ งเสริม กิ จกรรม
ที่ จ ะสร้ างประโยชน์ สุ ข โดยรวมของประชาชน ประโยชน์ ของรัฐ ที่ พึ งจะได้ โดยที่ ไม่ มุ่ งหวั งแสวงหากำไร
เป็ น เงิ น นอกงบประมาณ การใช้ จ่ า ยเงิ น ดั ง กล่ า วต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้หน่วยที่มีเงินนอกงบประมาณ ต้องจัดทำระบบ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อใช้
วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานได้
อีกทั้งพระราชบั ญญั ติการบริห ารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ คือ ๑) การเงิน ๒) การปฏิบัติการ ๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน ๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
และ ๖) ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๒
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ การบริ ห ารกองทุ น ส่ งเสริม การจั ดสวัส ดิก ารสั งคมเป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย
บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ เป้ าหมายและเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การจั ด สวัส ดิ การสั งคมแห่ งชาติ กรมพั ฒ นาสั งคมและสวัส ดิการ จึงได้พั ฒ นาแผนพัฒ นากองทุ นส่ งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๕) ขึ้น ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสอดคล้องรองรับกับนโยบายรัฐบาล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหาร
และแนวปฏิบัติของกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑. วัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
และเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมบรรลุ ผ ลสำเร็ จ
ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย คื อ การให้ ภ าคส่ ว นต่ าง ๆ ได้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการจั ด สวั ส ดิ การสั งคม
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 ประธาน :
- รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ :
ประธาน : อนุฯ เลือกกันเอง
- ผู้แทนจากกระทรวง พม.
อนุกรรมการ :
๕ คน
- ผู้แทนองค์การสวัสดิการ
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
สังคม
และภาคเอกชน ๖ คน
- ผู้แทนส่วนราชการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน
เลขานุการ : พมจ.
เลขานุการ :
- หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน
สำนักงาน กสค.

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ : ผอ. กสค.

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ที่ปรึกษา : อพส.
ประธาน :
ขององค์กร
สาธารณประโยชน์ - รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
ในต่างประเทศ อนุกรรมการ :
- ผู้แทนจากกระทรวง พม.
๗ คน
- ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ๖ คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เลขานุการ :
- หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน
สำนักงาน กสค.

๓
จากโครงสร้างกองทุน ส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมข้างต้น ประกอบด้วย คณะกรรมการฯ
และคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๑.๑ บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
๒.๑.๒ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น องค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมในการจั ด
สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
๒.๑.๓ รายงานสถานะการเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น ต่ อ คณะกรรมการตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกำหนด
๒.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๒.๑ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
๒.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อกรรมการ
๒.๓ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๒.๓.๑ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๒ พิจ ารณาอนุ มัติการจ่ายเงินเพื่ อสนับสนุน โครงการขององค์การสวัสดิการสั งคม
เฉพาะโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่ ค ณะกรรมการส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมแห่ งชาติ ก ำหนด และอนุ มั ติ จ่ า ยเงิน เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ย
ในการบริหารกองทุนตามความจำเป็นตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
๒.๓.๓ ส่ งเสริ มการจั ด ทำโครงการ รวมทั้ งการติด ตามและประเมิน ผลการดำเนิ น งาน
ตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
๒.๓.๔ ส่งเสริมให้เกิดการระดมทุน และการจัดการระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๓.๕ แต่ งตั้ งคณะทำงาน ที่ ปรึ กษาคณะอนุ กรรมการ หรื อมอบหมายให้ บุ คคล สถาบั น
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการตามความเหมาะสม
๒.๓.๖ รายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานครเพื่อทราบ หรือพิจารณา
๒.๓.๗ ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณ ะ
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
จากกองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวัส ดิ ก ารสั งคมขององค์ ก รสาธารณประโยชน์ ในต่ างประเทศ เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
๒.๕.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
๓. ลักษณะการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีการดำเนินงานใน ๒ ระบบคือ
๓.๑ ระบบปกติ
๓.๑.๑ องค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการผ่านสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด /สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม กรุ ง เทพมหานคร มายั ง กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาอนุมัติ
ซึ่งมีระยะเวลาเปิดรับโครงการตลอดทั้งปี โดยมีการพิจารณาอนุมัติทุกเดือน
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริห ารกองทุ นส่ งเสริมการจัดสวัส ดิการสั งคม
ได้มีมติให้กระจายเงินกองทุนในระบบปกติ กระจายสู่ท้องถิ่น เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการเพิ่มเติม และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วย
๓.๑.๒ องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ซึ่งองค์กรเหล่านี้สามารถจัดทำโครงการ
ด้านสวัสดิการสังคมและเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคมได้ โดยเสนอ
โครงการผ่านสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และกรมการกงสุล มายังกรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการ
ซึ่ งจะมี ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการที่ ข อรับ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด
สวัส ดิการสั งคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ เป็นผู้ พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓.๒ ระบบกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
การดำเนิน งานกองทุนในระบบกระจายกองทุนไปสู่ ภูมิภ าคและท้องถิ่นมุ่งเน้นกระจาย
ลงสู่ พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก จั งหวั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานกองทุ น เข้ า ถึ งกลุ่ ม เป้ า หมายทุ ก พื้ น ที่
และครอบคลุมสถานการณ์ ปัญ หาสังคมของกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ให้ความสำคัญกับการบูรณาการงาน และการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนทางสังคมและภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติมีมติให้มีการดำเนินงานกองทุนเชิงรุก
โดยให้กระจายกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น
ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใช้เฉพาะการดำเนินงาน
ที่ มี ก ารกระจายอำนาจการบริ ห ารกองทุ น ให้ แ ก่ ค ณะอนุ ก รรมการระดั บ จั งหวั ด และกรุ งเทพมหานคร
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 จากผู้ แ ทนภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
และมอบอำนาจ ให้คณะอนุกรรมการในการอนุมัติโครงการในจังหวัด ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
จัดสรรให้ในแต่ละปี
๓.๒.๒ การกระจายวงเงินเพื่อให้มีการจัดทำโครงการเชิงประเด็นในภาพรวมของประเทศ
การจัดทำโครงการเชิงประเด็น/กลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของจังหวัด และการจัดทำโครงการเชิงพื้นที่ในระดับ
ตำบล/เทศบาล โดยการจั ด ทำโครงการต้ อ งผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จากเวทีประชาคมในระดับพื้นที่ว่าควรทำโครงการใดถึงตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
โดยใช้กองทุนเป็ นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสั งคม และการจั ดสวัสดิ การสังคม
การบู ร ณาการงาน และคำนึ งถึ งความสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานระดั บ ต่ า ง ๆ
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
๑๐๐ล้านบาท
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
๒๕๖๓
๙๐ ล้านบาท
๒๕๖๔
๙๐ ล้านบาท
สำหรั บ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ กองทุ น ฯ ได้ รั บ งบประมาณเป็ น เงิ น ๙๐ ล้ า นบาท
รวมงบประมาณที่ ก องทุ น ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสั งคมได้ รั บในระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๖๔
รวมเป็นเงิน ๑,๗๔๔.๖๐ ล้านบาท

๖
ผลการดำเนิ น งานกองทุ น ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึ งปี ๒๕๖๔ สามารถให้ การสนั บสนุ น
โครงการขององค์การสวัส ดิ การสั งคมในภาพรวม จำนวน ๑๔,๐๐๔ องค์ กร ๑๔,๕๑๘ โครงการ เป็ น เงิน
1,427.92 ล้านบาท แยกออกเป็นการสนับสนุนโครงการในระบบปกติ จำนวน ๘๓๐ องค์กร ๘๗๕ โครงการ
เป็ นเงิน ๓๒๗.๒๗ ล้ านบาท จำนวนผู้ ได้รับ ประโยชน์ 1,๒๙๕,๖๒๖ คน และระบบการกระจายกองทุ น
สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 1๓,๑๗๔ องค์กร ๑๓,๖๔๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๐๐.๖๕ ล้านบาท จำนวน
ผู้ได้รับประโยชน์ ๓,๙๕๑,๓๗๐ คน
ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๔ (ต.ค. ๖๓ – พ.ค. ๖๔) สามารถให้การสนับสนุน
โครงการขององค์การสวัสดิการสังคมในภาพรวม โดยสนับสนุนในระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
จำนวน ๕๑๘ องค์กร ๕๓๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๘.๗๐ ล้านบาท ผู้ได้รับประโยชน์ ๙๐,๔๖๗ คน
ปีงบประมาณ
2548 – 256๓

การสนับสนุน
ของกองทุนฯ

ระบบปกติ
ระบบกระจาย
รวมปีงบประมาณ 2548 – 256๓
๒๕๖๔
ระบบปกติ
(ต.ค. 6๓ – พ.ค. 6๔) - ส่วนกลาง
- ต่างประเทศ
ระบบกระจาย
รวมปีงบประมาณ 256๔
รวมทั้งสิ้น

องค์กร

โครงการ

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบั
ประโยชน์ (คน)

๘๓๐
๑๒,๖๕๖
๑๓,๔๘๖

๘๗๕
๓๒๗.๒๗
๑๓,๑๐๙ ๑,๐๖๑.๙๕
๑๓,๙๘๔ 1,389.22

๑,๒๙๕,๖๒๖
๓,๘๖๐,๙๐๓
๕,๑๕๖,๕๒๙

๐
0
๕๑๘
๕๑๘
๑๔,๐๐๔

๐
๐
0
0
๕๓๔
๓๘.๗๐
๕๓๔
๓๘.๗๐
๑๔,๕๑๘ 1,427.92

๐
0
๙๐,๔๖๗
๙๐๔๖๗
๕,๒๔๖,๙๙๖

นอกจากนั้นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงาน
ทุน หมุ น เวีย นของกรมบั ญ ชี กลาง กระทรวงการคลั ง ตามบั น ทึ กข้ อตกลงการประเมิ นผลการดำเนิ นงาน
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
ทุนหมุนเวียนกระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม รอบสิ้นปีบัญชี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๓ ของทุนหมุนเวียน ผลการประเมินการดำเนินงานกองทุนฯ ดังนี้

๗
ปีบัญชี
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
(ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนประสิทธิภาพ ด้านการปฏิบัติการดีเด่น)
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(อยู่ในระดับดีเด่นและได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลการพัฒนาดีเด่น)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓

คะแนน
๔.๐๒๔๙
๔.๔๒๙๖
๔.๓๗๔๓
๓.๕๐๗๘
๓.๕๖๑๔
๓.๘๑๘๙
๔.๕๒๑๙
๔.๒๓๑๖
๓.๗๐๘๘
๔.๒๐๑๒
๔.๒๕๔๗
๔.๓๒๓๙
๔.๒๙๗๙

๕. การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุน
๑. จากการรายงานผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับเงินกองทุน โดยองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับ
เงินจากกองทุนจากแบบ กสส.๐๓ (output และ outcome)
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ และหรือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
๓. การติดตามผลการดำเนินงานกองทุนของจังหวัด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ )
๔. ตามตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนดในการประเมินผลสำเร็จของโครงการ

บทที่ ๒
ฐานคิดแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ดำเนิ น การภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริม การจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีกลไกการขับเคลื่อนงานในรูปของ
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯคณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลฯ และคณะอนุก รรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สั งคมแห่ งชาติ กรมพั ฒ นาสั งคมและสวัส ดิ ก าร ทำหน้ าที่ ฝ่ ายเลขานุ ก าร และมี ก รอบแนวคิด การจัด ทำ
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ดังนี้
โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” มีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ใน ๓ ประเด็นที่สำคัญ คือ
๑) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง
มั่ งคั่ งและยั่ งยื น อย่ างเป็ น รู ป ธรรม ๒) เป็ น “Reform in Action” ที่ มี ก ารผลั ก ดั น การปฏิ รู ป โครงสร้า ง
ทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒ นา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน ๓) เป็นการผนึก
กำลั งของทุ ก ภาคส่ ว นภายใต้ แ นวคิ ด “ประชารัฐ ” โดยเป็ น ประชารัฐ ที่ ผ นึ ก กำลั งกั บ เครือข่ ายพั น ธมิ ต ร
ทางธุ ร กิ จ การวิ จั ย พั ฒ นา และบุ ค ลากรระดั บ โลก ภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของการ
“รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักแบ่งปัน”
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าในอีก ๒๐ ข้างหน้าจะนำพาประเทศไทย
ไปสู่ “ประเทศมี ความมั่น คง มั่งคั่ ง ยั่ งยืน เป็ นประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพั ฒ นาตามปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” โดยคนไทยในอนาคตมี ศัก ยภาพในการร่ว มกั น พั ฒ นาประเทศ สามารถปรับ ตั ว รองรับ บริบ ท
การพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง มี จิ ต สำนึ ก วั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม รู้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ไทย
และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ สัง คมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร
การสร้ า งฐานอาชี พ บริ ก ารทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ และกระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ไม่ ค อรั ป ชั่ น
โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีเป้าหมายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยึดหลักการพัฒนา
ตาม “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” “การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ” และ “ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา”
ที่ต่อเนื่ องจากแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ล ดความเหลื่ อมล้ ำ
และขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี การพัฒ นาคนทุกช่วงวัย การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้ เอื้อต่อการพัฒ นาคน การสร้าง
ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัว การวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้คนทุกช่วงวัย ในแผนฉบับนี้เน้นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย การสร้างความเสมอภาคเพื่ อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
การสร้ า งโอกาสการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรและบริ ก ารสั ง คมอย่ า งเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
และกลุ่ มผู้ด้อยโอกาส การสร้างความมั่นคงทางรายได้และอาชีพให้ กับประชาชน การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่ างเสมอภาค การสร้างสภาพแวดล้ อมและนวัต กรรมที่เอื้อต่อผู้ สูงอายุ การเสริมสร้างบทบาท
ของสถาบันทางสังคมและทุนวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สวัสดิการชุมชนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
นโยบายด้านสังคมของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา
วัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดนโยบายเร่งด่ว น ข้อที่ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิผู้สูงอายุ
และคนพิ ก ารที่ มีร ายได้น้ อย ผู้ ย ากไร้ ผู้ ด้ อยโอกาส และพิ จารณาขยายความครอบคลุ ม ไปยั งกลุ่ มมารดา
ตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาล
ของประชาชน และลดความแออั ด ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พั ฒ นาโรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพตํ าบล
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ าน (อสม.) ระบบการแพทย์ ท างไกลและภู มิ ปั ญ ญาแพทย์ แ ผนไทย
เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการ
บริการอย่างมีคุณภาพ
เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ 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
เจริญเติบโตของประชากรความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการแก้ไข ซึ่งปัญหานี้
เกี่ย วข้องกับ การปรับ ปรุงกฎระเบี ย บข้อ บังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบัน ด้านการเงิน
การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจำเป็นมาก
ที่สุด การอำนวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่ อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่ งสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน

๑๐
(ร่าง) แผนพั ฒ นางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ “สังคมไทยร่วมยกระดับระบบสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม ทั่วถึง เป็นธรรม อย่างยั่งยืน” โดยให้
ความสำคัญกับ ๕ ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒ นาระบบสวัสดิการสังคม
สำหรับประชาชนทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสั งคมและเสริมพลังเครือข่ายหุ้ น ส่ วนทางสั งคมในการจัดสวัส ดิการสังคม ๓) ยุทธศาสตร์พั ฒ นาระบบ
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 ง คม
การช่วยเหลือทางสังคม และการส่งเสริมและสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน
ได้ร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการสังคม และยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมพลัง
เครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนพลังเครือข่าย
หุ้นส่วนทางสังคม ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์การธุรกิจเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นกลไกสร้างพลังเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมในการจั ดสวัสดิการสังคม
ในระดับ พื้นที่ รวมทั้ งการพัฒ นากลไกความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน 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 งถิ่ น ที่ เอื้ อ ต่ อ การกระจายรายได้ ที่ เป็ น ธรรม และการนำมาใช้ ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
โดยการปฏิรูประบบภาษีเพื่อนำเงินมาใช้ในการกระจายกลับในรูปสวัสดิการให้ประชาชน การเพิ่มงบประมาณ
ด้านสวัสดิการสังคมและการนำรายได้ เช่น การออกสลากการกุศลสำหรับโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านสังคม เพื่ออุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มาสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม หรือเป็นเครื่องมือการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใน
การส่งเสริมให้เกิดประชารัฐ การให้กองทุนตามกฎหมายต่าง ๆ มีงบประมาณมากพอในการดำเนินงาน การ
ส่งเสริมการระดมทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างมาตรการจูงใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

๑๑
ยุท ธศาสตร์ก ระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผน “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒ นาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข
อย่ างยั่ งยื น ” โดยเฉพาะยุ ทธศาสตร์ที่ ๔ จัดระบบสวัส ดิการสั งคมที่เหมาะสมกับบริบ ทของประเทศไทย
โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ สร้างสมดุลระหว่างสวัสดิการถ้วนหน้า (Universal) และแบบมุ่งเป้า (Targeted)
และเสริ ม ศั ก ยภาพหุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาด้ า นสวั ส ดิ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการจั ด สวั ส ดิ ก าร
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : ๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผน
“กลุ่ มเป้ าหมายเข้าถึงสวัส ดิก ารพื้ น ฐาน พั ฒ นาสู่ การพึ่ งพาตนเอง” โดยเฉพาะยุท ธศาสตร์ที่ ๓ ส่ งเสริม
สนั บสนุน ทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับ เคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
โดยมีเป้ าประสงค์มุ่งเน้ น ให้ ทุกภาคส่ วนมีส่ว นร่วมในการส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสั งคมและพัฒ นาสั งคม
รวมถึงภาคีเครือข่ายสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและบริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น กรอบในการผลั ก ดั น ให้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เป็ น กลไกสำคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศซึ่ งรวมถึ งการปรับ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน อั น จะนำไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชี วิตและการประกอบอาชีพ
ในยุ ค ดิ จิ ทั ล และปฏิ รู ป กระบวนทั ศ น์ ก ารทำงานและการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนส่ งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ได้แก่ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสร้างประเทศ
ไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้
ทั้งระดับ ประเทศและระดับ ท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดยง่ายและสะดวกอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ๒.ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิ จิทัล
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐให้เกิดบริการภาครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษานำไปสู่
การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็น
ต่อการดำเนิ น งานของภาครัฐ ๓. ยุ ทธศาสตร์พั ฒ นากำลั งคนให้ พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสั งคมดิจิทั ล
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นากำลั ง คนให้ มี ค วามสามาร ถในการสร้ า งสรรค์ แ ละใช้ เ ทคโนโลยี

๑๒
ดิจิ ทั ล อย่ างชาญฉลาด พั ฒ นาทั ก ษะด้ านเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ให้ แ ก่บุ คลากรใรภาครัฐ ภาคเอกชน บุ ค ลากร
ทุ ก สาขาอาชี พ และบุ ค ลากรทุ ก ช่ ว งวัย ส่ งเสริม การพั ฒ นาทั ก ษะความเชี่ ย วชาญเทคโนโลยี เฉพาะด้ า น
ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับความต้องการ
ในอนาคตและพัฒ นาผู้ บ ริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิ ทัล ไปพัฒ นา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและ ๔. ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้อง
กั บ หลั กเกณฑ์ สากล เพื่ อ อำนวยความสะดวก ลดอุ ป สรรคเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบกิ จ กรรม
และทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์
ให้ แก่ ผู้ ใช้งานเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในทุ กภาคส่ ว นเพื่ อ รองรับการเติ บ โตของเทคโนโลยีดิ จิทั ล และการใช้ งาน
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๒
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่ อเป็นทุน ใช้จ่ายในการส่ งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม และจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถสรุปได้ ดังนี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
๑.๑ พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑.๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑.๔ คณะกรรมการคณะต่าง ๆ (คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจั ดสวัสดิการสังคม คณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณ ากลั่ น กรองโครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด)
๒. ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด เช่ น องค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม (องค์ กร
สาธารณประโยชน์, องค์กรสวัสดิการชุมชน, และหน่วยงานภาครัฐ)
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้รับบริการทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย
บทบาท ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองทุน ส่ งเสริมการจั ดสวัส ดิการสั งคม คำนึงถึงผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ยทุ กกลุ่ มโดยการแบ่งกลุ่ ม
ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม

๑๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. พนักงานกองทุนส่งเสริมฯ

๒. ผู้บริหาร

๓. กรรมการ

๔. องค์การสวัสดิการสังคม
๕. ผู้รับบริการ

ความคาดหวัง
ดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัส ดิการ การพัฒ นาความรู้ในการปฏิ บัติงานให้ มี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ทันกับช่วงเวลาที่จำกัด
เป็ น เครื่องมือสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่องค์การสวัส ดิการสั งคม
ที่ เข้ าถึงได้ ง่าย และมี ผ ลลั พ ธ์จ ากการสนั บ สนุ น โครงการที่ เกิ ด ประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
ผลลั พ ธ์ จ ากการพิ จ ารณาโครงการสามารถที่ จ ะทำให้ เ กิ ด ประโยชน์
ต่ อ กลุ่ ม เป้ าห มายและเกิ ด ผลกระท บ ต่ อ ชุ ม ช นและสั ง คมนำไป สู่
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เป็ น แหล่ ง ทุ น ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย รวมทั้ ง มี ร ะบบ
การตรวจสอบหลักฐานการเงินที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
บริการสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองความต้องการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่ วนส่วนเสียของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ได้ ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ก ารกองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การดำเนิ น งานของคณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี 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 กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๕๗ ให้ อ งค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ศึกษาวิเคราะห์ พิ จ ารณาให้ ก ารช่ วยเหลื อแก่บุ คคลหรือกลุ่ มบุ คคลเป้ าหมายผู้ รับ บริการสวัส ดิการสั งคม
และอาจได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัส ดิการสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ การดำเนินงานในการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะ ไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม เด็ ก เยาวชน ผู้ ห ญิ ง ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร
คนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพัน ธุ์ คนไทยพลัดถิ่น ชุมชนเมือง คนจนเมือง คนเร่ร่อน แรงงานข้ามชาติ แรงงาน
นอกระบบ กลุ่ ม คนจาก ๔ จั งหวัด ชายแดนใต้ กลุ่ ม ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ผู้ ป่ ว ยเอดส์ แ ละผู้ ได้รับ ผลกระทบ
บุ ค คลเพศที่ ส าม ผู้ อ ยู่ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม และคนไทยในต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ให้การสนับสนุน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ออกข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเพิ่มเติมหมวด ๔ การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ของมูลนิธิหรือสมาคม และองค์กรเอกชนในต่างประเทศ

๑๔
นอกจากนั้นสถานการณ์การเติบโตขององค์กรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการขอรับรอง
เป็ น องค์ กรสาธารณประโยชน์ และองค์ ก รภาคประชาชนในการขอรั บ รองเป็ น องค์ ก รสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๖๔ มีการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว จำนวน
๕,๘๕๗ องค์ ก รและองค์ ก รสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน จำนวน ๕,๗๖๔ องค์ ก ร (ณ วั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔)
และในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ มีการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศแล้ ว จำนวน
๓๓ องค์กรใน ๑๒ ประเทศ ได้ แก่ สหพั นธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ ปุ่ น สมาพั นธรัฐสวิสเซอร์แลนด์
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประเทศอิตาลี และสหราชอาณาจักร
และคาดว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะมีองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศขอรับรององค์กรเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง
ดั งนั้ น จึ งมี ความจำเป็ น ที่ กองทุ นจะต้ องมี การดำเนิ นการรองรั บในการส่ งเสริ มให้ กั บองค์ กร
สาธารณประโยชน์ ทั้ งในประเทศ และในต่ างประเทศ องค์ ก รสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนตลอดจนองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น ได้ เข้าถึ งกองทุ น ส่ งเสริ มการจัด สวัส ดิ ก ารสั งคมเพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ งมี ค วามพยายามผลั ก ดั น
เชิงนโยบายให้ เกิดการระดมทุนเข้าสู่ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาส่งเสริม
สนับสนุนให้กับองค์การสวัสดิการสังคม และหนุนเสริมหุ้นส่วนทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุสู่การเป็นสังคมสวัสดิการ (Social welfare Society)

บทที่ ๓
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม SWOT Analysis ปรากฏผล ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths) หรือ ข้อได้เปรียบภายในองค์กร
๑. กองทุนมีระเบียบ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
๒. กองทุ นมี การบริ หารงาน ในการควบคุ ม กำกั บ ติ ดตาม ในรูปคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
๓. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถปรับปรุงและพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
๔. กองทุนมีแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีการทบทวนเป็น
ประจำทุกปี
๕. กองทุนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ
จุดอ่อน (Weaknesses) หรือ ข้อเสียเปรียบภายในองค์กร
๑. กองทุนไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการติดตามประเมินผลที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน
๒. กองทุนขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และการบริหารกองทุนฯ และขาด
ระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๓. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบางจังหวัด
ยังไม่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ
๔. การประชาสัมพันธ์งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไม่ครอบคลุมพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย และขาดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด
๕. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วน ยังขาดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนฯ
โอกาส (Opportunities) ที่จะดำเนินการได้จากภายนอกองค์กร
๑. กองทุนมีกฎหมายและแผนรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
๒. กองทุ น มี ระบบการตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภายในและภายนอก เช่ น กลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนางานและ
บริ การเพื่ อสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงและเสริมสร้างความรู้ด้ านสวัสดิ การสั งคมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

- ๑๖ ๔. องค์กรมีการขอจดรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิ การชุมชน
เพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๕. รั ฐบาลให้ ความสำคั ญ กั บการพั ฒ นากำลั งคนภาครั ฐในฐานะผู้ ท ำงานด้ าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบัติงาน
๖. นโยบายการจัดสวัสดิการแห่งรัฐและ Big data ของรัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็นระบบชัดเจน
อุปสรรค (Threats) จากภายนอกองค์กร
๑. งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนฯ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน ฯ
๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีต้นทุนในการดำเนินงานสูง
๓. รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านสวัสดิการและแรงจูงใจแก่พนักงานกองทุน ที่ทำให้เกิด
ความรู้สึกความมั่นคงในอาชีพ
๔. องค์ การสวั สดิ การสั งคมขาดความคิ ดริเริ่มในการพั ฒ นาโครงการเชิ งนวั ตกรรม
โครงการเฉพาะพื้นที่
๕. รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร
๖. องค์การสวัสดิการสังคมไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน เช่น แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ การจัดทำรายงานผล ทำให้การดำเนินงานกองทุนไม่บรรลุ
เป้าหมาย

๑๗
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (TOWS MATRIX)
ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (Weakness) และโอกาส (Opportunities)
โอกาส

O1

O2

O3

O4

O5

O6

กองทุนมีกฎหมายและแผน
รองรับการดำเนินงานของ
กองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

กองทุนมีระบบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการเพื่อ
สร้างโอกาสในการเข้าถึง
และเสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

องค์กรมีการขอมีการขอรับ
รองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์/องค์กร
สวัสดิการชุมชน เพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคนภาครัฐ
ในฐานะผู้ทำงานด้าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT
ในการให้บริการและ
ปฏิบัติงาน

นโยบายการจัดสวัสดิการ
แห่งรัฐและ Big data ของ
รัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้
ประสบปัญหาทางสังคมที่
เป็นระบบชัดเจน

W1
กองทุนไม่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการติดตาม
ประเมินผลที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบนั

ใช้กฎหมายและแผนต่าง ๆ ของ
กองทุนฯ เป็นกรอบในการจัดทำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการติดตามประเมินผล

นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกองทุนฯ มาเป็น
เป็นกรอบในพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
การติดตามประเมินผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

นำแผนพัฒนาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
กรอบในการจัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
การติดตามประเมินผล

จัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการติดตาม
ประเมินผล
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลองค์กรที่
ได้รับ
การรับรองจากกองทุนฯ กับ
ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ
กองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกองทุนฯ ด้าน IT
ให้สามารถใช้งานจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการติดตาม
ประเมินผล

จัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการติดตาม
ประเมินผล
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล
Big data ของรัฐบาล

จุดอ่อน

๑๘

โอกาส

จุดอ่อน
W2
กองทุนขาดระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และการ
บริหารกองทุนฯ และ
ขาดระบบสารสนเทศ
สำหรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

O1

O2

O4

O5

O6

กองทุนมีกฎหมายและแผน กองทุนมีระบบการตรวจสอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
รองรับการดำเนินงานของ
จากหน่วยงานภายในและ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ ภายนอก เช่น กลุ่มตรวจสอบ
กรอบนโยบายในการ
พระราชบัญญัติการบริหารทุน ภายใน สำนักงานการตรวจ พัฒนางานและบริการเพื่อ
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เงินแผ่นดิน
สร้างโอกาสในการเข้าถึง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
และเสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
สวัสดิการสังคมโดยใช้
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับที่ ๒)
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย
พ.ศ.๒๕๕๐

องค์กรมีการขอมีการขอรับ
รองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์/องค์กร
สวัสดิการชุมชน เพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคนภาครัฐ
ในฐานะผู้ทำงานด้าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT
ในการให้บริการและ
ปฏิบัติงาน

นโยบายการจัดสวัสดิการ
แห่งรัฐและ Big data ของ
รัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้
ประสบปัญหาทางสังคมที่
เป็นระบบชัดเจน

ใช้กฎหมายและแผนต่าง ๆ ของ
กองทุนฯ เป็นกรอบในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของกองทุนฯ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

พัฒนาความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลองค์กรที่ได้รับ
การรับรองจากกองทุนฯ กับ
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของ
กองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกองทุนฯ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของกองทุนฯ
ในการปฏิบัติงาน และ
ให้บริการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

นโยบายการจัดสวัสดิการ
แห่งรัฐและ Big data ของ
รัฐบาลเป็นกรอบหรือข้อมูล
ในการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ

นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก
กองทุนฯ มาเป็นเป็นกรอบใน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ
ของกองทุนฯ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

O3

นำแผนพัฒนาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของกองทุนฯ

๑๙
โอกาส

O1

O2

O3

O4

O5

O6

กองทุนมีกฎหมายและแผน
รองรับการดำเนินงานของ
กองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
และพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

กองทุนมีระบบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการพัฒนา
งานและบริการเพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงและ
เสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

องค์กรมีการขอมีการขอรับ
รองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์/องค์กร
สวัสดิการชุมชน เพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคนภาครัฐ
ในฐานะผู้ทำงานด้าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT
ในการให้บริการและ
ปฏิบัติงาน

นโยบายการจัดสวัสดิการ
แห่งรัฐและ Big data ของ
รัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้
ประสบปัญหาทางสังคมที่
เป็นระบบชัดเจน

W3
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัดบางจังหวัด
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

พัฒนาศักยภาพ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด
เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายของ
กองทุนฯ และการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ

-

พัฒนาศักยภาพ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัดในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการติดตาม
และประเมินผลโครงการ

พัฒนาศักยภาพ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัดด้าน
การติดตามและประเมินผล
โครงการ
เพื่อให้คำแนะนำแก่องค์กร
ในการดำเนินโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัดใน
การใช้ประโยชน์จาก IT เพื่อ
การติดตามและประเมินผล
โครงการ

พัฒนาศักยภาพ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด ใน
การใช้ประโยชน์จาก Big
data ของรัฐบาลเพื่อการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ

จุดอ่อน

๒๐
O1

โอกาส กองทุนมีกฎหมายและแผน
รองรับการดำเนินงานของ
กองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
จุดอ่อน
พ.ศ.๒๕๕๐
W4
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกฎหมาย และให้
การประชาสัมพันธ์
งานกองทุนส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
การจัดสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สังคมไม่ครอบคลุม
พื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย
และขาดการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
กับคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัด

O2
กองทุนมีระบบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึง
กองทุนฯ มีการตรวจสอบ
ภายในและภายนอก
กองทุนฯ

O3

O4

O5

O6

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ องค์กรมีการขอมีการขอรับ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ นโยบายการจัดสวัสดิการ
และสังคมเป็นกรอบนโยบายใน
รองเป็นองค์กร
พัฒนากำลังคนภาครัฐใน แห่งรัฐและ Big data ของ
การพัฒนางานและบริการเพื่อ สาธารณประโยชน์/องค์กร
ฐานะผู้ทำงานด้าน IT
รัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้
สร้างโอกาสในการเข้าถึงและ สวัสดิการชุมชน เพิ่มมาก และผูใ้ ช้ประโยชน์จาก IT ใน ประสบปัญหาทางสังคมที่
เสริมสร้างความรู้ด้าน
ขึ้น ทำให้สามารถขอรับ การให้บริการและปฏิบัติงาน
เป็นระบบชัดเจน
สวัสดิการสังคมโดยใช้
การสนับสนุนจากกองทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย
สังคม

ใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เป็นกรอบในการพัฒนาสื่อและ
รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

พัฒนาสื่อและรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับ
เครือข่ายที่ได้รับ
การรับรององค์กร
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคม
เพิ่มมากขึ้น

พัฒนาบุคลากรด้าน IT ให้มี
ศักยภาพในการประชาสัมพันธ์
และสามารถสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย เกีย่ วกับงาน
กองทุนฯ ได้คลอบคลุมพื้นที่
และกลุม่ เป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ
เชิงรุกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่
ประสบปัญหาทางสังคม
โดยใช้ข้อมูลจาก Big data
ของรัฐบาล เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย

๒๑
โอกาส

จุดอ่อน

W5
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
บางส่วน ยังขาดทักษะ
และความรู้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ

O1

O2

O3

O4

O5

O6

กองทุนมีกฎหมายและ
แผนรองรับการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ
อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ
งานกองทุนฯ เกี่ยวกับ
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ของกองทุนฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ

กองทุนมีระบบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการพัฒนา
งานและบริการเพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงและ
เสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

องค์กรมีการขอมีการขอรับ
รองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์/องค์กร
สวัสดิการชุมชน เพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
นโยบายการจัดสวัสดิการ
การพัฒนากำลังคนภาครัฐ แห่งรัฐและ Big data ของ
ในฐานะผู้ทำงานด้าน IT รัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ปัญหาทางสังคมที่เป็นระบบ
ในการให้บริการและ
ชัดเจน
ปฏิบัติงาน

นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกองทุนฯ มาใช้ใน
การจัดทำหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรของกองทุน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ ด้านการบริหาร
กองทุน ระเบียบหลักเกณฑ์/
วิธีการใช้เงินกองทุน การจัดทำ
ใบสำคัญ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐานการ
เบิกจ่าย การตอบข้อซักถาม
ต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์
จากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การให้บริการและปฏิบัติงาน

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงาน
กองทุนฯ ด้านการบริหาร
กองทุน ระเบียบหลักเกณฑ์/
วิธีการใช้เงินกองทุน การ
จัดทำใบสำคัญ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐานการเบิกจ่าย และ
การตอบข้อซักถามเพื่อ
สื่อสารให้กับองค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกองทุนฯ ด้านการ
บริหารกองทุน ระเบียบ
หลักเกณฑ์/วิธีการใช้
เงินกองทุน การจัดทำ
ใบสำคัญ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของหลักฐาน
การเบิกจ่าย การตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ และการใช้
ประโยชน์จาก IT ในการ
ให้บริการและปฏิบตั ิงาน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ ด้านการบริหาร
กองทุน ระเบียบหลักเกณฑ์/
วิธีการใช้เงินกองทุน การจัดทำ
ใบสำคัญ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐานการ
เบิกจ่าย การใช้ Big Data
ของรัฐบาล การตอบข้อซักถาม
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ

๒๒

โอกาส

จุดแข็ง
S1
กองทุนมีระเบียบ
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

O1

ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities)
O2
O3
O4

O5

O6

กองทุนมีกฎหมายและ
แผนรองรับการ
ดำเนินงานของกองทุน
ฯ อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

กองทุนมีระบบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการเพื่อ
สร้างโอกาสในการเข้าถึง
และเสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

องค์กรมีการขอมีการขอรับ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
รองเป็นองค์กร
พัฒนากำลังคนภาครัฐใน
สาธารณประโยชน์/องค์กร
ฐานะผู้ทำงานด้าน IT
สวัสดิการชุมชน เพิ่มมาก และผูใ้ ช้ประโยชน์จาก IT ใน
ขึ้น ทำให้สามารถขอรับ การให้บริการและปฏิบัติงาน
การสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

นโยบายการจัดสวัสดิการแห่ง
รัฐและ Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่เป็นระบบชัดเจน

ทบทวน/ปรับปรุง
ระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานกองทุนฯ

นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกองทุนฯมาเป็น
กรอบในการพัฒนาระเบียบ
ของกองทุนฯ

ปรับปรุงคู่มือ/แนวทาง ของ
กองทุนฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

- ส่งเสริม/สนับสนุน ให้
-พัฒนาบุคลากรด้าน IT ให้
องค์กรขอรับการสนับสนุน ปฏิบัติงานตามระเบียบ คู่มือ/
จากกองทุน
แนวทางปฏิบัติของกองทุน
- การให้ความรู้เกีย่ วกับ
ระเบียบ /แนวทางปฏิบัติแก่
องค์การสวัสดิการสังคม

พัฒนาระเบียบ
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ โดยใช้
ประโยชน์จากนโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ Big data
ของรัฐบาลมาเป็นกรอบในการ
พัฒนา

โอกาส

จุดแข็ง
S2
กองทุนมีการบริหารงาน ใน
การควบคุม กำกับ ติดตาม
ในรูปคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน ทั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมภิ าค

O1

O2

กองทุนมีกฎหมายและ
แผนรองรับการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ
อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

กองทุนมีระบบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

ทบทวน/ปรับปรุง
ระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานกองทุนฯ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกองทุนฯมาเป็น
กรอบในการบริหารงาน
กองทุนฯ

๒๓
O3

O4

O5

O6

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการพัฒนา
งานและบริการเพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงและ
เสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

องค์กรมีการขอมีการขอรับ
รองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์/องค์กร
สวัสดิการชุมชน เพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
นโยบายการจัดสวัสดิการ
การพัฒนากำลังคนภาครัฐ แห่งรัฐและ Big data ของ
ในฐานะผู้ทำงานด้าน IT รัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ปัญหาทางสังคมที่เป็นระบบ
ในการให้บริการและ
ชัดเจน
ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมให้คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
นำแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมใช้เป็น
เครื่องมือ
ในการพัฒนางาน
กองทุนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค กับองค์การ
สวัสดิการสังคม
เพื่อสื่อสารถึงงานกองทุน
ให้กับเครือข่าย และสามารถ
นำไปขยายผลให้กับองค์การ
สวัสดิการสังคมอื่นในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น

- สนับสนุนคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการในการใช้
ประโยชน์จาก IT
- สนับสนุนบุคลากรของ
กองทุนด้าน IT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการนำนโยบาย
การจัดสวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล มาเป็น
กรอบในการบริหารงาน
กองทุนฯ

๒๔
O1

โอกาส กองทุนมีกฎหมายและแผน
รองรับการดำเนินงานของ
กองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

O2

O3

O4

O5

O6

กองทุนมีระบบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการพัฒนา
งานและบริการเพื่อสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงและ
เสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

องค์กรมีการขอมีการขอรับ
รองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์/องค์กร
สวัสดิการชุมชน เพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคนภาครัฐ
ในฐานะผู้ทำงานด้าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT
ในการให้บริการและ
ปฏิบัติงาน

นโยบายการจัดสวัสดิการ
แห่งรัฐและ Big data ของ
รัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้
ประสบปัญหาทางสังคมที่
เป็นระบบชัดเจน

ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
ให้องค์กรสวัสดิการสังคม
เข้าถึงบริการของกองทุน
ได้ง่าย รวมทั้งให้เกิดการ
ส่งเสริมเครือข่ายในการจัด
สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น

-

ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดรับกับนโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและBig
data ของรัฐบาล

จุดแข็ง
S3
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถปรับปรุง
และพัฒนาระเบียบ
หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์
ในปัจจุบนั

ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
ให้สอดรับกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกองทุนฯมาเป็น
กรอบในการปรับปรุงและ
พัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

๒๕
โอกาส

O1

O2

O3

กองทุนมีกฎหมายและ
แผนรองรับการ
ดำเนินงานของกองทุน
ฯ อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

กองทุนมีระบบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการเพื่อ
สร้างโอกาสในการเข้าถึง
และเสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

องค์กรมีการขอมีการขอรับรอง รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ นโยบายการจัดสวัสดิการ
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/ พัฒนากำลังคนภาครัฐใน แห่งรัฐและ Big data ของ
องค์กรสวัสดิการชุมชน เพิ่ม
ฐานะผู้ทำงานด้าน IT
รัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้
มากขึน้ ทำให้สามารถขอรับ และผูใ้ ช้ประโยชน์จาก IT ใน ประสบปัญหาทางสังคมที่
การสนับสนุนจากกองทุน
การให้บริการและปฏิบัติงาน
เป็นระบบชัดเจน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

S4
กองทุนมีแผนพัฒนา
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ซึ่งมีการ
ทบทวนเป็นประจำทุกปี

ปรับปรุงและพัฒนา
แผนพัฒนากองทุนฯ
ให้สอดรับกับระเบียบ/
กฎหมาย ของกองทุนฯ

นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกองทุนฯมาเป็น
กรอบในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนพัฒนากองทุนฯ

ปรับปรุงและพัฒนา
แผนพัฒนากองทุนฯ
ให้สอดรับกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนา
กองทุนฯ ให้เกิดการส่งเสริม
เครือข่ายในการจัดสวัสดิการ
สังคมเพิ่มขึ้น

จุดแข็ง

O4

O5

ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนา
กองทุนฯ ให้ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ ใน
ด้าน IT เพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

O6

ปรับปรุงและพัฒนา
แผนพัฒนากองทุนฯ
ให้สอดรับกับนโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล

๒๖
โอกาส

จุดแข็ง
S5
กองทุนมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ

O1

O2

O3

กองทุนมีกฎหมายและ
แผนรองรับการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ
อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

กองทุนมีระบบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการเพื่อ
สร้างโอกาสในการเข้าถึง
และเสริมสร้างความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

-

-

-

O4

O5

O6

องค์กรมีการขอมีการขอรับ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ นโยบายการจัดสวัสดิการ
รองเป็นองค์กร
พัฒนากำลังคนภาครัฐใน
แห่งรัฐและ Big data ของ
สาธารณประโยชน์/องค์กร
ฐานะผู้ทำงานด้าน IT
รัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
สวัสดิการชุมชน เพิ่มมากขึ้น และผูใ้ ช้ประโยชน์จาก IT ใน ปัญหาทางสังคมที่เป็นระบบ
ทำให้สามารถขอรับการ
การให้บริการและปฏิบัติงาน
ชัดเจน
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
การจัด
สวัสดิการสังคม

-

พัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ ให้ จัดหา/พัฒนาเครื่องมือและ
สามารถใช้ประโยชน์จากIT มา อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้
ใช้ในการปฏิบัติของกองทุนฯ สามารถรองรับบานข้อมูล
Big data ของรัฐบาล

๒๗
ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths) และอุปสรรค (Threats)
อุปสรรค

จุดแข็ง
S1
กองทุนมีระเบียบ คู่มือ/แนวทาง
ปฏิบัติ
S2
กองทุนมีการบริหารงาน ในการ
ควบคุม กำกับ ติดตาม ในรูป
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค

T1
T2
งบประมาณที่ได้รับจาก การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
รัฐบาลไม่เพียงพอต่อ
สารสนเทศมีต้นทุนในการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ดำเนินงานสูง
กองทุนฯ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุน ฯ
-

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีบทบาทในการ
ผลักดันให้กองทุนฯ ได้รับ
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น

-

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีบทบาทในการ
ผลักดันให้กองทุนฯ ได้รับ
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น

T3
T4
รัฐบาลไม่มีนโยบายด้าน องค์การสวัสดิการสังคม
สวัสดิการและแรงจูงใจ ขาดความคิดริเริ่มในการ
แก่พนักงานกองทุน
พัฒนาโครงการเชิง
ที่ทำให้เกิดความรู้สึก นวัตกรรมโครงการเฉพาะ
ความมั่นคงในอาชีพ
พื้นที่

T5
รัฐบาลไม่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ
ด้านบุคลากร

-

-

-

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีบทบาทในการ
ผลักดันให้กองทุนฯ ได้รับ
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่
พนักงานกองทุนฯ เกิด
ความรูส้ ึกความมั่นคงใน
อาชีพ

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีบทบาทในการ
ออกนโยบายหรือแนวทาง
ในการประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรูเ้ กี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการริเริ่ม
โครงการนวัตกรรม

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีบทบาทในการ
ผลักดันให้กองทุนฯ ได้รับ
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น

T6
องค์การสวัสดิการสังคม
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุน
เช่น แบบฟอร์ม การเขียน
โครงการ การจัดทำ
รายงานผล ทำให้การ
ดำเนินงานกองทุนไม่บรรลุ
เป้าหมาย
ประชาสัมพันธ์ระเบียบ
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติของ
กองทุนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
คณะกรรมการบริหารกองทุน
มีบทบาทในการออกนโยบาย
หรือแนวทางในการสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการ
ในการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ

๒๘
อุปสรรค

จุดแข็ง
S3
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
สามารถปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั

T1
T2
T3
งบประมาณที่ได้รับจาก การพัฒนาระบบเทคโนโลยี รัฐบาลไม่มีนโยบายด้าน
รัฐบาลไม่เพียงพอต่อ
สารสนเทศมีต้นทุนในการ สวัสดิการและแรงจูงใจแก่
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ดำเนินงานสูง
พนักงานกองทุน
กองทุนฯ ในการเพิ่ม
ที่ทำให้เกิดความรู้สึกความ
ประสิทธิภาพในการทำงาน
มั่นคงในอาชีพ
โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุน ฯ
-

-

S4
กองทุนมีแผนพัฒนากองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

นำแผนพัฒนากองทุนฯ
นำเสนอรัฐบาลเพื่อขอ
งบประมาณเพิ่มเติม

นำแผนพัฒนากองทุนฯ
นำเสนอรัฐบาลเพื่อขอ
งบประมาณเพิ่มเติม

S5
กองทุนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานเพียงพอ

ขอความร่วมมือกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองทุนฯ

ขอความร่วมมือกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองทุนฯ

-

นำแผนพัฒนากองทุนฯ
นำเสนอรัฐบาลเพื่อขอ
งบประมาณเพิ่มเติม

-

T4
องค์การสวัสดิการสังคม
ขาดความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาโครงการเชิง
นวัตกรรมโครงการเฉพาะ
พื้นที่

T5
T6
รัฐบาลไม่ให้การ
องค์การสวัสดิการสังคม
สนับสนุนงบประมาณ
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านบุคลากร
กระบวนการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุน
เช่น แบบฟอร์ม การ
เขียนโครงการ การจัดทำ
รายงานผล ทำให้การ
ดำเนินงานกองทุนไม่
บรรลุเป้าหมาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีบทบาทในการออก
กองทุนมีบทบาทในการ
นโยบายหรือแนวทางในการ
ออกนโยบายหรือแนวทาง
ประชาสัมพันธ์และสร้างการ
ในการสร้างความเข้าใจใน
รับรู้เกี่ยวกับงานกองทุน
กระบวนการในการขอรับ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ
สังคมเพื่อขับเคลื่อน
โครงการริเริม่ โครงการ
นวัตกรรม
พัฒนาแผนพัฒนากองทุนฯ นำแผนพัฒนากองทุน พัฒนาแผนพัฒนากองทุน
ให้มีการประชาสัมพันธ์และ ฯ นำเสนอรัฐบาลเพื่อ ฯ ให้มีการสร้างความ
สร้างการรับรูเ้ กี่ยวกับงาน
ของบประมาณ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัด
เพิ่มเติม
กระบวนการในการขอรับ
สวัสดิการสังคมเพื่อ
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ
ขับเคลื่อนโครงการริเริ่ม
ให้กับองค์การสวัสดิการ
โครงการนวัตกรรม
สังคม
-

๒๙
ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threats)
อุปสรรค

T1
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานกองทุนฯ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ

T2
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีต้นทุนในการ
ดำเนินงานสูง

T3
รัฐบาลไม่มีนโยบาย
ด้านสวัสดิการและ
แรงจูงใจแก่พนักงาน
กองทุน
ที่ทำให้เกิดความรู้สึก
ความมั่นคงในอาชีพ

T4
องค์การสวัสดิการ
สังคมขาดความคิด
ริเริ่มในการพัฒนา
โครงการเชิง
นวัตกรรมโครงการ
เฉพาะพื้นที่

T5
รัฐบาลไม่ให้การ
สนับสนุน
งบประมาณ
ด้านบุคลากร

W1
กองทุนไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการติดตามประเมินผลที่
ทันสมัย
และเป็นปัจจุบนั
W2
กองทุนขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และการบริหารกองทุนฯ และ
ขาดระบบสารสนเทศสำหรับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
W3
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
บางจังหวัด ยังไม่ได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการ

ศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการติดตาม
ประเมินผล และนำเสนอรัฐบาลเพื่อ
ขอรับงบประมาณเพิ่มเติม

ศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการติดตาม
ประเมินผล และนำเสนอรัฐบาล
เพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติม

-

-

-

T6
องค์การสวัสดิการสังคม
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุน
เช่น แบบฟอร์ม การเขียน
โครงการ การจัดทำ
รายงานผล ทำให้การ
ดำเนินงานกองทุนไม่บรรลุ
เป้าหมาย
-

ศึกษาวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และนำเสนอรัฐบาลเพือ่
ขอรับงบประมาณเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย หรือขอรับการ
สนับสนุนด้านหารพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
หน่วยงานอื่น
จัดทำช่องทางสื่อสารออนไลน์
กับคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนจังหวัด เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

จุดอ่อน

จัดทำช่องทางสื่อสารออนไลน์กับ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ

๓๐
อุปสรรค

T1
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานกองทุนฯ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน ฯ

T2
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีต้นทุนในการดำเนินงานสูง

ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหรือ
ขอความอนุเคราะห์จากกรม
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
กองทุนฯ

ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหรือ
ขอความอนุเคราะห์จากกรม
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
กองทุนฯ

จัดทำคู่มือองค์ความรูด้ ้านการบริหาร
กองทุน ระเบียบหลักเกณฑ์/วิธีการใช้
เงินกองทุน การจัดทำใบสำคัญ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
การเบิกจ่าย และการตอบข้อซักถาม
เพื่อสื่อสารให้กับองค์กรให้กับบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานกองทุนโดยการสื่อสาร
ผ่านสื่อออนไลน์ของกองทุนฯ

จัดทำคู่มือองค์ความรูด้ ้านการบริหาร
กองทุน ระเบียบหลักเกณฑ์/วิธีการใช้
เงินกองทุน การจัดทำใบสำคัญ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการ
เบิกจ่าย และการตอบข้อซักถาม
เพื่อสื่อสารให้กับองค์กรให้กับบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานกองทุนโดยการสื่อสาร
ผ่านสื่อออนไลน์ของกองทุนฯ

จุดอ่อน
W4
การประชาสัมพันธ์งานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไม่
ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
และขาดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพกับคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด
W5
บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วน ยัง
ขาดทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ

T4
T3
องค์การ
รัฐบาลไม่มี
นโยบายด้าน สวัสดิการสังคม
สวัสดิการและ ขาดความคิด
ริเริ่มในการ
แรงจูงใจแก่
พัฒนาโครงการ
พนักงาน
เชิงนวัตกรรม
กองทุน
โครงการเฉพาะ
ที่ทำให้เกิด
พื้นที่
ความรู้สึกความ
มั่นคงในอาชีพ
-

-

-

T5
รัฐบาลไม่ให้การ
สนับสนุน
งบประมาณ
ด้านบุคลากร

T6
องค์การสวัสดิการสังคม
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุน
เช่น แบบฟอร์ม การ
เขียนโครงการ การจัดทำ
รายงานผล ทำให้การ
ดำเนินงานกองทุนไม่
บรรลุเป้าหมาย

-

-

-

-

บทที่ ๔
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จากผลการดำเนิ น งานที่ ผ่ า นมา สถานการณ์ ก ารพั ฒ นางานสวั ส ดิ ก ารสั งคมในปั จ จุ บั น
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกงอทุนฯ และภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมจากการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
กองทุ น หลั ก ที่ เป็ น กลไกสนั บ สนุ น ขั บ เคลื่ อ น การพั ฒ นาและจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม เพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พันธกิจ
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการสังคม
อย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ สนั บ สนุ น กระบวนการปฏิบัติงานกองทุน เพื่อพัฒ นากลุ่ มเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็ง
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
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒ นากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
อย่ างเป็ น รูป ธรรม และจากการวิเคราะห์ ภ ารกิจของกองทุน ภายใต้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด
จึ ง ได้ ก ำหนดยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ ภารกิ จ การส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จากปัจจัยต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม

๓๒
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
๑) พัฒนาศักยภาพเครื่องมือและกลไกกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒) พัฒ นากฎ ระเบี ยบ แนวทาง ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของกองทุนฯ
๓) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึงกองทุนฯ
๒) พัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม เพื่อให้เกิดการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

๓๓

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์พม. กับแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่๑๒

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม

ร่างแผนพัฒนา
การจัดสวัสดิการ
สังคมไทยฉบับที่ ๓

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกคน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและเสริมสร้างพลังเครือข่ายหุ้นส่วน
ทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม

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

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมบนพื้นฐานความ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคมุ้ กันและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและ
เครือข่าย

ยุทธศาสตร์
๒๐ ปี พส.

ยุทธศาสตร์ พส.

ยุทธศาสตร์
กองทุน

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านสวัสดิการสังคมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเงิน การ
คลังและการระดมทุนเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ผนึกกำลังทางสังคมเพือ่
เป็นกลไกในการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์บริการจัดการองค์กรสูค่ วามเป็น
ผู้นำทางสังคมด้วย
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์เสริมพลังทุกภาคส่วน สร้าง
หุ้นส่วนการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถการบริหาร
จัดการองค์การ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องมือ
และกลไกในการปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบาย
และการบริการกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
บริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๓๔

ตารางแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
๑) พัฒนาศักยภาพ
เครื่องมือและกลไก
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมจัดการความรูเ้ พื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน

เป้าหมายหลัก
ผลผลิต : องค์ความรู้ที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

ตัวชี้วัด

ดำเนินการจัดทำชุด
ความรู้แล้วเสร็จ และ
เผยแพร่ชุดความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน ใน
ผลลัพธ์ : ผู้ปฏิบตั ิงานมี เดือนกันยายน 256๕
ความรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปี ๒๕๖๒
-

ปี ๒๕๖๓
-

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
-

ปี ๒๕๖๕
๑ เรื่อง

ปี ๒๕๖๖
๑ เรื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

๓๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๑.๔ การจัดทำช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
กับ สำนักงาน ก.ส.ค.

ผลผลิต : มีช่องทางการ
สื่อสารระหว่าง
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด /
กรุงเทพมหานคร กับ
สำนักงาน ก.ส.ค.

มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร กับ
สำนักงาน ก.ส.ค.

ผลลัพธ์ :
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด /
กรุงเทพมหานครสามารถ
ดำเนินการตามแนวทางท
ที่กองทุนกำหนด

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๑ ช่องทาง
(ทาง Line)

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

๑.๕ กิจกรรมพัฒนาเพิ่ม
ผลผลิต : เจ้าหน้าที่
ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ผู้ปฏิบตั ิงานกองทุนมี
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กองทุนได้ดียิ่งขึ้น

๑.๖ โครงการเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด /
กรุงเทพมหานคร
(ปี 2562- 2566)

ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
สามารถนำความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงานได้
ผลผลิต :
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในงานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม
ผลลัพธ์ : จังหวัดมีการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
แนวทางการบริหารของ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน

ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
มีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 80 ของ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด /
กรุงเทพมหานครมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ๘๐
(800,๐๐๐) (๑,000,๐๐๐) ( - )

ร้อยละ ๘๐
(๒๕๐,๐๐๐)

ปี ๒๕๖๖
ร้อยละ ๘๐
( - )

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
๒) พัฒนากฎ ระเบียบ
แนวทางที่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการกองทุน
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๒.๑ โครงการทบทวนและพัฒนา
ระเบียบ แนวทางทางที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
๑) ทบทวนแนวทางการรับ
บริจาคเงินกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
๒) ทบทวนระเบียบ
และแนวทางการระดมทุน เข้า
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

ผลผลิต : คู่มือมีความ
ชัดเจนเหมาะสมเข้าใจ
ง่ายสามารถปฏิบัติงานได้
ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

จำนวนระเบียบ แนวทาง
ที่ได้จากการทบทวนเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง

๒.๒ กิจกรรมพัฒนาคูม่ ือ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม
๑. คู่มือปฏิบตั ิงานของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒. คู่มือการขอรับเงินกองทุนให้
องค์การสวัสดิการสังคม
๓. คู่มือประกอบการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ
๔. คลิปคูม่ ือการเขียนโครงการ

ผลผลิต : คู่มือมีความ
ชัดเจนเหมาะสมเข้าใจ
ง่ายสามารถปฏิบัติงานได้
ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
ผลลัพธ์ : ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้
ตามที่คู่มือกำหนด

ผลลัพธ์ : ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้
ตามที่คู่มือกำหนด

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๖

๑ เรื่อง
(21,280)
หมายเหตุ
ยกเลิก
กิจกรรม

- จำนวนคู่มือที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
- ร้อยละ ๖๐ ของ
๑ เรื่อง
องค์การสวัสดิการสังคมที่ (๒๐๐,๐๐๐)
ใช้คู่มือที่เกี่ยวข้อง
๒ เรื่อง
สามารถปฏิบัติงานได้
(๑๒๐,๐๐๐)
ถูกต้องตามแนวทางที่
(๒๐๐,๐๐๐)
คู่มือกำหนด
- ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้ปฏิบัติงานของกองทุนที่
ใช้คู่มือที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามแนวทางที่
คู่มือกำหนด

ปี ๒๕๖๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

๑ เรื่อง
(ดำเนินการ
เรียบร้อย
แล้วในปี
63)

-

-

(จัดทำเป็น
คลิปเขียน
โครงการ)

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๓๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๒.๓ กิจกรรมพัฒนาแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลผลิต: ได้แนวทางและ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ

ได้แนวทางและ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ

ผลลัพธ์ : การจัดทำได้
แนวทางและหลักเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ
โครงการขององค์การ
สวัสดิการสังคมมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปี ๒๕๖๒
๑ เรื่อง
(๖๐,๐๐๐)

ปี ๒๕๖๓
-

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
-

ปี ๒๕๖๕
-

ปี ๒๕๖๖
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

๓๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
๑) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

1.๑ กิจกรรมศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลผลิต :
จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ :
ได้แนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่
ครบองค์ประกอบ (ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบ)
ผลผลิต :
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๑.2 โครงการจัดทำ
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลลัพธ์ :
1.ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม สามารถใช้ในการดำเนินงาน
การติดตามผลการดำเนินงาน
(ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ)
การตัดสินใจของผู้บริหารกองทุน
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมสามารถประมวลผลความ
คุ้มค่ากองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุนฯ

๑. มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
2. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการนำ
ข้อมูลเข้าระบบ
ฐานข้อมูลกองทุนฯ

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓
ระดับ ๕

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

๑ ระบบ
(4๐๐,๐๐๐
บาท)
หมายเหตุ
ยกเลิก
โครงการ

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๑.๓ โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการใช้
งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ผลผลิต :
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

ผลลัพธ์ :
มีการใช้งานระบบฐานข้อมูล
(เป็นโครงการเดียวกับ สารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ สวัสดิการสังคม ของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ ๓ ข้อ ๓.๑)

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๘๐
(๙๐๐,๐๐๐
บาท)
หมายเหตุ
เลื่อนระยะเวลา
ดำเนินโครงการจาก
พ.ค.-มิ.ย. 64 เป็น
ก.ค.-ส.ค.64

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

๔๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

๑.๔ กิจกรรมนำเข้า
ข้อมูลกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
สู่ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลผลิต :
ข้อมูลที่กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ระหว่างปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ถูกจัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ

๑.๕ กิจกรรมติดตาม
และประเมินผลระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลผลิต :
มีการติดตามและควบคุมการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลฯ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ :
ระบบฐานข้อมูลฯ มีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ

ผลลัพธ์ :
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ
สามารถผระมวลผลข้อมูลของ
กองทุนระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๕0 ของข้อมูล
โครงการที่กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมให้การสนับสนุน
ระหว่างปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
จัดเก็บในฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนฯ

ร้อยละ ๗๐ ของความพึง
พอใจของผู้ปฏิบัติงาน
กองทุน ต่อการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ 50

ปี ๒๕๖๖

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๔๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๑.๖ โครงการศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ผลผลิต :
มีรายงานผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลฯ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

มีแนวทางในการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ ที่ตอบสนอง
ต่อการใช้ประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ปี ๒๕๖๖ รับผิดชอบ
๑ เรื่อง
สำนักงาน
(๕๐๐,๐๐๐
ก.ส.ค.
บาท)

ผลลัพธ์ :
นำผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบฐานข้อมูลกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมมาใช้ในการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯ กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒) พัฒนาระบบ
การติดตามและ
ประเมินผลของ
กองทุนฯ

๒.๑ โครงการจัดทำระบบงาน
ติดตามและประเมินผลสำหรับ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

ผลผลิต : มีระบบในการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงาน
ให้กับคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ผลลัพธ์ : ระบบงานติดตามและ
ประเมินผล สามารถใช้ในการ
ติดตามผลการดำเนินงาน (ผลผลิต
ผลลัพธ์ ผลกระทบ) การตัดสินใจ
ของผู้บริหารกองทุน

ระบบงานติดตามและ
ประเมินผล สามารถ
ประมวลผลการติดตามฯ
ขององค์กรที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน
(ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบ)

1 ระบบ
(800,000
บาท)

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๔๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๒.๒ โครงการทบทวน
ระบบงานย่อย “การติดตาม
และประเมินผลของกองทุน”

ผลผลิต : รายงานการทบทวน
ระบบงานย่อย “การติดตามและ
ประเมินผลของกองทุน”ที่เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล

ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตาม
ระบบงานย่อย “การ
ติดตามและประเมินผล
ของกองทุน”

ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในงานติดตามและ
ประเมินผลของกองทุนส่งเสริม
ปฏิบัติงานตามระบบงานย่อยที่ได้มี
การทบทวน แล้ว
๒.๓ กิจกรรมสำรวจความ
พึงพอใจขององค์การ
สวัสดิการสังคมต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ

ผลผลิต : รายงานผล
การสำรวจความพึงพอใจของ
องค์การสวัสดิการสังคมต่อการ
ดำเนินงานของกองทุน
ผลลัพธ์ : ผลการสำรวจความ
พึงพอใจขององค์การสวัสดิการ
สังคมต่อการดำเนินงานของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมถูก
นำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงาน

ร้อยละของความ
พึงพอใจขององค์การ
สวัสดิการสังคมต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ

ปี ๒๕๖๒
-

ปี ๒๕๖๓
-

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
-

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕

ปี ๒๕๖๕
-

ปี ๒๕๖๖
1
เรื่อง
(250,000
บาท)

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
๓) พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม
๓.๑ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งานระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
(ปี 2564 -2566)
(เป็นโครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑
ข้อ ๑.๔)
๓.๒ กิจกรรมเสริมพลังให้แก่
พนักงานกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ผลผลิต :
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๘๐
(๙๐๐,๐๐๐
บาท)

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

ผลลัพธ์ :
มีการใช้งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ของผู้เกี่ยวข้อง
ผลผลิต : กองทุนฯ มีพนักงาน
กองทุนฯ ดีเด่น ปี 2564 อย่าง
น้อย ๑ คน
ผลลัพธ์ : พนักงานกองทุนฯ ที่
ได้รับการคัดเลือกมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน และ
สามารถเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานกองทุนฯ
คนอื่นต่อไป

พนักงานกองทุนฯ ได้รับ
การคัดเลือกเป็นพนักงาน
กองทุนฯ ดีเด่น อย่าง
น้อย ๑ คน

(500,000
บาท)

๒๐,๐๐๐
บาท

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๔๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๑) ส่งเสริมการรับรู้ 1.1 โครงการส่งเสริมความรู้
และเข้าถึงกองทุนฯ ด้านระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
แก่องค์การสวัสดิการสังคม
(เป็นโครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2
ข้อ ๒.๒)

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ผลผลิต : มีข้อมูลระเบียบ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
สวัสดิการสังคมมีการเผยแพร่ให้แก่
องค์การสวัสดิการสังคมด้วย
รูปแบบและช่องทางต่าง ๆ

มีข้อมูลระเบียบ แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนฯ ซึ่งได้เผยแพร่
ให้กับองค์การสวัสดิการ
สังคม
(๒ ช่องทาง)

ผลลัพธ์ : องค์การสวัสดิการสังคม
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติได้ตามระเบียบ แนวปฏิบตั ทิ ี่
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
กำหนดไว้
๑.๒ กิจกรรมเปิดบ้านกองทุน ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ร้อยละขององค์การ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน สวัสดิการสังคมที่ขอรับ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
การสนับสนุนเงินจาก
กองทุนส่งเสริมการจัด
ผลลัพธ์ : ข้อมูลของกองทุน
สวัสดิการสังคมได้รับ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมี
ข้อมูลจากการเข้าร่วม
การเผยแพร่ต่อไปจากผู้เข้าร่วม
โครงการหรือจาก
โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑.๓ กิจกรรมจัดทำชุดความรู้
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ผ่านช่อง
Youtube นำเสนอผ่าน
Website กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

ผลผลิต : ชุดความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมนำเสนอผ่านช่องทางที่
กำหนด
ผลลัพธ์ : ผู้สนใจทั่วไปเข้าถึง
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมที่จดั ทำผ่าน
ช่องทางที่กำหนด

จำนวนชุดความรูเ้ กี่ยวกับ
กองทุนฯ นำเสนอผ่าน
ช่องทางที่กำหนด

ปี ๒๕๖๒
-

ปี ๒๕๖๓
-

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๒ ช่องทาง

-

-

-

-

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง

ปี ๒๕๖๕
-

ปี ๒๕๖๖
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

ร้อยละ ๓๐

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๑ เรื่อง

สำนักงาน
ก.ส.ค.

(1,200,000)

๔๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๑.๔ การสร้างช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- พัฒนาเว็บไซต์กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อการเข้าถึงง่าย และ
ครอบคลุม(ข้อมูลข่าวสารความรู้-บริการ)
- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
เช่น Facebook, กลุม่ Line
และ e-mail
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ความรู้
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
จังหวัด ทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เกีย่ วกับ
งานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลผลิต :
- มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารมากขึ้น
- มีภาคีเครือข่ายในการ
เผยแพร่
ผลลัพธ์ :
- คณะกรรมการ อนุกรรมการ
องค์การสวัสดิการสังคม และ
ภาคีเครือข่ายรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมดีขึ้น
- องค์การสวัสดิการสังคม
และภาคีเครือข่ายรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ดีขึ้น

มีช่องทางเพิ่มขึ้นเพื่อ
การติดต่อสื่อสารกับ
กองทุนที่มีความสะดวก
รวดเร็ว และการ
เผยแพร่ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร
และงานนวัตกรรม
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
๓ ช่องทาง
๔ ช่องทาง
๑. Facebook ๑. Facebook
๒. Line
๒. Line
๓. E-Mail
๓. E-Mail
4. Website

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๔ ช่องทาง
๑. Facebook
๒. Line
๓. E-Mail
4. Website

ปี ๒๕๖๕
-

ปี ๒๕๖๖
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๒) พัฒนาศักยภาพ
องค์การสวัสดิการ
สังคม เพื่อให้เกิด
การจัดสวัสดิการ
สังคมในพื้นที่

๒.๑ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม”

๒.๒ โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
แก่องค์การสวัสดิการสังคม
(เป็นโครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ ๑
ข้อ ๑.๑)

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมี
- ร้อยละขององค์การ
ร้อยละ 80
ความรู้ ความเข้าใจในการเสนอ
สวัสดิการสังคมที่เข้าร่วม (๑,๑๕๐,๐๐๐)
โครงการขอรับการสนับสนุน
โครงการ
เงินกองทุนส่งเสริมการจัด
- ร้อยละขององค์การ
สวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคมที่เข้าร่วม
โครงการสามารถจัดทำ
ผลลัพธ์ : องค์การสวัสดิการสังคม โครงการเสนอขอรับการ
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน
สนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัด - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
สวัสดิการสังคมจากการเขียน
องค์การสวัสดิการสังคม
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
อย่างถูกต้องตามกรอบหลักเกณฑ์ การสนับสนุนเงินจาก
ของกองทุนฯ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ผลผลิต : มีข้อมูลระเบียบ
มีข้อมูลระเบียบ แนว
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ใน กองทุนฯ ซึ่งได้เผยแพร่
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
ให้กับองค์การสวัสดิการ
สวัสดิการสังคมมีการเผยแพร่ให้แก่
สังคม
องค์การสวัสดิการสังคมด้วย
(๒ ช่องทาง)
รูปแบบและช่องทางต่าง ๆ
ผลลัพธ์ : องค์การสวัสดิการสังคม
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติได้ตามระเบียบ แนวปฏิบตั ทิ ี่
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
กำหนดไว้

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
-

ปี ๒๕๖๕
-

ปี ๒๕๖๖
-

(๒ ช่องทาง)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๔๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

๒.๓ โครงการคัดเลือกและ
ผลผลิต : รายงานตัวอย่าง
ถอดบทเรียนโครงการต้นแบบ โครงการต้นแบบจากการดำเนินงาน
ขององค์การสวัสดิการสังคมในแต่ละ
ภาคที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ : องค์กรสวัสดิการสังคม
ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมี
ตัวแบบที่นำไปต่อยอดและปรับใช้
เพื่อคุณภาพของโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุน

๒.๔ โครงการความร่วมมือ
๑ พื้นที่ ๑ สถาบันวิชาการ
- พัฒนาองค์การ
- พัฒนาคน
- พัฒนาโครงการสู่งาน
นวัตกรรม

ผลผลิต : มี MOU ร่วมกับสถาบัน
วิชาการในพื้นที่
ผลลัพธ์ : มีการขับเคลื่อนงานตาม
MOU อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด
รายงานตัวอย่างโครงการ
ต้นแบบจากการดำเนินงาน
ขององค์การสวัสดิการ
สังคมในแต่ละภาคที่ได้รับ
เงินสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำ MOU ร่วมกับ
สถาบันวิชาการในพื้นที่

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ปี ๒๕๖๖ รับผิดชอบ
๑ เรื่อง
สำนักงาน
(๑,200,๐๐๐) ก.ส.ค.

มีแผน
ปฏิบัติงาน
ตาม MOU
ร่วมกัน
(๔๐,๐๐๐)

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๔๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

๓) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

๒.๕ โครงการถอด
บทเรียน เพื่อการพัฒนา
โครงการสู่นวัตกรรม
และสร้างต้นแบบ
สวัสดิการสังคมระดับ
พื้นที่

ผลผลิต : มีแนวทางการ
พัฒนาโครงการ
และนวัตกรรมต้นแบบ
สวัสดิการสังคม
ระดับพื้นที่
ผลลัพธ์ : นำแนวทางการ
พัฒนาโครงการ
และนวัตกรรมต้นแบบ
สวัสดิการสังคม
ระดับพื้นที่
ผลผลิต : องค์กรสวัสดิการ
สังคมที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทำ
หลักฐานการเงิน

๓.๑ โครงการให้ความรู้
การจัดทำหลักฐาน
การเงิน แก่องค์การ
สวัสดิการสังคมที่ได้รับ
เงินสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลลัพธ์ : กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
มีหลักฐานการเงินจาก
องค์การสวัสดิการสังคม
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนครบถ้วน

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

-

ร้อยละ 80
(2,000,000)

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖
๑ เรื่อง
(๒,๐๐๐,๐๐๐)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

-

-

ร้อยละ 80
(2,000,000)

สำนักงาน
ก.ส.ค.

จำนวนองค์ความรู้
ของการจัดทำ
โครงการด้าน
สวัสดิการสังคม

ร้อยละของโครงการที่
ให้การสนับสนุนแก่
องค์การสวัสดิการ
สังคมจัดส่งหลักฐาน
การเงินได้ครบถ้วน
และถูกต้องตาม
ระเบียบและ
ระยะเวลาที่กำหนด

๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๓.๒ กิจกรรมสนับสนุน
เงินกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการให้กับ
องค์กรสวัสดิการสังคม

เป้าหมายหลัก
ผลผลิต :ให้การสนับสนุน
องค์การสวัสดิการสังคม ทั้ง
ในประเทศและใน
ต่างประเทศ ในการดำเนิน
โครงการด้านการจัด
สวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ :ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
สวัสดิการสังคมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณา
และได้รับการ
สนับสนุนเมื่อเทียบกับ
แผนปฏิบัติการ

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
(68,700,000) (61,330,000) (๖๐,๕๐๐,๐๐๐) (๕๒,๕๐๐,๐๐๐) (๕๒,๕๐0,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

บทที่ ๕
การแปลงแผนพัฒนากองทุนฯ สู่การปฏิบัติ
แผนพัฒ นากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เป็นแผนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างกว้างขวางผ่านกระบวนการ
จัด โครงการทบทวนแผนพัฒ นากองทุน ส่ งเสริมการจัดสวัส ดิการสั งคม ซึ่งเป็น การร่ว มแสดงความคิ ดเห็ น
การร่วมเสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไขของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาตอบสนอง
ความต้องการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จนแผนมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่ง ตลอดจน
มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลปัจจุบัน โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ร่างแผนพัฒ นางานสวัสดิการ
สังคมไทย ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ บรรลุ ตามเป้าประสงค์ของแผนพั ฒ นา
กองทุ น ฯ ฉบั บ นี้ จึ ง กำหนดแนวทางการปฏิ บั ติ อั น เป็ น การแปลงแผน พั ฒ นากองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
การนำแผนพัฒ นากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
รองรับการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในแต่ละปี
๒. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๓. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
การจั ดประชุมอบรม สั มมนา เพื่ อให้ ภ าคส่ ว นที่ เกี่ยวข้องมีความรู้ค วามเข้าใจในหลั กการ
และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๔. การประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผ่านช่องทาง
สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสวัสดิการสังคมตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ
และผลการดำเนินงานที่องค์การสวัสดิการสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับและนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ต่อไป
๕. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การพัฒ นาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ด้านการเงิน การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และการสร้างระบบและเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๕๒
๗. การระดมทุน (การรับบริจาค)
นอกเหนือจากการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีแล้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กองทุนฯ
จะต้ องมี การระดมทุ นเพื่ อให้ ภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้ งในส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค ได้ มามีส่ วนร่วมในการดำเนิ นงาน
โดยให้ สิ ท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี แ ก่ผู้ บ ริ จ าคเงินให้ แก่ กองทุน ในการลดหย่อนภาษี การขอรับ การสนั บสนุ น
โดยนำรายได้จากการจำหน่ายสลากการกุศลมาใช้เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานกองทุน ทั้งนี้ให้มีการระดมทุน
ในส่วนกลาง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการระดมทุนในระดับจังหวัด
๘. กลไกการบริหารจัดการ
๘.๑ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น มี อ ำนาจในการบริ ห ารงานและอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น
ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เป็นกลไกสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการการกองทุนให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานในแต่ละปี
๘.๒ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
เป็นกลไกสำคัญที่คณะกรรมการบริหารกองทุนได้กระจายอำนาจโดยมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ให้ แก่คณะอนุกรรมการรบริห ารกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัด นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม
การจั ด ทำโครงการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม และติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการในพื้ นที่ ซึ่ ง ทำให้
การดำเนิ นงานของกองทุน เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและกระทำได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการและการสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
๘.๓ สำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ ส ำนั ก งาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่
โดยตรงในการปฏิบัติตามแผนพัฒนากองทุนและแผนปฏิบัติงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๙. การติดตามประเมินผล
๙.๑ 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 ๒๕๖๕

๕๔

แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
(บาท)
ของโครงการ ความสำเร็จ
สำนักงาน
๑) พัฒนา
๑.๑ กิจกรรม
เพื่อสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 1. จัดทำแบบสำรวจความ
ม.ค. การดำเนิน ดำเนินการ
ศักยภาพ
จัดการความรู้เพื่อ ผู้ปฏิบัติงาน
มีองค์ความรู้
ก.ย. 6๕
กิจกรรม จัดทำชุด
ก.ส.ค.
ต้องการองค์ความรู้ที่จำเป็นใน
เครื่องมือและ สนับสนุนการ
กองทุนฯ ให้มี ที่สนับสนุนการ
ไม่เป็นไปตาม ความรู้แล้ว
การปฏิบัติงาน (ม.ค. - ก.พ. 6๕)
กลไกกองทุน ปฏิบัติงานของ
ความรู้และ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ ๒. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลา เสร็จ และ
ส่งเสริมการ ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถ
จากโครงการจัดการ จากผลการสำรวจ (มี.ค. - เม.ย. 6๕)
ที่กำหนด เผยแพร่ชุด
จัดสวัสดิการ กองทุน
ปฏิบัติงานได้
ความรู้เพื่อสนับสนุน ๓. จัดประชุมเพื่อจัดทำชุดความรู้
ความรู้ให้กับ
สังคม
อย่างมี
การปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน
(พ.ค. - ก.ค. 6๕)
ประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
กองทุน ใน
๓. เผยแพร่ชุดความรู้ให้กับ
เดือนกันยายน
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
256๕
(ส.ค. - ก.ย. 6๕)

๕๕
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.๒ กิจกรรมพัฒนา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
กองทุนสามารถนำ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ความรู้ท่ไี ด้รับไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุน
ได้ดยี ิ่งขึ้น

เป้าหมาย

ขั้นตอน

บุคลากรกองทุนฯ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. จัดทำรายละเอียดที่ต้องการสื่อสารกับ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)
๒. แจ้งนัดประชุมผ่านไลน์พนักงานกองทุนฯ
(ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)
๓. ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบตั ิงานกองทุนฯ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)

ระยะเวลา
ต.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๕
เนื่องจาก
ดำเนินการ
ตลอดปี จึงไม่
สามารถ
กำหนด
ระยะเวลาได้

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงของ
(บาท)
โครงการ
-

สำนักงาน
ก.ส.ค.

กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
จำนวนที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละ ๘๐
ของผูป้ ฏิบัติงาน
กองทุนฯ มีความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน

๕๖
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๑.๓ โครงการ
เพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้ให้แก่
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัด /
กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความ
เข้าใจในงาน
กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคม

คณะอนุกรรม
การบริหาร
กองทุนส่งเสริม
การจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
มีการ
ดำเนินงาน
เป็นไปตามแนว
ทางการบริหาร
ของคณะ
กรรมการบริหา
รกองทุน

1.ขออนุมัติหลักการโครงการและอนุมัติ
ค่าใช้จ่าย (ธ.ค. 64)
2.มีหนังสือไปยังจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เพื่อเชิญคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด /
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ม.ค.65)
3. จัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
โดยแบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน
จำนวน 77 จังหวัด ๆ ละ 5 คน รวม 385 คน
(ม.ค. - มิ.ย. 65)
4. จัดประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โดยแบ่งกลุ่ม
Workshop จำนวน 5 กลุ่ม 1 วัน
(จำนวน 77 จังหวัด ๆ ละ ๒ คน รวม 154 คน
(มิ.ย. - ก.ค. 65)
๕.สรุปผลการจัดโครงการและรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมทราบ (ส.ค. 6๕)

ธ.ค. 64 –
ส.ค. 6๕

๒๕๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงของ
โครงการ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
จำนวนที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ของ
คณะอนุกรรมกา
รบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัด /
กรุงเทพมหานคร
มีความรูเ้ พิ่มขึ้น

๕๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
๑) พัฒนาระบบ ๒.๑ กิจกรรมนำเข้า
เทคโนโลยี
ข้อมูลกองทุน
สารสนเทศ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
สู่ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เพื่อนำเข้าข้อมูล
การให้การ
สนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคม ระหว่างปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖4
ในระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
กองทุนฯ

ข้อมูลการให้การ
สนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ระหว่างปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖4
ได้รับการบันทึกเข้า
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
กองทุนฯ

1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน
ผ่านการประชุมทางไกลผ่าน Web
Conference ด้วยโปรแกรม Zoom
Meeting เรื่องการบันทึกข้อมูลกองทุนฯ
(ต.ค. - ธ.ค. 64)
2. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานบันทึกข้อมูล
โครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากกองทุน
(ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
3. ติดตามการลงข้อมูลในระบบการ
ประชุมทางไกลผ่าน Web Conference
ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
(ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบฯ
(ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
5. สรุปผลการบันทึกข้อมูลในระบบฯ
(ก.ย. 6๕)

ระยะเวลา
ต.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๕
เนื่องจาก
ดำเนินการ
ตลอดปี จึง
ไม่สามารถ
กำหนด
ระยะเวลา
ได้

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

ความเสี่ยงของ
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสำเร็จ
บันทึกข้อมูล ร้อยละ 50 ของ
ไม่ครบถ้วน ข้อมูลโครงการที่
กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคมให้การ
สนับสนุน
ระหว่างปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖4
จัดเก็บใน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
กองทุนฯ

5๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
๒.๒ กิจกรรมติดตาม
และประเมินผล
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เพื่อให้ระบบ
ฐานข้อมูลฯ
มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และ
พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ

ระบบฐานข้อมูลฯ
มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ปี
2565 ลงในระบบ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
2. ติดตามการลงข้อมูลลงในระบบผ่าน
การประชุมทางไกลผ่าน Web
Conference ด้วยโปรแกรม Zoom
Meeting (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบฯ
(ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
5. ประเมินผลความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบฯ (ก.ย. 6๕)

ระยะเวลา
ต.ค. ๖๔ ก.ย. 6๕
เนื่องจาก
ดำเนินการ
ตลอดปี จึง
ไม่สามารถ
กำหนด
ระยะเวลา
ได้

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

ความเสี่ยงของ
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสำเร็จ
บันทึกข้อมูล
ร้อยละ 70 ของ
ไม่ครบถ้วน
ความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนฯ ต่อการ
ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคม

๕๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
๒.๓ กิจกรรมเสริม
พลังให้แก่พนักงาน
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

เพื่อคัดเลือก
พนักงานกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ดีเด่น

พนักงานกองทุนฯ
ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค รวม
90 คน

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

๑. แต่ งตั้ งคณะทำงานพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก ธ.ค. 64 ก.ย. 6๕
พนักงานกองทุนฯ ดีเด่น
(ธ.ค. 6๔ - ก.พ. 6๕)
๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนด
กรอบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
(ก.พ. – มี.ค. 6๕)
๓. จัดส่งหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มไปยัง
สำนักงาน พมจ. เพื่อจัดส่งพนักงาน
กองทุนฯในสังกัดเข้ารับการคัดเลือก
(มี.ค. - เม.ย. 6๕)
๔. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา
คัดเลือกพนักงานกองทุนฯ ดีเด่น ทั้งนี้
อาจกมีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการ
คัดเลือก (พ.ค. – ก.ค. 6๕)
๕. ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน
กองทุนฯ ดีเด่น (ส.ค. 6๕)
๖. มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ พนั ก งาน
กองทุนฯ ดีเด่น (ก.ย. 6๕)

20,000

สำนักงาน
ก.ส.ค.

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

พนักงานกองทุนฯ
ได้รับการ
คัดเลือกเป็น
พนักงานกองทุนฯ
ดีเด่น อย่างน้อย
๑ คน

๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ระยะเวลา
๑) ส่งเสริมการ
รับรู้และเข้าถึง
กองทุนฯ

๓.๑ กิจกรรมจัดทำ
ชุดความรู้เกีย่ วกับ
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ผ่านช่อง Youtube
นำเสนอผ่าน
Website กองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

จัดทำชุดความรู้
เกี่ยวกับกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ผ่านช่อง
Youtube
นำเสนอผ่าน
Website กองทุน

ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคม นำเสนอผ่าน
ช่องทางที่กำหนด

๑. กำหนดหัวข้อของชุดความรู้
(มี.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕)
๒. รวบรวมเนื้อหาของชุดความรู้
(มี.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕)
๓. จัด ทำเป็ น ชุด ความรู้เกี่ ย วกั บ กองทุ น
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(มี.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕)
๔. นำชุ ด ความรู้ เผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทาง
Youtube และ Website ของกองทุนฯ
(มี.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕)

มี.ค. - ก.ย.
๖๕
* เนื่องจาก
มีการ
ดำเนินการ
ตลอดปี
จึงไม่
สามารถ
กำหนด
ช่วงเวลาได้

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

ความเสี่ยงของ
โครงการ
เนื้อหาของชุด
ความรู้ ไม่ตรง
กับความ
ต้องการของ
องค์การ
สวัสดิการสังคม
ทำให้ยังไม่
สามารถขอรับ
การสนับสนุน
จากกองทุนฯ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
กองทุนฯ มีชุด
ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนฯ
นำเสนอผ่าน
ช่องทางที่กำหนด
(๑ เรื่อง)

๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ระยะเวลา
๓) ส่งเสริมและ ๓.๓ กิจกรรม
สนับสนุนการจัด สนับสนุนเงินกองทุน
สวัสดิการสังคม ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้กับ
องค์กรสวัสดิการ
สังคม

เพื่อให้องค์การ
สวัสดิการสังคม
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุนฯ ในการ
ดำเนินโครงการ
ด้านการจัด
สวัสดิการสังคม
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายของ
กองทุนฯ

องค์การสวัสดิการ
สังคมในประเทศ
และองค์กร
สาธารณประโยชน์
ในต่างประเทศ
จำนวน
๗๕0 โครงการ

ระบบปกติส่วนกลาง
ส่วนกลาง
๑. สนง.พมจ./ สำนักพัฒนาสังคม กทม.
พิจารณาโครงการเบื้องต้นก่อนส่ง
ส่วนกลาง (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๒. ฝ่ายเลขานุการพิจารณาโครงการเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๓. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ พิจารณาเห็นชอบโครงการ
(ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๔. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการ (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๕. องค์กรทำสัญญารับเงินอุดหนุน
(ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๖. กองทุนโอนเงินให้องค์กร (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๗. องค์กรดำเนินโครงการตามทีไ่ ด้รับอนุมัติ
(ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
องค์กรฯ ต่างประเทศ
๑. สถานเอกอัครราชทูตพิจารณาโครงการ
เบื้องต้นก่อนส่งกรมการกงสุลเพื่อส่งต่อมา
ยังกองทุนส่วนกลาง (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๒. ฝ่ายเลขานุการพิจารณาโครงการเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)

ต.ค.๖๔ ก.ย.๖๕
*เนื่องจาก
มีการ
ดำเนินการ
ตลอดปี
จึงไม่สา
มารถ
กำหนด
ช่วงเวลา
ได้

งบประมาณ
(บาท)
๖๑,๐๑๕,๔๐๐
(ขอปรับแผนฯ
เป็นวงเงิน
๔๘,๗๐๐,๐๐๐)

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

ความเสี่ยงของ
โครงการ
มีปัจจัยต่าง ๆ
เช่น สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัส
โควิด-19 ซึ่ง
ส่งผลต่อการ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการ และ
การดำเนิน
โครงการของ
องค์การ
สวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละของ
โครงการ
ที่ผ่านการ
พิจารณา
และได้รับการ
สนับสนุนเมื่อ
เทียบกับ
แผนปฏิบัติการ
(ร้อยละ 100)

๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ระยะเวลา
๓. คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง
โครงการฯ ขององค์กรฯ ต่างประเทศ
พิจารณาเห็นชอบโครงการ
(ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๔. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการ (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๕. แจ้งผลการพิจารณาผ่านกรมการกงสุล
และสถานเอกอัครราชทูต
(ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๖. องค์กรทำสัญญารับเงินอุดหนุน
(ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๗. กองทุนโอนเงินให้องค์กร
(ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
ระบบกระจายสูภ่ ูมิภาคและท้องถิ่น
๑. แจ้งกรอบวงเงินและโอนเงินให้จังหวัด
(ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๒. จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนจังหวัด เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน พิจารณาอนุมตั ิ
โครงการ (ต.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๕)
๓. องค์กรดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
๔. จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาให้ สำนักงาน
กสค. ทราบ (เม.ย.๖๕)
๕. จังหวัดจัดเวทีประชาคมระดมความ
คิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็น
และเชิงพื้นที่ในปี ๒๕๖๕ (เม.ย. - มิ.ย.๖๕)

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยงของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

