แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๖
(ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๔)
และ
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

จัดทำโดย
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คำนำ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่ อ เป็ น ทุ น ใช้ จ่ า ย
ในการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา กลไกในการบริหารจัดการกองทุนมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งนี้
ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ กรมบัญชีกลางเห็นชอบให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าสู่ระบบการประเมิน
กองทุนหมุนเวียน และกำหนดให้มีการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผ ลในการพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศประกอบกั บ เป็ น ไปตามบั น ทึ กข้ อตกลงการประเมิ น ผลการ
ดำเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น ประจำปี บั ญ ชี ๒๕๖๔ ได้ ก ำหนดให้ ก องทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ดำเนินการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้มีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๖(ฉบับปรับปรุง
ปี ๒๕๖๔) และแผนปฏิบั ติการด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล ประจำปี บัญ ชี ๒๕๖๔โดยมี การแต่งตั้ง
คณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นทาง
ออนไลน์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน ฯและนำมาทบทวน/จัดทำแผนบริห ารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๒– ๒๕๖๖(ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี
๒๕๖๔
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๖(ฉบั บ ปรับ ปรุงปี ๒๕๖๔) และแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาทุนหมุนเวียน
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ ก ลุ่ มเป้ าหมายตามเจตนารมณ์ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรกฎาคม ๒๕๖๓

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ
- วัตถุประสงค์ของกองทุน
- โครงสร้างการบริหารกองทุน
- ลักษณะการดำเนินงานของกองทุน
บทที่ ๒ แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
- การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสังคมและฐานคิดแผนยุทธศาสตร์กองทุน

๑
๑
๓
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บทที่ ๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- สภาวะปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ
- จุดแข็ง (STRENGTH)
- จุดอ่อน (WEAKNESS)
- โอกาส (OPPORTUNITY)
- อุปสรรค (THREATS)
- ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

๑๑
20
21
21
21
22

บทที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าประสงค์ของกองทุน
- ผลผลิตและผลลัพธ์
- ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
- ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ พม. ยุทธศาสตร์
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
บทที่ ๕ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่การปฏิบัติ
- แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองทุนฯ ปี ๒๕๖๓

๓๓
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๕
๓๗
๔๓

บทที่ ๑
บทนำ
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 คือ การให้ ภ าคส่ วนต่าง ๆ ได้ เข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการจั ดสวัส ดิ ก ารสั 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
กรรมการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน
การดำเนินงาน
- ด้านการเงิน
กองทุนส่งเสริม
- ด้านการจัดสวัสดิการสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม - ด้านประเมินผล อย่างน้อย ๒ คน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ประธาน:
- รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ:
ประธาน: อนุฯ เลือกกันเอง
- ผู้แทนจากกระทรวง พม.
อนุกรรมการ :
๓ คน
- ผู้แทนองค์การสวัสดิการ
- ผู้แทนจากหน่วยงาน
สังคม
ภาครัฐและภาคเอกชน
- ผู้แทนส่วนราชการ
๗ คน
เลขานุการ : พมจ.
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน
เลขานุการ: หัวหน้ากลุ่ม
บริหารกองทุน

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ: ผอ. กสค.

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ที่ปรึกษา: อพส.
ขององค์กร
ประธาน:
สาธารณประโยชน์
- รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
ในต่างประเทศ
อนุกรรมการ:
- ผู้แทนจากกระทรวง พม.
๖ คน
- ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ๖ คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เลขานุการ: หัวหน้ากลุ่ม
บริหารกองทุน

๒

จากโครงสร้างกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมข้างต้น 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 งคมในการจั ด
สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
๒.๑.๓ รายงานสถานะการเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น ต่ อคณะกรรมการตามระเบี ยบ
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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการขององค์การสวัสดิการสั งคม
เฉพาะโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่ ค ณะกรรมการส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมแห่ งชาติ ก ำหนด และอนุ มั ติ จ่ ายเงิน เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่า ย
ในการบริหารกองทุนตามความจำเป็นตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
๒.๓.๓ ส่ งเสริมการจั ดทำโครงการ รวมทั้งการติดตามและประเมิ นผลการดำเนิ นงาน
ตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
๒.๓.๔ ส่งเสริมให้เกิดการระดมทุน และการจัดการระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๓.๕ แต่ งตั้ งคณะทำงาน ที่ ปรึกษาคณะอนุ 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 เกี่ 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

๓
๒.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ
๒.๕.๑ ตรวจสอบ กลั่นกรองและพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุ น ส่ งเสริ มการจั ดสวัส ดิก ารสั งคมขององค์ กรสาธารณประโยชน์ ในต่ างประเทศ เพื่ อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
๒.๕.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
๓. ลักษณะการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีการดำเนินงานใน ๒ ระบบคือ
๓.๑ ระบบปกติ
๓.๑.๑ องค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการผ่านสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ จั งหวัด /สํ า นั ก พั ฒ นาสั งคม กรุง เทพมหานคร มายั ง กรมพั ฒ นาสั งคมและสวัส ดิ ก าร โดยมี
คณะอนุ กรรมการพิจารณากลั่น กรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม เป็ นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริห ารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งมีระยะเวลาเปิดรับโครงการตลอดทั้งปี โดยมีการพิจารณาอนุมัติทุกเดือน
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริห ารกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม
ได้มีมติให้กระจายเงินกองทุนในระบบปกติกระจายสู่ท้องถิ่น เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจังหวัด
พิจารณาอนุมัติโครงการเพิ่มเติม และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วย
๓.๑.๒ องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ซึ่งองค์กรเหล่านี้สามารถจัดทำโครงการ
ด้านสวัสดิการสังคมและเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้ โดยเสนอ
โครงการผ่านสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และกรมการกงสุล มายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ซึ่งจะมี คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการที่ ข อรับ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ งเสริม การจั ด
สวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓.๒ ระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
การดำเนินงานกองทุนในระบบกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นมุ่งเน้นกระจาย
ลงสู่ พื้ น ที่ ครอบคลุ ม ทุ ก จั งหวัด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานกองทุ น เข้าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายทุ กพื้ น ที่
และครอบคลุมสถานการณ์ปัญหาสังคมของกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่อย่างทั่วถึง 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 ดและกรุ งเทพมหานคร
โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๔

๓.๒.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จากผู้แทนภาคส่วนต่างๆและมอบ
อำนาจให้คณะอนุกรรมการในการอนุมัติโครงการในจังหวัด ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรร
ให้ในแต่ละปี
๓.๒.๒ การกระจายวงเงินเพื่อให้มีการจัดทำโครงการเชิงประเด็นในภาพรวมของประเทศ
การจั ดทำโครงการเชิงประเด็ น /กลุ่ ม เป้ าหมายในภาพรวมของจังหวัด และการจัดทำโครงการเชิงพื้ น ที่
ในระดับ ตำบล/เทศบาล โดยการจัดทำโครงการต้องผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมและรับฟั งความคิดเห็ น
จากเวทีประชาคมในระดับพื้นที่ว่าควรทำโครงการใดถึงตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
โดยใช้กองทุนเป็ นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม
การบู ร ณาการงาน และคำนึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายยุ ท ธศาสตร์ และแผนงานระดั บ ต่ า งๆ
รวมทั้งแผนของชุมชน และท้องถิ่นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ควรให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
มีส่วนสมทบตามศักยภาพและสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ ๒
แนวคิดในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๖
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสังคมและฐานคิดแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในกระแสการพัฒ นาประเทศ ปัจจุบันมีภ าคส่วนต่างๆ ได้ให้ ความสำคัญ กับการพัฒ นางาน
สวัสดิการสังคม ไม่ว่าจะเป็ นแนวคิดเรื่องสิ ทธิของพลเมืองที่จะต้องได้รับการดูแลด้านสวัสดิการขั้นพื้ นฐาน
จากรัฐ แนวคิดในการจัดสวัสดิการแบบพหุ ลั กษณ์ ที่ ทุกฝ่ ายต้องเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดสวัสดิการสั งคม
นโยบายการปฏิ รู ปประเทศ โมเดลประเทศไทย ๔.๐ โมเดลเศรษฐกิ จยุค ใหม่ และยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
ของรั ฐ บาล นำไปสู่ การกำหนดนโยบายด้ านสั งคมของรั ฐ บาลแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
และแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
กองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวัส ดิ ก ารสั งคม ดำเนิ น การภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม การจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีกลไกการขับเคลื่อนงานในรูปของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ทำหน้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร และมี ก รอบแนวคิ ด การจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ดังนี้
โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” มีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ใน ๓ ประเด็นที่สำคัญ คือ
๑) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง
มั่งคั่ งและยั่ งยื น อย่ างเป็ น รู ป ธรรม ๒) เป็ น “Reform in Action” ที่ มีการผลั ก ดัน การปฏิ รูป โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน ๓) เป็นการผนึก
กำลั งของทุ กภาคส่ วนภายใต้แนวคิ ด “ประชารัฐ ” โดยเป็ นประชารัฐที่ ผ นึกกำลั งกับเครือข่ายพั น ธมิต 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”เมื่อมองเฉพาะปัจจัยทางด้านการพัฒนาคนสำหรับ “ประเทศไทย๔.๐”
แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคการศึกษาควรต้องเข้ามามีบทบาทและหน้าที่หลักในระบบการพัฒ นา และเมื่อมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็มักจะถูกนึกถึงเป็นลำดับแรก ต้อง
เริ่มให้ความสำคัญกันตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไล่มาจนถึง ระดับบัณฑิตศึกษารวมไปถึงการศึกษาสายอาชีพและ
ระบบการศึกษานอกสถานศึกษาแบบต่อเนื่ อง (Life-Long Learning) โดยต้องมีแผนการพั ฒ นาคนที่ ถูก
ออกแบบมาให้สอดคล้องกันในทุกระดับและสาขา เพื่อการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ต้องมีการพัฒนาคนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อไปทำหน้าที่ต่างๆที่สอดรับกัน ซึ่งการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่โมเดล

๖
“ประเทศไทย”๔.๐นั้น จะเห็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย ๒ประการ คือ ๑.งานและอาชีพจำนวน
หนึ่งจะหายไปเนื่องจากถูกทดแทนได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลระบบอัจฉริยะ (Intelligence
Manufacturing) และ ๒.คนไทยที่ไม่มีทักษะเพียงพอสำหรับการทำงานด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม จะสูญเสียงานให้กับคนต่างชาติที่มีความสามารถนั้น ปรากฏการณ์ทั้งสองนี้สามารถส่งผล
ให้เกิดปัญหาคนไทยว่างงาน ขาดรายได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาฉุดรั้งการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศ
รวมไปถึงปัญหาทางสังคมอีกมากมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าในอีก ๒๐ ข้างหน้าจะนำพาประเทศ
ไทยไปสู่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” โดยคนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการร่ว มกันพั ฒ นาประเทศ สามารถปรับตัว รองรับบริบ 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
และมีค วามรับ ผิด ชอบ เป็น รากฐานที ่มั ่น คงของชุม ชน สัง คม รัก ชาติ และสถาบัน พระมหากษัต ริย ์
สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจายโอกาสการเข้าถึง
ทรั พ ยากร 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 โดยที่ ป ระชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ครอบครั ว อยู่ ดี มี สุ ข โดยเฉพาะยุ ท ธศ าสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีเป้าหมายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงระบบ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ และได้กำหนดแนวทางการเสริมสร้าง
และพัฒ นาศักยภาพคน ไว้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)ดังนี้ ๑.การพัฒ นา
ศักยภาพคนตลอดช่ว งชีวิต ๒.การยกระดั บการศึ กษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณ ภาพที่ เท่ าเทียมและทั่ วถึ ง
๓.การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๔.การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะ
ที่ดี และ ๕.การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อม มีความเป็นสากล มีทักษะความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีครอบครัวที่มั่นคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยึดหลักการพัฒนา
ตาม “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” “การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” และ “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา”
ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ
และขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมโดยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑การ
เสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
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เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต และเพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อ
ต่อการพัฒนาคนและประเทศโดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้คนไทยส่วนใหญ่ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานเป็นสากล รวมทั้ง สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี การพัฒนาคนทุกช่วงวัย การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน การสร้าง
ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัว การวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
คนทุกช่วงวัย ในแผนฉบับนี้เน้นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสังคมอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส การสร้างความมั่นคงทางรายได้และอาชีพให้กับประชาชน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทาง
สังคมและทุนวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สวัสดิการชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
นโยบายด้า นสังคมของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จัน ทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภาวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ
ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่ม
มารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบ
บริ ก ารสุ ขภาพ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ ำของคุ ณ ภาพการบริก ารในแต่ ล ะระบบ ลดภาระการเดิ น ทางไป
สถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พั ฒ นาโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกลและภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และ
ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผน “เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ”
และมีพันธกิจในด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และพั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ่ ม เป้ า หมายและเครื อ ข่ า ย
มีเป้าประสงค์ในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตนเอง โดยเน้นการขับเคลื่อนในมิติการพัฒนาป้องกันในลักษณะ
การเสริมสร้างโอกาส พร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน และเกิดกลไกขับเคลื่อนที่คน
ในสั งคมเข้ามามีส่ ว นร่วม โดยเน้ น การสร้าง/ขยาย พัฒ นาศักยภาพของเครือข่ายเพื่อเป็น พลั งทางสั งคม
โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ สร้างภูมิคุ้มกัน เสริ มสร้างประสิทธิภาพทางสังคม ส่งเสริมระบบเครือข่ายสู่สากล
และการใช้ IT ในการให้บริการประชาชนและการสร้างเครือข่าย
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ยุท ธศาสตร์ ก รมพั ฒ นาสั งคมและสวั ส ดิ ก าร พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ ก ำหนดวิสั ย ทั ศ น์
ของแผน“กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง” โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ โดยในยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์
ที่ ต้ อ งการให้ ก รมพั ฒ นาสั งคมและสวั ส ดิ ก ารเป็ น องค์ ก ารที่ ทั น สมั ย บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการพัฒ นางานเชิงบู รณาการ จึงได้กำหนดกลยุทธ์เสริมสร้างการพั ฒ นาคนเพื่อพัฒ นา
(SMART ๔.๕) โดยมี แนวทางการดำเนิ น การ ดั งนี้ ๑ .การพั ฒ นาองค์ก ารสู่ ก ารเรียนรู้โดยเฉพาะการเพิ่ ม
ศั ก ยภาพการทำงานและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรรวมถึ ง หลั ก การจั ด การ๔ SMART ได้ แ ก่
๑ ) Smart Network ๒ ) Smart Service ๓ ) Smart Office ๔ ) Smart Look และ๕ ค่ า นิ ยมร่ ว มคื อ
Sincerity(จริ ง ใจ) Morality (มี ศี ล ธรรม) Active (กระตื อ รื อ ร้ น )Responsibility (รั บ ผิ ด ชอบ) Teaching
(สอนงานเป็น)๒.การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานรองรับประชาคมอาเซียนและการทำงานบูรณาการ
ทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร๓.การพัฒนาระบบกลไกเพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันของคนต่างวัย และ ๔.การสื่อสารในองค์การเพื่อ
สร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและคุณภาพชีวิต
“ข้าราชการ ๔.๐”การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็น “ข้าราชการ ๔.๐” ถือกำเนิดขึ้นจากมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖กันยายน ๒๕๖๐โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐให้ สามารถปรับ ตัว ในบริบ ทของการเปลี่ ยนผ่ านไปสู่ ข้าราชการ ๔.๐ เพื่อเพิ่ มประสิทธิผ ลในการ
ทำงานโดยสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่แนวทางการพัฒนา
บุคลากรดังกล่าว ได้วางกรอบการพัฒนาทักษะเพื่อเป็น “ข้าราชการดิจิทัล” ที่มีความสามารถ ๕มิติ คือ (๑)
รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (๒) เข้าใจนโยบายกฎหมายและมาตรฐาน (๓) ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และ
พั ฒ นา (๔) ใช้ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การวางแผนบริ ห ารจั ด การและนำองค์ ก ร (๕) ใช้ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
เปลี่ ย นแปลงและสร้ า งสรรค์ มี ข อบเขตการพั ฒ นาครอบคลุ ม บุ ค ลากรทั้ ง กลุ่ ม IT และกลุ่ ม Non-IT
มีการตั้งเป้าหมายสำหรับการพัฒนาระยะ ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕แต่คาดหวังผลระยะยาวเพื่อไปสู่
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการ
เห็นความสำคัญของการพัฒนาข้าราชการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่มุ่งเน้นพัฒนา
ข้ า ราชการ โดยยึ ด หลั ก สมรรถนะ (Competency) และพั ฒ นาขี ด ความสามารถ (Capability) เพื่ อ ให้
ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการ
บ้ านเมืองที่ ดี และระบบบริห ารจั ดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ก้าวทันการเปลี่ ยนแปลง
สามารถพั ฒ นางานในหน้ าที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สม่ ำ เสมอ นั ก บริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ น ำ
การบริหารราชการยุคใหม่ เพื่อให้ภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง
เทียบเท่าเกณฑ์สากล

๙
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เสริมสร้างความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของรัฐ และกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ก ำหนดนโยบายและ
แผนการบริห ารทุน หมุนเวียนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน โดยมี
สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุน ดังนี้
๑) การบริห ารงาน กำหนดให้ ห น่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
กำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการ
ปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
บริ ห ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ อ ย่ างน้ อ ย ๖๐ วัน ก่ อ นวัน เริ่ม ต้ น ปี บั ญ ชี ข องทุ ก ปี และให้ ส่ งกระทรวงการคลั ง
อย่างน้อย ๓๐ วันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี
๒) คณะกรรมการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น กำหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น
ประกอบด้ ว ย (๑) หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ทุ น หมุ น เวี ย น เป็ น ประธานกรรมการ (๒) ผู้ แ ทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล เป็นกรรมการ (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์
การลงทุน กฎหมาย และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ กำหนด
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดนโยบายกำกับดูแลการบริหารจัดการ และ
ติ ด ตามการดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องทุ น หมุ น เวี ย น (๒) กำหนดข้ อ บั ง คั บ ว่ าด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ
ของผู้บ ริห ารทุน หมุน เวียน พนั กงาน และลู กจ้างให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน (๓) พิจารณาอนุมุติแผนการ
ดำเนินงานประจำปี และ (๔) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของทุนหมุนเวียน
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของทุนหมุนเวียน ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียน โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุน ดังนี้
๑) ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น พิ จ ารณาอนุ มั ติ โครงสร้ า งการบริห ารงานทุ น
หมุนเวียน และการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง

๑๐

๒) ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน เพื่อทำหน้าที่บริหารงาน
ให้ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ของทุน หมุนเวียน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐที่มีทุ น
หมุนเวียน หรือสรรหาบุคคลภายนอกก็ได้
๓) ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกำหนดระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การกำหนดตำแหน่ ง และ
คุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน วินัย และการลงโทษวินัย การออกจาก
ตำแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียน รวมทั้งการกำหนด
วัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันหยุดประจำปี การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ทั้งนี้ จากประกาศดังกล่าว คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ออก
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่ งได้กำหนดการ
คั ด เลื อ ก คุ ณ สมบั ติ แ ละการจ้ า งพนั ก งานกองทุ น ค่ าตอบแทนและสิ ท ธิป ระโยชน์ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานกองทุน
อีกทั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้มีการออก
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕๗ ให้องค์การสวัสดิการสังคม ศึกษาวิเคราะห์ พิจารณา
ให้การช่วยเหลือแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายผู้รับบริการสวัสดิการสังคม และอาจได้รั บการส่งเสริม
สนั บ สนุ น ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ การดำเนิ น งานในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชากร
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้พิ การ คนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์
คนไทยพลัดถิ่น ชุมชนเมือง คนจนเมือง คนเร่ร่อน แรงงานข้ามชาติ แรงงานอกระบบ กลุ่มคนจาก ๔ จังหวัด
ชายแดนใต้ กลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ บุคคลเพศที่สาม ผู้อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรม และคนไทยในต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน
นอกจากนั้นสถานการณ์การเติบโตขององค์กรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการขอรับรอง
เป็ น องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรภาคประชาชนในการขอรับ รองเป็นองค์กรสวัส ดิการชุมชนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๖๓ (มิ.ย. ๖๓)มีการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว
จำนวน ๕,๗๐๒ องค์กรและองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๕,๖๘๖ องค์กร และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
มีการรั บ รององค์ กรสาธารณประโยชน์ ในต่างประเทศแล้ ว จำนวน ๓๓ องค์กร ใน ๑๓ ประเทศ ได้แก่
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจั ก รสเปน ราชอาณาจั ก รนอร์ เวย์ เขตบริ ห ารพิ เศษฮ่ อ งกงแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐอิตาลี สหราชอาณาจักร และประเทศฮังการี และคาดว่าใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะมีองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศขอรับรององค์กรเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

บทที่ ๓
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖จะเห็นได้ว่า การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการจัดทำ
แผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของกองทุ น ฯ ขึ้ น โดยมุ่ งเน้ น ให้ ก ารดำเนิ น งานกองทุ น ฯ เป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ด้านบุคลากรในปัจจุบันของกองทุนฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
๑. สภาวะปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ตำแหน่ง
ข้าราชการ(ตามกรอบอัตรากำลัง)
- นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
- นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ / ชำนาญการ
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ / ชำนาญการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
ข้าราชการ(ไม่อยู่ในกรอบอัตรากำลัง)
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รวม
พนักงานกองทุนฯ(ในกรอบอัตรากำลัง)
- นักพัฒนาสังคม
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นิติกร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
อัตรากำลัง (ส่วนกลาง) (ส่วนภูมิภาค)
๑
๓
๒
๑

๑
๒
๑
-

-

๗

๑
๕

-

๘๔
๔
๑
๑

๘
๔
๑
๑

๗๖
-

รวม
๙๐
๑๔
๗๖
รวมทั้งสิ้น
๙๕
๑๙
๗๖
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (สำนักงาน ก.ส.ค.) ซึ่งในปัจจุบันกองทุนฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น ๙๖ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ๖ คน (รวมผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ) และพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวม ๙๐ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑๒
๒. โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ:(ผู้บริหารกองทุน)

กลุ่มบริหารกองทุน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน)

งานการเงินและบัญชี

งานบริหาร
นโยบายและแผนงาน

งานติดตามประเมินผล
และกฎหมาย

ส่วนภูมภิ าค

ส่วนกลาง
ข้าราชการ1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 1 อัตรา

ส่วนกลาง
ข้าราชการ2 อัตรา
- นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1 อัตรา
พนักงานกองทุน5 อัตรา
- นักพัฒนาสังคม 4 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 อัตรา

ส่วนกลาง
ข้าราชการ1 อัตรา
- นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
1 อัตรา

ส่วนภูมิภาค (76 อัตรา)
(สำนั ก งานพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด)

พนักงานกองทุน5 อัตรา
- นักพัฒนาสังคม 4 อัตรา
- นิติกร 1 อัตรา

พนักงานกองทุน76 อัตรา
- นักพัฒนาสังคม 76 อัตรา

พนักงานกองทุน4 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
4 อัตรา

๑๓
๓. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๓.๑งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
- วิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร และรายงานทางการเงิน การบัญชี และงบประมาณ เพื่อให้ปรับปรุงข้อมูล
ทางการบัญชี การเงิน และงบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- ดำเนิ นการจั ดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุ นฯ และบริห ารงบประมาณกองทุ น ส่ งเสริม การจัด
สวัสดิการสังคมให้เป็นไปแผนที่กำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับ-จ่ายเงินกองทุน
- ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ดำเนิ น การเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกองทุน พร้อมเอกสารหลักฐานการใช้จ่าย
เงินกองทุน
- รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ในภาพรวม เพื่อจัดทำงบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash
Flow) และรายงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ประจำเดือน
- จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการจัดสรรชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
วิส ามั ญ พิ จ ารณาและจั ด ทำเอกสารเตรี ย มชี้ แ จงคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในส่วนของตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง
- บันทึกบัญชี และจัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปี และบันทึกรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและพัสดุครุภัณฑ์ของกองทุน
- ดำเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินของกองทุน เพื่อรอการตรวจสอบจากสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานและสภาวการณ์ปัจจุบัน
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่จังหวัดหรือองค์กรฯ เกี่ยวกับระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
กองทุนฯ ทางด้านการเงินและบัญชี
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔
๓.๒ งานบริหารนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- สรุปวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- ทบทวนและพัฒนาแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อสนับสนุน
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย
- รวบรวมสรุปข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ พร้อมผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ใน
ภาพรวมให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ และให้ข้อเสนอแนะ
- จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และเงิน
อุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน
- ปฏิ บั ติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคลงานโครงสร้างและอัตรากำลั ง การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และแผนปฏิบัติการประจำปี
- ปฏิ บั ติ งานฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบริ หารกองทุ นส่ งเสริมการจั ดสวั สดิ การสั งคม และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในส่วนของตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง
- จัดทำทะเบียนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
- จัดทำข้อมูลนำเสนอในรูปแบบ Infographic ในภาพรวมของกลุ่มบริหารกองทุน
- ดำเนินการประสานและจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารกองทุน
- ดำเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- ปฏิบั ติงานด้านการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
- ให้ คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้ าหน้าที่จังหวัดเกี่ยวกับระเบียบหรือแนวทางการปฏิบั ติงานกองทุ นฯ
การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำแก่องค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ การเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม การดำเนินโครงการตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ งานติดตามประเมินผลและกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- วิเคราะห์และตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินขององค์การสวัสดิการ
สังคมที่ได้รับเงินกองทุนฯ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน

๑๕
- ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม
- ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
- รับ ผิ ดชอบกระบวนการสรรหาผู้ ทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการบริห ารกองทุ นส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม และกระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
- รับผิดชอบในการจัดทำโครงสร้างและคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในส่วนของตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง
- ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีในแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ศึกษา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์ และอำนวย
ความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม
- พั ฒ นาระเบี ย บและหลั กเกณฑ์ ของกองทุ นส่ งเสริมการจัด สวัส ดิการสั งคมให้ ส อดคล้ องกั บ
ทิศทางการดำเนินงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน
- ให้ คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้ าหน้าที่ จังหวัดหรือองค์กรฯ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ให้คำแนะนำแก่องค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ การเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม การดำเนินโครงการตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
- ประสานและส่งเสริมให้องค์การสวัสดิการสังคมจัดทำโครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาสังคมในจังหวัด
- ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- รวบรวม บั น ทึ ก ข้อ มูล โครงการที่ ได้รับ เงิน กองทุ น ส่ งเสริม การจัด สวัส ดิก ารสั งคมในระบบ
กระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและระบบปกติ ในฐานข้อมูล Back Office ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- ปฏิบัติหน้าที่ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- ประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และส่งเสริมให้เกิดการระดมทุนนำเงิน
เข้ากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
- ดำเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ กองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมและงานอื่ น ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๖

และในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ สำนั ก งาน ก.ส.ค. ได้ ติ ด ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการบริห าร
ทรัพ ยากรบุ คคล ประจำปี บั ญ ชี ๒๕๖๓ เพื่อติ ดตามความก้าวหน้ าในการดำเนิ นการตามแผน และนำมา
พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไปให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและบุคลากร
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ
กิจกรรม

ขั้นตอน

เป้าหมาย

๑.๑ โครงการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัตงิ านกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ประจำปี ๒๕๖๓

๑. ขออนุมัติหลักการ
โครงการ
๒. ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
โครงการ เชิญเข้าร่วม
โครงการ รวมทั้งการ
ประสานงานการจัดโครงการ
๓. จัดโครงการ
๔. สรุปผลการดำเนิน
โครงการ
๕. นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
๑. ขออนุมัติหลักการ
โครงการ
๒. มีหนังสือไปยังจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญ
ผู้แทนคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
๓. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและ
ดำเนินการจัดโครงการ
๔. สรุปผลการจัดโครงการ
และรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯทราบ

เป้าหมาย : บุคลากร
กองทุนฯ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มมาก
ขึ้น (ร้อยละ ๘๐)

๑.๒ โครงการ
เพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้ให้แก่
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการ สังคม
จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร

ผลการ
ดำเนินงาน

ปัจจัยความสำเร็จ/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น
เกินกว่าร้อยละ
๘๐

- ผู้ปฏิบัตงิ านกองทุน
สามารถขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
กองทุนฯ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
- การเบิกจ่าย
เงินกองทุนฯ เป็นไป
ตามแผนฯ ที่กำหนด

เป้าหมาย : ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการ
เพิ่มพูนทักษะความรู้
ในเรื่องการวิเคราะห์
โครงการและเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
(ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๓) มีมติให้
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า
2019 จึงทำให้ไม่
สามารถจัดโครงการ
ได้

๑๗
กิจกรรม

ขั้นตอน

เป้าหมาย

ผลการ

ปัจจัยความสำเร็จ/

ดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

๑.๓ โครงการการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการ
ดำเนินงานกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

๑. ขออนุมัติหลักการโครงการ
๒. มีหนังสือเชิญคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการเข้าร่วม
โครงการ
๓. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและจัด
ประชุม
๔. รายงานผลการจัดประชุม
ให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ทราบ

เป้าหมาย : ได้แนวทาง การดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ปี ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด : ได้แนวทาง
การดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ปี ๒๕๖๓

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
(ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๓) มีมติให้
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 จึงทำ
ให้ไม่สามารถจัด
โครงการได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างการบริหารอัตรากำลัง
กลยุทธ์ : พัฒนาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กิจกรรม

ขั้นตอน

เป้าหมาย

ผลการ

ปัจจัยความสำเร็จ/

ดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

๒.๑ จัดทำ/ทบทวน
หน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
บุคลากรกองทุนฯ

๑. รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๒. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น
เช่น ภารกิจงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ
๓. นำข้อมูลที่ได้ตามข้อ ๑
และ ๒ มาทบทวนและ
วิเคราะห์
๔. จัดทำคำสัง่ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
๕. นำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

ดำเนินการแล้ว
เป้าหมาย : มีการ
มอบหมายหน้าที่
เสร็จ
ความรับผิดชอบ
ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ
ตัวชี้วัด : ระดับ
ความสำเร็จในการ
จัดทำ/ทบทวนหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
บุคลากรกองทุนฯ

- มีการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่สอดคล้องกับภารกิจ
- การปฏิบัติงาน
กองทุนฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๘

กิจกรรม

ขั้นตอน

๒.๒ โครงการทบทวน ๑. ขออนุมัติหลักการ
แผนบริหารทรัพยากร โครงการ
บุคคลและแผนปฏิบัติ ๒. ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
โครงการ เชิญเข้าร่วม
การประจำปี
โครงการ รวมทั้งการ
ประสานงานการจัดโครงการ
๓. จัดโครงการ
๔. รวบรวมข้อเสนอแนะ
จากการจัดโครงการ เพื่อ
ทบทวนและจัดทำแผนฯ
๕. นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ให้ความ
เห็นชอบแผนฯ

เป้าหมาย
เป้าหมาย : เพื่อให้
กองทุนฯ มีแผน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
สามารถนำไปใช้ได้
จริง
ตัวชี้วัด : ระดับ
ความสำเร็จของการ
จัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลและ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี

ผลการ
ดำเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ปัจจัยความสำเร็จ/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
(ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๓) มีมติให้ปรับ
โครงการเป็น
กิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 จึง
ทำให้ไม่สามารถจัด
โครงการได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
กลยุทธ์ : การเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนา
กิจกรรม

ขั้นตอน

๓.๑ การประเมินผล ๑. จัดประชุมคณะกรรมการ
การปฏิบัติงาน
กลัน่ กรองการประเมินผลฯ
รายบุคคลประจำปี ๒. กำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล
๓. พิจารณาผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔. สรุปผลและนำเสนอ
อธิบดีเพื่อจัดทำคำสัง่ เลื่อน
ค่าตอบแทน
๕. นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ

เป้าหมาย

ผลการ
ดำเนินงาน

เป้าหมาย : เพื่อ
ดำเนินการแล้ว
วางแผนพัฒนา
เสร็จ
รายบุคคลและ
พิจารณาให้
ค่าตอบแทนประจำปี
ตัวชี้วัด : ระดับ
ความสำเร็จ
ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล

ปัจจัยความสำเร็จ/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- มีการกำหนด
ตัวชี้วัดการ
ประเมินผล

๑๙

กิจกรรม
๓.๒ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร

ขั้นตอน
๑. ขออนุมัติเข้าร่วม
โครงการของบุคลากร
และค่าใช้จา่ ย
๒. เข้าร่วมโครงการ
๓. รายงานผลโครงการ

เป้าหมาย

ผลการ
ดำเนินงาน

เป้าหมาย : บุคลากร อยู่ระหว่าง
กองทุนฯ สามารถ
ดำเนินการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปัจจัยความสำเร็จ/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
- มีหลักสูตรฝึกอบรม
ตรงตามความ
ต้องการในการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด : ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาจากภาคี
เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผา่ นมา

ปัจจัยความสำเร็จปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานกองทุน
ปัจจัยความสำเร็จ
๑. การกำหนดแผนงานในการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้มี
การนำข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มจากแบบประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานฯ และนำผลสำรวจความต้ องการในการ
ฝึกอบรมมาจัดทำหลักสูตรในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานกองทุนฯ
๒. การกำหนดโครงสร้างการบริหารกองทุน กรอบอัตรากำลัง และคำบรรยายลักษณะงาน ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
๓. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานประจำปี ซึ่งดำเนิ น การโดยคณะกรรมการกลั่ น กรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีให้แก่พนักงานกองทุนฯ
ซึ่งได้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วันลา(ลาป่วยและลากิจส่วนตัว) ลักษณะงาน ปริมาณงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินในระบบปกติและระบบกระจายรวมทั้งในเรื่องการประสานงานและการจัดส่งเอกสารให้
ส่วนกลาง
๔. การทบทวนกรอบอัตรากำลัง กองทุนฯ ได้มีการจัดทำคำสั่งเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิ ดชอบ
งานของข้าราชการและพนักงานกองทุนฯ ในส่วนกลาง โดยมีการทบทวนทุกปี เพื่อความเป็นปัจจุบัน
๕. การมอบหมายงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
ปัญหาอุปสรรค
๑. กรณี มีภ ารกิจเร่งด่ว น อาจส่ งผลต่ อการเข้าร่วมการพั ฒ นาศักยภาพบุคลากร ซึ่งเป็ นการ
ซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนฯ ในปีนั้น ๆ จึงทำให้การปฏิบัติงานมีความเข้าใจไม่ตรงกัน
๒. บุ ค ลากรยั งขาดองค์ ค วามรู้ ที่ เพี ยงพอต่ อ การปฏิ บั ติ งาน เช่ น การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์
ทางสังคมเพื่อกำหนดปัญหาของจังหวัดในการจัดทำโครงการเชิงประเด็น การติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น รวมทั้ ง ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ที่ ไม่ เท่ า เที ย มกั น ส่ ง ผลถึ ง ความเข้ า ใจ
ในหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานกองทุนฯ ที่แตกต่างกัน

๒๐
จากปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคดังกล่าว กองทุนฯ ได้นำมาเป็นปัจจัยนำเข้าไปสู่
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยความสำเร็จ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและ
คำบรรยายลักษณะงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
- การทบทวนกรอบอัตรากำลัง
- การมอบหมายงานกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากร
ปัญหาอุปสรรค
- ภารกิ จ เร่ งด่ ว นส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ งาน
เช่น เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การจัดส่งเอกสาร การติดต่อประสานงาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการดำเนินงานทีผ่ ่านมา
วิเคราะห์ SWOT
สภาวะปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต
ปัจจัยความสำเร็จ
และปัญหาอุปสรรค

แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
อัตรากำลัง
- ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น จึงเห็นสมควรมีการจัดทำและทบทวนแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนปฏิบัติการต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนำเอา
ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งในปี ๒๕๖๓ กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวน
และจั ด ทำแผนพั ฒ นากองทุ น ส่ งเสริ ม การจัด สวั ส ดิ ก ารสั งคม โดยแต่ งตั้ งคณะทำงานทบทวนและจั ด ทำ
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งได้ ระดมความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ โดยคณะทำงานฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อ
นำมาจัดทำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ รวมไปถึง
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
โดยใช้ SWOT Analysis ปรากฏผลดังนี้
จุดแข็ง (Strengths) หรือ ข้อได้เปรียบภายในองค์กร
๑. กองทุ นมี การบริหารงานในรูปคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการ ประกอบด้ วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
๒. กองทุนมีระเบียบ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
๓. กองทุ นมีการ ควบคุม กำกับ ติ ดตาม โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่ งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ
๔. กองทุนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ

๒๑
๕. กองทุนมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จุดอ่อน (Weaknesses) หรือ ข้อเสียเปรียบภายในองค์กร
๑. กองทุนขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และการบริหารกองทุนฯ และขาด
ระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๒. กองทุนขาดการสื่ อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุ น
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
๓. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบางจังหวัด
ยังไม่ทราบหน้าที่ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ
๔. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกองทุนบางส่วน ยังขาด
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารกองทุน ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์/วิธีการใช้เงินกองทุน
การจัดทำใบสำคัญ การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่าย รวมทั้งมีการตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน
ให้กับองค์การสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๕. พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมลาออกบ่อยทำให้ไม่มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
โอกาส (Opportunities) ที่จะดำเนินการได้จากภายนอกองค์กร
๑. กองทุนมีกฎหมายและแผนรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ อย่างชั ดเจน คือ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
๒. รั ฐ บาลให้ ความสำคั ญ กั บ การพั ฒ นากำลั งคนภาครั ฐ ในฐานะผู้ ท ำงานด้ าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบัติงาน
อุปสรรค (Threats) จากภายนอกองค์กร
๑. งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนฯ ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน ฯ
๒. รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร
๓. รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านสวัสดิการและแรงจูงใจแก่พนักงานกองทุน ที่ทำให้ เกิด
ความรู้สึกความมั่นคงในอาชีพ

๒๒
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT MATRIX)
ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (Weakness) และโอกาส (Opportunities)
โอกาส
O2

จุดอ่อน
W1
กองทุนขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการบริหาร
กองทุนฯ และขาดระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
W3
กองทุนขาดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
W4
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดบางจังหวัด ยังไม่ทราบหน้าที่ด้านการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
W6
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกองทุนบางส่วน ยังขาดทักษะ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารกองทุน ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบหลักเกณฑ์/วิธีการใช้เงินกองทุน
การจัดทำใบสำคัญ การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการ
เบิกจ่าย รวมทั้งมีการตอบข้อซักถามไม่ชัดเจนให้กับองค์การ
สวัสดิการสังคมและคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

O4

กองทุนมีกฎหมายและแผนรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
อย่างชัดเจน คือ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.
ด้าน IT
๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบัติงาน
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐
ใช้กฎหมายและแผนต่าง ๆ ของกองทุนฯ เป็นกรอบในการพัฒนาระบบ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของกองทุนฯ
ในการปฏิบัติงาน และให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
สื่อสารกับอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พัฒนาศักยภาพด้าน IT ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ
จังหวัด เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับกฎหมายและแผนต่าง ๆ ของกองทุนฯ
จัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
พัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายของกองทุนฯ และ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานกองทุนฯ เกี่ยวกับระเบียบ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกองทุนฯ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดในการใช้ประโยชน์จาก IT เพือ่ การติดตามและประเมินผล
โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ ด้านการบริหารกองทุน ระเบียบ
หลักเกณฑ์/วิธีการใช้เงินกองทุน การจัดทำใบสำคัญ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่าย การตอบข้อซักถามต่าง ๆ และการใช้
ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบตั ิงาน

๒๓
โอกาส

O2

O4

กองทุนมีกฎหมายและแผนรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนภาครัฐในฐานะผู้ทำงานด้าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบัติงาน

จุดอ่อน
W7
พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมลาออกบ่อยทำให้ไม่มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการ
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

รวบรวมองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การสวัสดิการ รวบรวมองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม
สังคม ระเบียบ/กฎหมายต่าง ๆ ของกองทุนฯ ให้กับพนักงานกองทุน
ระเบียบ/กฎหมายต่าง ๆ ของกองทุนฯ การใช้ประโยชน์จาก IT
เพื่อพัฒนา/ปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานกองทุน

๒๔
ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths)และโอกาส (Opportunities)
โอกาส

จุดแข็ง
S1
กองทุนมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้ง
ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
S2
กองทุนมีระเบียบ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
S3
กองทุนมีการควบคุมกำกับติดตามโดยคณะ
กรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
S4
กองทุนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ
S5
กองทุนมีทิศทางการดำเนินงานทีช่ ัดเจนโดยมี
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่ง
มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

O2

O4

กองทุนมีกฎหมายและแผนรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ อย่างชัดเจน
คือ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนภาครัฐในฐานะผู้ทำงานด้าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบัติงาน

ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบหรือคูม่ ือในการปฏิบัติงานกองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนฯ

- สนับสนุนคณะกรรมการ/คณะอนุฯกรรมการในการใช้ประโยชน์จาก IT
- สนับสนุนบุคลากรของกองทุนด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กองทุนฯ

ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบหรือคูม่ ือในการปฏิบัติงานกองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนฯ

- สนับสนุนคณะกรรมการ/คณะอนุฯกรรมการในการใช้ประโยชน์จาก IT
- สนับสนุนบุคลากรของกองทุนด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กองทุนฯ
- สนับสนุนคณะกรรมการ/คณะอนุฯกรรมการในการใช้ประโยชน์จาก IT
- สนับสนุนบุคลากรของกองทุนด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กองทุนฯ

ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบหรือคูม่ ือในการปฏิบัติงานกองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนฯ
ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบหรือคูม่ ือในการปฏิบัติงานกองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนฯ
ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบหรือคูม่ ือในการปฏิบัติงานกองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนฯ

- สนับสนุนคณะกรรมการ/คณะอนุฯกรรมการในการใช้ประโยชน์จาก IT
- สนับสนุนบุคลากรของกองทุนด้าน IT เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กองทุนฯ
- สนับสนุนคณะกรรมการ/คณะอนุฯกรรมการในการใช้ประโยชน์จาก IT
- สนับสนุนบุคลากรของกองทุนด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กองทุนฯ

๒๕
โอกาส

O2

O4

กองทุนมีกฎหมายและแผนรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ อย่าง
ชัดเจน คือ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
ด้าน IT และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบัติงาน

ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบหรือคูม่ ือในการปฏิบัติงานกองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนฯ

- สนับสนุนคณะกรรมการ/คณะอนุฯกรรมการในการใช้ประโยชน์จาก IT
- สนับสนุนบุคลากรของกองทุนด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ

จุดแข็ง
S6
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบนั

๒๖
อุปสรรค

ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths) และอุปสรรค (Threats)
T1
T3
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงานกองทุนฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านบุคลากร
การทำงาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุน ฯ

จุดแข็ง
S1
คณะกรรมการบริหารกองทุนมีบทบาทในการผลักดันให้
กองทุนมีการบริหารงานในรูป
กองทุนฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
S2
กองทุนมีระเบียบ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
S3
กองทุนมีการ ควบคุม กำกับ ติดตาม โดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนฯ
S4
กองทุนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ

นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ต่อรัฐบาล
เพื่อของบประมาณเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนฯ

T4
รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านสวัสดิการและแรงจูงใจแก่
พนักงานกองทุน
ที่ทำให้เกิดความรู้สึกความมั่นคงในอาชีพ

คณะกรรมการบริหารกองทุนมีบทบาทในการผลักดัน
ให้กองทุนฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการบริหารกองทุนมีบทบาทในการผลักดันให้
กองทุนฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานกองทุนฯ เกิดความรู้สึก
ความมั่นคงในอาชีพ

-

-

นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ต่อ
รัฐบาล เพื่อของบประมาณเพิ่มเติม

-

นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ต่อรัฐบาล
เพื่อของบประมาณด้านสวัสดิการสำหรับการสร้าง
แรงจูงใจแก่พนักงานกองทุนฯ เกิดความรูส้ ึกความมั่นคง
ในอาชีพ

-

๒๗
อุปสรรค

จุดแข็ง
S5
กองทุนมีทิศทางการดำเนินงานทีช่ ัดเจน
โดยมีแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ซึ่งมีการทบทวนเป็น
ประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
S6
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

T1
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานกองทุนฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุน ฯ
นำแผนพัฒนากองทุนฯ นำเสนอรัฐบาลเพื่อขอ
งบประมาณเพิ่มเติม

-

T3
รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ด้านบุคลากร

นำแผนพัฒนากองทุนฯ นำเสนอรัฐบาลเพื่อขอ
งบประมาณเพิ่มเติม

-

T4
รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านสวัสดิการและแรงจูงใจแก่
พนักงานกองทุน
ที่ทำให้เกิดความรู้สึกความมั่นคงในอาชีพ

นำแผนพัฒนากองทุนฯ นำเสนอรัฐบาลเพื่อขอ
งบประมาณเพิ่มเติม

-

๒๘
อุปสรรค

จุดอ่อน
W1
กองทุนขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และการบริหารกองทุนฯ และขาด
ระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
W3
กองทุนขาดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
กับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
W4
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบางจังหวัด
ยังไม่ทราบหน้าที่ด้านการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threats)
T1
T3
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อ
รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนฯ ในการเพิ่ม
ด้านบุคลากร
ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน ฯ

T4
รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านสวัสดิการและแรงจูงใจแก่
พนักงานกองทุน
ที่ทำให้เกิดความรู้สึกความมั่นคงในอาชีพ

ศึกษาวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอรัฐบาลเพื่อขอรับ
งบประมาณเพิ่มเติม

-

-

-

-

-

-

-

จัดทำช่องทางสื่อสารออนไลน์กับคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์การติดตาม
และประเมินผลโครงการ

๒๙
อุปสรรค

จุดอ่อน
W6
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานกองทุนบางส่วน ยัง
ขาดทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารกองทุน ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบหลักเกณฑ์/วิธีการใช้เงินกองทุน
การจัดทำใบสำคัญ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่าย รวมทั้ง
มีการตอบข้อซักถามไม่ชัดเจนให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมและ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
W7
พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมลาออกบ่อยทำให้ไม่มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และการปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง

T1
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนฯ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน ฯ

T3
รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ด้านบุคลากร

T4
รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านสวัสดิการและแรงจูงใจแก่
พนักงานกองทุน
ที่ทำให้เกิดความรู้สึกความมั่นคงในอาชีพ

จัดทำคู่มือองค์ความรูด้ ้านการบริหารกองทุน
ระเบียบหลักเกณฑ์/วิธีการใช้เงินกองทุน การจัดทำ
ใบสำคัญ การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
การเบิกจ่าย และการตอบข้อซักถาม
เพื่อสื่อสารให้กับองค์กรให้กับบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกองทุน
โดยการสื่อสาร
ผ่านสื่อออนไลน์ของกองทุนฯ

-

-

รวบรวมองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคมและงาน
กองทุนให้กับพนักงานกองทุนโดยการสื่อสาร
ผ่านสื่อออนไลน์ของกองทุนฯ

-

-

๓๐
แนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จากการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยใช้
SWOT Analysis และเพื่อให้ ส อดคล้องกับ นโยบายการบริห ารบุคลากรในระดับกระทรวงการพัฒ นาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ก รมพั ฒ นาสั งคมและสวัส ดิ ก าร และคณะกรรมการบริห ารกองทุ น ฯ ซึ่ งสรุ ป
สาระสำคัญได้ ดังนี้
นโยบายการบริหารบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (พม.)
ยังคงดำเนินการตามนโยบายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทาง
ในอนาคตจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุก ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการหน่วยงานภายใน พม.
และหน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ย วข้อ งทั้ งในระดั บภู มิ ภ าคและท้ องถิ่น ตามแนวทาง “ประชารัฐ ”โดยน้ อมนำ
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยกระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ เป็นประเด็นลำดับต้นของ
นโยบายการบริหารการพัฒนา (Administration Based) ดังนี้
การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
๑) พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ขี ด สมรรถนะมี ค วามเชี่ ย วชาญมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี แ ละมี ภ าวะผู้ น ำ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างสมรรถนะทักษะทัศนคติและความชำนาญเฉพาะด้านอย่างเป็นมาตรฐาน
และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมืออาชีพ
๒) เตรีย มความพร้อมตามเส้ นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและวิช าชีพเพื่ อเข้าสู่ ตำแหน่ ง
ในทุ ก ระดั บ ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและเพี ย งพอโดยกำหนดโครงสร้า งอั ต รากำลั งฝึ ก อบรมในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร
ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๓) ผลักดันให้บุคลากรมีความพร้อมในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) พัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายเช่ น พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระทำ
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
๕) ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้
เป็นอย่างดีเช่นความสามารถทางภาษาเทคนิคการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดทำอินโฟกราฟิควิธีการ
คิดแบบเสนาธิการเป็นต้น
๖) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้
แนวคิด “คนคุณภาพคนคุณธรรม”

๓๑

การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากร
กระทรวง พม. ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ บุ ค ลากร เพื่ อ เป็ น แรงจู ง ใจ
และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ดังนี้
๑) จัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการเช่นที่อยู่อาศัยและบ้านพักข้าราชการห้อง
พยาบาลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ห้ องละหมาดห้องรับรองผู้เกษียณอายุราชการสถานที่ออกกำลังกายห้องสูบ
บุหรี่สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจสุขภาพประจำปี/การฌาปนกิจสงเคราะห์
๒) สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นเช่นยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ
ให้กับผู้มีผลงานและความประพฤติดี
๓) ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี ไทยเช่ น ทำบุ ญ ตั ก บาตรประจำสั ป ดาห์
และกิจกรรมวันสำคัญ
๔) จั ด สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ลดรายจ่ า ยเช่ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการรถสวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ
การจำหน่ายสินค้าราคาถูกประจำเดือนโครงการอาหารกลางวันศูนย์อาหารร้านกาแฟประชาบดีเป็นต้น
๕) จั ด สวั ส ดิ ก ารโดยใช้ เ งิ น กองทุ น ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานเพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากร
และครอบครั ว นอกเหนื อ จากสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ จากราชการเช่ น ให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ กรณี คลอดบุ ต ร
กรณีประสบเหตุอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีสมาชิกครอบครัวเจ็บป่วย/เสียชีวิตและ
เงินกู้ปลอดดอกเบีย้ เป็นต้น
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ โดยในยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์ที่
ต้องการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นองค์การทันสมัย บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้
ในการพัฒนางานเชิงบูรณาการ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ เสริมสร้างการพัฒนาคนเพื่อพัฒนา (SMART ๔.๕) โดยมี
แนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ พัฒนาองค์การสู่การเรียนรู้โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้
ข อ งบุ ค ล าก ร รว ม ถึ งห ลั ก ก าร จั ด ก า ร๔ SMART ได้ แ ก่ ๑ ) Smart Network ๒ ) Smart Service
๓) Smart Office ๔) Smart Look และ ๕ ค่านิยมร่วม คือ Sincerity (จริงใจ) Morality (มีศีลธรรม) Active
(กระตือรือร้น) Responsibility (รับผิดชอบ) Teaching (สอนงานเป็น)
๑.๒ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการทำงานรองรับ ประชาคมอาเซียนและการทำงานบู รณาการ
ทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร
๑.๓ พัฒนาระบบกลไกเพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันของคนต่างวัย
๑.๔ การสื่อสารในองค์การเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและคุณภาพชีวิต

๓๒

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่ผ่านมาในการดำเนินงานกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านบุคลากรของกองทุนฯ
ดั งนั้ น คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ จึ งมี ม ติ เห็ น ชอบให้ มี ก ารกำหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ และกรมพั ฒ นาสั งคม
และสวั ส ดิ ก าร ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพและสามารถดำเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น ฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนโยบายดังกล่าวพบว่าแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม ควรมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
สำนั ก งาน ก.ส.ค. ได้ มี ก ารจั ด ทำและทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
และแผนปฏิบัติการทุกปี ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและในระหว่ า งปี จ ะมี ก ารดำเนิ น การตามแผนภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด
โดยในปีต่อๆ ไปก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลและแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการวางแผนและดำเนิ น งาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. การประเมินผลพนักงานกองทุนฯ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริ มการจั ดสวัสดิการสั งคมได้ให้ ความสำคัญ กับการบริห ารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องการประเมินผลเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยควรมีการสร้างเครื่องมือในการประเมินผล
ซึ่ ง อาจจะเป็ น การให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ในหลายมิ ติ ได้ แ ก่ องค์ ก รที่ เสนอโครงการขอรั บ
การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ฯ หั วหน้ างาน/หั ว หน้าหน่ วยงาน และส่ วนกลาง ดังนั้น แนวโน้ มในอนาคตจึงมี
ความจําเป็นที่กองทุนฯ จะต้องสร้างเครื่องมือประเมินผลพนักงานกองทุนฯ ที่สามารถวัดผลได้ และนําไปสู่
การพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ ต่อไป
๓. การทบทวนกรอบอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ส.ค. ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร เพื่อทบทวน
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรรายบุคคล และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ กองทุนฯ
มีกรอบอัตรากำลังที่สอดคล้องกับปริมาณตามภารกิจ

บทที่ ๔
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๖
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนฯ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี บั ญ ชี ๒๕๖๔ โดยได้ ส อบถามความคิ ด เห็ น จาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนิ น งานกองทุ น ส่ งเสริมการจั ดสวัส ดิการสั งคม ผู้ แทนคณะอนุกรรมการบริห ารกองทุ น ส่ งเสริมการจั ด
สวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และจากการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยใช้ SWOT Analysis ปรากฏผล ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
กองทุน หลั ก ที่ เป็ น กลไกสนับ สนุน ขับ เคลื่ อน การพั ฒ นาและจัด สวัส ดิ การสั งคม เพื่ อลด
ความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พันธกิจ
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการ
สังคมอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานกองทุน เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็ง
และความอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
๓. เป้าประสงค์
เพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานขององค์ การสวั สดิ การสั งคมเกี่ ยวกั บการจั ดสวั สดิ การสั งคม
ให้มีประสิทธิภาพ
๔. ผลผลิตและผลลัพธ์
๔.๑ ผลผลิต
๑) มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดสวัสดิการสังคม
๒) องค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั งคมสามารถนำเงิน กองทุ น ไปใช้ ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม
ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓๔
๔.๒ ผลลัพธ์
๑) องค์การสวัสดิการสังคมมีความพอใจต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ
๒) ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสมและมีความพอใจ
ต่อโครงการที่กองทุนให้เงินสนับสนุน
๓) ข้อร้องเรียนจากองค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทุนลดลง
๕. ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม และจากการวิเคราะห์ภารกิจของกองทุน ภายใต้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด
จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับภารกิจการส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จากปัจจัยต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ ดังนี้
๕.๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์
พัฒนาศักยภาพเครื่องมือและกลไกกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างการบริหารอัตรากำลัง
กลยุทธ์
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กลยุทธ์
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
จากทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากองทุนฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ

๓๕

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์พม.ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กับแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่๑๒

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม

ร่างแผนพัฒนา
การจัดสวัสดิการ
สังคมไทยฉบับที่ ๓

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกคน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและเสริมสร้างพลังเครือข่ายหุ้นส่วน
ทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม

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

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมบนพื้นฐานความ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคมุ้ กันและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและ
เครือข่าย

ยุทธศาสตร์
๒๐ ปี พส.

ยุทธศาสตร์พส.

ยุทธศาสตร์
กองทุน

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านสวัสดิการสังคมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ผนึกกำลังทางสังคมเพือ่
เป็นกลไกในการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์เสริมพลังทุกภาคส่วน สร้าง
หุ้นส่วนการพัฒนาสังคม
และจัดสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นผัทีง่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบตั ิการ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเงิน การ
คลังและการระดมทุนเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์บริการจัดการองค์กรสูค่ วามเป็น
ผู้นำทางสังคมด้วย
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถการบริหาร
จัดการองค์การ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบาย
และการบริการกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

๓๖
ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์พม.ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กับแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
กองทุน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

โครงการ /
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
และกลไกในการปฏิบัติการ

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

พัฒนาศักยภาพเครื่องมือและกลไกกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

โครงการจัดการความรูเ้ พื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาระบบงานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
โครงการเพิม่ พูนทักษะและความรูใ้ ห้แก่คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

โครงการเสริมพลังให้แก่พนักงาน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

กิจกรรมจัดทำ/ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรกองทุนฯ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๖

๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
๑) พัฒนาศักยภาพ
เครื่องมือและกลไก
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๑.๑ โครงการจัดการความรูเ้ พื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนมี
ความรู้ในองค์ความรู้ที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
จากโครงการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน เพิ่ม
มากขึ้น
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง

ผลลัพธ์ : ผู้ปฏิบตั ิงานมี
ความรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑.๒ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงาน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

ผลผลิต : ผู้ปฏิบัติงานมี
ความเข้าใจในระบบงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ : ผู้ปฏิบตั ิงาน
กองทุนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปี ๒๕๖๒
-

ปี ๒๕๖๓
-

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
-

ปี ๒๕๖๕
๑ เรื่อง
( ๔๐,๐๐๐
บาท )

ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๖๖
๑ เรื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๓๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๑.๓ โครงการพัฒนาเพิ่ม
ผลผลิต : เจ้าหน้าที่
ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ผู้ปฏิบตั ิงานกองทุนมี
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กองทุนได้ดียิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
สามารถนำความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงานได้

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๑.๔ โครงการเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด /
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถปฏิบัติงานได้
ตามแนวทางการบริหาร
ของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน

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

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐
(800,๐๐๐) (800,๐๐๐) (800,๐๐๐) (800,๐๐๐)

ร้อยละ ๘๐
(450,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

๓๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารอัตรกำลัง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
๒) พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม
๒.๑ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งานระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
(ปี 2564 -2566)

๒.๒ จัดทำ/ทบทวนหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร
กองทุนฯ

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ผลผลิต :
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

1. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

ผลลัพธ์ :
มีการใช้งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ของผู้เกี่ยวข้อง
ผลผลิต :กองทุนฯ
มีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรกองทุนฯ
ผลลัพธ์ : กองทุนฯ
มีอัตรากำลังที่สอดคล้องกับปริมาณ
งาน

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๗๕
(๙๐๐,๐๐๐
บาท)

ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐
(๙๐๐,๐๐๐
บาท)

หน่วยงาน
ปี ๒๕๖๖ รับผิดชอบ
ร้อยละ ๘๕ สำนักงาน
(๙๐๐,๐๐๐
ก.ส.ค.
บาท)

2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง
มีการนำข้อมูลเข้าระบบ
ฐานข้อมูลกองทุนฯ
ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำ/ทบทวนหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
บุคลากรกองทุนฯ

แจ้งเวียนให้ แจ้งเวียนให้ แจ้งเวียนให้
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ
รับทราบ
รับทราบ รับทราบและ
และถือ
และถือ
ถือปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

แจ้งเวียนให้
บุคลากร
กองทุนฯ
รับทราบและ
ถือปฏิบัติ

แจ้งเวียนให้
บุคลากร
กองทุนฯ
รับทราบ
และถือ
ปฏิบัติ

สนง.กสค.

๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๒.๓ โครงการเสริมพลังให้แก่
พนักงานกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ผลผลิต : กองทุนฯ มี
พนักงานกองทุนฯ ดีเด่น
ปี 2564 อย่างน้อย ๑
คน

พนักงานกองทุนฯ
ได้รับการคัดเลือก
เป็นพนักงานกองทุน
ฯ ดีเด่น อย่างน้อย
๑ คน

ผลลัพธ์ : พนักงาน
กองทุนฯ ที่ได้รับการ
คัดเลือกมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน
และสามารถเป็น
แบบอย่างในการ
ปฏิบัติงาน ให้กับ
พนักงานกองทุนฯ คนอื่น
ต่อไป

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
พนักงาน
กองทุนฯ
ดีเด่นอย่าง
น้อย
1 คน
(๓๐๐,๐๐๐
บาท)

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖

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
การร่วมเสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไขของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ ยวข้อง 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 ตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒ นา
กองทุ น ฯ ฉบั บ นี้ จึ ง กำหนดแนวทางการปฏิ บั ติ อั น เป็ น การแปลงแผนพั 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
สื่อประเภทต่างๆเพื่อให้องค์การสวัสดิการสังคมตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ
และผลการดำเนินงานที่องค์การสวัสดิการสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับและนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ต่อไป
๕. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การพั ฒ นาระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ การจั ดทำรายงานผลการดำเนิ น งาน
ด้านการเงิน การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และการสร้างระบบและเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๔๒
๖. กลไกการบริหารจัดการ
๖.๑ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น มี อ ำนาจในการบริ ห ารงานและอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น
ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เป็นกลไกสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการการกองทุนให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานในแต่ละปี
๖.๒ 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
๖.๓ 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
๗. การติดตามประเมินผล
๗.๑ 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
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

๔๔

แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
๑) พัฒนา
โครงการพัฒนาเพิม่
ศักยภาพ
ประสิทธิภาพ
เครื่องมือและ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
กลไกกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุน
ได้ดยี ิ่งขึ้น

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

บุคลากรกองทุน ๑. ขออนุมัติหลักการโครงการ (พ.ย.-ธ.ค.๖๓) ต.ค. ๖๓ –
ฯ สามารถ
๒. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ เชิญเข้าร่วม
มี.ค.๖๔
ปฏิบัติงานได้
โครงการ รวมทั้งการประสานงานการจัด
อย่างมี
โครงการ (พ.ย. - ธ.ค. ๖๓)
ประสิทธิภาพ
๓. จัดโครงการ (ม.ค. - ก.พ. ๖๔)
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
- ข้าราชการและพนักงานกองทุนฯ ใน
ส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๗ จว.ๆ ละ ๒ คน
- ข้าราชการและพนักงานกองทุนฯ ใน
ส่วนกลาง รวม ๑๘ คน
รวม ๑๗๒ คน
๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ (มี.ค.๖๔)
๕. นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(เม.ย.๖๔)

800,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงของ
โครงการ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
จำนวนที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมึ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

๔๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒) พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
บุคคล

๒.๑ โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้
งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนฯ สามารถ
ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ได้อย่างถูกต้อง
และมีข้อมูลในปี
๒๕๖๔ ที่เป็น
ปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1. ขออนุมัติหลักการโครงการ (มี.ค. 64) ต.ค. 63 –
2. ขออนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการ เชิ ญ มิ.ย. 64
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการ รวมทั้ งประสานงาน
จัดการโครงการ (เม.ย. 64)
3.จัดโครงการ (พ.ค. - มิ.ย. 64)
4.สรุปผลการดำเนินโครงการ (ก.ค. 64)
5.นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(ส.ค. - ก.ย. 64)

งบประมาณ
(บาท)
๙00,000

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงของ
โครงการ
สำนักงำน
ก.ส.ค.

การดำเนิน
กิจกรรม
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
งานระบบผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

๔๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารอัตรากำลัง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/
เป้าประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม

๒.๒ จัดทำ/
ทบทวนหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของบุคลากร
กองทุนฯ

เพื่อให้กองทุนฯ
มีการมอบหมาย
หน้าที่ความ
รับผิดชอบที่
สอดคล้องกับ
ภารกิจ
เป้าหมายที่ทา้ ทาย:
มีการวิเคราะห์และ
ประเมินค่างาน
เพื่อกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสม

ข้าราชการและ
พนักงานกองทุนฯ
ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวม
๙๕ คน

ขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ต.ค. 6๓ - ก.ค. ๖๔)
๒. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ภารกิจ
งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ก.ค. ๖๔)
๓. นำข้อมูลที่ได้ตามข้อ ๑ และ ๒
มาทบทวนและวิเคราะห์ (ส.ค. ๖๔)
๔. จัดทำคำสัง่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ก.ย. ๖๔)
๕. นำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม (ก.ย. ๖๔)
๖. แจ้งเวียนให้บุคลากรกองทุนฯ ทราบ
และถือปฏิบัติ (ก.ย. 64)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.
๖๔

-

สำนักงาน
กสค.

แจ้งเวียนให้
บุคลากร
กองทุนฯ
ทราบ ก่อน
เดือนกันยายน
2564

๔๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๒.๓ โครงการเสริม
พลังให้แก่พนักงาน
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกพนักงาน
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ดีเด่น

เป้าหมาย
พนักงานกองทุนฯ
ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค รวม
90 คน

ขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ขออนุมัติหลักการโครงการ
(ธ.ค.63 - ม.ค. 63)
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กพนั ก งาน
กองทุนฯ ดีเด่น (ธ.ค. 63 - ม.ค. 64)
๓. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ กำหนดกรอบ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (ม.ค. – มี.ค. 64)
๔. จัดส่งหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มไปยัง
สำนักงาน พมจ. เพื่อจัดส่งพนักงานกองทุนฯใน
สังกัดเข้ารับการคัดเลือก
(มี.ค. - เม.ย. 64)
๕. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและคัดเลือกพนักงาน
กองทุนฯ ดีเด่น (เม.ย. - มิย. 64)
๖. สรุปผลนำเสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาคัดเลือก (มิ.ย. - กค. 64)
7. ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกองทุนฯ
ดีเด่น (ส.ค. 64)
๘. มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ พนั ก งาน
กองทุนฯ ดีเด่น (ก.ย. 64)

ธ.ค. 63 ก.ย. 64

300,000

สำนักงาน
ก.ส.ค.

พนักงานกองทุนฯ
ได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานกองทุนฯ ดีเด่น
อย่างน้อย ๑ คน

