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เอกสารแผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ฉบั บ นี้ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเสริ ม ภารกิ จ กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม ให้มีความทันสมัย มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รองรับการบริหารงานตามเจตนารมณ์
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
กองทุน ส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนบริห ารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การขั บ เคลื่ อนงานด้ านสวั ส ดิ การสั งคม ให้ ต อบสนองต่ อเจตนารมณ์ ของพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ต่อไป
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บทที่ 1
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 คื อ การให้ ภ าคส่ ว นต่ าง ๆ ได้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการจัด สวัส ดิ ก ารสั งคม
และเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม
๒. ลักษณะการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีการดำเนินงานใน ๒ ระบบ คือ
๒.๑ ระบบปกติ
๒.๑.๑ 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
โดยมี ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัส ดิการสังคม เป็ น ผู้พิจ ารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริห ารกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคม
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีระยะเวลาเปิดรับโครงการตลอดทั้งปี โดยมีการพิจารณาอนุมัติทุกเดือน
๒.๑.๒ องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ซึ่งองค์กรเหล่านี้สามารถจัดทำโครงการ
ด้านสวัส ดิการสังคมและเสนอขอรับ การสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมได้ โดยเสนอ
โครงการผ่านสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และกรมการกงสุล มายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาอนุมัติต่อไป
จากข้อ ๒.๑.๑ และ ข้อ ๒.๑.๒ กลุ่มบริหารกองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ สรุปข้อมูล ในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ PowerPoint สรุปภาพโครงการ
ที่นำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม อีกทั้ง Info Graphics
สรุปภาพผลการดำเนินงานและกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และสรุปข้อมูลภาพรวมในรูปเล่ม
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๒.๒ ระบบกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
การดำเนิ น งานกองทุ น ในระบบกระจายกองทุนไปสู่ภู มิภ าคและท้องถิ่นมุ่งเน้นกระจาย
ลงสู่ พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานกองทุ น เข้ าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายทุ ก พื้ น ที่
และครอบคลุ มสถานการณ์ ปัญ หาสังคมของกลุ่ มเป้าหมายทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ให้ความสำคัญกับการบูรณาการงาน และการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนทางสังคมและภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติมีมติให้ มีการดำเนินงานกองทุนเชิงรุก
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
๒.๒.๑ 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 งๆ
และมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการในการอนุมัติโครงการในจังหวัด ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
จัดสรรให้ในแต่ละปี
๒.๒.๒ 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
โดยใช้กองทุ นเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสั งคม และการจั ดสวัสดิ การสังคม
การบู ร ณาการงาน และคำนึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายยุ ท ธศาสตร์ และแผน งานระดั บ ต่ า งๆ
รวมทั้งแผนของชุมชน และท้องถิ่นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ควรให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
มีส่วนสมทบตามศักยภาพและสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากข้อ ๒.๒.๑ และ ข้อ ๒.๒.๒ กลุ่มบริหารกองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ สรุปข้อมูลในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นใน Info Graphics และสรุปข้อมูลภาพรวม
ในรูปเล่มเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้นได้
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บทที่ 2
ฐานคิดแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทลั กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ดำเนิ น การภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีกลไกการขับเคลื่อนงานในรูปของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีกรอบแนวคิด การจัดทำแผนพัฒนาของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าในอีก ๒๐ ข้างหน้าจะนำพาประเทศไทย
ไปสู่ “ประเทศมี ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรัช ญาเศร ษฐกิ จ
พอเพี ย ง” โดยคนไทยในอนาคตมี ศั ก ยภาพในการร่ว มกั น พั ฒ นาประเทศ สามารถปรับ ตั ว รองรับ บริ บ 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 สังคมไทย
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 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายในการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย
ของภาครัฐ ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซต์
ยุท ธศาสตร์ ก ระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผน “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่าง
ยั่ ง ยื น ” โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ จั ด ระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ เหมาะสมกั บ บริ บ ท ของประเทศไทย
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)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของ
แผน “กลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ถึ ง สวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐาน พั ฒ นาสู่ ก ารพึ่ ง พาตนเอง” โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4
เสริม สร้ างขีด ความสามารถองค์ การเพื่ อการบริห ารนโยบายและการบริการ โดยมีเป้ าประสงค์ มุ่ งเน้ น ใน
การยกระดับ องค์การให้ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พร้อมสนับสนุนเชิงนโยบาย
การจัดการ และการบริการ

๔
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 ง คมของประเทศซึ่ งรวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม
ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเตรียมความพร้อม
ให้ บุ คลากรทุ กกลุ่ มมี ความรู้และทั กษะที่ เหมาะสมต่ อการดำเนิ นชี วิต และการประกอบอาชี พ ในยุคดิ จิทั ล
และปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิท ธิภาพ และประสิทธิผลโดย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น ส่ งเสริม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม เกษตรกร ผู้ ที่ อ ยู่ ในชุ ม ชนห่ า งไกล ผู้ สู ง อายุ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และคนพิ ก าร สามารถเข้ า ถึ ง
และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับ
ท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง และนำไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โ ดยง่ า ยและ สะดวก
และมี ป ระชาชนที่ รู้ เท่ า ทั น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และมี ทั ก ษะในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อย่ า งมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม ยุ ท ธศาสตร์ ป รั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ สู่ ก ารเป็ น รัฐ บาลดิ จิ ทั ล มุ่ งใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานรัฐ ให้ เกิ ด บริก ารภาครัฐ ในรูป แบบดิ จิ ทั ล
ที่ป ระชาชนสามารถเข้าถึงบริ การได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้ นที่ และภาษานำไปสู่ การหลอมรวม
การทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกำหนดแนวทางการพั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ การบริ ห ารบ้ า นเมื อ ง และเสนอความคิ ด เห็ น
ต่ อ การดำเนิ น งานของภาครั ฐ ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นากำลั ง คนให้ พ ร้ อ มเข้ า สู่ ยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นากำลั ง คนให้ มี ค วามสามารถในการสร้ า งสรรค์ แ ละใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
อย่างชาญฉลาด พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุค ลากรใรภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ
และบุ ค ลากรทุ ก ช่ ว งวั ย ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะความเชี่ ย วชาญเทคโนโลยี เฉพาะด้ าน ให้ กั บ บุ ค ลากร
ในสายวิช าชีพ ด้านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่ ป ฏิบั ติงานในภาครัฐ และเอกชนเพื่ อรองรับ ความต้องการในอนาคต
และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ส ามารถวางแผนการนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ไปพั ฒ นาภารกิ จ
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่ ง เน้ น การมี ก ฎหมาย กฎระเบี ย บ กติ ก าและมาตรฐานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย และสอ ดคล้ อ งกั บ
หลั ก เกณฑ์ ส ากล เพื่ อ อำนวยความสะดวก ลดอุ ป สรรคเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบกิ จ กรรม
และทำธุรกรรมออนไลน์ ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิ ทธิ์
ให้ แ ก่ผู้ ใช้ งานเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในทุ กภาคส่ ว นเพื่ อ รองรับ การเติ บ โตของเทคโนโลยี ดิ จิทั ล และการใช้ งาน
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

๕

บทที่ 3
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จากทิ ศ ทางการดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คง
ของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิ จิ ทั ล มี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นแผนในทุ ก ระดั บ ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด แนวคิ ด
ในการจัดทำแผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขึ้น โดยมุ่งเน้น
ให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันของกองทุนฯ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
สภาวะปัจจุบันของการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ปัจจุบันกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริม การจั ดสวัส ดิการสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แ ก้ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีค รุภั ณ ฑ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
รายการ

จำนวนทั้งหมด

สามารถใช้การได้

ไม่สามารถใช้การได้

(เครี่อง)

(เครื่อง)

(เครื่อง)

คอมพิวเตอร์

๙

๙

-

Notebook

๓

๓

-

Printer

๑๐

๑๐

-

นอกจากนี้ ยังมีระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภารกิจของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จำนวน ๓ ระบบ ได้แก่
๑. เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ ให้
บริการและผู้รับบริการ
๒. ระบบโปรแกรมบัญชี สนับสนุนในการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๓. ระบบ Back Office เป็นระบบฐานข้อมูล ขององค์การสวัสดิการสังคม และข้อมูลโครงการ
ที่เคยขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๖
และในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.ส.ค. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths) หรือ ข้อได้เปรียบภายในองค์กร
๑. มีการบริห ารงานกองทุนในรูปคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค (ข้อ ๒ เดิม)
๔. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร (ข้อ ๓ เดิม)
๕. มีระเบียบ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ คำอธิบาย มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง
และภาคีเครือข่าย (ข้อ ๔ เดิม)
๖. มีเครื่องมืออุป กรณ์ และข้อมูลพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศสำหรับรองรับการ
พัฒนาระบบงานของกองทุน (ข้อ ๕ เดิม)
จุดอ่อน (Weaknesses) หรือ ข้อเสียเปรียบภายในองค์กร
๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงระบบฐานข้อมูลไม่ทันสมั ย และขาดการจัดการให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (ข้อ ๓ เดิม)
๒. คู่มือการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย (ข้อ ๑ เดิม)
๓. การประชาสัมพันธ์งานกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมไม่ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
(ข้อ ๔ เดิม)
๔. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกองทุนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
แผนยุทธศาสตร์ ระเบี ยบหลักเกณฑ์/วิธีการเบิกจ่ายกองทุน การจัดทำ การตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร
หลั ก ฐานประกอบการเบิ ก จ่ า ย รวมถึ ง ไม่ ส ามารถตอบข้ อ ซั ก ถามให้ แ ก่ อ งค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว (ข้อ ๒ เดิม)
โอกาส (Opportunities) ที่จะดำเนินการได้จากภายนอกองค์กร
๑. มี ก ฎหมายและยุ ท ธศาสตร์ ร องรั บ การดำเนิ น งานของกองทุ น ฯ อย่ า งชั ด เจน คื อ
พระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริมการจั ดสวัส ดิการสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
และแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย (ข้อ ๓ เดิม)
๒. รัฐบาลให้การสนับสนุนกองทุน (ข้อ ๑ เดิม)
๓. องค์การด้านสวัสดิการสั งคมเพิ่มขึ้น และสามารถใช้กองทุนในการร่วมจัดสวัส ดิการสังคม
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่มีมากขึ้นและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย (ข้อ ๕ เดิม)
๔. มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนางานและบริการเพื่อ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงและเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการสังคมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย (ข้อ ๗ เดิม)
๕. รั ฐ บาลให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นากำลั งคนภาครั ฐ ในฐานะผู้ ท ำงานด้ า น IT และผู้ ใช้
ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบัติงาน (ข้อ ๘ เดิม)
๖. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับกองทุนฯ (ข้อ ๔ เดิม)
๗. นโยบายการจั ด สวัส ดิก ารแห่ งรัฐ และ Big data ของรัฐบาลทำให้ มีข้อ มูล ผู้ ป ระสบปั ญ หา
ทางสังคมที่เป็นระบบชัดเจน (ข้อ ๖ เดิม)

๗

อุปสรรค (Threats) หรืออุปสรรคจากภายนอกองค์กร
๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้กับองค์การสวัสดิการสังคมได้ครบถ้วนทุกองค์กร (เหมือนเดิม)
๒. องค์การสวัสดิการสังคมไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
เช่น แบบฟอร์ม การเขีย นโครงการ การจัดทำรายงานผล ทำให้ การดำเนิน งานกองทุ นไม่บ รรลุ เ ป้ าหมาย
(ข้อ ๔ เดิม)
๓. องค์การสวัสดิการสังคมขาดความคิดริเริ่มในการพัฒนาโครงการเชิงนวัตกรรม โครงการเฉพาะพื้นที่
(ข้อ ๕ เดิม)
๔. ภาคธุรกิจเอกชนขาดความสนใจในการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อสวัสดิการสังคม
(ข้อ ๓ เดิม)
๕. ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการจัดสวัสดิการสังคมเป็นหน้าที่ของรัฐ (ข้อ ๒ เดิม)

๘
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (TOWS MATRIX)
ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน(Weakness) และโอกาส(Opportunities)
โอกาส

จุดอ่อน
- เครื่องมือและ
อุปกรณ์ รวมถึงระบบ
ฐานข้อมูลไม่ทนั สมัย
และขาดการจัดการ
ให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบนั

มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย
รองรับ

รัฐบาลให้การสนับสนุน องค์การด้านสวัสดิการ
กองทุน
สังคมเพิ่มขึน้ และ
สามารถใช้กองทุนใน
การร่วมจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีมากขึ้น
และกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย

จัดหาเครื่องมือ,
อุปกรณ์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้หน่วย
บริหารกองทุนฯ

จัดหาเครื่องมือ,
อุปกรณ์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้หน่วย
บริหารกองทุนฯในส่วน
ภูมิภาคและส่วนกลาง

จัดหาเครื่องมือ,
อุปกรณ์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้
บริการและติดตามผล
การดำเนินงานของ
องค์การสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการ
เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย
จัดหาเครื่องมือ, อุปกรณ์
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ช่วยในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ และการ
ให้บริการทั้งในส่วน
ภูมิภาคและส่วนกลาง

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
ด้าน IT และผู้ใช้
ประโยชน์จาก IT ในการ
ให้บริการและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็น
ระบบชัดเจน

พัฒนาบุคลากรกองทุนให้
สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า

จัดหาเครื่องมือ,
อุปกรณ์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยใน
การบริหารจัดการ
กองทุนฯ

จัดหาเครื่องมือ,
อุปกรณ์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล
การจัดสวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data

๙

โอกาส

จุดอ่อน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ไม่ทันสมัย

มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย
รองรับ

รัฐบาลให้การสนับสนุน องค์การด้านสวัสดิการ
กองทุน
สังคมเพิ่มขึน้ และ
สามารถใช้กองทุนใน
การร่วมจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีมากขึ้น
และกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการ
เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย
จัดทำคู่มือในการบริหาร ปรับปรุงข้อมูลในคูม่ ือการ
และใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
ขององค์การด้าน
และข้อมูลข่าวสาร ความรู้
สวัสดิการสังคมให้
ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่
สอดคล้องกับ
ภาคีเครือข่าย และ
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริม ประชาชนให้เป็นปัจจุบัน
การจัดสวัสดิการสังคม และเผยแพร่ โดยใช้
แห่งชาติ และแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
อย่างทั่วถึง
สวัสดิการสังคมไทยและ
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
ด้าน IT และผู้ใช้
ประโยชน์จาก IT ในการ
ให้บริการและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็น
ระบบชัดเจน

ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
ในการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล
และรองรับ
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย

ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
ในการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล

จัดทำคู่มือในการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ
เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ

ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
ในการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล

จัดทำคู่มือในการใช้
ประโยชน์จาก
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้สอดคล้อง
กับนโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาลทำ
ให้มีข้อมูลผูป้ ระสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็น
ระบบชัดเจน

๑๐

โอกาส

จุดอ่อน
- การประชาสัมพันธ์
งานกองทุนส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไม่
ครอบคลุมพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย

มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย
รองรับ

รัฐบาลให้การสนับสนุน องค์การด้านสวัสดิการ
กองทุน
สังคมเพิ่มขึน้ และ
สามารถใช้กองทุนใน
การร่วมจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีมากขึ้น
และกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย

พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย

พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์กับ
องค์การสวัสดิการสังคม
อย่างทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการ
เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย
พัฒนาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และความรู้
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล และ
บริการได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
ด้าน IT และผู้ใช้
ประโยชน์จาก IT ในการ
ให้บริการและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็น
ระบบชัดเจน

พัฒนาบุคลากรกองทุนให้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการผลิตสื่อ
ออนไลน์ที่น่าสนใจและ
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร ชี้แจง
ระเบียบ แนวปฏิบัติที่
ปรับปรุงแก้ไขโดย
รวดเร็ว ถูกต้อง

พัฒนาสื่อและสร้างช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ให้แก่หน่วย
บริหารกองทุนและภาคี
เครือข่าย

๑๑

โอกาส

จุดอ่อน
- บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
รับผิดชอบงานกองทุน
ของหน่วยขาดความรู้
ความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์ ระเบียบ
หลักเกณฑ์/วิธีการ
เบิกจ่ายกองทุน การ
จัดทำ ตรวจสอบ
จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่สามารถตอบข้อ
ซักถามให้แก่องค์การ
สวัสดิการสังคมและ
คณะกรรมการได้
ชัดเจน รวดเร็ว

มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย
รองรับ

รัฐบาลให้การสนับสนุน องค์การด้านสวัสดิการ
กองทุน
สังคมเพิ่มขึน้ และ
สามารถใช้กองทุนใน
การร่วมจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีมากขึ้น
และกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการ
เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย
พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร เผยแพร่คู่มือการ
กองทุนฯ เพื่อการ
กองทุนฯเพื่อการ
กองทุนฯเพื่อการ
ปฏิบัติงานและข้อมูล
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ข่าวสาร ความรู้ด้าน
และการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคมสำหรับ
ของกองทุนฯ
ของกองทุนฯ
ของกองทุนฯ
บุคลากรโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
ด้าน IT และผู้ใช้
ประโยชน์จาก IT ในการ
ให้บริการและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็น
ระบบชัดเจน

พัฒนาแผนการบริหาร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของกองทุนฯให้โดยมุ่งเน้น
ความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองทุนฯเพื่อการ
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
และการบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองทุนฯเพื่อการ
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
และการบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ

๑๒
ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities)

โอกาส

จุดแข็ง
- มีการบริหารงาน
กองทุนในรูป
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทน
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และมีความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ด้าน ทั้งในส่วนกลาง
และภูมภิ าค

มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย
รองรับ

รัฐบาลให้การสนับสนุน องค์การด้านสวัสดิการ
กองทุน
สังคมเพิ่มขึน้ และ
สามารถใช้กองทุนใน
การร่วมจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีมากขึ้น
และกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการ
เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย
พัฒนาระบบ IT เพื่อ
เสริมสร้างความรูด้ ้าน
สวัสดิการสังคม และใช้
ประโยชน์ในการทำงาน
ของคณะกรรมการ
บุคลากร และภาคี
เครือข่ายการทำงาน

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
ด้าน IT และผู้ใช้
ประโยชน์จาก IT ในการ
ให้บริการและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็น
ระบบชัดเจน

-พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ บุคลากร
ในการใช้ประโยชน์จาก IT
-พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้าน IT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสนับสนุน
งานและให้บริการ

พัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนฯ ตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

๑๓

โอกาส

จุดแข็ง
- มีงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานการพัฒนา
บุคลากร

มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย
รองรับ

รัฐบาลให้การสนับสนุน องค์การด้านสวัสดิการ
กองทุน
สังคมเพิ่มขึน้ และ
สามารถใช้กองทุนใน
การร่วมจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีมากขึ้น
และกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการ
เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย
พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบ IT ให้เป็น
กองทุนฯ เพื่อการ
กองทุนฯเพื่อการ
กองทุนฯเพื่อการ
เครื่องมือและช่องทางการ
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้
และการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการ ให้แก่บุคลากร
กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
ด้าน IT และผู้ใช้
ประโยชน์จาก IT ในการ
ให้บริการและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็น
ระบบชัดเจน

-พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการใช้ประโยชน์จาก IT
เพื่อสนับสนุนการทำงาน
และบริการ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุนฯเพื่อ
การส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมและการบริหาร
จัดการกองทุนฯ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองทุนฯเพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและการ
บริหารจัดการกองทุนฯ

๑๔

โอกาส

จุดแข็ง
- มีระเบียบ คู่มือ/
แนวทางปฏิบัติ
คำอธิบาย มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และองค์การสวัสดิการ
สังคม

มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย
รองรับ

รัฐบาลให้การสนับสนุน องค์การด้านสวัสดิการ
กองทุน
สังคมเพิ่มขึน้ และ
สามารถใช้กองทุนใน
การร่วมจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีมากขึ้น
และกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการ
เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย
จัดทำคู่มือในการบริหาร มีคู่มือและแนวทางการ
และใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปฏิบัติงานของ
ขององค์การด้าน
คณะกรรมการ บุคลากร
สวัสดิการสังคมให้
และการสร้างโอกาสเข้าถึง
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
บริการของภาคีเครือข่าย
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กลุ่มเป้าหมาย โดย
สังคมแห่งชาติ แผน
คำนึงถึงความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ปลอดภัยทางด้าน IT ทั้ง
สวัสดิการสังคมไทยและ ระบบ
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
ด้าน IT และผู้ใช้
ประโยชน์จาก IT ในการ
ให้บริการและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็น
ระบบชัดเจน

ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
ในการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล
และรองรับ พ.ร.บ.
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย

ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
ในการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล

ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานกลางและ
สถาบันวิชาการเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรด้าน IT
และใช้ IT เป็นกลไก
เชื่อมโยงความรู้ในการใช้
ประโยชน์จาก IT

ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
ในการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล

จัดทำคู่มือในการใช้
ประโยชน์จาก
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานของ
กองทุนฯให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ทำให้มีข้อมูลผู้
ประสบปัญหาทางสังคม
ที่เป็นระบบชัดเจน

๑๕

โอกาส

จุดแข็ง
- มีเครื่องมืออุปกรณ์
และข้อมูลพื้นฐาน และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับ
รองรับการพัฒนา
ระบบงานของกองทุน

มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคมไทย
รองรับ

รัฐบาลให้การสนับสนุน องค์การด้านสวัสดิการ
กองทุน
สังคมเพิ่มขึน้ และ
สามารถใช้กองทุนใน
การร่วมจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีมากขึ้น
และกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย

ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีความทันสมัย
เหมาะสมสามารถ
รองรับการใช้งานของ
กองทุนฯ เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้หน่วย
บริหาร กองทุนฯ

ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีความทันสมัย
เหมาะสมสามารถ
รองรับการใช้งานของ
กองทุนฯ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสม
สามารถรองรับการใช้
งานของกองทุนฯ เพื่อ
ให้บริการและติดตามผล
การดำเนินงานองค์การ
สวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรอบนโยบายในการ
พัฒนางานและบริการ
เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทั่วถึง
ปลอดภัย
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสม สอด
รับกับแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคน
ภาครัฐในฐานะผู้ทำงาน
ด้าน IT และผู้ใช้
ประโยชน์จาก IT ในการ
ให้บริการและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
ให้เหมาะสมตาม
ความจำเป็น

นโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็น
ระบบชัดเจน

พัฒนากำลังคนด้าน IT ให้
มีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือ
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการ
ทำงานและให้บริการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสม
สามารถรองรับการใช้
งานของกองทุนฯ เพื่อ
ช่วยในการบริหาร
จัดการของ
คณะกรรมการฯ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสม
สามารถรองรับการใช้
งานของกองทุนที่สอดรับ
กับโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ
Big data

๑๖
ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths) และภาวะคุกคาม (Threats)
อุปสรรค

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
แต่ละปีงบประมาณมีจำนวน
จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมได้
ครบถ้วนทุกองค์กร

จุดแข็ง

- มีการบริหารงานกองทุนใน
รูปคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน ทั้งในส่วนกลาง และ
ภูมิภาค

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคมไม่
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียน
โครงการ การจัดทำ
รายงานผล ทำให้งาน
กองทุนไม่บรรลุเป้าหมาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคม
ขาดความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาโครงการเชิง
นวัตกรรม โครงการเฉพาะ
พื้นที่

ภาคธุรกิจเอกชนขาด
ความสนใจในการ
สนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรเพื่อ
สวัสดิการสังคม

ภาคประชาสังคมส่วน
ใหญ่มีความเชื่อว่าการจัด
สวัสดิการสังคมเป็น
หน้าที่ของรัฐ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการริเริ่ม
โครงการนวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

๑๗

- มีระเบียบ คู่มือ/แนวทาง
ปฏิบัติ คำอธิบาย มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
องค์การสวัสดิการสังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคมไม่
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียน
โครงการ การจัดทำ
รายงานผล ทำให้งาน
กองทุนไม่บรรลุเป้าหมาย
ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

- มีเครื่องมืออุปกรณ์และ
ข้อมูลพื้นฐาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
รองรับการพัฒนาระบบงาน
ของกองทุน

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ผ่านสื่อออนไลน์

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์

อุปสรรค

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
แต่ละปีงบประมาณมีจำนวน
จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมได้
ครบถ้วนทุกองค์กร

จุดแข็ง

องค์การสวัสดิการสังคม
ขาดความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาโครงการเชิง
นวัตกรรม โครงการเฉพาะ
พื้นที่

ภาคธุรกิจเอกชนขาด
ความสนใจในการ
สนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรเพื่อ
สวัสดิการสังคม

ภาคประชาสังคมส่วน
ใหญ่มีความเชื่อว่าการจัด
สวัสดิการสังคมเป็น
หน้าที่ของรัฐ

ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคมใน
การพัฒนาโครงการสู่การมี
นวัตกรรม

ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพแก่
หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการ
สังคม

ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพแก่
หน่วยบริหารเงินกองทุน
และองค์การสวัสดิการ
สังคม

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรและเผยแพร่
ความรู้ด้านนวัตกรรมและ
โครงการเชิงพัฒนาที่
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมผ่านสื่อ
ออนไลน์

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมผ่านสื่อ
ออนไลน์

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมผ่านสื่อ
ออนไลน์

๑๘
ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (Weakness) และภาวะคุกคาม (Threats)
อุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน องค์การสวัสดิการสังคมไม่ องค์การสวัสดิการสังคม
ภาคธุรกิจเอกชนขาด
แต่ละปีงบประมาณมีจำนวน เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขาดความคิดริเริ่มในการ ความสนใจในการ
จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด ในการขอรับการสนับสนุน พัฒนาโครงการเชิง
สนับสนุนงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมให้กับ
เงินกองทุน เช่น
นวัตกรรม โครงการเฉพาะ และทรัพยากรเพื่อ
องค์การสวัสดิการสังคมได้ แบบฟอร์ม การเขียน
พื้นที่
สวัสดิการสังคม
ครบถ้วนทุกองค์กร
โครงการ การทำรายงาน
ผล ทำให้งานกองทุนไม่
จุดอ่อน
บรรลุเป้าหมาย
- เครื่องมือและอุปกรณ์ - จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์
- จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์ - จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์ - จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์
รวมถึงระบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบเทคโนโลยี และพัฒนาระบบเทคโนโลยี และพัฒนาระบบเทคโนโลยี และพัฒนาระบบ
ไม่ทันสมัย และขาดการ สารสนเทศให้หน่วยบริหาร
สารสนเทศให้หน่วยบริหาร สารสนเทศให้หน่วยบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศให้
จัดการให้เหมาะสมกับ กองทุนฯ
กองทุนฯ
กองทุนฯ
หน่วยบริหารกองทุนฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ - สร้างความร่วมมือในการ
- สร้างความร่วมมือในการ - สร้างความร่วมมือในการ - สร้างความร่วมมือในการ
ในปัจจุบัน
พัฒนาบุคลากรและเผยแพร่ พัฒนาบุคลากรและเผยแพร่ พัฒนาบุคลากรและเผยแพร่ พัฒนาบุคลากรและ
ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
กองทุนส่งเสริมการจัด
ผ่านสื่อออนไลน์
สังคมผ่านสื่อออนไลน์
สังคมผ่านสื่อออนไลน์
สวัสดิการสังคมผ่านสื่อ
ออนไลน์

ภาคประชาสังคมส่วน
ใหญ่มีความเชื่อว่าการจัด
สวัสดิการสังคมเป็น
หน้าที่ของรัฐ

- จัดหาเครื่องมือ,อุปกรณ์
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
หน่วยบริหารกองทุนฯ
- สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมผ่านสื่อ
ออนไลน์

๑๙

อุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
แต่ละปีงบประมาณมีจำนวน
จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมได้
ครบถ้วนทุกองค์กร
จุดอ่อน
- คู่มือการปฏิบัติงานไม่ - ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือการ
ทันสมัย
ปฏิบัติงานกองทุนฯให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคมไม่
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียน
โครงการ การทำรายงาน
ผล ทำให้งานกองทุนไม่
บรรลุเป้าหมาย
- ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
การปฏิบัติงานกองทุนฯ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคม
ขาดความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาโครงการเชิง
นวัตกรรม โครงการเฉพาะ
พื้นที่

ภาคธุรกิจเอกชนขาด
ความสนใจในการ
สนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรเพื่อ
สวัสดิการสังคม

ภาคประชาสังคมส่วน
ใหญ่มีความเชื่อว่าการจัด
สวัสดิการสังคมเป็น
หน้าที่ของรัฐ

- ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
การปฏิบัติ งานกองทุนฯให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การ
สวัสดิการสังคม

- ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
การปฏิบัติงานกองทุนฯ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การ
สวัสดิการสังคม

- ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ
การปฏิบัติงานกองทุนฯให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล
- ขยายความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การ
สวัสดิการสังคม

๒๐
อุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
แต่ละปีงบประมาณมีจำนวน
จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมได้
ครบถ้วนทุกองค์กร
จุดอ่อน
- การประชาสัมพันธ์งาน
กองทุนส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมไม่ครอบคลุมพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย

องค์การสวัสดิการสังคมไม่
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียน
โครงการ การทำรายงาน
ผล ทำให้งานกองทุนไม่
บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนาสื่อและสร้างช่องทาง - พัฒนาสื่อและสร้าง
ในการติดต่อสื่อสาร
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคม
ขาดความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาโครงการเชิง
นวัตกรรม โครงการเฉพาะ
พื้นที่

ภาคธุรกิจเอกชนขาด
ความสนใจในการ
สนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรเพื่อ
สวัสดิการสังคม

ภาคประชาสังคมส่วน
ใหญ่มีความเชื่อว่าการจัด
สวัสดิการสังคมเป็น
หน้าที่ของรัฐ

- พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

- พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

- พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

๒๑
อุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
แต่ละปีงบประมาณมีจำนวน
จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมได้
ครบถ้วนทุกองค์กร
จุดอ่อน
- บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ
งานกองทุนของหน่วย
ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในแผนยุทธศาสตร์
ระเบียบหลักเกณฑ์/
วิธีการเบิกจ่ายกองทุน
การจัดทำ ตรวจสอบ
จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย ไม่
สามารถตอบข้อซักถาม
ให้แก่องค์การสวัสดิการ
สังคมและคณะกรรมการ
ได้ชัดเจน รวดเร็ว

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองทุนฯเพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและการบริหาร
จัดการของกองทุนฯ
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การ
สวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคมไม่
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียน
โครงการ การทำรายงาน
ผล ทำให้งานกองทุนไม่
บรรลุเป้าหมาย

องค์การสวัสดิการสังคม
ขาดความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาโครงการเชิง
นวัตกรรม โครงการเฉพาะ
พื้นที่

ภาคธุรกิจเอกชนขาด
ความสนใจในการ
สนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรเพื่อ
สวัสดิการสังคม

ภาคประชาสังคมส่วน
ใหญ่มีความเชื่อว่าการจัด
สวัสดิการสังคมเป็น
หน้าที่ของรัฐ

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองทุนฯเพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและการ
บริหารจัดการกองทุนฯ
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองทุนฯเพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและการ
บริหารจัดการของกองทุนฯ
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การ
สวัสดิการสังคม

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองทุนฯเพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและการ
บริหารจัดการกองทุนฯ
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองทุนฯเพื่อการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและการ
บริหารจัดการกองทุนฯ
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

๒๒

อุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
แต่ละปีงบประมาณมีจำนวน
จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมได้
ครบถ้วนทุกองค์กร
จุดอ่อน
- คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด ไม่ค่อยให้
ความสำคัญในการ
ติดตามประเมินผลและ
การถอดบทเรียน ไม่มี
การกำหนดสัดส่วน
งบประมาณในการ
บริหารจัดการเพื่อใช้ใน
การนี้

- พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะใน
ด้านการติดตามประเมินผล
และการถอดบทเรียน
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคมไม่
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน เช่น
แบบฟอร์ม การเขียน
โครงการ การทำรายงาน
ผล ทำให้งานกองทุนไม่
บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะ
ในด้านการติดตาม
ประเมินผลและการถอด
บทเรียน
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคม

องค์การสวัสดิการสังคม
ขาดความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาโครงการเชิง
นวัตกรรม โครงการเฉพาะ
พื้นที่

ภาคธุรกิจเอกชนขาด
ความสนใจในการ
สนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรเพื่อ
สวัสดิการสังคม

ภาคประชาสังคมส่วน
ใหญ่มีความเชื่อว่าการจัด
สวัสดิการสังคมเป็น
หน้าที่ของรัฐ

- พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะ
ในด้านการติดตาม
ประเมินผลและการถอด
บทเรียนเพื่อสร้างโครงการ
นวัตกรรม
- ขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแก่หน่วย
บริหารเงินกองทุนและ
องค์การสวัสดิการสังคมใน
การสร้างโครงการ
นวัตกรรม

- พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะ
ในด้านการติดตาม
ประเมินผลและการถอด
บทเรียน
- ขยายความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การ
สวัสดิการสังคม

- พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยเฉพาะ
ในด้านการติดตาม
ประเมินผลและการถอด
บทเรียน
- ขยายความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแก่หน่วยบริหาร
เงินกองทุนและองค์การ
สวัสดิการสังคม

๒๓
แนวโน้มในอนาคตของการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จากการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยใช้
SWOT Analysis ควรมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การดำเนิ น กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการบริห ารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
ประจำปี สำนั ก งาน ก.ส.ค. ได้ มี ก ารจั ด ทำและทบทวนแผนบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและดิ จิ ทั ล
และแผนปฏิบัติการทุกปี ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและในระหว่ า งปี จ ะมี ก ารดำเนิ น การตามแผนภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด
โดยในปี ต่ อ ๆ ไปก็ ยั ง คงมี ค วามจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ทำและทบทวนแผนบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ
และดิ จิ ทั ล และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการวางแผนและดำเนิ น งาน
ด้านบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
๒. สำรวจครุ ภั ณ ฑ์ ในทุ ก ปี เพื่ อ ให้ เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกองทุ น ส่ งเสริม การจั ด
สวัสดิการสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์กองทุน
3. พั ฒ นาช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ กองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม เพื่ อ ขยาย
ช่องทางการเข้าถึงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับกองทุนฯ
4. ศึ ก ษาระบบการรั บ เงิ น และจ่ า ยเงิ น ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ผ่ า น
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อมาปรับใช้ในการรับเงินและจ่ายเงินของกองทุนฯ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และลดขั้นตอนการทำงานของกองทุน

๒๔

บทที่ 4
แผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีรายละเอียด
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 กระบวนการปฏิ บัติงานกองทุน เพื่อพัฒ นากลุ่ มเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็ง
และความอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
๓. เป้าประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ
๔. ผลผลิตและผลลัพธ์
๔.๑ ผลผลิต
๑) มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดสวัสดิการสังคม
๒) องค์การสวัสดิการสั งคมสามารถนำเงินกองทุนไปใช้ในการจัดสวัสดิการสั งคมได้อย่าง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔.๒ ผลลัพธ์
๑) องค์การสวัสดิการสังคมมีความพอใจต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ
๒) ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์จากการเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสมและมีความพอใจต่อ
โครงการที่กองทุนให้เงินสนับสนุน
๓) ข้อร้องเรียนจากองค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทุนลดลง

๒๕

๕. ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒ นากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม และจากการวิเคราะห์ภารกิจของกองทุน ภายใต้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด จึงได้
กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับภารกิจการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ของกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม จากปัจจัยต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ให้บริการ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย
เหมาะสม เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการบริหารจัดการกองทุน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
๒. พั ฒ นาระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการและการบริ ห ารจั ด การกองทุ น โดยให้
ความสำคัญกับกลไกคณะกรรมการ ระบบสารสนเทศ และการมีส่วนร่วมขององค์การสวัสดิการสังคม
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยมุ่งเน้ น การปรับ ปรุงฐานข้อ มูล ให้ มีค วามทั น สมั ย
เหมาะสม เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการบริหารจัดการกองทุน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
3.1 ประเด็ น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่ งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน
และการบริการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
พั ฒ นาสื่ อ และสร้ า งช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม พื้ น ที่
และกลุ่มเป้าหมาย

๒๖

แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 – 2566 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของ
แผน “กองทุนหลักที่เป็นกลไกสนับสนุน ขับเคลื่อน การพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบการบริหาร
จัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการบริหารและใช้จ่าย
เงินกองทุนเป็นไปประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารและบริ ก ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม โดยมี เ ป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
องค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั งคมมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นงานกองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

๒๗

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์พม. กับแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ฉบับที่๑๒
ร่างยุทธศาสตร์
สวัสดิการสังคมไทย
ฉบับที่ ๓

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชน
ทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและเสริมสร้างพลังเครือข่ายหุ้นส่วน
ทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม

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

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมบนพื้นฐาน
ความพอเพียง

ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคมุ้ กันและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและ
เครือข่าย

ยุทธศาสตร์
๒๐ ปี พส.

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง

ยุทธศาสตร์
กองทุน

ยุทธศาสตร์บริการจัดการองค์กรสูค่ วามเป็น
ผู้นำทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์เสริมพลังทุกภาคส่วน สร้าง
หุ้นส่วนการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถการบริหาร
จัดการองค์การ

และจัดสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องมือ
และกลไกในการปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเงิน การ
คลังและการระดมทุนเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ผนึกกำลังทางสังคมเพือ่
เป็นกลไกในการพัฒนาสังคม

เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ พส.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านสวัสดิการสังคมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหาร
นโยบายและการบริการกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
บริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๒๘
ยุทธศาสตร์
กองทุน

ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องมือ
และกลไกในการปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
สารสนเทศ
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการกองทุน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการรองรับการดำเนินงานกองทุน
กิจกรรมแผนการรับจ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน และการบริการ

พัฒนาสื่อและสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย

- กิจกรรมการสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม

๒๙
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖6
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุงฐานข้อมูลให้
มีความทันสมัย เหมาะสม
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุน
และเชื่อมโยงฐานข้อมูล
กับหน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

๑.๑ กิจกรรมการจัดหา
อุปกรณ์สารสนเทศเพื่อ
รองรับการดำเนินงาน
กองทุนฯ

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทั้ง
ร้อยละของ
Hardware และ Software อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่
ที่ได้มาตรฐาน
จัดซื้อเป็นไปตาม
แผนการใช้
จ่ายเงิน

เป้าหมาย
2562
2563
2564
๒๕๖5 ๒๕๖6
ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ
(๘๓,๐๐๐)
๙๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ก.ส.ค.
* ความสำคัญ
ลำดับที่ ๑
เนื่องจากเป็น
จุดอ่อนใน
ลำดับแรก
จากการ
วิเคราะห์
SWOT
จากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

๓๐

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๑.๒ กิจกรรมแผนการรับ
และจ่ายเงินของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อพัฒนาระบบและ
สามารถดำเนินการจ่ายเงิน
และการรับเงินของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ครบทุก
กิจกรรม ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง

จำนวนกิจกรรม
สามารถ
ดำเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินของกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย
2562
ครบทุก
กิจกรรม

2563 2564 ๒๕๖5 ๒๕๖6
ครบทุก ครบทุก ครบทุก ครบทุก
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ก.ส.ค.
* ความสำคัญ
ลำดับที่ ๒
เนื่องจาก
กรมบัญชีกลาง
กำหนดให้ในปี
๒๕๖๓ กองทุนฯ
ต้องดำเนินการรับ
และจ่ายเงินผ่าน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๓๑
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานและการบริการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายหลัก
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 ๒๕๖5 ๒๕๖6
๒. พัฒนาสื่อและสร้าง
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม
- พัฒนาเว็บไซต์กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อการเข้าถึงง่าย และ
ครอบคลุม (ข้อมูลข่าวสารความรู้-บริการ)
- การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น Facebook,
กลุ่ม Line และ e-mail
- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ความรู้
- ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้จังหวัด ทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เกีย่ วกับ
งานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

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

มีช่องทางเพิ่มขึ้นเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารกับกองทุนที่มี
ความสะดวก รวดเร็ว และการ
เผยแพร่ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และงานนวัตกรรมเกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

๓
ช่องทาง

๔
๔
๕
๕
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ก.ส.ค.
* ความสำคัญ
ลำดับที่ ๓
เนื่องจากปัจจุบัน
กองทุนฯ ได้
ดำเนินการสร้าง
ช่องทางการ
สื่อสาร จำนวน
๓ ช่องทางแล้ว

๓๒
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๓. พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลโครงการและการ
บริหารจัดการกองทุน โดยให้
ความสำคัญกับกลไก
คณะกรรมการ ระบบ
สารสนเทศ และการมีส่วน
ร่วมขององค์การสวัสดิการ
สังคม

๔.๑ โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผล
- จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านการเงิน
- จัดทำรายงานผลการ
วิเคราะห์และผลการ
ปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน)
- สร้างระบบและ
เครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลโครงการ

ผลผลิต :
- รายงานผลการดำเนินงาน
ด้านการเงิน
มีความครบถ้วนถูกต้อง
- รายงานผลการดำเนินการ
ด้านการปฏิบัติงานมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
ผลลัพธ์ :
- คณะกรรมการบริหารกองทุน
สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารจัดการกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค สามารถเข้าถึงและ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ได้ระบบติดตาม
และประเมินผล
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

เป้าหมาย
2562

2563
๑ ระบบ
(๑,๒๐๐,๐๐๐)

2564

๒๕๖5

๒๕๖6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ก.ส.ค.
* ความสำคัญ
ลำดับที่ ๔
เนื่องจากระบบ
ดังกล่าวเป็นระบบ
ใหม่ ต้องมี
การศึกษาตัว
ระบบ

๓๓

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการ
ฐานข้อมูล
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสม เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการกองทุน และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความสำเร็จใน
การในปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

เป้าหมาย
2562
-

2563
-

2564
ร้อยละ
60

๒๕๖5
ร้อยละ
70

๒๕๖6
ร้อยละ
80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พส./กสค.*
(อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการของ
กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ)

๓๔

บทที่ ๕
การแปลงแผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสู่การปฏิบัติ
แผนบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและดิ จิ ทั ล กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
๒๕๖2 – ๒๕๖6 เป็ น แผนที่ เกิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคมอย่างกว้างขวางผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ แ ผนฯ ดั ง กล่ า วมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นากองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า ประสงค์ ข องแผนที่ ตั้ งไว้ กองทุ น ฯ จึ งได้ ก ำหนดแนวทางการแปลง
แผนพัฒนากองทุนไปสู่การปฏิบัติดังนี้
แนวทางการแปลงแผนบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและดิ จิ ทั ล กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคมไปสู่การปฏิบัติ
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
การนำแผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
มาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในแต่ละปี
๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดประชุมอบรม สัมมนา เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๓. การประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารดำเนิ น งานกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ผ่ านช่ อ งทางสื่ อ ประเภทต่ างๆ เพื่ อให้ องค์ ก ารสวัส ดิก ารสั งคมตลอดจนสาธารณชนได้รับ ทราบเกี่ ยวกั บ
การดำเนินงานกองทุน และผลการดำเนินงานที่องค์การสวัสดิการสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ และ
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ต่อไป
๔. การพัฒนาระบบข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุน ฯ โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน
๕. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม จะต้องดำเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ บริหารและบุคลากรกองทุนฯ
ได้รับทราบถึงระดับ ความสำเร็จในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ปัญหาและ
อุป สรรคที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้ นสุ ดระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ ซึ่งผู้ บริหารสามารถนำผลการ
ประเมินดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อตัดสิ นใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เกิดความ
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ตามกรอบ
วงเงินที่ได้รับ
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แผนปฏิบัติการ
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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แผนปฏิบัติการจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จา่ ยเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มี
ความทันสมัย
เหมาะสม เพื่อเพิ่ประ
สิทธิภาพในการบริหาร
จัดการกองทุน และ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

๑.๑ กิจกรรม
การจัดหาอุปกรณ์
สารสนเทศ
เพื่อรองรับ
การดำเนินงาน
ของกองทุนฯ

เพื่อจัดหาอุปกรณ์
Hardware และ
Software

เพื่อจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนเครื่องเดิมที่
มีอายุการใช้งานเกิน
๕ ปี เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
กองทุนฯ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

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

พ.ย. ๖๒ –
มิ.ย. ๖๓

๘๓,๐๐๐

สำนักงาน
กสค.

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละ ๙๐
ของจำนวน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อตาม
แผนการใช้
จ่ายเงินที่
กำหนด
* ความสำคัญ
ลำดับที่ ๑
เนื่องจากเป็น
จุดอ่อนใน
ลำดับแรก
จากการ
วิเคราะห์
SWOT
จากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จา่ ยเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
๑.๒ กิจกรรม
แผนการรับและการ
จ่ายเงินของกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑. เพื่อพัฒนาระบบ
การจ่ายเงินและการ
รับเงินของกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้
ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล/
กระทรวงการคลัง
๒. เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการจ่ายเงิน
และการรับเงินของ
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม
แนวทางที่
กระทรวงการคลัง
กำหนด

เพื่อให้สามารถ
พัฒนาระบบการ
จ่ายเงินและรับเงิน
ของกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ให้ได้ครบทุก
กิจกรรม
ตามนโยบาย
รัฐบาล/
กระทรวงการคลัง

ขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

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

ต.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๓

-

สำนักงาน
กสค.

* เนื่องจาก
มีการ
ดำเนินการ
ตลอดปี
จึงไม่
สามารถ
กำหนด
ช่วงเวลาได้

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
กองทุนฯ
สามารถ
ดำเนินการ
จ่ายเงินและ
การรับเงิน
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ครบทุก
กิจกรรม
* ความสำคัญ
ลำดับที่ ๒
เนื่องจาก
กรมบัญชีกลาง
กำหนดให้ในปี
๒๕๖๓ กองทุน
ฯ ต้อง
ดำเนินการรับ
และจ่ายเงิน
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา

๖. พัฒนาสื่อ
และสร้างช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับ
กองทุนฯ
- การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น
Facebook, กลุ่ม Line
และ
e-mail
- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/
ความรู้
- ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้จังหวัดทำหน้าที่
สื่อสารประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับงานกองทุนฯ

กองทุนฯ มี
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารมาก
ขึ้น และมีภาคี
เครือข่ายในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ภาคีเครือข่ายรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน
กองทุนฯ ดีขึ้น

๑. สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์/
จัดทำสื่อหรือเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (ต.ค. - ธ.ค.๖๒)
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ (ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)

ต.ค.๖๒ -ก.ย.๖๓
* เนื่องจากมีการ
ดำเนินการตลอด
ปี
จึงไม่สามารถ
กำหนดช่วงเวลา
ได้

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

สำนักงาน
กสค.

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
มีช่องทางใน
การติดต่อ
สื่อสารกับ
กองทุนที่มี
ความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
(๔ ช่องทาง)
* ความสำคัญ
ลำดับที่ ๓
เนื่องจาก
ปัจจุบันกองทุน
ฯ ได้ดำเนินการ
สร้างช่อง
ทางการสื่อสาร
จำนวน
๓ ช่องทางแล้ว
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
๔. พัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผล
โครงการและการบริหาร
จัดการกองทุน โดยให้
ความสำคัญกับกลไก
คณะกรรมการ ระบบ
สารสนเทศ และการมี
ส่วนร่วมขององค์การ
สวัสดิการสังคม

๔.๑ โครงการพัฒนา
ระบบติดตามและ
ประเมินผล
- จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานด้าน
การเงิน
- จัดทำรายงานผล
การวิเคราะห์และผล
การปฏิบัติงาน
(ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน)
-สร้างระบบและ
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล
โครงการ

เพื่อให้การรายงานผล
การดำเนินงานด้าน
การเงินมีความ
ครบถ้วนถูกต้อง

เพื่อสร้างระบบ
ติดตามและ
ประเมินผลกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

1.จัดประชุมผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดทำระบบ
ติดตามและประเมินผลกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ธ.ค. 6๒)
2. ขออนุมัติหลักการเพื่อจัดทำโครงการจ้าง
จัดทำระบบติดตามและประเมินผลกองทุนฯ
(ธ.ค. ๖๒)
3. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการจ้างจัดทำระบบ
ติดตามและประเมินผลกองทุนฯ (ม.ค. ๖๓)
๔.กำหนดเงื่อนไขการจ้างและดำเนินการจ้างตาม
พร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 (ก.พ. - มี.ค. 63)
๕. บริษัทที่รับจ้างดำเนินการตามเงื่อนไขการจ้าง
และทดสอบระบบฯ (เม.ย. - ส.ค. 63)
6. รายงานผลโครงการให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนทราบ (ก.ย. 63)

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิด
ชอบ
ธ.ค.62 ก.ย.63

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

๑,๒00,000 สำนักงาน ได้ระบบติดตาม
กสค. และประเมินผล
กองทุนส่งเสริม
การจัด
สวัสดิการสังคม
* ความสำคัญ
ลำดับที่ ๔
เนื่องจากระบบ
ดังกล่าวเป็น
ระบบใหม่ ต้องมี
การศึกษาตัว
ระบบ

