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คํานํา 
 
 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552  เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.2552-2554  (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)  และมอบหมายใหสวนราชการนําแผน 
การบริหารราชการแผนดินฉบับดังกลาวไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  และเพื่อใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จึงไดทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ 4  ป พ.ศ.2552-2555  เพื่อขับเคล่ือนนโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ตลอดจน
เปาหมายเชิงนโยบาย  กลยุทธ  และวิธีการของแผนการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  ฉบับนี้จึงเปนความมุงมั่นและเจตนารมณของผูบริหารและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคน  ที่จะรวมกันสรางโอกาส  ระบบคุมครอง  ปองกัน  และพัฒนา  ตลอดจน
หลักประกันในการดํารงชีวิตใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงอยางเปนธรรม  ครอบคลุมทุกพื้นที่  เพื่อนําไปสู
สังคมที่ดีงามอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
 

 
                                    ( นายอิสสระ  สมชัย ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
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บทนํา 
 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 และ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 13 และ 14 กําหนดใหรัฐบาลจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดินใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ซ่ึงไดมีการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงานและสวนราชการที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และ
รองรับตอการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกไดอยางยั่งยืน  โดยแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2552  และกําหนดให กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย(พม.)                      นํานโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 3.5 นโยบายสวัสดิการ
สังคม และความมั่นคงของมนุษย  และ นโยบายที่ 8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ขอ 8.1 ประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผนดิน  ไปเปนกรอบในการจัดทําแผนปฎิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 9 และมาตรา 16 

 
พม. มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคใน

สังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน   รวมทั้ง
รับผิดชอบในการดูแลกฏหมายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนา  ไดแก  

1. พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551   
2. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551   
3. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550   
4. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550   
5. พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550   
6. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546   
7. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546   
8. พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม   
9. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545   

10. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539              
11. พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ.2537  และที่แกไขเพิ่มเติม   
12. พระราชบัญญัติการรบัเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม   
13. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และที่แกไขเพิ่มเติม   
14. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507   
15. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484   
16. พระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พ.ศ.2479            
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17. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน) พ.ศ.2543 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม 

 
จึงเปนโอกาสของกระทรวงฯ  ในการจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีตอ

ประชาชน ในดานตางๆ  ทั้งในดานการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ  เนื่องจากโครงสรางประชากรมี
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุ(60ปขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 10.8  ในป 2550 เปนรอยละ 14.2  ในป 2558 
ในขณะที่อัตราการเกิดของคนไทยลดลงเหลือรอยละ 1.6  ในป 2550  และลดลงรอยละ 1.5 ในป 2558 
(วิสัยทัศนประเทศไทยสูป 2570 :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
สถานการณเชนนี้สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมในการพึ่งพาคนในสังคม   ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ไทย พบวา การคุมครองทางสังคมของภาครัฐที่ผานมายังไมครอบคลุมผูที่อยูในเศรษฐกิจนอกระบบ ซ่ึงมี
ประมาณ 2 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด(บทความโครงการนํารองการจัดการคุมครองทางสังคมสําหรับผูอยูใน
เศรษฐกิจนอกระบบในชุมชน : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) เนื่องจาก
ขอจํากัดของกฏหมาย   และลักษณะงานที่มีความหลากหลายตามความจําเปนเฉพาะกลุม   สถานการณเชนนี้ 
สงผลใหทั้งผูอยูในภาวะยากลําบาก หรือ ผูประสบปญหาทางสังคม ขาดโอกาสที่จะไดรับความชวยเหลือ
และฟนฟูอยางเปนธรรมตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ  ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
สังคมที่ เปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  ซ่ึงมีความตองการตระหนักรูในคุณคาของการอยูรวมกันอยาง
สันติ  การพึ่งพาและเกื้อกูล  การเคารพสิทธิและความรับผิดชอบตอวิถีชีวิตชุมชนโดยคํานึงถึงศักยภาพและ
ทักษะในการดํารงชีวิตในสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตน ใหประโยชนกับกลุมคนที่รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและใหโทษกับกลุมคน โดย เฉพาะ เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ  และทายสุดดานการพัฒนา
องคกร เพื่อพัฒนาสมรรถนะใหบุคลากรและยกมาตรฐานการบริหารจัดการสําหรับขับเคลื่อนภารกิจให
บรรลุวิสัยทัศน  และเปนองคการที่มีสมรรถนะสูงภายใตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางสังคมอยาง
ยั่งยืน 
 

ดังนั้น     เพื่อถายทอดแผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป พ.ศ. 2552-2554 ซ่ึงสอดรับกับ
สถานการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน สูแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ.2552-2554 ตามวิสัยทัศน ที่จะเปนกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคม เพื่อนําไปสูสังคมที่ดีงาม และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน   โดยกําหนดคานิยมองคการเพื่อปลูกฝง
ความเชื่อและทัศนคติของบุคลากร  คือ  ซ่ือสัตย  ทํางานเปนทีม  มืออาชีพ    จิตมุงบริการ                                                    
 

ทั้งนี้ คานิยมดังกลาว จะมีสวนสนับสนุนและผลักดันใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจ คือ   
1)  สรางโอกาสกับผูที่ประสบปญหาสังคมสามารถเขาถึงบริการดานสวัสดิการสังคม   
2) ประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดรับการคุมครอง ปกปอง และพัฒนา ตลอดจนมีหลักประกันในการ

ดํารงชีวิต   
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3) ภาคีเครือขายทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการสงเสริมคุณธรรม   
 

กระทรวงฯ ไดกําหนดประเด็นที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน และผลสัมฤทธ์ิ
ของงานตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554  ไว 4 ประการ ประกอบดวย 

 
                  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต                     
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มชองทาง มาตรการและกลไกใหกับกลุมที่ขาดโอกาสไดเขาถึงการคุมครองและ
สวัสดิการ 
  เปาประสงค 1.1  กลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงการคุมครองและสวัสดิการอยางทั่วถึงใน
ทุกพื้นที่ 
  ตัวช้ีวัด  1.1 รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการคุมครองและไดรับประโยชนจาก
สวัสดิการ 
    1.2 รอยละของมาตรการ กลไกดานสวัสดิการสังคมที่เขาถึงกลุมเปาหมาย 
                  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาทางสังคม                     
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุมเปาหมาย             
  เปาประสงค 2.1 ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการคุมครองและปองกันปญหาทาง
สังคม 
    2.2 ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ตัวช้ีวัด  2.1  รอยละของคดีการละเมิดสิทธิและความรุนแรงตอสตรี เด็ก และผู
พิการลดลงอยางตอเนื่อง 
    2.2 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา ปองกัน และ
แกไขปญหาสังคม 
    2.3 รอยละของปญหาสังคมตอกลุมเปาหมายไดรับการดําเนินการปองกัน
อยางมีประสิทธิภาพ               
                  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  เสริมพลังและสรางการมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางศักยภาพของ
กลุมเปาหมายและชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม              
  เปาประสงค 3.1 กลุมเปาหมายและชุมชนมีศักยภาพและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
  ตัวช้ีวัด  3.1 รอยละของกลุมเปาหมายและชุมชนมีศักยภาพและมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคม 
    3.2 รอยละของเครือขายที่มีศักยภาพและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม                           
                  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมระบบการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  มีวัตถุประสงค
เพื่อ       ยกมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  เปาประสงค 4.1 ภาคประชาชนและบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการ
แผนดิน 
  ตัวช้ีวัด  4.1 รอยละของความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารงาน
อยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง พม. พ.ศ. 2552-2554 ไดคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก

จุดออน และขอจํากัดบางประการซึ่งอาจทําใหไมสามารถบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว เชน การขาดขอมูล 
ความรูความเขาใจในสาเหตุของปญหาที่มีความเชื่อมโยงกัน  และขาดการสรางนวตกรรมเพื่อทํางานเชิงรุก   
ดวยการกําหนดกลยุทธที่นําไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคจํานวน 7 กลยุทธ  17 โครงการ คือ 

1.โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  2.โครงการ พัฒนามาตรการ กลไกดานการพัฒนาสังคมแกกลุมเปาหมาย 
  3. โครงการปองกันการเลือกปฏิบัติตอกลุมเปาหมาย 
  4. โครงการปองกันและแกไขความรุนแรงในครอบครัว 
  5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 
  6. โครงการตอตานการคามนุษยแบบมีสวนรวมอยางครบวงจร 
  7.  โครงการสรางหลักประกันความมั่นคงทุกครัวเรือน 
  8. โครงการความรวมมือของเครือขายในการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาทาง
สังคม 
  9.  โครงการชี้นําคุณภาพชีวิตของสังคมไทย 
 10. โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย    
 11. โครงการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุอยางมั่นคง 
 12. โครงการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
 13. โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมแข็งขององคกร 
 15. โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการบุคลากร 

 16. โครงการระบบขอมูลและสารสนเทศ 
 17. โครงการเสริมสรางภาพลักษณองคกร 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552-2554 
โดยแบงเปน 2 สวน  คือ  สวนที่ 1 ตามหนังสือดวนมากที่ นร 1200/ว2  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552และ 
สวนที่ 2 ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่นร 0718/ว39 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

 
 

เปาประสงค 1.1 กลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงการคุมครองและสวัสดกิารอยางทั่วถึงในทุกพืน้ที ่
 

 

ตัวชี้วัด เปาหมายรวม (ป 2552-2555) 

1.1 รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการคุมครอง
และไดรับประโยชนจากสวัสดิการ 

รอยละ 95 

1.2 รอยละของมาตรการ กลไกดานสวัสดกิารสังคม
ที่เขาถึงกลุมเปาหมาย 

รอยละ 95 

 
กลยุทธ 

1.1 ปฏิรูประบบสวัสดิการที่เหมาะสม 
1.2 พัฒนากลไกการคุมครองและสวัสดิการสังคม 
 

เจาภาพหลัก 
 สํานักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแหงชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
 สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปองกัน และแกไขปญหาทางสังคม 

 
 

เปาประสงค 2.1 ประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดรับการคุมครองและปองกันปญหาทางสังคม 
2.2 ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 
ตัวชี้วัด เปาหมายรวม (ป 2552-2555) 

2.1 รอยละของคดีการละเมดิสิทธิและความรุนแรง
ตอสตรี เด็กและผูพิการลดลงอยางตอเนื่อง 

รอยละ 90 

2.2 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนา ปองกนั และแกไขปญหาสังคม 

รอยละ 90 

2.3 รอยละของปญหาสังคมตอกลุมเปาหมายไดรับ
การดําเนนิการปองกันอยางมปีระสิทธิภาพ 

รอยละ 90 

 
กลยุทธ 

2.1 สงเสริมเจตคติและพิทักษความเสมอภาค 
2.2 คุมครองและพิทักษสิทธกิลุมเปาหมาย 
2.3 พัฒนาความมั่นคงในที่อยูอาศัย 
 

เจาภาพหลัก 
 สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 
 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 
 สํานักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
 การเคหะแหงชาติ 
 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
เสริมพลัง และสรางการมีสวนรวม 

 
 

เปาประสงค 3.1 กลุมเปาหมายและชุมชนมีศักยภาพและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
 

 
ตัวชี้วัด เปาหมายรวม (ป 2552-2555) 

3.1 รอยละของกลุมเปาหมายและชุมชนมศีักยภาพ
และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 

รอยละ 95 

3.2 รอยละของเครือขายที่มีศักยภาพและมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคม 

รอยละ 95 

 
กลยุทธ 
 3.1 สงเสริมการพึ่งพาตนเอง 
 
เจาภาพหลัก 
 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 
 สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
สงเสริมระบบการบรหิารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

เปาประสงค 4.1 ภาคประชาชนและบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผนดิน 
 

 
ตัวชี้วัด เปาหมายรวม (ป 2552-2555) 

4.1 รอยละของความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอการบริหารงานอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิ
บาล 

รอยละ 90 

 
กลยุทธ 

4.1 สงเสริมธรรมาภิบาล 
 

เจาภาพหลัก 
 สํานักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 
 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 
 สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน    เปนกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม  เพื่อนําไปสูสังคมที่ดีงาม และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
พันธกิจ     1. สรางโอกาสกับผูที่ประสบปญหาทางสังคมสามารถเขาถึงบริการดานสวัสดิการสังคม
                 2. ประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดรับการคุมครอง ปกปอง  และพัฒนา  ตลอดจนมีหลักประกันในการดํารงชีวิต
                 3. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในสงเสริมสังคมคุณธรรม
คานิยมองคการ     ซื่อสัตย  ทํางานเปนทีม  มืออาชีพ  จิตมุงบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร 4
การพัฒนาสวัสดิการสังคม สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปองกัน เสริมพลัง และสรางการมีสวนรวม สงเสริมระบบการบริหารราชการ

และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค
1.1 กลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงการ 2.1 ประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดรับการ 3.1 กลุมเปาหมายและชุมชนมีศักยภาพและมี 4.1 ภาคประชาชนและบุคลากรมีความเชื่อมั่น
คุมครองและสวัสดิการอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่ คุมครองและปองกันปญหาทางสังคม สวนรวมในการพัฒนาสังคม ในการบริหารราชการแผนดิน

2.2 ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการ 2.1 รอยละของคดีการละเมิดสิทธิและความ 3.1 รอยละของกลุมเปาหมายและชุมชน 4.1 รอยละของความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสีย
คุมครองและไดรับประโยชนจากสวัสดิการ รุนแรงตอสตรี เด็กและผูพิการลดลงอยางตอเนื่อง มีศักยภาพและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ตอการบริหารงานอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคม 2.2 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการ 3.2 รอยละของเครือขายที่มีศักยภาพและ
1.2 รอยละของมาตรการ กลไกดาน พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
สวัสดิการสังคมที่เขาถึงกลุมเปาหมาย 2.3 รอยละของปญหาสังคมตอกลุมเปาหมายได

รับการดําเนินการปองกันอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

หนาที่ 1  พม. (แบบ ก.พ.ร.)



ประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร 4
การพัฒนาสวัสดิการสังคม สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปองกัน เสริมพลัง และสรางการมีสวนรวม สงเสริมระบบการบริหารราชการ

และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ
1.1 ปฏิรูประบบสวัสดิการที่เหมาะสม 2.1 สงเสริมเจตคติและพิทักษความเสมอภาค 3.1 สงเสริมการพึ่งพาตนเอง 4.1 สงเสริมธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนากลไกการคุมครองและสวัสดิ 2.2 คุมครองและพิทักษสิทธิกลุมเปาหมาย
การสังคม 2.3 พัฒนาความมั่นคงในที่อยูอาศัย
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1.1 โครงการพัฒนามาตรการ กลไกดาน 2.1 โครงการปองกันการเลือกปฏิบัติตอกลุม 3.1 โครงการเตรียมความพรอมเขาสูสังคม 4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมแข็ง
การพัฒนาสังคมแกกลุมเปาหมาย เปาหมาย สูงอายุอยางมั่นคง ขององคการ
ผลผลิต ขอเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการ ผลผลิต มาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรม ผลผลิต ขอเสนอแนะเชิงมาตรการและกลไก ผลผลิต ประสิทธิภาพขององคการในการพัฒนา
และกลไก ในการสรางโอกาสการเขาถึง ปองกันการเลือกปฏิบัติ ดานผูสูงอายุ สังคมและความมั่นคงของมนุษย
สวัสดิการทางสังคม กิจกรรม2.1.1 สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย กิจกรรม3.1.1 พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ กิจกรรม4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม
กิจกรรม1.1.1 พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด (สค.) สังคมเชิงบูรณาการสําหรับผูสูงอายุ(สท) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)(สป.)
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กิจกรรม2.1.2 พัฒนาและแกไขกฎหมายที่เลือก กิจกรรม3.1.2 เมืองนาอยู : สภาพแวดลอมที่ กิจกรรม4.1.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร (สป.)
(สป.) ปฏิบัติตอสตรี (สค.) เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุในชุมชน (สท.) กิจกรรม4.1.3 ประเมินผลยุทธศาสตร พม. (สป.)
กิจกรรม1.1.2 พัฒนามาตรการกลไกและ กิจกรรม2.1.3 รูรักษ พิทักษสิทธิสูชีวิตที่เสมอ กิจกรรม3.1.3 งานคณะกรรมการผูสูงอายุแหง กิจกรรม4.1.4 สงเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กฎหมายดานคนพิการ (พก.) ภาค(สค.) ชาติ (สท.) ปองกันและปราบปรามการทุจริต  (สป.) 
กิจกรรม1.1.3  พัฒนาแนวทางการบริหาร กิจกรรม2.1.4 สงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี(สค) กิจกรรม3.1.4 สงเสริมการมีสวนรวมในการ กิจกรรม4.1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
จัดการกองทุนและเงินอุดหนุน เพื่อการ กิจกรรม2.1.5 ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล พัฒนาสังคมของผูสูงอายุ (สท.) ภายในเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธ
พัฒนาสังคมแบบมีสวนรวม (สป.) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสตรี(สค.) กิจกรรม3.1.5 ประชุมสมัชชาผูสูงอายุ (สท.) ศาสตร (สป.) 
กิจกรรม1.1.4 พัฒนาศูนยบริการรวม พม. กิจกรรม2.1.6 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม3.1.6 ศึกษาเกณฑตัวชี้วัดเพื่อหา กิจกรรม4.1.6 ศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนาโครงสราง
(สป.) คนพิการ (พก.) คุณภาพของชมรมผูสูงอายุ (สท.) และระบบงาน สป. (สป.)
กิจกรรม1.1.5  พัฒนาและติดตามการบังคับ กิจกรรม2.1.7 พัฒนาศักยภาพและสถานภาพ กิจกรรม3.1.7 เตรยีมความพรอมประชากรสู กิจกรรม4.1.7 บริหารจัดการภารกิจใหสอดคลองกับ
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และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
ใชกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมและความ ของสตรี (สค.) สังคมผูสูงอายุ (สท.) ยุทธศาสตร(สป.)
มั่นคงของมนุษย (สป.) กิจกรรม2.1.8 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญา กิจกรรม3.1.8 วิจัยดานผูสูงอายุ (สท.) กิจกรรม4.1.8 วิเคราะหกําลังคนเพื่อรองรับ
1.2 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก กิจกรรม3.1.9 สงเสริมการเขาถึงสิทธิ การเปลี่ยนแปลง (สป.)
สังคมใหครอบคลุมทุกพื้นที่ รูปแบบ(CEDAW) (สค.) ผูสูงอายุตามกฎหมาย (สท.) กิจกรรม4.1.9 เสริมสรางคุณภาพชีวิตและสงเสริม
ผลผลิต ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม กิจกรรม2.1.9 พัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี่ยว ผลผลิต ชุมชนมีกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสม ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (สป.)
ครอบคลุมทุกพื้นที่ กับกลุมเปาหมาย(สท) ในแตละพื้นที่ กิจรรม4.1.10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (สท.)
กิจกรรม1.2.1 เสริมสรางองคความรูในการ กิจกรรม2.1.10 ผลักดันนโยบายระดับชาติเพื่อ กิจกรรม3.1.10 วันผูสูงอายุแหงชาติ   (สท.) กิจกรรม4.1.11 สงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาดและ
พัฒนาการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่ เด็กและเยาวชน (สท.) กิจกรรม3.1.1เตรยีมความพรอมผูสูงอายุใน บูรณาการงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ(สค.)
เหมาะสม (สป.)  กิจกรรม2.1.11 ขจัดการเลือกปฏิบัติและ ชุมชน (พส) กิจกรรม4.1.12 สงเสริมการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
กิจกรรม1.2.2 ขับเคลื่อนการบังคับใช พรบ. คุมครองสิทธิคนพิการ (พก.) กิจกรรม3.1.12 คลังปญญาผูสูงอายุ(สท.) (สค.)
คุมครองเด็ก (สป.) 2.2 โครงการปองกันและแกไขความรุนแรง กิจกรรม3.1.13 ขยายผลอาสาสมัครดูแลผูสูง กิจกรรม4.1.13 สรางเสริมการบริหารราชการ (สค.)
กิจกรรม1.2.3 วิจัยทุนทางสังคมกับระบบการ ในครอบครัว อายุที่บาน(home care)(สท.) กิจกรรม4.1.14 พัฒนาระบบบริหารจัดการดาน
จัดสวัสดิการสังคมของกลุมชาติพันธุในภาค ผลผลิต การคุมครองและพิทักษสิทธิผูไดรับ 3.2 โครงการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู คนพิการ (พก.)
เหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัด ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ผลผลิต กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตที่ 4.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ
เชียงใหมและลําปาง (สป.) กิจกรรม2.2.1 สงเสริมงานตาม พรบ.คุมครอง เหมาะสมตามวัย บุคลากร
กิจกรรม1.2.4 ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรม3.2.1 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ผลผลิต สมรรถนะของบุคลากร
ความมั่นคงของมนุษยตาม พ.ร.บ.สงเสริมการ พ.ศ.2550(สค.) ตามโครงการปาฎิหาริยแหงชีวิตในทูลกระหมอม กิจกรรม4.2.1 พัฒนาระบบและปลูกฝงจิตสํานึก
จัดสวัสดิการสังคม (สป.) กิจกรรม2.2.2 สนับสนุนศูนยปฏิบัติการเพื่อ หญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ(Miracle of Life)(พส.) คานิยม จรรยา ของบุคลการในองคการ(สป.)
กิจกรรม1.2.5 พัฒนาความรวมมือระหวาง ปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว (สค.) กิจกรรม3.2.2 วันเยาวชนแหงชาติ (สท.) กิจกรรม4.2.2 พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะ
ประเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคง กิจกรรม2.2.3 คุมครองและพิทักษสิทธิสตรี (สค.) กิจกรรม3.2.3 ครอบครัวอบอุน (สค.) และบทบาทภารกิจในการปฏิบัติราชการตามหลัก
ของมนุษย (สป.) กิจกรรม2.2.4 สงเสริมสถานบันครอบครัวเขมแข็ง กิจกรรม3.2.4 ฝกอบรมคายครอบครัว(สค.) ธรรมาภิบาล (สป.) 
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และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
(สค.) กิจกรรม3.2.5 พัฒนาสภาพแวดลอมของเด็ก กิจกรรม4.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการ
กิจกรรม2.2.5 ปองกันและแกไขปญหาความ ปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (พส.) พัฒนาสังคม  (สป.)
รุนแรงตอเด็กและสตรี(สค.) กิจกรรม3.2.6 จัดแหลงเรียนรูและสันทนาการที่ กิจกรรม4.2.4 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กิจกรรม2.2.6 ใหการชวยเหลือคุมครองโดย เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน (พส.) บุคลากรรายบุคคล (สป.)
ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความ กิจกรรม3.2.7 ความรวมมือระหวางไทย- กิจกรรม4.2.5 บริหารจัดการงานเฝาระวัง (และการ
รุนแรงในครอบครัว (พส.) ออสเตรเลีย นิวซิแลนด เพื่อใหเยาวชนไดรับ VISA ปรับปรุงพัฒนาระบบและขีดความสามารถบุคลากร
กิจกรรม2.2.7 ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา ทองเที่ยวและทํางาน(Work and Holiday Visas เพื่อรองรับระบบและแนวคิดใหมของการเฝาระวังและ
ความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน (สท.) ไทย-ออสเตรเลีย และ Warking Holiday Scheme เตือนภัยทางสังคม) (สป.)
กิจกรรม2.2.8 จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร ไทย-นิวซีแลนด (สท.) กิจกรรม4.2.6 พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ
ระดับชาติดานการปองกันและแกไขความรุนแรง กิจกรรม3.2.8 เยาวชนตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากร (สท.)
ตอเด็กและเยาวชน (สท.) (สท.) 4.3 โครงการระบบขอมูลและสารสนเทศ
กิจกรรม2.2.9 ปองกันและคุมครองผูถูกกระทํา กิจกรรม3.2.9 สงเสริมสนับสนุนบทบาทสภาเด็ก ผลผลิต มีขอมูลที่สามารถชี้นําทางสังคมไดอยาง
ดวยความรุนแรง (พส.) และเยาวชนระดับอําเภอและระดับชาติ (สท.) แมนยํา
2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส กิจกรรม3.2.10 การสรางบทบาทและพื้นที่สราง กิจกรรม4.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
ผลผลิต การคุมครองและดูแลผูดอยโอกาส สรรคสําหรับเด็กและเยาวชน(สท.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (สป.)
ตามมาตรฐานที่กําหนด กิจกรรม3.2.11 สนับสนุนบทบาทเครือขายสภา กิจกรรม4.3.2 ประมวลผลสถิติดานสังคม (สป.)
กิจกรรม2.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหา เด็กและเยาวชนจังหวัดและระดับชาติเพื่อความ กิจกรรม4.3.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานสังคม(สป.)
ครอบครัวทดแทน(พส.)  มั่นคงและชุมชนเขมแข็ง (สท.) กิจกรรม4.3.4 พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
กิจกรรม2.3.2 สงเสริมและพัฒนากระบวนการ กิจกรรม3.2.12 มหาวิทยาลัยรวมใจเพื่อสราง ของ สท. (สท.)
คุมครองพิทักษผูดอยโอกาส(สท.) ความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต(สท.) กิจกรรม4.3.5 พัฒนาขอมูลและสารสนเทศดาน
กิจกรรม2.3.3 ประเมินผลการดําเนินงานดาน กิจกรรม3.2.13 คาราวานความดีอาชีวศึกษา การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (สค.)
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และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
ผูดอยโอกาสตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการ พัฒนาสังคม (สท.) กิจกรรม4.3.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศสามารถ
พัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษสิทธิ กิจกรรม3.2.14 สงเสริมเครือขายเยาวชน ใชไดตามความตองการ (พก.)
ผูดอยโอกาสป 2551-2552 (สท.) ประชาธิปไตย (สท.) 4.4 โครงการเสริมสรางภาพลักษณองคกร
กิจกรรม2.3.4 ใหบริการสวัสดิการสังคมในชุมชน กิจกรรม3.2.15 มิตรภาพเยาวชนแมน้ําโขง(สท.) ผลผลิต ความเชื่อมมั่นของประชาชนตอการบริหาร
(พส.) กิจกรรม3.2.16 สงเสริมความเขมแข็งและการมี ราชการ พม.
กิจกรรม2.3.5 สงเสริมความรูและพัฒนาอาชีพ สวนรวมเครือขายในการคุมครองและพิทักษ กิจกรรม4.4.1 สื่อสารบูรณาการสงเสริมภาพลักษณ
แกสตรี คนพิการและผูประสบปญหาทางสังคม สิทธิเยาวชน : เยาวชนสีขาว (สท.) (สป.)
(พส.) กิจกรรม3.2.17 แลกเปลี่ยนเยาวชนระหวาง กิจกรรม4.4.2 เขารวมงาน The World Exposition
กิจกรรม2.3.6 ใหบริการสวัสดิการสังคมและ ประเทศ (สท.) Shanghai China 2010 (สป.)
สังคมสังเคราะหดานโรคเอดส (พส.) กิจกรรม3.2.18 เรือเยาวชนเอเซียอาคเนย (สท.) กิจกรรม4.4.3 กอสรางสถานบริการและสิ่งอํานวย
กิจกรรม2.3.7 ใหการคุมครองผูดอยโอกาสเพื่อให กิจกรรม3.2.19 คาราวานเสริมสรางเด็ก (สท.) ความสะดวกเพื่อประชาชนแบบครบวงจร (สป.)
ไดรับบริการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน(พส.) กิจกรรม3.2.20 พัฒนาศักยภาพในการอยูรวม กิจกรรม4.4.4 กอสรางอาคารสํานักงาน (พส)
กิจกรรม2.3.8 ใหบริการสวัสดิการสังคม ใน กันของชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (พส.)
สถาบัน (พส.) กิจกรรม3.2.21 สงเสริมการดําเนินงานตาม
กิจกรรม2.3.9 ดูแลผูสูงอายุที่ขาดที่พึ่ง (สท.) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก(สท.)
กิจกรรม2.3.10 กองทุนผูสูงอายุ (สท.) กิจกรรม3.2.22 จางงานเพื่อเสริมทักษะการ
กิจกรรม2.3.11 พัฒนารูปแบบและมาตรฐานการ เรียนรูของเด็กในภาคฤดูรอน (สท.)
ใหบริการแตละกลุมเปาหมาย (พส.) กิจกรรม3.2.23 สงเสริมการดําเนินงานดาน
กิจกรรม2.3.12 ศึกษาภาพอนาคตการดําเนินงาน การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามนโยบายและ
ดานการคุมครองและพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส(สท.) ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
กิจกรรม2.3.13 ศึกษาวิจัยแนวโนมการกระทําผิด ตามแนวทางโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก (สท.)
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ประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร 4
การพัฒนาสวัสดิการสังคม สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปองกัน เสริมพลัง และสรางการมีสวนรวม สงเสริมระบบการบริหารราชการ

และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
ซ้ําของผูพนโทษ (สท.) กิจกรรม3.2.24 แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการ
กิจกรรม2.3.14 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริม พัฒนาทักษะชีวิตเด็กตางวัฒนธรรม (สท.)
พัฒนาศักยภาพและคุมครองพิทักษผูดอยโอกาส กิจกรรม3.2.25 สงเสริมระบบการพัฒนาผูนํา
ไปสูการปฏิบัติ (สท.) การเปลี่ยนแปลง (Change Agent)ดานเด็ก
กิจกรรม2.3.15 สนับสนุนการนํามาตรฐานการ และเยาชน (สท.)
สงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูดอย กิจกรรม3.2.26 พัฒนาทักษะการปองกัน
โอกาสลงสูการปฏิบัติ (สท.) คุมครองตนเองของเด็กและเยาวชน(พส.)
กิจกรรม2.3.16 สรางมาตรการ กลไกดานการ กิจกรรม3.2.27 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู
สงเสริม พัฒนา คุมครองและพิทักษสิทธิผูดอย และประสบการณดานคุณธรรมแกเด็กและ
โอกาสในพื้นที่พิเศษ (สท.) เยาวชนที่ประสบปญหาทางสังคม (พส.)
2.4 โครงการสรางหลักประกันความมั่นคง ผลผลิต การจัดการพื้นที่สําหรับการจัด
ทุกครัวเรือน กิจกรรมเสริมสรางทักษะ
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดรับการ กิจกรรม3.2.28 พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย
คุมครองและชวยเหลือ สายใยรักแหงครอบครัว(พส.) 
กิจกรรม2.4.1 กองทุนคุมครองเด็ก (สป.) กิจกรรม3.2.29 จัดตั้งและพัฒนาศูนยบริการ
กิจกรรม2.4.2 เสริมสรางความมั่นคงของมนุษย ทางสังคมและมีสวนรวม(พส.)
แบบมีสวนรวมอยางครบวงจร (สป.) กิจกรรม3.2.30 สงเสริมการดําเนินงานเด็ก
กิจกรรม2.4.3 กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ ปฐมวัย  (สท.)
สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ กิจกรรม3.2.31 ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
มนุษย (สป.) 6,157 ศูนย (สค.)
กิจกรรม2.4.4 ชวยเหลือเรงดวนผูประสบปญหา กิจกรรม3.2.32 ศูนยเอนกประสงคสําหรับผู
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ประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร 4
การพัฒนาสวัสดิการสังคม สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปองกัน เสริมพลัง และสรางการมีสวนรวม สงเสริมระบบการบริหารราชการ

และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
ทางสังคม (สป.) สูงอายุในชุมชน (สท.)
กิจกรรม2.4.5 สนับสนุนองคการสวัสดิการสังคม กิจกรรม3.2.33 หองสมุดครอบครัว (พส.)
ภาคเอกชน (สป.) 3.3 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน
2.5 โครงการตอตานการคามนุษยแบบมี ทองถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเอง
สวนรวมอยางครบวงจร ผลผลิต ชุมชนทองถิ่นไดรับการฟนฟูและ
ผลผลิต การคุมครองและชวยเหลือผูเสียหาย พัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
จากการคามนุษย กิจกรรม3.3.1 ฟนฟูและพัฒนาขีดความ
กิจกรรม2.5.1 ปองกันและแกไขปญหาการ สามารถของชุมชนทองถิ่น จํานวน 4,000
คามนุษย (พส.) ตําบล (พอช.)
กิจกรรม2.5.2 กองทุนเพื่อการปองกันและปราบ กิจกรรม3.3.2 จัดสวัสดิการโดยบูรณาการกับ
ปรามการคามนุษย (สป.) เครือขายในพื้นที่ (พส.)
กิจกรรม2.5.3 บริหารนโยบายและยุทธศาสตร กิจกรรม3.3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของ
การตอตานการคามนุษยแบบมีสวนรวมอยาง ภาคีเครือขายสตรีและครอบครัว(สค.)
ครบวงจร (สป.) กิจกรรม3.3.4 พัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิต
กิจกรรม2.5.4 อบรมพนักงานเจาหนาที่ตามพรบ. ของประชาชนบนพื้นที่สูง (พส.)
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยพ.ศ.2551 กิจกรรม3.3.5 พัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิต
สวนกลาง (สท.)  ของประชากรในพื้นที่เปาหมาย(พส.)
กิจกรรม2.5.5 ฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนเรรอน กิจกรรม3.3.6 สรางกระแสพัฒนาคนและ
และกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันการถูกลอลวง (พส.) สังคมในระดับจุลภาค(โครงการคนดีศรี
กิจกรรม2.5.6 อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนํา แผนดิน) (สท.)
ดานการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย กิจกรรม3.3.7 จัดระเบียบสังคมดวยพลังเครือ
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และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
(สท.) ขายกลุมเยาวชนอาสาสมัคร (สท.)
2.6 โครงการความรวมมือของเครือขายในการ กิจกรรม3.3.8 บูรณาการการปองกันและแกไข
ขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาทาง ปญหาเด็กในสภาวะยากลําบากโดยกระบวน
สังคม การชุมชน (สท.)
ผลผลิต ภาคีเครือขายสามารถนํามาตรการไป
ขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาทางสังคม
กิจกรรม2.6.1 สงเสริมการดําเนินกิจการหอพัก
ใหเปนไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ.2507) (สท.) 
กิจกรรม2.6.2 ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดาน
เยาวชนครั้งที่ 6(สท.)
กิจกรรม2.6.3 เสริมสรางองคความรู นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเยาวชน(สท.)
กิจกรรม2.6.4 เสริมพลังองคกรดานคนพิการ
และเครือขาย (พก.)
กิจกรรม2.6.5 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
เครือขายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  (พส.)
กิจกรรม2.6.6 สงเสริมการดําเนินงานตามยุทธ
ศาสตร สงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กใน
ระดับทองถิ่น(สท.)
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และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม2.6.7 พัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนา
กลุมเปาหมาย (สท.)
กิจกรรม2.6.8 ขับเคลื่อนมาตรฐานและคูมือการ
สงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุไปสูการ
ปฏิบัติ(สท.)
กิจกรรม2.6.9 เสริมพลังและสรางการมีสวน
รวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับผูดอยโอกาส(สท.)

กิจกรรม2.6.10 ขับเคลื่อนสภาพัฒนาสังคม
ภาคประชาชน (สท.)
กิจกรรม2.6.11 เสริมพลังในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับผูดอยโอกาส (สท.)
กิจกรรม2.6.12 สงเสริมขับเคลื่อนเครือขายเพื่อ
การพัฒนากลุมเปาหมาย(สท.)
กิจกรรม2.6.13 เฝาระวังและชวยเหลือเด็กและ
เยาวชนในตําบล (สท.)
กิจกรรม2.6.14 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรที่
ดําเนินงานดานการปองกันและการแกไขปญหา
ทางสังคมของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน(สท.)
กิจกรรม2.6.15 สงเสริมเครือขายชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนากลุมเปาหมาย (สท.)
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และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม2.6.16 สงเสริมและพัฒนาความรู
กฏหมายเพื่อคุมครองสิทธิประชาชน (สป.)
กิจกรรม2.6.17 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยดานชาติพันธุ
(สป.)
กิจกรรม2.6.18 สรางการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายการพัฒนาสังคมในการผลักดัน
กระบวนการพัฒนาสังคมไปสูการปองกันและ
แกไขปญหาสังคม(สป.)
2.7 โครงการชี้นําคุณภาพชีวิตของสังคมไทย
ผลผลิต มาตราการแนวทางเชิงนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
กิจกรรม2.7.1 บริหารจัดการนโยบายดานสังคม
(สป.)
กิจกรรม2.7.2 การแกไขปญหาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (สป.)
กิจกรรม2.7.3 ปองกันและแกไขปญหาสังคมใน
ระดับพื้นที่ (สป.)
กิจกรรม2.7.4 ผลักดันองคการสวัสดิการสังคม
ใหมีศักยภาพในการปองกันการแกไขปญหาและ
การพัฒนาสังคม (สป.)

หนาที่ 10  พม. (แบบ ก.พ.ร.)



ประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร 4
การพัฒนาสวัสดิการสังคม สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปองกัน เสริมพลัง และสรางการมีสวนรวม สงเสริมระบบการบริหารราชการ

และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม2.7.5 สงเสริมความรูดานการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย (สป.)
กิจกรรม2.7.6 ผลักดันสังคมไทย พรอมใจกาวสู
สังคมสวัสดิการ (สป.) 
กิจกรรม2.7.7 พัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตและทุน
ทางสังคมไปสูการปฏิบัติ (สป.)
กิจกรรม2.7.8 ศึกษาวิจัยดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (สป.)
กิจกรรม2.7.9 สังเคราะหงานวิจัยดานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สป.)
กิจกรรม2.7.10 วิจัยเพื่อเปนกลไกการจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาสังคมและ
ความมั่งคงของมนุษย  (สป.)
2.8 โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอย
ผลผลิต ผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัยมั่นคง
กิจกรรม2.8.1 บานรัฐสวัสดิการ บานเอื้ออาทร
เคหะชุมชนและบริการชุมชน บานปฐมภูมิ 
ฟนฟูเมืองดินแดง (กคช.)
กิจกรรม2.8.2 พัฒนาสภาพแวดลอมชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (กคช.)

หนาที่ 11  พม. (แบบ ก.พ.ร.)



ประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร 4
การพัฒนาสวัสดิการสังคม สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปองกัน เสริมพลัง และสรางการมีสวนรวม สงเสริมระบบการบริหารราชการ

และสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต และแกไขปญหาทางสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม2.8.3 รพัฒนาระบบสารสนเทศและ
วิชาการดานที่อยูอาศัย (กคช.)
กิจกรรม2.8.4 จัดทําฐานขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินชุมชน(กคช.)
กิจกรรม2.8.5 จัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและ
แผนปองกันแกไขปญหาชุมชนแออัด (กคช.)
กิจกรรม2.8.6 พัฒนาความมั่นคงในที่อยูอาศัย
ในชุมชนแออัด บานมั่นคง (พอช.)

หนาที่ 12  พม. (แบบ ก.พ.ร.)



       

แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2554     (แบบ ผปร. 01) 
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

 
 

 
นโยบาย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
(ที่กําหนดในแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน) 

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน 

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพ
ชีวิต  
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 
นโยบายสวัสดิการสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 
เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. แกไขปญหาความยากจนอยาง
ครบวงจรมุงใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแกไข
ปญหาความยากจนมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
2. เด็ก สตรี และคนพิการที่ดอย
โอกาสไมถูกเลือกปฏิบัติและละเมิด
สิทธิอันพึงได ไมตกเปนเหยื่อของ

 
 
 สนับสนุนกระบวนการมี

สวนรวมของชุมชนและให
ชุมชนเปนกลไกหลักในการ
จัดการแกไขปญหาชุมชนผาน
กระบวนการแผนชุมชนที่
เช่ือมโยงกับแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และ
บูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหาและเอื้อตอการแกไข
ความยากจนของคนในชุมชน 
 

 
 
เปาหมายการใหบริการที่ 1 
1.1 กลุมเปาหมายมีโอกาส
เขาถึงการคุมครองและ
สวัสดิการอยางทั่วถึงในทุก
พ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด : 
1.1 รอยละของกลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการคุมครองและไดรับ
ประโยชนจากสวัสดิการ 
1.2 รอยละของมาตรการ 
กลไกดานสวัสดิการสังคมที่
เขาถึงกลุมเปาหมาย 

วิสัยทัศน  เปนกระทรวงหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม เพือ่นําไปสูสังคมที่ดี
งาม และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

         

พันธกิจ 
1.สรางโอกาสกับผูที่ประสบปญหาทางสังคมสามารถเขาถึงบริการดาน

สวัสดิการสังคม 
2.ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการคุมครอง ปกปอง และพฒันา ตลอดจนมี
หลักประกันในการดํารงชีวิต 

3.ภาคีเครือขายทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการสงเสริมสังคมคณุธรรม 
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นโยบาย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
(ที่กําหนดในแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน) 

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน 

ขบวนการคามนุษย 
3. สังคมเขมแข็งมีความปลอดภัย
และมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติด มี
ระบบปองกันมิใหกลุมเสี่ยงเปน
เหยื่อของยาเสพติด 

 พัฒนาขีดความสามารถ
การบริหารกองทุนในชุมชน
และยกระดับเปนสถาบัน
การเงินของชุมชน เปนแหลง
เงินทุนสําหรับการสนับสนุน
การสรางงาน สรางอาชีพแกคน
ในชุมชนใหมีรายไดเพ่ิม 
 พัฒนาที่อยูอาศัยของผูมี

รายไดนอย โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนและทองถิ่นในทุก
กระบวนการพัฒนา เพ่ือใหเกิด
ระบบการดูแลคนในชุมชน โดย
ชุมชนของตนเองพรอมทั้งสราง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงานและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
องคกรภาครัฐดานที่อยูอาศัย
ของผูมีรายไดนอยที่มีอยูเดิม 
รวมท้ังศึกษารูปแบบและความ
เปนไปไดในการจัดต้ังองคกร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดลอมชุมชนของผูมี
รายไดนอย 
 สนับสนุนการเตรียมความ

พรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง
มีคุณภาพ โดยพัฒนากลไก 
กระบวนการใหทุกภาคสวนใน
สังคมมีสวนรวมในการ
เสริมสรางความตระหนักใน

เปาหมายการใหบริการที่ 2 
2.1 ประชาชนทุก
กลุมเปาหมายไดรับการ
คุมครองและปองกันปญหา
ทางสังคม 
2.2 ประชาชนกลุมเปาหมาย
ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตัวชี้วัด :  
2.1 รอยละของคดีการละเมิด
สิทธิและความรุนแรงตอสตรี 
เด็กและผูพิการลดลงอยาง
ตอเน่ือง 
2.2 รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนา ปองกัน และแกไข
ปญหาสังคม 
2.3 รอยละของปญหาสังคม
ตอกลุมเปาหมายไดรับการ
ดําเนินการปองกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
เปาหมายการใหบริการที่ 3 
3.1 กลุมเปาหมายและชุมชน
มีศักยภาพและมีสวนรวมใน
การพัฒนาสังคม 
ตัวชี้วัด :  
3.1 รอยละของกลุมเปาหมาย
และชุมชนมีศักยภาพและมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคม 
3.2 รอยละของเครือขายที่มี
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นโยบาย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
(ที่กําหนดในแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน) 

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน 

คุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ 
สงเสริมความมีศักยภาพของ
ผูสูงอายุ และเตรียมการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่
เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
รวมท้ังจัดบริการใหผูสูงอายุ
ไดรับตามสิทธิที่พึงได 
 สนับสนุนการออมของแต

ละกลุมวัยแรงงานอยาง
ตอเน่ือง และสรางหลักประกัน
คุมครองแรงงานในทุกรูป
แบบอยางทั่วถึง รวมทั้ง
สงเสริมพฤติกรรมการใชจาย
อยางเหมาะสม และการบริหาร
จัดการเงินออมอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 สงเสริมบทบาทภาคีการ

พัฒนาอยางเทาเทียม รวม
ขับเคลื่อนการพัฒนา ปองกัน 
แกไขปญหาสังคม และสราง
ความเชื่อมโยงเครือขายพัฒนา
คุณธรรมยจริยธรรมของสังคม 
รวมดําเนินกิจกรรมที่สนับสนุน
การหยุดยั้งการกระทําความ
รุนแรง การเลือกปฏิบัติและให
การคุมครองทางสังคมแกเด็ก 
สตรี ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
 สงเสริมใหภาคีการพัฒนา

เขารวมจัดสวัสดิการทางสังคม
และจัดการฝกอบรม เพ่ิมทักษะ

ศักยภาพและมีสวนรวมใน
การพัฒนาสังคม 
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นโยบาย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
(ที่กําหนดในแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน) 

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน 

ความรูในการประกอบอาชีพ 
ตามศักยภาพของสตรี ผูพิการ 
และผูสูงอายุ เพ่ือใหสามารถ
พ่ึงตนเองได 
 ปองกันมิใหกลุมเสี่ยงเปน

เหยื่อยาเสพติดและสงเสริมการ
บําบัดรักษาและการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน 
 สงเสริมระบบชุมชนและ

มวลชนสัมพันธในการติดตาม
และเฝาระวังทางสังคม และ
แกไขปญหาความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสินในชุมชนรวมกับ
เจาหนาที่ของรัฐ 

นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 8.1 
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผนดิน 
เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐ 
สามารถอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชน รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน            
และธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของ
ประชาชน 
ตัวชี้วัด : 
- ประชาชนไมนอยกวารอยละ 80 

 
 
 พัฒนามาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรมของขาราชการ 
 สนับสนุนและสงเสริมการ

ประสานการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 
 พัฒนาศักยภาพของ

หนวยงานภาครัฐใหมีขีด
ความสามารถและความ
ยืดหยุนคลองตัวตอบสนองตอ
การปฏิบัติราชการและการสง

 
 
เปาหมายการใหบริการที่ 4 
4.1 ภาคประชาชนและ
บุคลากรมีความเชื่อม่ันในการ
บริหารราชการแผนดิน 
 
ตัวชี้วัด : 
4.1 รอยละของความเชื่อม่ัน
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
บริหารงานอยางโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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นโยบาย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
(ที่กําหนดในแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน) 

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน 

มีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการและการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
- หนวยงานของรัฐไมนอยกวารอย
ละ 80 สามารถยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการไดตามเปาหมาย 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ
เสริมสรางบุคลากรภาครฐัให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมือ
อาชีพเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
ตัวชี้วัด : 
- สวนราชการไมนอยกวารอยละ 
80 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
- บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 
70 มีความเปนมืออาชีพ มีความรูคู
คุณธรรมและมีความสมดุลใน
คุณภาพชีวิตและการทํางานมากขึ้น 
3. ระบบราชการมีความโปรงใส 
ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ัน
ลดลง 
ตัวชี้วัด : อตัราการเปลี่ยนแปลง
ของคดีทุจริตประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการลดลง 

มอบบริการสาธารณะ 
 สงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ 
เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
 

 



นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

หนวย :ลานบาท
 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

เปาหมายเชิง 1. เปาหมายการใหบริการ
นโยบาย 1.1กลุมเปาหมายมีโอกาส
1.แกไขปญหา เขาถึงการคุมครองและ  
ความยากจน สวัสดิการอยางทั่วถึงในทุก
อยางครบวงจรมุง พื้นที่ 
ใหประชาชนมี กระทรวงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ สังคมและความมั่นคง
ดี มีศักยภาพใน ของมนุษย
การแกไข      - ตัวชี้วัด1.1 รอยละของ รอยละ 80 85 90 90
ปญหาความยาก กลุมเปาหมายที่ไดรับการ
จนมีหลักประกัน คุมครองและไดรับประโยชน
ความมั่นคงใน จากสวัสดิการสังคม
การดํารงชีวิต      - ตัวชี้วัด1.2 รอยละของ รอยละ 80 85 90 90
2. เด็ก สตรี และ มาตรการ กลไกดานสวัสดิ
คนพิการที่ดอย การสังคมที่เขาถึงกลุม
โอกาสไมถูกเลือก เปาหมาย
ปฏิบัติและละเมิด
สิทธิอัน เปาหมายการใหบริการ 1.1 โครงการพัฒนามาตรการ 
พึงได ไมตกเปน กลุมเปาหมายมีโอกาสเขา กลไกดานการพัฒนาสังคมแก
เหยื่อของขบวน ถึงการคุมครองและสวัสดิ กลุมเปาหมาย
การคามนุษย การอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่ ผลผลิต ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.สังคมเขมแข็งมี        หนวยงาน มาตรการและกลไก ในการสราง
ความปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวง โอกาสการเขาถึงสวัสดิการทางสังคม

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 

แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2554     (แบบ ผปร.02)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

หนาที่ 1 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

และมีภูมิคุมกัน การพัฒนาสังคมและความ ตัวชี้วัด รอยละของขอเสนอแนะที่
ภัยยาเสพติด มี มั่นคงของมนุษย(สป.) มีการผลักดันสูการปฎิบัติสําเร็จ
ระบบปองกันมิให สํานักงานสงเสริมและ กิจกรรม1.1.1 พัฒนามาตรฐานและ 0.00 0.00 0.00 7.46 0.00 7.46 8.00 0.00 8.00 15.46 0.00 15.46

กลุมเสี่ยงเปน พัฒนาคุณภาพชีวิตคน ตัวชี้วัดการพัฒนาสังคมและความ
เหยื่อของยาเสพ พิการแหงชาติ (พก.) มั่นคงของมนุษย
ติด      - ตัวชี้วัด1.1 รอยละของ รอยละ 80 85 90 90 กิจกรรม1.1.2 พัฒนามาตรการกลไก 30.46 0.00 30.46 139.11 139.11 194.98 194.98 364.55 0.00 364.55

กลยุทธ-วิธีการ กลุมเปาหมายที่ไดรับการ และกฎหมายดานคนพิการ 
1.สนับสนุนกระ คุมครองและไดรับประโยชน กิจกรรม1.1.3 พัฒนาแนวทางการ 0.00 0.00 0.00 28.03 0.00 28.03 29.00 0.00 29.00 57.03 0.00 57.03

บวนการมีสวน จากสวัสดิการสังคม บริหารจัดการกองทุนและเงิน
รวมของชุมชน อุดหนุนเพื่อการพัฒนาสังคมแบบมี
และใหชุมชนเปน สวนรวม 
กลไกหลักในการ กิจกรรม1.1.4 พัฒนาศูนยบริการ 4.56 0.00 4.56 5.32 0.00 5.32 5.60 0.00 5.60 15.48 0.00 15.48

จัดการแกไข รวม พม.
ปญหาชุมชน กิจกรรม1.1.5  พัฒนาและติดตาม 0.00 0.00 0.00 31.03 0.00 31.03 15.84 0.00 15.84 46.87 0.00 46.87

ผานกระบวนการ การบังคับใชกฎหมายเพื่อการพัฒนา
แผนชุมชนที่เชื่อม สังคมและความมั่นคงของมนุษย
โยงกับแผนของ
องคกรปกครอง เปาหมายการใหบริการ 1.2 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิ
สวนทองถิ่นและ กลุมเปาหมายมีโอกาสเขา การสังคมใหครอบคลุมทุกพื้นที่
บูรณาการกับ ถึงการคุมครองและสวัสดิ ผลผลิต ระบบสวัสดิการสังคมที่
แผนพัฒนา การอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่ เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่
จังหวัดที่สอด        หนวยงาน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จของระบบสวิสดิ
คลองกับสภาพ สํานักงานปลัดกระทรวง การสังคมที่เหมาะสมครอบคลุมทุก
ปญหาและเอื้อตอ การพัฒนาสังคมและความ พื้นที่
การแกไขความ มั่นคงของมนุษย(สป.) กิจกรรม1.2.1 เสริมสรางองคความรู 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 4.27 4.51 0.00 4.51 8.78 0.00 8.78

ยากจนของคนใน      - ตัวชี้วัด1.2 รอยละของ รอยละ 80 85 90 90 ในการพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการ
ชุมชน มาตรการ กลไกดานสวัสดิ สังคมที่เหมาะสม
2.พัฒนาขีดความ การสังคมที่เขาถึงกลุม กิจกรรม1.2.2 ขับเคลื่อนการบังคับใช 0.00 0.00 0.00 19.42 0.00 19.42 0.00 0.00 0.00 19.42 0.00 19.42

สามารถการ เปาหมาย พรบ.คุมครองเด็ก
หนาที่ 2 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

บริหารกองทุน กิจกรรม1.2.3 วิจัยทุนทางสังคมกับ 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.48 0.63 0.00 0.63 1.11 0.00 1.11

ในชุมชนและยก ระบบการจัดสวัสดิการสังคมของ
ระดับเปนสถาบัน กลุมชาติพันธุในภาคเหนือของ
การเงินของชุมชน ประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัด
เปนแหลงเงินทุน เชียงใหมและลําปาง
สําหรับการสนับ กิจกรรม1.2.4 ขับเคลื่อนการพัฒนา 0.00 0.00 0.00 73.04 0.00 73.04 73.04 0.00 73.04 146.08 0.00 146.08

สนุนการสราง สังคมและความมั่นคงของมนุษยตาม
งาน สรางอาชีพ พ.ร.บ.สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แกคนในชุมชนให กิจกรรม1.2.5 พัฒนาความรวมมือ 0.00 0.00 0.00 28.50 0.00 28.50 20.00 0.00 20.00 48.50 0.00 48.50

มีรายไดเพิ่ม ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาสังคม
3.พัฒนาที่อยู และความมั่นคงของมนุษย
อาศัยของผูมี
รายไดนอย โดย 2. เปาหมายการใหบริการ
การมีสวน 2.1 ประชาชนทุกกลุมเปา
รวมของชุมชน หมายไดรับการคุมครอง
และทองถิ่นในทุก และปองกันปญหาทาง
กระบวนการ สังคม
พัฒนาเพื่อใหเกิด 2.2 ประชาชนกลุม
ระบบการดูแลคน เปาหมายไดรับการพัฒนา
ในชุมชน โดย คุณภาพชีวิต
ชุมชนของตนเอง กระทรวงการพัฒนา
พรอมทั้งสราง สังคมและความมั่นคง
สภาพแวดลอม ของมนุษย
ทางกายภาพ      - ตัวชี้วัด2.1 รอยละของ รอยละ 60 70 80 80
4.ปรับปรุงเพิ่ม ของคดีการละเมิดสิทธิและ
ประสิทธิภาพ ความรุนแรงตอสตรีเด็กและ
การดําเนินงาน ผูพิการลดลงอยางตอเนื่อง
และพัฒนา      - ตัวชี้วัด2.2 รอยละของประ รอยละ 60 70 80 80
คุณภาพการ กลุมเปาหมายไดรับการ

หนาที่ 3 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

บริหารจัดการ พัฒนา ปองกันและแกไข
องคกรภาครัฐ ปญหาสังคม
ดานที่อยู      - ตัวชี้วัด2.3 รอยละของ รอยละ 60 70 80 80
อาศัยของผูมีราย ปญหาสังคมตอกลุมเปา
ไดนอยที่มีอยูเดิม หมายไดรับการดําเนินการ
รวมทั้งศึกษารูป ปองกันอยางมีประสิทธิภาพ
แบบและความ
เปนไปไดในการ เปาหมายการใหบริการ 2.1 โครงการปองกันการเลือก
จัดตั้งองคกรเพื่อ 2.1 ประชาชนทุกกลุมเปา ปฏิบัติตอกลุมเปาหมาย
พัฒนาคุณภาพ หมายไดรับการคุมครองและ ผลผลิต มาตรการและแนวทางการ
ชีวิตและสภาพ ปองกันปญหาทางสังคม จัดกิจกรรมปองกันการเลือกปฏิบัติ
แวดลอมชุมชน 2.2 ประชาชนกลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด จํานวนขอเสนอแนะเชิง
ของผูมีรายไดนอย ไดรับการพัฒนา คุณภาพ มาตรการและแนวทางการจัด
5.สนับสนุนการ ชีวิต กิจกรรมตอกลุมเปาหมาย
เตรียมความ        หนวยงาน กิจกรรม2.1.1 สงเสริมความเสมอ 32.15 0.00 32.15 13.18 0.00 13.18 185.50 0.00 185.50 230.83 0.00 230.83

พรอมเขาสูสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ ภาคหญิงชาย
ผูสูงอายุอยางมี การ(พส.) กิจกรรม2.1.2 พัฒนาและแกไข 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 10.00 0.00 10.00 19.00 0.00 19.00

คุณภาพโดย สํานักงานสงเสริมกิจการ กฎหมายที่เลือกปฏิบัติตอสตรี
พัฒนากลไก สตรีและสถาบันครอบครัว กิจกรรม2.1.3 รูรักษ พิทักษสิทธิสู 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 10.50 12.00 0.00 12.00 22.50 0.00 22.50

กระบวนการให (สค.) ชีวิตที่เสมอภาค
ทุกภาคสวนใน สํานักงานสงเสริมสวัสดิ กิจกรรม2.1.4 สงเสริมสิทธิมนุษยชน 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 13.00 14.00 0.00 14.00 27.00 0.00 27.00

สังคมมีสวนรวม ภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ของสตรี
ในการเสริมสราง ผูดอยโอกาส คนพิการ กิจกรรม2.1.5 ขับเคลื่อนและติดตาม 0.00 0.00 0.00 30.35 0.00 30.35 31.00 0.00 31.00 61.35 0.00 61.35

ความตระหนักใน และผูสูงอายุ (สท.) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
คุณคาและศักดิ์ สํานักงานสงเสริมและ พัฒนาสตรี
ศรีของผูสูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน กิจกรรม2.1.6 สงเสริมและพัฒนา 107.31 0.00 107.31 515.32 0.00 515.32 678.00 0.00 678.00 1,300.63 0.00 1,300.63

สงเสริมความมี พิการแหงชาติ (พก.) ศักยภาพคนพิการ 
ศักยภาพของ      - ตัวชี้วัด2.1 รอยละของ รอยละ 60 70 80 80 กิจกรรม2.1.7 พัฒนาศักยภาพและ 13.70 0.00 13.70 44.10 0.00 44.10 223.80 0.00 223.80 281.60 0.00 281.60

ผูสูงอายุ และ คดีการละเมิดสิทธิและ สถานภาพของสตรี
หนาที่ 4 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

เตรียมการจัด ความรุนแรงตอสตรี เด็ก กิจกรรม2.1.8 รายงานการอนุวัติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สภาพแวดลอม และผูพิการลดลงอยาง ตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
ทางกายภาพที่ ตอเนื่อง เลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
เหมาะสมสําหรับ (CEDAW)
ผูสูงอายุ รวมทั้ง กิจกรรม2.1.9 พัฒนาและผลักดัน 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 4.00 0.00 4.00 10.00 0.00 10.00

จัดบริการใหผูสูง กฎหมายเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย
อายุไดรับตาม กิจกรรม2.1.10 ผลักดันนโยบาย 1.63 0.00 1.63 14.31 0.00 14.31 14.50 0.00 14.50 30.44 0.00 30.44

สิทธิที่พึงได ระดับชาติเพื่อเด็กและเยาวชน
6.สนับสนุนการ กิจกรรม2.1.11 ขจัดการเลือกปฏิบัติ 10.64 0.00 10.64 62.20 0.00 62.20 120.00 0.00 120.00 192.84 0.00 192.84

ออมของแตละ และคุมครองสิทธิคนพิการ
กลุมวัยแรงงาน 2.2 โครงการปองกันและแกไข
อยางตอเนื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
และสรางหลัก ผลผลิต การคุมครองและพิทักษสิทธิ
ประกันคุมครอง ผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงใน
แรงงานในทุกรูป ครอบครัว
แบบอยางทั่วถึง ตัวชี้วัด จํานวนกลุมเปาหมาย
รวมทั้งสงเสริม ไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ
พฤติกรรมการใช กิจกรรม2.2.1 สงเสริมงานตาม 33.41 0.00 33.41 100.00 0.00 100.00 185.50 0.00 185.50 318.91 0.00 318.91

จายอยางเหมาะ พรบ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความ
สม และการ รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
บริหารจัดการเงิน กิจกรรม2.2.2 สนับสนุนศูนยปฏิบัติ 35.89 0.00 35.89 39.48 0.00 39.48 43.43 0.00 43.43 118.80 0.00 118.80

ออมอยาง การเพื่อปองกันการกระทําความ
มีประสิทธิภาพ รุนแรงในครอบครัว
7.สงเสริมบทบาท กิจกรรม2.2.3 คุมครองและพิทักษ 5.20 0.00 5.20 14.50 0.00 14.50 209.00 0.00 209.00 228.70 0.00 228.70

ภาคีการพัฒนา สิทธิสตรี
อยางเทาเทียม กิจกรรม2.2.4 สงเสริมสถานบัน 95.67 0.00 95.67 158.38 0.00 158.38 388.23 0.00 388.23 642.28 0.00 642.28

รวมขับเคลื่อน ครอบครัวเขมแข็ง
การพัฒนา กิจกรรม2.2.5 ปองกันและแกไข 1.00 0.00 1.00 21.00 0.00 21.00 78.00 0.00 78.00 100.00 0.00 100.00

ปองกัน แกไข ปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี
หนาที่ 5 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ปญหาสังคม กิจกรรม2.2.6 ใหการชวยเหลือคุม 316.10 0.00 316.10 40.71 0.00 40.71 44.79 0.00 44.79 401.60 0.00 401.60

และสรางความ ครองโดยศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกัน
เชื่อมโยง การกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
เครือขายพัฒนา กิจกรรม2.2.7 ดําเนินการปองกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

คุณธรรม และแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก
จริยธรรมของ และเยาวชน
สังคม รวมดําเนิน กิจกรรม2.2.8 จัดทํานโยบายและ 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 8.00 0.00 8.00 14.00 0.00 14.00

กิจกรรมที่สนับ ยุทธศาสตรระดับชาติดานการปอง
สนุนการหยุดยั้ง กันและแกไขความรุนแรงตอเด็ก
การกระทํา และเยาวชน 
ความรุนแรง การ กิจกรรม2.2.9 ปองกันและคุมครองผู 280.61 0.00 280.61 421.26 0.00 421.26 463.38 0.00 463.38 1,165.25 0.00 1,165.25

เลือกปฏิบัติและ ถูกกระทําดวยความรุนแรง
ใหการคุมครอง
ทางสังคมแกเด็ก เปาหมายการใหบริการ 2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรี ผูพิการ และ 2.1 ประชาชนทุกกลุมเปา ผูดอยโอกาส
ผูดอยโอกาส หมายไดรับการคุมครองและ ผลผลิต การคุมครองและดูแลผูดอย
8.สงเสริมใหภาคี ปองกันปญหาทางสังคม โอกาสตามมาตรฐานที่กําหนด
การพัฒนาเขา 2.2 ประชาชนกลุมเปา ตัวชี้วัด จํานวนเด็กไดรับการ
รวมจัดสวัสดิการ หมายไดรับการพัฒนาคุณ คุมครองและพิทักษสิทธิ
ทางสังคมและจัด ภาพชีวิต กิจกรรม2.3.1 สงเสริมและสนับสนุน 26.42 0.00 26.42 64.50 0.00 64.50 70.95 0.00 70.95 161.87 0.00 161.87

การฝกอบรม เพิ่ม        หนวยงาน การจัดหารครอบครัวทดแทน
ทักษะความรูใน สํานักงานปลัดกระทรวง กิจกรรม2.3.2 สงเสริมและพัฒนา 2.00 0.00 2.00 2.50 0.00 2.50 3.00 0.00 3.00 7.50 0.00 7.50

การประกอบ การพัฒนาสังคมและความ กระบวนการคุมครองพิทักษผูดอย
อาชีพ ตามศักย มั่นคงของมนุษย(สป.) โอกาส
ภาพของสตรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ กิจกรรม2.3.3 ประเมินผลการดําเนิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00

ผูพิการและผูสูง การ(พส.) งานดานผูดอยโอกาสตามแผนยุทธ
อายุเพื่อให สํานักงานสงเสริมสวัสดิ ศาสตรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
สามารถพึ่งตน ภาพและพิทักษเด็ก และคุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาส
เองได เยาวชน ผูดอยโอกาส ป 2551-2552 

หนาที่ 6 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
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ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

9.ปองกันมิให คนพิการ และผูสูงอายุ(สท.) ตัวชี้วัด จํานวนประชาชนผูมีรายได
กลุมเสี่ยงเปน      - ตัวชี้วัด2.2 รอยละของ รอยละ 60 70 80 80 นอยและผูประสบปญหาทางสังคมได
เหยื่อยาเสพติด ประชาชนกลุมเปาหมายได รับความชวยเหลือและบรรเทาปญหา
และสงเสริม รับการพัฒนา ปองกัน กิจกรรม2.3.4 ใหบริการสวัสดิการ 553.50 0.00 553.50 1,830.71 0.00 1,830.71 2,013.78 0.00 2,013.78 4,397.99 0.00 4,397.99

การบําบัดรักษา และแกไขปญหาสังคม สังคมในชุมชน
และการฟนฟู กิจกรรม2.3.5 สงเสริมความรูและ 533.16 0.00 533.16 1,309.72 0.00 1,309.72 1,440.69 0.00 1,440.69 3,283.57 0.00 3,283.57

สมรรถภาพ พัฒนาอาชีพแกสตรี คนพิการและผู
ผูติดยาเสพติด ประสบปญหาทางสังคม
โดยใชกระบวน กิจกรรม2.3.6 ใหบริการสวัสดิการ 58.55 0.00 58.55 88.08 0.00 88.08 96.89 0.00 96.89 243.52 0.00 243.52

การมีสวนรวม สังคมและสังคมสังเคราะหดานโรค
ของชุมชน เอดส
10.สงเสริมระบบ กิจกรรม2.3.7 ใหการคุมครองผูดอย 0.00 0.00 0.00 43.61 0.00 43.61 47.98 0.00 47.98 91.59 0.00 91.59

ชุมชนและมวลชน โอกาสเพื่อใหไดรับบริการตามสิทธิ
สัมพันธในการ ขั้นพื้นฐาน
ติดตามและเฝา ตัวชี้วัด จํานวนผูดอยโอกาสไดรับ
ระวังทางสังคม บริการในสถาบัน/ศูนย/บานฯ 
และแกไขปญหา กิจกรรม2.3.8 ใหบริการสวัสดิการ 2,199.88 0.00 2,199.88 2,963.60 0.00 2,963.60 3,259.96 0.00 3,259.96 8,423.44 0.00 8,423.44

ความปลอดภัยใน สังคมในสถาบัน
ชีวิตทรัพยสินใน ตัวชี้วัด จํานวนผูสูงอายุไดรับการ
ชุมชนรวมกับ คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามเกณที่
เจาหนาที่ของรัฐ กําหนด
เปาหมายเชิง กิจกรรม2.3.9 กองทุนผูสูงอายุ 40.00 0.00 40.00 120.00 0.00 120.00 180.00 0.00 180.00 340.00 0.00 340.00

นโยบาย กิจกรรม2.3.10 ดูแลผูสูงอายุที่ขาดที่ 58.38 0.00 58.38 513.76 0.00 513.76 550.00 0.00 550.00 1,122.14 0.00 1,122.14

1.ระบบการ พึ่ง  
บริหารงานภาครัฐ ตัวชี้วัด จํานวนมาตรการ/กิจกรรมที่
สามารถอํานวย สงเสริมการเขาถึงสิทธิของกลุม
ความสะดวกและ เปาหมาย
ใหบริการแก กิจกรรม2.3.11 พัฒนารูปแบบและ 8.02 0.00 8.02 39.19 0.00 39.19 43.11 0.00 43.11 90.32 0.00 90.32

ประชาชน รวมทั้ง มาตรฐานการใหบริการแตละกลุม
หนาที่ 7 4ป(พม.)
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คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ยกระดับคุณภาพ เปาหมาย
มาตรฐาน และ กิจกรรม2.3.12 ศึกษาภาพอนาคต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00

ธรรมาภิบาลเปน การดําเนินงานดานการคุมครองและ
ที่ยอมรับของ พิทักษสิทธิผูดอยโอกาส
ประชาชน กิจกรรม2.3.13 ศึกษาวิจัยแนวโนม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50

กลยุทธ-วิธีการ การกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษ
1.พัฒนามาตร กิจกรรม2.3.14 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 2.00 0.00 2.00 15.00 0.00 15.00 25.10 0.00 25.10 42.10 0.00 42.10

ฐานคุณธรรม การสงเสริมพัฒนาศักยภาพและคุม
จริยธรรมของ ครองพิทักษผูดอยโอกาส
ขาราชการ ไปสูการปฏิบัติ
2.สนับสนุนและ กิจกรรม2.3.15 สนับสนุนการนํา 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 6.50 10.00 0.00 10.00 16.50 0.00 16.50

สงเสริมการ มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและ
ประสานการ คุมครองพิทักษสิทธิผูดอยโอกาสลงสู
ดําเนินการปอง การปฏิบัติ 
กันและปราบ กิจกรรม2.3.16 สรางมาตรการกลไก 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 5.00 0.00 5.00 6.50 0.00 6.50

ปรามการทุจริต ดานการสงเสริม พัฒนา คุมครองและ
และประพฤติมิ พิทักษสิทธิผูดอยโอกาสในพื้นที่
ชอบของขาราช พิเศษ 
การและเจาหนา 2.4 โครงการสรางหลักประกัน
ที่ของรัฐ ความมั่นคงทุกครัวเรือน
3.พัฒนาศักย ผลผลิต ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
ภาพของ ไดรับการคุมครองและชวยเหลือ
หนวยงานภาครัฐ ตัวชี้วัด จํานวนประชาชนกลุมเปา
ใหมีขีดความ หมายไดรับการคุมครองและชวย
สามารถและ เหลือ
ความยืดหยุน กิจกรรม2.4.1 กองทุนคุมครองเด็ก 40.00 0.00 40.00 150.00 0.00 150.00 195.00 0.00 195.00 385.00 0.00 385.00

คลองตัวตอบ กิจกรรม2.4.2 เสริมสรางความมั่นคง 2.00 0.00 2.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 10.00 0.00 10.00

สนองตอการ ของมนุษยแบบมีสวนรวมอยางครบ
ปฏิบัติราชการ วงจร 

หนาที่ 8 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

และการสงมอบ กิจกรรม2.4.3 กองทุนสงเสริมการจัด 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 3,300.00 6,600.00 0.00 6,600.00

บริการสาธารณะ สวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
4.สงเสริมสนับ และความมั่นคงของมนุษย 
สนุนการพัฒนา กิจกรรม2.4.4 ชวยเหลือเรงดวนผู 7.81 0.00 7.81 11.50 0.00 11.50 11.30 0.00 11.30 30.61 0.00 30.61

คุณภาพชีวิตขา ประสบปญหาทางสังคม
ราชการ เพื่อเสริม กิจกรรม2.4.5 สนับสนุนองคการ 173.47 0.00 173.47 192.12 0.00 192.12 266.00 0.00 266.00 631.59 0.00 631.59

สรางประสิทธิ สวัสดิการสังคมภาคเอกชน
ภาพในการปฏิบัติ
ราชการ เปาหมายการใหบริการ 2.5 โครงการตอตานการคามนุษย

2.1 ประชาชนทุกกลุมเปา แบบมีสวนรวมอยางครบวงจร
หมายไดรับการคุมครอง ผลผลิต การคุมครองและชวยเหลือ
และปองกันปญหาทาง ผูเสียหายจากการคามนุษย
สังคม ตัวชี้วัด จํานวนของผูตกเปนเหยื่อ
2.2 ประชาชนกลุม การคามนุษยไดรับการคุมครอง
เปาหมายไดรับการพัฒนา สวัสดิภาพและฟนฟูตามความ
คุณภาพชีวิต เหมาะสม
       หนวยงาน กิจกรรม2.5.1 ปองกันและแกไข 111.18 0.00 111.18 345.74 0.00 345.74 381.01 0.00 381.01 837.93 0.00 837.93

สํานักงานปลัดกระทรวง ปญหาการคามนุษย 
การพัฒนาสังคมและความ กิจกรรม2.5.2 กองทุนเพื่อการปองกัน 10.00 0.00 10.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 110.00 0.00 110.00

มั่นคงของมนุษย(สป.) และปราบปรามการคามนุษย 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ กิจกรรม2.5.3 บริหารนโยบายและ 44.55 0.00 44.55 59.48 0.00 59.48 62.94 0.00 62.94 166.97 0.00 166.97

การ(พส.) ยุทธศาสตรการตอตานการคามนุษย
สํานักงานสงเสริมสวัสดิ แบบมีสวนรวมอยางครบวงจร
ภาพและพิทักษเด็ก ตัวชี้วัด รอยละของกลุมเสี่ยงไดรับ
เยาวชน ผูดอยโอกาส การปกปองและคุมครอง
คนพิการ และผูสูงอายุ(สท.) กิจกรรม2.5.4 อบรมพนักงานเจา 3.00 0.00 3.00 4.00 0.00 4.00 4.80 0.00 4.80 11.80 0.00 11.80

สํานักงานสงเสริมและ หนาที่ตามพรบ.ปองกันและปราบ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน การคามนุษยพ.ศ.2551
พิการแหงชาติ (พก.) สวนกลาง  

หนาที่ 9 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

การเคหะแหงชาติ (กคช.) กิจกรรม2.5.5 ฟนฟูและพัฒนาศักย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ภาพคนเรรอนและกลุมเสี่ยงเพื่อปอง
 (องคการมหาชน) (พอช.) กันการถูกลอลวง 
     - ตัวชี้วัด2.3 รอยละของ รอยละ 60 70 80 80 กิจกรรม2.5.6 อบรมหลักสูตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00

ปญหาสังคมตอกลุมเปา วิทยากรแกนนําดานการปองกันและ
หมายไดรับการดําเนินการ แกไขปญหาการคามนุษย
ปองกันอยางมีประสิทธิภาพ 2.6 โครงการความรวมมือของ

เครือขายในการขับเคลื่อนการ
ปองกันและแกไขปญหาทางสังคม
ผลผลิต ภาคีเครือขายสามารถนํา
มาตรการไปขับเคลื่อนการปองกัน
และแกไขปญหาทางสังคม
ตัวชี้วัด จํานวนองคกรที่ทํางาน
ดานกลุมเปาหมายทุกระดับใหความ
รวมมือดําเนินงานตามมาตรฐานที่
กําหนด 
กิจกรรม2.6.1 สงเสริมการดําเนิน 1.50 0.00 1.50 4.00 0.00 4.00 4.40 0.00 4.40 9.90 0.00 9.90

กิจการหอพักใหเปนไปตามกฎหมาย 
(พ.ร.บ.หอพักพ.ศ.2507) 
กิจกรรม2.6.2 ประชุมรัฐมนตรี 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00

อาเซียนดานเยาวชนครั้งที่ 6
กิจกรรม2.6.3 เสริมสรางองคความรู 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 17.00 0.00 17.00 32.00 0.00 32.00

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน
กิจกรรม2.6.4 เสริมพลังองคกรดาน 0.49 0.00 0.49 2,131.06 0.00 2,131.06 2,461.58 0.00 2,461.58 4,593.13 0.00 4,593.13

คนพิการและเครือขาย
กิจกรรม2.6.5 เสริมสรางและพัฒนา 231.19 0.00 231.19 389.23 0.00 389.23 428.16 0.00 428.16 1,048.58 0.00 1,048.58

ศักยภาพเครือขายการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  
กิจกรรม2.6.6 สงเสริมการดําเนิน 2.00 0.00 2.00 14.30 0.00 14.30 17.16 0.00 17.16 33.46 0.00 33.46

หนาที่ 10 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

งานตามยุทธศาสตร สงเสริม
กระบวนการเรียนรูของเด็กในระดับ
ทองถิ่น
กิจกรรม2.6.7 พัฒนาศักยภาพเครือ 11.99 0.00 11.99 19.00 0.00 19.00 20.00 0.00 20.00 50.99 0.00 50.99

ขายพัฒนากลุมเปาหมาย 
กิจกรรม2.6.8 ขับเคลื่อนมาตรฐาน 5.00 0.00 5.00 8.00 0.00 8.00 10.00 0.00 10.00 23.00 0.00 23.00

และคูมือการสงเสริมสวัสดิภาพและ
คุมครองพิทักษสิทธิเด็กเยาวชน 
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุไปสูการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม2.6.9 เสริมพลังและสราง 0.00 0.00 0.00 24.02 0.00 24.02 40.00 0.00 40.00 64.02 0.00 64.02

การมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยว
กับผูดอยโอกาส
กิจกรรม2.6.10 ขับเคลื่อนสภา 4.70 0.00 4.70 5.50 0.00 5.50 7.00 0.00 7.00 17.20 0.00 17.20

พัฒนาสังคมภาคประชาชน 
กิจกรรม2.6.11 เสริมพลังในการ 6.48 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00 6.48

สนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ผูดอยโอกาส 
กิจกรรม2.6.12 สงเสริมขับเคลื่อน 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 120.00 0.00 120.00

เครือขายเพื่อการพัฒนากลุมเปา
หมาย
กิจกรรม2.6.13 เฝาระวังและชวย 1.50 0.00 1.50 6.50 0.00 6.50 9.00 0.00 9.00 17.00 0.00 17.00

เหลือเด็กและเยาวชนในตําบล 
กิจกรรม2.6.14 เสริมสรางศักยภาพ 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50

บุคลากรที่ดําเนินงานดานการปองกัน
และการแกไขปญหาทางสังคมของ
เด็กและเยาวชนในระดับชุมชน 
กิจกรรม2.6.15 สงเสริมเครือขาย 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50 5.00 0.00 5.00 8.50 0.00 8.50

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากลุม
หนาที่ 11 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

เปาหมาย
กิจกรรม2.6.16 สงเสริมและพัฒนา 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 4.08 5.11 0.00 5.11 9.19 0.00 9.19

ความรูกฏหมายเพื่อคุมครองสิทธิ
ประชาชน
กิจกรรม2.6.17 เพิ่มประสิทธิภาพ 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 2.82 2.82 0.00 2.82 5.64 0.00 5.64

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยดานชาติพันธุ
กิจกรรม2.6.18 สรางการมีสวนรวม 0.00 0.00 0.00 142.64 0.00 142.64 174.50 0.00 174.50 317.14 0.00 317.14

ของภาคีเครือขายการพัฒนาสังคม
ในการผลักดันกระบวนการพัฒนา
สังคมไปสูการปองกันและแกไข
ปญหาสังคม
2.7 โครงการชี้นําคุณภาพชีวิต
ของสังคมไทย
ผลผลิต มาตราการแนวทางเชิง
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทย
ตัวชี้วัด จํานวนมาตรการกลไกการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
กิจกรรม2.7.1 บริหารจัดการนโยบาย 2.60 0.00 2.60 22.28 0.00 22.28 22.28 0.00 22.28 47.16 0.00 47.16

ดานสังคม
กิจกรรม2.7.2 การแกไขปญหาสังคม 0.00 0.00 0.00 51.08 0.00 51.08 51.08 0.00 51.08 102.16 0.00 102.16

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม2.7.3 ปองกันและแกไข 0.00 0.00 0.00 336.22 0.00 336.22 369.85 0.00 369.85 706.07 0.00 706.07

ปญหาสังคมในระดับพื้นที่ 
กิจกรรม2.7.4 ผลักดันองคการสวัสดิ 0.00 0.00 0.00 21.60 0.00 21.60 21.60 0.00 21.60 43.20 0.00 43.20

การสังคมใหมีศักยภาพในการปองกัน
การแกไขปญหาและการพัฒนา
สังคม 

หนาที่ 12 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

กิจกรรม2.7.5 สงเสริมความรูดาน 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 4.70 4.70 0.00 4.70 9.40 0.00 9.40

การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 
กิจกรรม2.7.6 ผลักดันสังคมไทย 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 9.00 18.00 0.00 18.00

พรอมใจกาวสูสังคมสวัสดิการ 
กิจกรรม2.7.7 พัฒนาดัชนีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 3.18

ชีวิตและทุนทางสังคมไปสูการปฏิบัติ
กิจกรรม2.7.8 ศึกษาวิจัยดานการ 0.00 0.00 0.00 17.57 0.00 17.57 17.57 0.00 17.57 35.14 0.00 35.14

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 
กิจกรรม2.7.9 สังเคราะหงานวิจัย 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 3.00 0.00 3.00

ดานการพัฒนาสังคมและความมั่น
คงของมนุษย 
กิจกรรม2.7.10 วิจัยเพื่อเปนกลไก 0.00 0.00 0.00 17.57 0.00 17.57 0.00 0.00 0.00 17.57 0.00 17.57

การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนาสังคมและความมั่งคงของ
มนุษย 
2.8 โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอย
ผลผลิต ผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัย
มั่นคง
ตัวชี้วัด จํานวน 332,980 หนวย
กิจกรรม2.8.1
     บานเอื้ออาทร 1,984.65 16,123.28 18,107.93 6,003.00 11,647.69 17,650.69 0.00 4,424.03 4,424.03 7,987.65 32,195.00 40,182.65

     เคหะชุมชนและบริการชุมชน 32.00 2,261.00 2,293.00 672.00 8,293.28 8,965.28 301.25 710.00 1,011.25 1,005.25 11,264.28 12,269.53

     บานรัฐสวัสดิการ 182.52 69.48 252.00 0.00 0.00 0.00 335.50 214.60 550.10 518.02 284.08 802.10

     บานปฐมภูมิ 255.00 0.00 255.00 255.00 193.00 448.00 382.50 1,815.20 2,197.70 892.50 2,008.20 2,900.70

     ฟนฟูเมืองดินแดง 0.00 0.00 0.00 164.76 0.00 164.76 206.35 0.00 206.35 371.11 0.00 371.11

ตัวชี้วัด จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการ
หนาที่ 13 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

พัฒนาสภาพแวดลอมชุมชน
กิจกรรม2.8.2 พัฒนาสภาพแวดลอม 1,311.64 0.00 1,311.64 726.69 0.00 726.69 763.03 0.00 763.03 2,801.36 0.00 2,801.36

ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน 
กิจกรรม2.8.3 พัฒนาระบบสารสน 162.44 0.00 162.44 277.00 0.00 277.00 250.00 0.00 250.00 689.44 0.00 689.44

เทศและวิชาการดานที่อยูอาศัย
กิจกรรม2.8.4 จัดทําฐานขอมูลการ 0.00 0.00 0.00 95.86 0.00 95.86 81.24 0.00 81.24 177.10 0.00 177.10

ใชประโยชนที่ดินในชุมชน
กิจกรรม2.8.5 จัดทําแผนพัฒนาที่ 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 104.19 0.00 104.19 194.19 0.00 194.19

อยูอาศัยและแผนปองกันแกไขปญหา
ชุมชนแออัด
ตัวชี้วัด  จํานวน 154,695 ครัวเรือน
กิจกรรม2.8.6 พัฒนาความมั่นคงใน 1,244.00 2,195.40 3,439.40 2,700.00 2,000.00 4,700.00 11,575.20 9,368.00 20,943.20 15,519.20 13,563.40 29,082.60

ที่อยูอาศัยในชุมชนแออัด บานมั่นคง 

3. เปาหมายการใหบริการ
3.1 กลุมเปาหมายและ
ชุมชนมีศักยภาพและมีสวน
รวมในการพัฒนาสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย
     - ตัวชี้วัด3.1 รอยละของ รอยละ 80 85 90 90
กลุมเปาหมายและชุมชนมี
ศักยภาพและมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคม
     - ตัวชี้วัด3.2 รอยละของ รอยละ 80 85 90 90
เครือขายที่มีศักยภาพและมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคม

หนาที่ 14 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม
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ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

เปาหมายการใหบริการ 3.1 โครงการเตรียมความพรอม
3.1 กลุมเปาหมายและ เขาสูสังคมสูงอายุอยางมั่นคง
ชุมชนมีศักยภาพและมีสวน ผลผลิต ขอเสนอแนะเชิงมาตรการ
รวมในการพัฒนาสังคม และกลไกดานผูสูงอายุ
       หนวยงาน ตัวชี้วัด จํานวนขอเสนอแนะเชิง
กรมพัฒนาสังคมและ มาตรการและกลไกดานผูสูงอายุ
สวัสดิการ(พส.) กิจกรรม3.1.1 พัฒนารูปแบบการจัด 6.48 0.00 6.48 10.30 0.00 10.30 12.00 0.00 12.00 28.78 0.00 28.78

สํานักงานสงเสริมกิจการ สวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสําหรับ
สตรีและสถาบันครอบครัว ผูสูงอายุ
(สค.) กิจกรรม3.1.2 เมืองนาอยู : สภาพ 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 15.00 0.00 15.00 27.00 0.00 27.00

สํานักงานสงเสริมสวัสดิ แวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
ภาพและพิทักษเด็กเยาวชน ในชุมชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และ กิจกรรม3.1.3 งานคณะกรรมการ 4.25 0.00 4.25 5.83 0.00 5.83 5.00 0.00 5.00 15.08 0.00 15.08

ผูสูงอายุ (สท.) ผูสูงอายุแหงชาติ 
     - ตัวชี้วัด3.1 รอยละของ รอยละ 80 85 90 90 กิจกรรม3.1.4 สงเสริมการมีสวนรวม 1.33 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 1.33

กลุมเปาหมายและชุมชนมี ในการพัฒนาสังคมของผูสูงอายุ
ศักยภาพและมีสวนรวมใน กิจกรรม3.1.5 ประชุมสมัชชา 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 6.00 0.00 6.00

การพัฒนาสังคม ผูสูงอายุ 
กิจกรรม3.1.6 ศึกษาเกณฑตัวชี้วัด 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50 3.50 0.00 3.50 7.00 0.00 7.00

เพื่อหาคุณภาพของชมรมผูสูงอายุ
กิจกรรม3.1.7 เตรียมความพรอม 0.20 0.00 0.20 1.50 0.00 1.50 0.00 1.50 1.50 1.70 1.50 3.20

ประชากรสูสังคมผูสูงอายุ 
กิจกรรม3.1.8 วิจัยดานผูสูงอายุ 3.20 0.00 3.20 3.50 0.00 3.50 5.00 0.00 5.00 11.70 0.00 11.70

กิจกรรม3.1.9 สงเสริมการเขาถึง 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 25.00 0.00 25.00 45.00 0.00 45.00

สิทธิผูสูงอายุตามกฎหมาย
ผลผลิต ชุมชนมีกิจกรรมทางเลือกที่
เหมาะสมในแตละพื้นที่
ตัวชี้วัด จํานวนผูเขารวมกิจกรรมใน

หนาที่ 15 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ชุมชน  
กิจกรรม3.1.10 วันผูสูงอายุแหงชาติ 7.00 0.00 7.00 7.50 0.00 7.50 8.00 0.00 8.00 22.50 0.00 22.50

กิจกรรม3.1.11 เตรียมความพรอม 209.16 0.00 209.16 573.44 0.00 573.44 630.50 0.00 630.50 1,413.10 0.00 1,413.10

ผูสูงอายุในชุมชน 
กิจกรรม3.1.12 คลังปญญาผูสูงอายุ 6.00 0.00 6.00 88.12 0.00 88.12 86.00 0.00 86.00 180.12 0.00 180.12

กิจกรรม3.1.13 ขยายผลอาสาสมัคร 58.83 0.00 58.83 192.20 0.00 192.20 195.00 0.00 195.00 446.03 0.00 446.03

ดูแลผูสูงอายุที่บาน(home care)
3.2 โครงการพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรู
ผลผลิต กิจกรรมเสริมสรางทักษะ
ชีวิตที่เหมาะสมตามวัย
ตัวชี้วัด รอยละความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
กิจกรรม3.2.1 พัฒนาศักยภาพเด็ก 42.19 0.00 42.19 102.91 0.00 102.91 113.20 0.00 113.20 258.30 0.00 258.30

และเยาวชนตามโครงการปาฎิหาริย
แหงชีวิตในทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาฯ(Miracle of Life)
กิจกรรม3.2.2 วันเยาวชนแหงชาติ 6.00 0.00 6.00 8.84 0.00 8.84 31.16 0.00 31.16 46.00 0.00 46.00

กิจกรรม3.2.3 ครอบครัวอบอุน 3.00 0.00 3.00 20.00 0.00 20.00 25.00 0.00 25.00 48.00 0.00 48.00

กิจกรรม3.2.4 ฝกอบรมคายครอบ 0.00 0.00 0.00 14.56 0.00 14.56 16.06 0.00 16.06 30.62 0.00 30.62

ครัว
กิจกรรม3.2.5 พัฒนาสภาพแวดลอม 30.15 0.00 30.15 34.54 0.00 34.54 37.99 0.00 37.99 102.68 0.00 102.68

ของเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน 
กิจกรรม3.2.6 จัดแหลงเรียนรูและ 99.56 0.00 99.56 223.13 0.00 223.13 245.44 0.00 245.44 568.13 0.00 568.13

สันทนาการที่เหมาะสมแกเด็กและ
เยาวชน 
กิจกรรม3.2.7 ความรวมมือระหวาง 1.97 0.00 1.97 3.12 0.00 3.12 3.90 0.00 3.90 8.99 0.00 8.99

ไทย-ออสเตรเลีย นิวซิแลนด เพื่อให
หนาที่ 16 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

เยาวชนไดรับ VISAทองเที่ยวและ
ทํางาน(Work and Holiday Visas 
ไทย-ออสเตรเลีย และ Warking 
Holiday Schemeไทย-นิวซีแลนด
กิจกรรม3.2.8 เยาวชนตนกลาเศรษฐ 311.96 0.00 311.96 311.96 0.00 311.96 311.96 0.00 311.96 935.88 0.00 935.88

กิจพอเพียง
กิจกรรม3.2.9 สงเสริมสนับสนุน 20.00 0.00 20.00 69.13 0.00 69.13 46.92 0.00 46.92 136.05 0.00 136.05

บทบาทสภาเด็กและเยาวชนระดับ
อําเภอและระดับชาติ 
กิจกรรม3.2.10 การสรางบทบาท 13.06 0.00 13.06 111.52 0.00 111.52 161.10 0.00 161.10 285.68 0.00 285.68

และพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและ
เยาวชน
กิจกรรม3.2.11 สนับสนุนบทบาท 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00

เครือขายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
และระดับชาติเพื่อความมั่นคงและ
ชุมชนเขมแข็ง
กิจกรรม3.2.12 มหาวิทยาลัยรวมใจ 1.00 0.00 1.00 3.06 0.00 3.06 4.32 0.00 4.32 8.38 0.00 8.38

เพื่อสรางความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
กิจกรรม3.2.13 คาราวานความดี 2.60 0.00 2.60 2.83 0.00 2.83 3.50 0.00 3.50 8.93 0.00 8.93

อาชีวศึกษาพัฒนาสังคม
กิจกรรม3.2.14 สงเสริมเครือขาย 7.66 0.00 7.66 12.00 0.00 12.00 80.50 0.00 80.50 100.16 0.00 100.16

เยาวชนประชาธิปไตย
กิจกรรม3.2.15 มิตรภาพเยาวชน 6.15 0.00 6.15 7.69 0.00 7.69 9.61 0.00 9.61 23.45 0.00 23.45

แมน้ําโขง
กิจกรรม3.2.16 สงเสริมความเขม 6.00 0.00 6.00 13.82 0.00 13.82 15.21 0.00 15.21 35.03 0.00 35.03

แข็งและการมีสวนรวมเครือขายใน
การคุมครองและพิทักษสิทธิเยาวชน
: เยาวชนสีขาว

หนาที่ 17 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
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นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

กิจกรรม3.2.17 แลกเปลี่ยนเยาวชน 3.00 0.00 3.00 4.83 0.00 4.83 6.04 0.00 6.04 13.87 0.00 13.87

ระหวางประเทศ 
กิจกรรม3.2.18 เรือเยาวชนเอเซีย 3.00 0.00 3.00 5.46 0.00 5.46 6.83 0.00 6.83 15.29 0.00 15.29

อาคเนย 
กิจกรรม3.2.19 คาราวานเสริมสราง 56.19 0.00 56.19 149.00 0.00 149.00 186.30 0.00 186.30 391.49 0.00 391.49

เด็ก 
กิจกรรม3.2.20 พัฒนาศักยภาพใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

การอยูรวมกันของชุมชนพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
กิจกรรม3.2.21 สงเสริมการดําเนิน 3.54 0.00 3.54 7.50 0.00 7.50 9.30 0.00 9.30 20.34 0.00 20.34

งานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
กิจกรรม3.2.22 จางงานเพื่อเสริม 0.50 0.00 0.50 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 16.50 0.00 16.50

ทักษะการเรียนรูของเด็กในภาค
ฤดูรอน
กิจกรรม3.2.23 สงเสริมการดําเนิน 6.00 0.00 6.00 15.00 0.00 15.00 18.00 0.00 18.00 39.00 0.00 39.00

งานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการระดับชาติตามแนว
ทางโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 
กิจกรรม3.2.24 แลกเปลี่ยนเรียนรู 1.50 0.00 1.50 4.50 0.00 4.50 4.50 0.00 4.50 10.50 0.00 10.50

เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กตาง
วัฒนธรรม 
กิจกรรม3.2.25 สงเสริมระบบการ 0.00 0.00 0.00 14.92 0.00 14.92 14.92 0.00 14.92 29.84 0.00 29.84

พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent)ดานเด็กและเยาชน 
กิจกรรม3.2.26 พัฒนาทักษะการ 0.00 0.00 0.00 43.07 0.00 43.07 47.38 0.00 47.38 90.45 0.00 90.45

ปองกันคุมครองตนเองของเด็กและ
เยาวชน
กิจกรรม3.2.27 จัดกิจกรรมเสริม 0.00 0.00 0.00 7.36 0.00 7.36 8.10 0.00 8.10 15.46 0.00 15.46

หนาที่ 18 4ป(พม.)



 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
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คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

สรางความรูและประสบการณดาน
คุณธรรมแกเด็กและเยาวชนที่ประสบ
ปญหาทางสังคม 
ผลผลิต การจัดการพื้นที่สําหรับการ
จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ
ตัวชี้วัด จํานวนศูนยแตละประเภท
ครอบคลุมทุกพื้นที่เปาหมาย
กิจกรรม3.2.28 พัฒนาคุณภาพชีวิต 320.18 0.00 320.18 538.92 0.00 538.92 592.81 0.00 592.81 1,451.91 0.00 1,451.91

คน3วัย สายใยรักแหงครอบครัว(พส.)
กิจกรรม3.2.29 จัดตั้งและพัฒนา 126.30 0.00 126.30 187.11 0.00 187.11 205.82 0.00 205.82 519.23 0.00 519.23

ศูนยบริการทางสังคมและมีสวนรวม
(พส.)
กิจกรรม3.2.30 สงเสริมการดําเนิน 3.25 0.00 3.25 54.00 0.00 54.00 84.40 0.00 84.40 141.65 0.00 141.65

งานเด็กปฐมวัย 
กิจกรรม3.2.31 ศูนยพัฒนาครอบ 46.42 0.00 46.42 145.44 0.00 145.44 218.16 0.00 218.16 410.02 0.00 410.02

ครัวในชุมชน 6,157 ศูนย 
กิจกรรม3.2.32 ศูนยเอนกประสงค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
กิจกรรม3.2.33 หองสมุดครอบครัว 0.00 0.00 0.00 2,010.00 0.00 2,010.00 0.00 0.00 0.00 2,010.00 0.00 2,010.00

เปาหมายการใหบริการ 3.3 โครงการเสริมสรางศักยภาพ
3.1 กลุมเปาหมายและ ชุมชนทองถิ่นเพื่อการพึ่งพาตน
ชุมชนมีศักยภาพและมีสวน เอง
รวมในการพัฒนาสังคม ผลผลิต ชุมชนทองถิ่นไดรับการฟนฟู
       หนวยงาน และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ ตัวชี้วัด จํานวนชุมชนที่ไดรับการ
การ(พส.) พัฒนาศักยภาพตามเกณฑที่กําหนด
สํานักงานสงเสริมกิจการ กิจกรรม3.3.1 ฟนฟูและพัฒนาขีด 380.00 230.95 610.95 1,288.37 0.00 1,288.37 1,311.90 0.00 1,311.90 2,980.27 230.95 3,211.22

สตรีและสถาบันครอบครัว ความสามารถของชุมชนทองถิ่น 
หนาที่ 19 4ป(พม.)
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(สค.) 4,000 ตําบล 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิ กิจกรรม3.3.2 จัดสวัสดิการโดย 133.33 0.00 133.33 162.02 0.00 162.02 178.22 0.00 178.22 473.57 0.00 473.57

ภาพและพิทักษเด็ก บูรณาการกับเครือขายในพื้นที่
เยาวชน ผูดอยโอกาส  กิจกรรม3.3.3 เสริมสรางความเขม 19.06 0.00 19.06 61.35 0.00 61.35 85.35 0.00 85.35 165.76 0.00 165.76

คนพิการและผูสูงอายุ (สท.) แข็งของภาคีเครือขายสตรีและครอบ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ครัว
(องคการมหาชน) (พอช.) กิจกรรม3.3.4 พัฒนาศักยภาพการ 350.41 0.00 350.41 433.76 0.00 433.76 477.14 0.00 477.14 1,261.31 0.00 1,261.31

     - ตัวชี้วัด3.2 รอยละของ รอยละ 80 85 90 90 ดํารงชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง 
เครือขายที่มีศักยภาพและมี กิจกรรม3.3.5 พัฒนาศักยภาพการ 430.13 0.00 430.13 501.09 0.00 501.09 551.20 0.00 551.20 1,482.42 0.00 1,482.42

สวนรวมในการพัฒนาสังคม ดํารงชีวิตของประชากรในพื้นที่เปา
หมาย(พส.)
กิจกรรม3.3.6 สรางกระแสพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

คนและสังคมในระดับจุลภาค(โครง
การคนดีศรีแผนดิน) 
กิจกรรม3.3.7 จัดระเบียบสังคมดวย 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 75.00 225.00 0.00 225.00

พลังเครือขายกลุมเยาวชนอาสา
สมัคร
กิจกรรม3.3.8 บูรณาการการปองกัน 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 20.00 0.00 20.00 30.00 0.00 30.00

และแกไขปญหาเด็กในสภาวะยาก
ลําบากโดยกระบวนการชุมชน

4. เปาหมายการใหบริการ
4.1 ภาคประชาชนและ
บุคลากรมีความเชื่อมั่นใน
การบริหารราชการแผนดิน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย
    - ตัวชี้วัด4.1 รอยละของ รอยละ 60 70 80 80
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ความเชื่อมั่นของผูมีสวนได
สวนเสียตอการบริหารงาน
อยางโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เปาหมายการใหบริการ 4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
4.1 ภาคประชาชนและ และความเขมแข็งขององคการ
บุคลากรมีความเชื่อมั่นใน ผลผลิต ประสิทธิภาพขององคการใน
การบริหารราชการแผนดิน การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
       หนวยงาน มนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวง ตัวชี้วัด  รอยละของประสิทธิภาพใน
การพัฒนาสังคมและความ การบริหารองคการ
มั่นคงของมนุษย(สป.) กิจกรรม4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ 1.45 0.00 1.45 1.89 0.00 1.89 1.90 0.00 1.90 5.24 0.00 5.24

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการ
การ(พส.) บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
สํานักงานสงเสริมกิจการ กิจกรรม4.1.2 พัฒนาระบบบริหาร 2.00 0.00 2.00 2.50 0.00 2.50 2.00 0.00 2.00 6.50 0.00 6.50

สตรีและสถาบันครอบครัว ยุทธศาสตร
(สค.) กิจกรรม4.1.3 ประเมินผลยุทธ 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 12.00 0.00 12.00

สํานักงานสงเสริมสวัสดิ ศาสตร พม. 
ภาพและพิทักษเด็ก กิจกรรม4.1.4 สงเสริมการขับเคลื่อน 8.20 0.00 8.20 8.20 0.00 8.20 8.20 0.00 8.20 24.60 0.00 24.60

เยาวชน ผูดอยโอกาส แผนปฏิบัติการปองกันและปราบ
คนพิการและผูสูงอายุ (สท.) ปรามการทุจริต 
สํานักงานสงเสริมและ กิจกรรม4.1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพ 1.03 0.00 1.03 1.03 0.00 1.03 1.03 0.00 1.03 3.09 0.00 3.09

พัฒนาคุณภาพชีวิตคน การตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุน
พิการแหงชาติ (พก.) การดําเนินการตามแผนยุทธ
    - ตัวชี้วัด4.1 รอยละของ รอยละ 60 70 80 80 ศาสตร 
ความเชื่อมั่นของผูมีสวนได กิจกรรม4.1.6 ศึกษาวิเคราะหเพื่อ 1.48 0.00 1.48 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 7.48 0.00 7.48

สวนเสียตอการบริหารงาน พัฒนาโครงสรางและระบบงาน สป.
อยางโปรงใสตามหลัก กิจกรรม4.1.7 บริหารจัดการภารกิจ 12.79 0.00 12.79 12.79 0.00 12.79 12.79 0.00 12.79 38.37 0.00 38.37

หนาที่ 21 4ป(พม.)
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ธรรมาภิบาล ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
กิจกรรม4.1.8 วิเคราะหกําลังคนเพื่อ 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 2.80 3.50 0.00 3.50 6.30 0.00 6.30

รองรับการเปลี่ยนแปลง 
กิจกรรม4.1.9 เสริมสรางคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 3.20 3.20 0.00 3.20 6.40 0.00 6.40

ชีวิตและสงเสริมความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน 
กิจรรม4.1.10 พัฒนาระบบการ 13.15 0.00 13.15 26.63 0.00 26.63 27.75 0.00 27.75 67.53 0.00 67.53

บริหารจัดการ 
กิจกรรม4.1.11 สงเสริมจิตสํานึก 0.30 0.00 0.30 4.00 0.00 4.00 5.00 0.00 5.00 9.30 0.00 9.30

ราชการใสสะอาดและบูรณาการ
งานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
กิจกรรม4.1.12 สงสริมการทํางาน 0.60 0.00 0.60 5.00 0.00 5.00 9.00 0.00 9.00 14.60 0.00 14.60

แบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
กิจกรรม4.1.13 สรางเสริมการ 1.80 0.00 1.80 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 3.00 6.80 0.00 6.80

บริหารราชการ
กิจกรรม4.1.14 พัฒนาระบบบริหาร 45.59 0.00 45.59 45.47 0.00 45.47 35.59 0.00 35.59 126.65 0.00 126.65

จัดการดานคนพิการ 
4.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการบุคลากร
ผลผลิต สมรรถนะของบุคลากร
ตัวชี้วัด รอยละของขาราชการไดรับ
การพัฒนาขีดความสามารถตรงตาม
ที่กําหนดไวตอป
กิจกรรม4.2.1 พัฒนากระบวนงาน 0.00 0.00 0.00 7.10 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 7.10 0.00 7.10

และปลูกฝงจิตสํานึก จรรยา ของ
บุคลากรในองคการ
กิจกรรม4.2.2 พัฒนาบุคลากรตาม 0.00 0.00 0.00 61.26 0.00 61.26 68.66 0.00 68.66 129.92 0.00 129.92

ขีดสมรรถนะและบทบาทภารกิจใน
การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมา
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ภิบาล  
กิจกรรม4.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพ 0.00 0.00 0.00 13.02 0.00 13.02 0.00 0.00 0.00 13.02 0.00 13.02

บุคลากรเพื่อการพัฒนาสังคม
กิจกรรม4.2.4 ประเมินผลการปฏิบัติ 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.50 0.00 1.50 2.50 0.00 2.50

ราชการของบุคลากรรายบุคคล
กิจกรรม4.2.5 บริหารจัดการงานเฝา 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 15.00 0.00 15.00 26.00 0.00 26.00

ระวัง (และการปรับปรุงพัฒนาระบบ
และขีดความสามารถบุคลากรเพื่อ
รองรับระบบและแนวคิดใหมของการ
เฝาระวังและเตือนภัยทางสังคม)
กิจกรรม4.2.6 พัฒนาสมรรถนะการ 0.00 0.00 0.00 12.53 0.00 12.53 13.53 0.00 13.53 26.06 0.00 26.06

บริหารจัดการบุคลากร
4.3 โครงการระบบขอมูลและ
สารสนเทศ
ผลผลิต มีขอมูลที่สามารถชี้นําทาง
สังคมไดอยางแมนยํา
ตัวชี้วัด รอยละของขอมูลที่สามารถ
ชี้นําไดอยางแมนยํา
กิจกรรม4.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ 26.90 0.00 26.90 9.00 0.00 9.00 12.00 0.00 12.00 47.90 0.00 47.90

ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม4.3.2 ประมวลผลสถิติดาน 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.44 0.00 0.44 0.81 0.00 0.81

สังคม
กิจกรรม4.3.3 พัฒนาระบบฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00

ขอมูลดานสังคม
กิจกรรม4.3.4 พัฒนาระบบขอมูล 17.33 0.00 17.33 55.42 0.00 55.42 45.00 0.00 45.00 117.75 0.00 117.75

และสารสนเทศของ สท.
กิจกรรม4.3.5 พัฒนาขอมูลและ 0.00 0.00 0.00 6.70 0.00 6.70 6.00 0.00 6.00 12.70 0.00 12.70

สารสนเทศดานการสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย
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 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ-
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

4.4 โครงการเสริมสรางภาพ
ลักษณองคกร
ผลผลิต ความเชื่อมมั่นของ
ประชาชนตอการบริหารราชการ พม.
ตัวชี้วัด รอยละของประชาชนกลุม
เปาหมายมีความเชื่อมั่นตอ พม.
กิจกรรม4.4.1 สื่อสารบูรณาการสง 0.00 0.00 0.00 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00 31.30 0.00 31.30

เสริมภาพลักษณ
กิจกรรม4.4.2 เขารวมงาน The 0.00 0.00 0.00 496.30 0.00 496.30 122.00 0.00 122.00 618.30 0.00 618.30

World Exposition Shanghai China 
2010
กิจกรรม4.4.3 กอสรางสถานบริการ 0.00 0.00 0.00 216.28 0.00 216.28 606.33 0.00 606.33 822.61 0.00 822.61

และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
ประชาชนแบบครบวงจร
กิจกรรม4.4.4 กอสรางอาคาร 93.66 0.00 93.66 234.15 0.00 234.15 140.49 0.00 140.49 468.30 0.00 468.30

สํานักงาน
หมายเหตุ :  1. เงินนอกงบประมาณใหระบุแหลงที่มาของเงิน เชน เงินกูภายใน-นอกประเทศ เงินชวยเหลือ เงินรายได นวัตกรรมทางการเงิน เปนตน
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