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แผนปฏิบัติรำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กำรพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรสังคมบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม มุ่งสู่สังคมคุณภำพ
พันธกิจ
1. พัฒนำระบบกำรจัดบริกำรสวัสดิกำรสังคมและกำรพัฒนำสังคมที่ได้มำตรฐำน
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริมสนับสุนนภำคเครือข่ำยทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมและมีศักยภำพในกำรพัฒนำ
สังคมและจัดสวัสดิกำรสังคมที่เหมำะสมกับกลุม่ เป้ำหมำยและพื้นที่
3. ส่งเสริมระบบกำรคุ้มครองกำรป้องกันกำรฟื้นฟู และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทีด่ ีขึ้น
4. ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรใหม่ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนำระบบกำรจัดบริกำรสวัสดิกำรสังคมและกำรพัฒนำสังคมให้มีคุณภำพ
2 พัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
3. บูรณำกำรและพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยให้มีคุณภำพ
4. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
-------------------------(ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงและประเมินผลส่วนรำชกำรระดับกรม เมื่อวันที่ 10กุมภำพันธ์ 2559)

ประเด็นกำรประเมินผล
กรอบกำรประเมินผล 2559
กำรปฏิบัติรำชกำร
มิติภำยนอก
กำรประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวชีวัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศ/แผน
ยุทธศำสตร์กระทรวง/ตัวชีวัดระหว่ำงกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน(Joint
KPIs) และตัวชีวัดภำรกิจหลักของกรม
1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย (ตัวชี้วดั
กระทรวง)
1.2 ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์(ตัวชี้วัดกระทรวง)
1.3 ร้อยละของภำคีเครือข่ำยที่มีคุณภำพ (ตัวชีว้ ัดกระทรวง)
1.4 ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพมีคุณภำพชีวิตทีด่ ีขึ้น
1.5 ระดับควำมสำเร็จในกำรผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรจัดสวัสดิกำร
สังคม
กำรประเมินคุณภำพ
(10)
มิติภำยใน
กำรประเมินประสิทธิภำพ
(15)

กำรพัฒนำองค์กำร
(10)

2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนบริกำร : กำรรับรององค์กรสวัสดิกำรชุมชน

นำหนัก
(%)
75
(65)
(20)
(5)
(10)
(20)
(10)
(10)

3. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
4. กำรประหยัดพลังงำน
5. กำรประหยัดนำ
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ
7. กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร
8. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
รวม

25
(5)
(2.5)
(2.5)
(5)
(5)
(5)
100
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รำยละเอียดตัวชีวัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
ประเด็น
เป้ำประสงค์
ตัวชีวัด
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก
มิติภำยนอก : กำรประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 75)

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

หมำยเหตุ

4

5

ตัวชีวัดที่ 1 ตัวชีวัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศำตร์กระทรวง /ตัวชีวัดระหว่ำงกระทรวงที่มเี ป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชีวัดภำรกิจหลักของกรม (ร้อยละ 75)
1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย (ร้อยละ 20)
กำรผลักดันให้
ประชำชนได้รับ 1.1 ระดับควำมสำเร็จใน
20
เกิดสังคม
สวัสดิกำรพืน้ ฐำน
กำรพัฒนำ
สวัสดิกำร
อย่ำงทั่วถึงเป็น
ฐำนข้อมูล
ธรรม
กลุ่มเป้ำหมำย

3

-

-

-

1

2

3

4

5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ
ขันตอนกำรดำเนินงำน
1 มี 3 ฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยของกระทรวงให้สำมำรถเรียกใช้งำนได้และเชื่อมโยงเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
2 มี 4 ฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยของกระทรวงให้สำมำรถเรียกใช้งำนได้และเชื่อมโยงเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
3 มี 5 ฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยของกระทรวงให้สำมำรถเรียกใช้งำนได้และเชื่อมโยงเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
4 สำมำรถเรียกดูสถำนะกำรรับสวัสดิกำรจำกฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยของ พม. ด้วยเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
ได้ 4 ฐำนข้อมูล
5 สำมำรถเรียกดูสถำนะกำรรับสวัสดิกำรจำกฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยของ พม. ด้วยเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
ได้ 5 ฐำนข้อมูล
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

หมำยเหตุ
5

คำอธิบำย :
1. ฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยของ พม. มี 5 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ เด็กและเยำวชน สตรีและครอบครัว คนไร้ที่พึ่งและขอทำน คนพิกำร และผูส้ ูงอำยุ
2. กำรเชื่อมโยงเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หมำยถึง กำรเชื่อมโยงข้อมูลในบัตรประชำชน โดยผ่ำนโปรแกรมสำหรับอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจำตัวประชำชน
3. สวัสดิกำรจำกฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยของ พม. ได้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย
1. เด็กและ
เยำวชน

ข้อมูลสถำนะกำรให้สวัสดิกำร/ข้อมูลงำนบริกำรอื่นๆ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ในปีงบประมำณ 2559
*กำรพัฒนำฐำนข้อมูลในอนำคต
(ตรวจประเมิน ณ สินปีงบประมำณ)
1. เด็ก หมำยถึง บุคคลซึ่งมีอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ เด็ก 1. ให้บริกำรคำแนะนำ ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งกำร
ระบบฐำนข้อมูลโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำร
กำพร้ำ เด็กถูกทอดทิง้ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทำร้ำย เด็กทีต่ กเป็น
สนับสนุนด้ำนกำรเงิน ที่อยู่อำศัย อำหำร กำรศึกษำกำร
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เหยื่อค้ำมนุษย์ มีรำยละเอียดดังนี้
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ โดยใน
1.1 เด็กกำพร้ำ หมำยถึง เด็กที่บิดำหรือมำรดำ หรือทั้งบิดำ ระบบฐำนข้อมูลจะระบุ
และมำรดำเสียชีวิต หรือเด็กที่ไม่ปรำกฏบิดำมำรดำหรือไม่
1.1 ชื่อ-สกุล
สำมำรถสืบหำบิดำมำรดำได้
1.2 เพศ
1.2 เด็กถูกทอดทิ้ง หมำยถึง เด็กที่มำรดำคลอดทิง้ ไว้ใน
1.3 อำยุ (วัน เดือน ปีเกิด)
โรงพยำบำล หรือตำมสถำนทีต่ ำ่ ง ๆ รวมไปถึงเด็กที่บิดำ
1.4 ที่อยู่
มำรดำปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ลำพัง หรือกับบุคคลอื่น โดย
1.5 สำเหตุกำรรับเข้ำ
ไม่ได้รับกำรเลี้ยงดูจำกบิดำมำรดำ ทั้งนี้ อำจมีสำเหตุมำจำก 1.6 วันที่รับเข้ำ
ปัญหำควำมยำกจน กำรหย่ำร้ำง ครอบครัวแตกแยก มีสภำพ 1.7 วันที่จำหน่ำย
ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงควำมสับสน ขำดควำมรักควำมอบอุ่น
1.8 สวัสดิกำรที่ได้รับจำกหน่วยงำน
รวมทั้งเด็กที่ขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดูอันเนื่องมำจำกสำเหตุอื่น
1.3 เด็กเร่ร่อน หมำยถึง เด็กที่ไม่มีบิดำมำรดำหรือผู้ปกครอง
หรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สำมำรถเลี้ยงดูได้จนเป็นเหตุให้เด็ก
คำอธิบำยกลุ่มเป้ำหมำย
(โดยละเอียด)
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

2. สตรีและ
ครอบครัว

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ต้องเร่ร่อนไป
1.4 เด็กถูกทำร้ำย หมำยถึง เด็กทีถ่ ูกล่วงละเมิดทำงร่ำงกำย
ทำงเพศ หรือทำงจิตใจ มีชีวิตอยู่อย่ำงไม่เป็นสุข ระแวง
หวำดกลัว เนื่องจำกถูกทำร้ำยทำรุณ ถูกบีบคั้นกดดันจำกบิดำ
มำรดำ หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น ทำให้มีสภำพร่ำงกำย
จิตใจหรืออำรมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทำงเพศใน
ลักษณะต่ำงๆ จำกบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น
1.5 เด็กที่ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ หมำยถึง เด็กที่เข้ำสู่กำรค้ำ
มนุษย์ในรูปแบบต่ำงๆ ทั้ งกำรค้ำประเวณีหรือกำรแสวงหำ
ประโยชน์ทำงกำมำรมณ์ในรูปแบบอื่น กำรบังคับแรงงำนหรือ
บริกำร กำรเอำลงเป็นทำสหรือกำรกระทำอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ทั้งเพศชำยและหญิง โดยที่ผู้ตกเป็นเหยื่อรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวก็ตำม
2. เยำวชน หมำยถึง เยำวชนที่ เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ ยน
ระหว่ำงประเทศของ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน เป็นเยำวชนที่
มี อำยุ 18 ปี ขึ้นไป ตำมหลั กเกณฑ์ ข้อตกลง พั นธกรณี กรอบ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ที่กำหนดคุณสมบัติเยำวชนภำยใต้
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อพัฒนำเยำวชนในกำร
เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน
สตรีและครอบครัว หมำยถึง บุคคลในครอบครัว
ประกอบด้วย คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉัน
สำมีภริยำ โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม
สมำชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพำอำศัยและ
อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

ข้อมูลพืนฐำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
(Baseline data)
2556
2557
2558
1
2
3
4
2. เยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ
ของ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน เป็นเยำวชนที่มีอำยุ 18
ปีขึ้นไป ตำมหลักเกณฑ์ข้อตกลง พันธกรณี กรอบควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ ที่กำหนดคุณสมบัติเยำวชน
ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อพัฒนำ
เยำวชนในกำรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน โดยในระบบ
ฐำนข้อมูลจะระบุ
2.1 ชื่อ-สกุล
2.2 เพศ
2.3 อำยุ (วัน เดือน ปีเกิด)
2.4 ที่อยู่
2.5 ชื่อโครงกำรแลกเปลี่ยนที่เยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร
2.6 ระยะเวลำในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
2.7 กำรให้บริกำรแก่เยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร

หมำยเหตุ
5

1. สค. มีกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองเบืองต้นแก่ผู้รับบริกำร - ระบบทะเบียนผู้รับกำรสงเครำะห์ในศูนย์
ตำมลักษณะปัญหำ/ตำมควำมต้องกำรของผู้ถกู กระทำฯ โดยให้ กำรเรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 8
ควำมช่วยเหลือแล้วแต่กรณี ได้แก่
แห่ง (สค.)

- กำรให้คำปรึกษำ แนะนำเบื้องต้น
- กำรจัดให้รับกำรรักษำจำกแพทย์

- ระบบทะเบียนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -6
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

(ตำม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550)

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

- กำรประสำนเพื่อขอรับคำแนะนำ ปรึกษำจำก
จิตแพทย์ นักจิตวิทยำ หรือนักสังคมสงเครำะห์
- กำรจัดให้ร้องทุกข์หรือร้องทุกข์แทน
- อื่น ๆ เช่น เข้ำรับกำรสงเครำะห์ในสถำนสงเครำะห์
บ้ำนพักเด็กและครอบครัว และศูนย์พัฒนำกำร
สวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และกำรทำข้อตกลงของทั้งผู้ถูกกระทำ
และผู้กระทำว่ำจะไม่กระทำควำมรุนแรงอีก ส่งไป
ฝึกอำชีพ เป็นต้น

2

หมำยเหตุ

3
4
5
ควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
- ระบบทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมที่
ขึ้นบัญชีไว้ ณ กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว

2. สค. มีระบบฐำนข้อมูลควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
ควำมรุนแรงในครอบครัว www.violence.in.th ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลดังกล่ำว ให้มีกำรเชื่อมโยงเลขบัตรประจำตัว
ประชำชน 13 หลัก ของกลุ่มเป้ำหมำยที่รับบริกำรจำก พม.
โดยมีข้อมูล
- ประเภทควำมสัมพันธ์ของคู่กรณี เช่น บิดำ มำรดำ บุตร
บิดำเลีย้ ง มำรดำเลีย้ ง บุตรเลี้ยง สำมี ภรรยำ ญำติ ปู่ย่ำตำ
ยำย คนรู้จั ก และคนแปลกหน้ำ เป็นต้น
- ข้อมูล ประเภทเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง เช่น กักขังหน่วง
เหนี่ยว กำรละเลยทอดทิ้ง ข่มขืน ทำร้ำยร่ำงกำย และ
หยำบคำย/ตะคอก/ประจำน/ขู่

3. คนไร้ที่พงึ่ และ
ขอทำน

คนไร้ที่พึ่ง – ประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภำวะ
ยำกลำบำกและไม่อำจพึ่งพำบุคคลอื่นได้ เป็นคนไร้ที่พึ่ง ได้แก่

สวัสดิกำรจำกฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยของ พส.
(1) ข้อมูลคนไร้ที่พึ่งทีไ่ ด้รับควำมช่วยเหลือผ่ำน

(1) เชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบกำรจัด
ระเบียบคนขอทำนและคนไร้ที่พึ่ง ให้
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -7
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(1) บุคคลที่ประสบควำมเดือดร้อน หมำยถึง บุคคลสัญชำติไทยที่มี
ควำมยำกลำบำกในกำรดำรงชีพเนื่องจำกเหตุหัวหน้ำครอบครัว
หรือบุคคลที่เป็นหลักในครอบครัว
(ก) ตำย
(ข) ทอดทิ้งสำบสูญหรือต้องโทษจำคุก
(ค) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ำยแรงจนไม่สำมำรถประกอบ
อำชีพได้
(ง) ไม่สำมำรถดูแลครอบครัวได้ดว้ ยเหตุอื่นใด
(2) คนเร่ร่อน หมำยถึง บุคคลสัญชำติไทยที่ออกมำจำกทีพ่ ักอำศัย
เดิม ไม่วำ่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตำมมำอยู่ในที่สำธำรณะ หรือบุคคลที่
ออกมำจำกทีพ่ ักอำศัยเดิมมำตัง้ ครอบครัวหรือมำใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหม่ในทีส่ ำธำรณะ และทั้งสองกลุ่มอำจจะย้ำยที่พักไป
เรื่อยๆ หรืออำศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งในช่วงระยะเวลำหนึ่งเพื่อดำรง
ชีวิตประจำวันในทีส่ ำธำรณะนั้นๆ
(3) บุ คคลซึ่ งอำศัยที่สำธำรณะเป็ นที่ พักนอนชั่วครำว หมำยถึง
บุคคลสัญชำติไทยที่มำทำภำรกิจบำงอย่ำงและไม่มีที่พักอำศัย ไม่มี
เงินเช่ำที่พัก
(4) บุคคลที่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรแต่ยังไร้สัญชำติ หมำยถึง
บุคคลที่ถูกบันทึกทำงทะเบียนรำษฎรของรัฐใดรัฐหนึ่ง แต่มิได้รับกำร
รับรองในสถำนะคนสัญชำติโดยรัฐนั้นหรือรัฐอื่นใด ที่ประสบปัญหำ
กำรดำรงชีพ
(5) บุคคลไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร หมำยถึง คนไร้รัฐซึ่ง
อำจจะเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้ แต่มี
เหตุทำให้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร ทัง้ ของประเทศต้นทำง

ข้อมูลพืนฐำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ
(Baseline data)
2556
2557
2558
1
2
3
4
5
ระบบงำนบริกำรทำงสังคม
ส่งข้อมูลต่อไปยังระบบพัฒนำคุณภำพ
(2) ข้อมูลคนไร้ที่พึ่งทีไ่ ด้รับบริกำรในสถำนคุ้มครองคน
ชีวิตผู้รับบริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้
ไร้ที่พึ่งผ่ำนระบบพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้รับบริกำรใน
ที่พึ่ง ในกรณีที่มีกำรส่งตัวคนขอทำน
สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่
และคนไร้ที่พึ่งไปยังสถำนคุ้มครองฯ
(3) ข้อมูลคนขอทำนและคนไร้ที่พงึ่ ที่ได้รับกำรจัด
และส่งข้อมูลต่อไปยังระบบงำนบริกำร
ระเบียบผ่ำนระบบกำรจัดระเบียบคนขอทำนและ
ทำงสังคม ในกรณีที่มีกำรให้ควำม
คนไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน หรือเครื่อง
(4) กำรจัดทำ Web Service เพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูล
อุปโภคบริโภค
กับ พม.
(2) เพิ่มประสิทธิภำพฐำนข้อมูล
กลุ่มเป้ำหมำยของ พส. ให้สำมำรถใช้
เครื่องสแกนลำยนิ้วมือได้

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -8
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นำหนัก เป้ำหมำย
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และของประเทศไทยทีป่ ระสบปัญหำกำรดำรงชีพ
คนขอทำน
(1) บุคคลที่ขอทรัพย์สนิ ของผู้อื่นโดยมิได้ทำกำรงำนอย่ำงใด
หรือให้ทรัพย์สินสิ่งใดตอบแทน และมิใช่เป็นกำรขอกันในฐำน
ญำติมิตร
(2) บุคคลที่ขับรอง ดีดสีตีเปำ แสดงกำรเล่นต่ำง ๆ หรือกำร
กระทำอยำงอื่นในทำนองเดียวกันนั้น เมือ่ มิไดมีขอตกลง
โดยตรงหรือโดยปริยำยที่จะเรียกเก็บคำฟัง ค่ำดู แตขอ
รับทรัพยสินตำมแตผูฟงผูดูจะสมัครใจให้
คนพิกำร หมำยถึง บุคคลซึ่งมีขอ้ จำกัดในกำรปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงสังคม เนื่องจำกมี
ควำมบกพร่องทำงด้ำน (1) ร่ำงกำยและควำมเคลื่อนไหว (2)
ทำงกำรได้ยิน/สื่อควำมหมำย (3) ทำงกำรเห็น (4) ทำง
สติปัญญำ (5) ทำงจิตใจหรือพฤติกรรม (6) ออทิสติก (7)
ทำงกำรเรียนรู้ ประกอบกับมีอปุ สรรคในด้ำนต่ำงๆและมีควำม
จำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนหนึ่งด้ำนใด
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้ำไป มี
ส่วนร่วมทำงสังคมได้อย่ำงบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตำมประเภทและ
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ประกำศกำหนด และมีบัตรประจำตัว
คนพิกำร ตำมมำตรำ 20 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2556

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

ข้อมูลคนพิกำรที่มีบัตรประจำตัวคนพิกำร โดยแยก
ประเภทควำมพิกำร 7 ประเภท และพิกำรมำกว่ำหนึ่ง
ประเภท เพศอำยุ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ ที่อยู่ และ
สถำนภำพกำรมีชีวิต

2

3

4

หมำยเหตุ
5

1.) กำรบูรณำกำรเพื่อกำรเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนคนพิกำรระหว่ำง
หน่วยงำนอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน น่ำเชื่อถือ และสำมำรถ inquiry
ข้อมูลด้ำนสวัสดิกำรของคนพิกำรต่ำงๆ ที่
ได้รับ อำทิ กรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ ในกำรรับ
สวัสดิกำรเบี้ยควำมพิกำร กรมกำรจัดหำงำน
ในกำรรับสวัสดิกำรด้ำนกำรจ้ำงงำน ข้อมูล
ด้ำนกำรศึกษำของ คนพิกำร กับ
กระทรวงศึกษำธิกำร และข้อมูลด้ำนสุขภำพ
กับกระทรวงสำธำรณสุขหรือ สปสช. เป็นต้น
2.) กำรพัฒนำฐำนข้อมูลคนพิกำรที่
นอกเหนือจำกคนพิกำรตำมประเภทและ
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -9

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

5. ผู้สูงอำยุ

ผู้สูงอำยุที่มสี ัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทีป่ ระสบ
ปัญหำทำงสังคม ได้แก่ ถูกทอดทิ้ง ขำดผู้อุปกำระ ไม่มีที่อยู่
อำศัย ฯลฯ ที่แสดงควำมจำนงขอรับกำรสงเครำะห์ในศูนย์
พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผูส้ ูงอำยุ

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

ผู้สูงอำยุที่รบั บริกำรในศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยุ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์ฯ บ้ำนทักษิณ จ.ยะลำ
2. ศูนย์ฯ จ.สงขลำ จ.สงขลำ
3. ศูนย์ฯ บ้ำนบำงละมุง จ.ชลบุรี
4. ศูนย์ฯ บ้ำนบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
5. ศูนย์ฯ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
6. ศูนย์ฯ วำสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยำ
7. ศูนย์ฯ ธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่
8. ศูนย์ฯ บ้ำนบำงแค กทม.
9. ศูนย์ฯ นครพนม จ.นครพนม
10. ศูนย์ฯ ปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี
11. ศูนย์ฯ ลำปำง จ.ลำปำง

2

หมำยเหตุ

3
4
5
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
ประกำศกำหนดตำมมำตรำ 19/1 ของพ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556
1. ประวัตปิ ระเภทกำรให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุ
ในศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยุสำมำรถเชื่อมโยงเลขประจำตัว
ประชำชน 13 หลักแสดงสถำนะกำร
ให้บริกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
จำนวน 4 ด้ำน ได้แก่
1.1 กำรส่งเสริมสุขภำพ
1.2 กำรพัฒนำฟื้นฟูจิตใจ/อำรมณ์
1.3 อำชีวะบำบัด
1.4 กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม
2. ระบบฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะ
ยำกลำบำกทีไ่ ด้รับควำมช่วยเหลือจำกกรม
ผู้สูงอำยุ
3. ระบบฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุที่มศี ักยภำพที่ขึ้น
ทะเบียนภูมปิ ัญญำผู้สูงอำยุจังหวัด

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -10

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

หมำยเหตุ
5

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -11

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก
สูตรกำรคำนวณ :

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

หมำยเหตุ

4

5

 ขั้นตอน ( Milestone: M) ช่วง: ผลกำรดำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)
ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)
ระดับ ( Level: L)
อันดับ: ผลกำรดำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)
 Hybrid ใช้สูตร................................................................................................................
โครงกำร/แผนงำน

เงื่อนไข :

-

รำยละเอียดข้อมูลพืนฐำน :

-

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :

1. สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรรับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลผลกำร
ดำเนินงำนจำกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรดำเนินงำน กำหนดให้รวบรวมข้อมูล และสรุปผลกำรดำเนินงำน และจัดทำรำยงำนผล รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
ว่ำที่ ร.ต. ศรัณย์ สมำนพันธ์ รองปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ เบอร์ติดต่อ : 0 2659 6437
1. นำงจำรุชำ ลิ้มแหลมทอง ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (สป.พม.) เบอร์ติดต่อ : 0 2202 9008
2. นำงสำวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (ดย.)
เบอร์ติดต่อ : 0 265 01354
3. นำงสำวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (ผส.)
เบอร์ติดต่อ : 0 2642 4336
4. นำงถิรวดี พุ่มนิคม ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (สค.)
เบอร์ติดต่อ : 0 2306 8756
5. นำงละอองดำว สีจนั ทร์แจ้ง ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (พส.)
เบอร์ติดต่อ : 0 2659 6226
6. นำงสำวสุกัญญำ บัวจันทร์ หัวหน้ำศูนย์ข้อมูลคนพิกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (พก.) เบอร์ติดต่อ : 0 2354 3388
* กำรพัฒนำฐำนข้อมูลในอนำคตไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขกำรวัดและประเมินผลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ผู้กำกับดูแลตัวชีวัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

หมำยเหตุ :

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -12

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

หมำยเหตุ

4

5

1.2 ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ (ร้อยละ 5)
91
89
93
กำรพัฒนำสังคม ประชำชนและ 1.2.1 ดัชนีกำรพัฒนำ
2.5
89
115
102
89
76
63
เข้มแข็งพร้อมรับ สถำบันทำงสังคม มนุษย์ (HDI : Ranking)
กำรเปลี่ยนแปลง มีควำมเข้มแข็ง 1.2.2 ดัชนีควำมไม่เสมอ
2.5
0.380
0.360 0.364 0.380
0.550 0.465 0.380 0.295 0.210
และมีภูมิคุ้มกัน ภำคหญิงชำย (Gender
Inequality Index: GII)
คำอธิบำย :
ใช้ผลกำรประเมินจำก Human Development Report 2016 โดย UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
สูตรกำรคำนวณ :
 ขั้นตอน ( Milestone: M) ช่วง: ผลกำรดำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R) ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)

ระดับ ( Level: L)
อันดับ: ผลกำรดำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)
 Hybrid ใช้สูตร................................................................................................................. โครงกำร/แผนงำน
เงื่อนไข :
รำยละเอียดข้อมูลพืนฐำน :
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
หมำยเหตุ

-

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -13

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

1.3 ร้อยละของภำคีเครือข่ำยที่มีคุณภำพ (ร้อยละ 10)
กำรเสริมพลังทำง ภำคีเครือข่ำยมี 1.3 ร้อยละของภำคี
สังคม
ส่วนร่วมในกำร
เครือข่ำยที่มีคุณภำพ
พัฒนำสังคม
อย่ำงสร้ำงสรรค์

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

10

ระดับ
1
2
3
4
5

3

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

-

2,892

15,685

เกณฑ์กำรให้คะแนน

หมำยเหตุ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ขันตอนกำรดำเนินงำน
ภำคีเครือข่ำยนำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ ร้อยละ 80
ภำคีเครือข่ำยนำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ ร้อยละ 100
ภำคีเครือข่ำยเก่ำมีผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับ A และ B ร้อยละ 65
ภำคีเครือข่ำยเก่ำมีผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับ A และ B ร้อยละ 70
ภำคีเครือข่ำยเก่ำมีผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับ A และ B ร้อยละ 75

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -14

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก
คำอธิบำย :

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

หมำยเหตุ
5

ภำคีเครือข่ำย หมำยถึง องค์กร มูลนิธิ ชมรม สมำคม กลุ่ม ศูนย์ประสำนงำน กลไกในรูปคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรด้ำนอำสำสมัครและเครือข่ำย
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคธุรกิจที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ได้ส่งเสริมกำรจัดตั้งขึ้น หรือ ส่งเสริมสนับสนุน หรือ ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
 ภำคีเครือข่ำยเก่ำ หมำยถึง ภำคีเครือข่ำยที่มีกำรนำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ในกำรประเมินตนเองในปีงบประมำณ 2558 และมีกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรดำเนินงำนต่อเนื่องในปีงบประมำณ 2559 จำนวน 4,955 เครือข่ำย
 ภำคีเครือข่ำยใหม่ หมำยถึง ภำคีเครือข่ำยที่ พม.ส่งเสริมกำรจัดตั้งใหม่ และไม่เคยนำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ในกำรประเมินตนเองในปีงบประมำณ
2558 จำนวน 8,210 เครือข่ำย
จำนวน
หมำยเหตุ
ชื่อส่วนรำชกำร
เครือข่ำยที่จะประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภำพ
(N ปี 59)
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
1. คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/ชมรม/สมำคม
8,210
- เครือข่ำยใหม่
(พส.)
ด้ำน พม. และเครือข่ำยระดับต่ำงๆ
- เครือข่ำยที่ พม. ส่งเสริมกำรจัดตั้งใหม่ในปี
2558 -2559
2. องค์กรสำธำรณประโยชน์ /องค์กรสวัสดิกำรชุมชน
500
เครือข่ำยเก่ำ
กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน
3,000
- เครือข่ำยเก่ำ
ครอบครัว (สค.)
- ศพค.ที่ดำเนินกำรร่วมกับ อปท.
ในพื้นที่ตำบลเข้มแข็งไร้ควำมรุนแรง ปี 2559
กรมกิจกำรเด็กและ เยำวชน (ดย.) สภำเด็กและเยำวชน
878
เครือข่ำยเก่ำ
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ (ผส.)
ชมรมคลังปัญญำผูส้ ูงอำยุจงั หวัด
77
เครือข่ำยเก่ำ
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
องค์กำรด้ำนคนพิกำร
500
เครือข่ำยเก่ำ
ชีวิตคนพิกำร (พก.)
(สมำคม/ชมรม/มูลนิธิ (ภำครัฐ เอกชน )
รวม
13,165

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -15

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

หมำยเหตุ
5

 กำรนำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ หมำยถึง ภำคีเครือข่ำยนำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ในกำรประเมินตนเอง
 เครือข่ำยคุณภำพ หมำยถึง เครือข่ำยที่มีผลกำรดำเนินงำน ตำมองค์ประกอบ ดังนี้
1. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ข้อ
1.1 มีโครงสร้ำง บทบำทหน้ำทีก่ ำรดำเนินงำน
1.2 มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมขององค์กรที่สอดคล้องกับภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำสังคม
1.3 มีกำรสรรหำงบประมำณและจัดทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย
1.4 มีสถำนที่ตั้ง สถำนที่ตดิ ต่อประสำนงำนทีช่ ัดเจน
1.5 มีระเบียบ ข้อบังคับ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรบริหำรงำนขององค์กร
2. กำรดำเนินงำนของเครือข่ำย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ข้อ
2.1 มีกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
2.2 มีกำรบูรณำกำรร่วมกับภำคีเครือข่ำย
3. คุณภำพกำรให้บริกำร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ข้อ
3.1 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
3.2 กลุ่มเป้ำหมำยได้รบั ประโยชน์จำกกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
 ระดับคุณภำพเครือข่ำย หมำยถึง ระดับคะแนนรวมจำกกำรที่ภำคีเครือข่ำยนำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ในกำรประเมินตนเอง โดยในกำรให้คะแนน
องค์กรเครือข่ำยประเมินตนเองพิจำรณำจำกองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ คะแนนรวม 100 คะแนน
คุณภำพระดับ A
ค่ำคะแนนกำรประเมินตนเอง
90 - 100
คุณภำพเครือข่ำยระดับ “ดีมำก”
คุณภำพระดับ B
ค่ำคะแนนกำรประเมินตนเอง
75 – 89
คุณภำพเครือข่ำยระดับ “ดี”
คุณภำพระดับ C
ค่ำคะแนนกำรประเมินตนเอง
50 – 74
คุณภำพเครือข่ำยระดับ “พอใช้”
คุณภำพระดับ D
ค่ำคะแนนกำรประเมินตนเอง
0 - 49
คุณภำพเครือข่ำยระดับ“ควรปรับปรุง”

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -16

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

สูตรกำรคำนวณ :

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

หมำยเหตุ

4

5

 ขั้นตอน ( Milestone: M) ช่วง: ผลกำรดำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)
ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)
ระดับ ( Level: L)
อันดับ: ผลกำรดำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (RT – A)
 Hybrid ใช้สูตร.................................................................................................................
 โครงกำร/แผนงำน
สูตรกำรคำนวณ : ร้อยละของภำคีเครือข่ำยที่นำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ (เครือข่ำยเก่ำ+ใหม่)
(ระดับคะแนนที่ 1 และ 2)
จำนวนภำคีเครือข่ำยที่นำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ × 100
จำนวนภำคีเครือข่ำยทั้งหมด

เงื่อนไข :

สูตรกำรคำนวณ : ร้อยละของภำคีเครือข่ำยที่มีกำรประเมินตนเองในระดับ A และ B (เครือข่ำยเก่ำ)
(ระดับคะแนนที่ 3 ถึง 5)
(จำนวนภำคีเครือข่ำยเก่ำที่นำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้ และมีผลกำรประเมินตนเองในปี 2559 ระดับ A + B) × 100
จำนวนภำคีเครือข่ำยเก่ำทั้งหมด
-

รำยละเอียดข้อมูลพืนฐำน :
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
จำนวนเครือข่ำยที่นำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยไปใช้
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :

2556
-

ปีงบประมำณ พ.ศ.
2557
2558
2,892
15,685

 แบบสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กำหนด โดยภำคีเครือข่ำย
นำไปใช้ในกำรประเมินตนเอง
 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -17

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก
ผู้กำกับดูแลตัวชีวัด :

ข้อมูลพืนฐำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
(Baseline data)
2556
2557
2558
1
2
3
4
ว่ำที่ ร.ต. ศรัณย์ สมำนพันธ์ รองปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ เบอร์ติดต่อ : 0 2659 6437

ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นำยอำพร ณ นิโรจน์ ผู้อำนวยกำรกองกิจกำรอำสำสมัครและภำคประชำสังคม
เบอร์ติดต่อ : 0 2659 6280
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 1. นำงณัฐสุรีย์ อนุศำสนัน
หัวหน้ำกลุ่มมำตรกำรและกลไก
โทร
กองกิจกำรอำสำสมัครและภำคประชำสังคม
2. สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ
โทร
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
1. นำงเทพวัลย์ ภรณวลัย
โทร
ผู้อำนำยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
2. นำงภำวินี สุมลตรี
โทร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกิจกำรสภำและเครือข่ำยเด็กและเยำวชน
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ
นำยไพฑูรย์ พัชรอำภำ ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ
โทร
กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
1. นำงอัจฉรำ พุ่มมณีกร ชช.เฉพำะด้ำนครอบครัว รักษำรำชกำร
โทร
ครอบครัว
ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมสถำบันครอบครัว
2. นำงนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
กองส่งเสริมสถำบันครอบครัว
โทร
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ 1. นำงจินตนำ จันบำรุง
โทร
ชีวิตคนพิกำร
ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิกำรคนพิกำร
2. นำงสำวสิริณัฎฐ์ อ่อนไสว นักสังคมสงเครำะห์ชำนำญกำร

หมำยเหตุ :

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

หมำยเหตุ
5

: 0 2659 6160
: 0 2659 6303
: 0 2651 6481
: 0 2255 5850-7 ต่อ150
: 0 2642 4339
: 0 2642 7748
: 0 2642 7748
: 0 2354 3812

ตำมแบบประเมินเครือข่ำยแนบท้ำย

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -18

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน

หมำยเหตุ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.4. ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รบั กำรพัฒนำศักยภำพมีคุณภำพชีวิตทีด่ ีขึ้น (ร้อยละ 20)
พัฒนำศักยภำพ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย
พร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลง

ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย
สำมำรถ
ดำรงชีวิตได้อย่ำง
มีคุณภำพ

1.4. ระดับควำมสำเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักกลุ่มเป้ำหมำยที่
ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพมีคุณภำพชีวิต
ที่ดีขึ้น
กำรคำนวณคะแนน

20

3

-

-

ตัวชีวัด
- ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งได้รับกำรพัฒนำศักยภำพมีสมรรถภำพดีขึ้น
- ร้อยละของคนขอทำนที่สำมำรถกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชน
- ร้อยละของรำษฎรบนพืน้ ทีส่ ูงทีม่ ีรำยได้จำกกิจกรรมที่ได้รบั กำรอบรม
รวม
คำอธิบำย :

-

นำหนัก
0.35
0.35
0.30
1.00

1
73.98
5
76

เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4
75.98 77.98 79.98
7
9
11
78
80
82

5
81.98
13
84

กลุ่มเป้ำหมำย หมำยถึง ประชำชนที่ได้รบั บริกำรตำมภำรกิจของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประกอบด้วย คนไร้ที่พึ่ง คนขอทำน และรำษฎรบนพืน้ ทีส่ ูง
จำนวน 15,874 คน จำกโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
- คนไร้ที่พึ่ง ตำม พ.ร.บ. กำรคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 จำนวน 3,040 รำย ที่อยู่ในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง
- คนขอทำนชำวไทย ตำม พ.ร.บ. ควบคุมกำรขอทำน พ.ศ. 2484 จำนวน 234 รำย ที่อยู่ในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ 11 แห่ง
- รำษฎรบนพืน้ ที่สงู ที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมอำชีพรำยได้ครัวเรือนบนพื้นที่สูงด้วยกำรปลูกพืชเศรษฐกิจจำนวน 12,600 คน
กำรพัฒนำศักยภำพ หมำยถึง กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมภำรกิจของกรมฯ ในด้ำนกำรให้ควำมรู้กำรบำบัดฟื้นฟูพัฒนำเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย

ได้รับบริกำรที่เหมำะกับสภำพปัญหำดังนี้
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -19

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

หมำยเหตุ
5

- คนไร้ที่พึ่งได้รับกำรประเมินสมรรถภำพด้ำนกำย จิต สังคม และเข้ำร่วมกิจกรรมบำบัด/ฟื้นฟู/พัฒนำ ตำมแผนฟื้นฟูสมรรถภำพรำยบุคคล (IRP) โดย
ดำเนินกำรประเมินอย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อรอบปีงบประมำณ คือ ครั้งแรก ณ ช่วงแรกเข้ำหรือต้นปีงบประมำณ และครั้งสุดท้ำย ณ วันสิ้นปีงบปร ะมำณ
หรือวันจำหน่ำยออก
- คนขอทำน เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรดำรงชีวิตได้เอง
- รำษฎรบนพื้นที่สูง ได้รับกำรอบรมให้มีควำมรู้เสริมสร้ำงควำมสำมำรถตำมหลักสูตรที่โครงกำรกำหนด
 มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน หมำยถึงกำรที่กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และทำให้กลุ่มเป้ำหมำยมีเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น ตำมเกณฑ์แต่
ละโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
- คนไร้ที่พึ่ง วัดจำกสมรรถภำพที่ดีขึ้น มีผลคะแนนกำรประเมินภำพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมำณหรือก่อนจำหน่ำยออกเท่ำเดิม (กรณีผลคะแนนครั้งแรกเต็ม)
หรือสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกำรประเมินครั้งแรก
- คนขอทำน วัดจำกกำรกลับคืนสู่ครอบครัว หรือชุมชน
- รำษฎรบนพื้นที่สูง วัดจำกกำรมีรำยได้จำกกิจกรรมที่เข้ำรับกำรอบรม
สูตรกำรคำนวณ :

 ขั้นตอน ( Milestone: M)  ช่วง: ผลกำรดำเนินงำนยิง่ มำกยิ่งดี (Range: R)  ช่วงและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงค์ (R – A)
 ระดับ ( Level: L)
 อันดับ: ผลกำรดำเนินงำนยิง่ น้อยยิ่งดี (Rating: RT)  อันดับและเทียบตำมบัญญัตไิ ตรยำงค์ (RT – A)
 Hybrid ใช้สูตร................................................................................................................
 โครงกำร/แผนงำน
จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับพัฒนำศักยภำพมีคุณภำพชีวิตที่ดขี ึ้น x100
จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทั้งหมด

เงื่อนไข :

เก็บข้อมูลคนไร้ที่พึ่งที่มีสภำวะด้ำนกำยจิตสังคมไม่เป็นภำระในกำรดำเนินกิจวัตรประจำวันสำมำรถเข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพและเข้ ำร่วม
กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพครบตำมระยะเวลำที่กำหนดทัง้ นี้คนไร้ที่พึ่งที่เข้ำรับบริกำรในปีงบประมำณพ.ศ. 2559 จะเก็บข้อมูลเฉพำะผูไ้ ด้รับกำรประเมิน
สมรรถภำพครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 – เดือนมีนำคม 2559

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -20

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก
รำยละเอียดข้อมูลพืนฐำน :

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :

ผู้กำกับดูแลตัวชีวัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล/เบอร์โทร

หมำยเหตุ

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

ข้อมูลพืนฐำนประกอบตัวชีวัด

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1
หน่วยวัด

หมำยเหตุ

2
3
4
5
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ.
2556
2557
2558
75.78
80.19
9.09
-

ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งได้รับกำรพัฒนำศักยภำพมีสมรรถภำพดีขึ้น
ร้อยละ
ร้อยละของคนขอทำนที่สำมำรถกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชน
ร้อยละ
ร้อยละของรำษฎรบนพืน้ ที่สูงทีม่ ีรำยได้จำกกิจกรรมที่ได้รับกำรอบรม ร้อยละ
1.เอกสำรสรุปข้อมูลแสดงผลกำรประเมินสมรรถภำพเปรียบเทียบครั้งแรกกับครั้งที่สอง
2.แบบประเมินสมรรถภำพครั้งแรกของกลุ่มเป้ำหมำย/ เอกสำรแสดงผลกำรประเมินสมรรถภำพ ครั้งที่สองของกลุ่มเป้ำหมำย
3.เอกสำรสรุปข้อมูลคนขอทำนที่สำมำรถกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชน
4.ทะเบียนรำยชื่อคนขอทำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
5.แบบติดตำมผลเพื่อวัดรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกควำมรู้ทไี่ ด้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
นำงนุชนำฏ ผำดสุวรรณเดช โทร : 0 2659 6313
นำยภักดี พวงจิตร
โทร : 0 2306 8869
นำยกันย์ บัวชื่น
โทร : 0 2659 6276
นำยณัฐพงษ์ แก้วสุวรรณ โทร : 0 2659 6276
นำงสำวอมรรัตน์ นิลบรรพต โทร : 0 2659 6140
นำงสำววิมล กลำงประพันธ์ โทร : 0 2354 3988
เก็บข้อมูลจำกคนขอทำนทุกคนที่เข้ำสู่กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรกลับคืนสู่ครอบครัว หรือชุมชน ซึ่งจำนวนอำจเปลีย่ นแปลงเมื่อสิ้น ปีงบประมำณ

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -21

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

1.5 ระดับควำมสำเร็จในกำรผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ร้อยละ 10)
พัฒนำระบบกำร ประชำชน
1.5 ระดับควำมสำเร็จใน
10
3
1
2
3
จัดบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย
กำรผลักดันข้อเสนอเชิง
สวัสดิกำรสังคม ได้รับบริกำร
นโยบำยในกำรจัด
และกำรพัฒนำ สวัสดิกำรสังคมที่ สวัสดิกำรสังคม
สังคมให้มี
มีมำตรฐำน มี
คุณภำพ
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น
ระดับ
ขันตอนกำรดำเนินงำน
1 มีกำรประชุมจัดทำร่ำงข้อเสนอเชิงนโยบำย
2 ข้อเสนอเชิงนโยบำยผ่ำนกำรพิจำรณำของอนุกรรมกำรนโยบำยและแผน
3 ข้อเสนอเชิงนโยบำยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ
4 นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
5 มอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอเชิงนโยบำยไปดำเนินกำร และรำยงำนผล
คำอธิบำย :

สูตรกำรคำนวณ :

หมำยเหตุ

4

5

4

5

กำรผลักดัน หมำยถึง กำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรที่ทำให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบำย
ข้อเสนอเชิงนโยบำย หมำยถึง แผนยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564ที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติมีมติ
เห็นชอบและมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินกำร ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย องค์กรสำธำรณประโยชน์ องค์กรสวัสดิกำร
ชุมชน
 ขั้นตอน ( Milestone: M) ช่วง: ผลกำรดำเนินงำนยิง่ มำกยิ่งดี (Range: R) ช่วงและเทียบตำมบัญญัตไิ ตรยำงค์ (R – A)
ระดับ ( Level: L)
 อันดับ: ผลกำรดำเนินงำนยิง่ น้อยยิ่งดี (Rating: RT) อันดับและเทียบตำมบัญญัตไิ ตรยำงค์ (RT – A)
 Hybrid ใช้สูตร................................................................................................................. โครงกำร/แผนงำน
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -22

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก
เงื่อนไข :

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556
2557
2558
เกณฑ์กำรให้คะแนนในระดับ 5 เก็บข้อมูลและรำยงำนผลภำยในเดือนตุลำคม 2559

รำยละเอียดข้อมูลพืนฐำน :
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :

1. รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำน
2. รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรนโยบำยและแผน
3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ส.ค.
4. หนังสือมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ผู้กำกับตัวชีวัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นำยสุเมธ ทรำยแก้ว
โทร 0-2659-6176
นำงสำวภัทรำวดี คงวงศ์
โทร 0-2659-6302
นำงเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์ โทร 0-2659-6303
นำงสำวกิติยำ วงศ์ทอง
โทร 0-2659-6303

หมำยเหตุ

-

มิติภำยนอก: กำรประเมินคุณภำพ (ร้อยละ 10)
ประเด็น
Positioning/
ยุทธศำสตร์/
ตัวชีวัด
จุดเน้น
ภำรกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2: ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559
10

75

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556 2557 2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1
65

2
70

3
75

4
80

หมำยเหตุ
5

หมำยเหตุ
5
85

-งำนบริกำร : กำรรับรอง
องค์กรสวัสดิกำรชุมชน

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -23
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มิติภำยใน: กำรประเมินประสิทธิภำพ (ร้อยละ 15)
ประเด็น
Positioning/
ยุทธศำสตร์/
ตัวชีวัด
จุดเน้น
ภำรกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 3: กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ
3.1 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุน

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556 2557 2558

1

2

3

4

5

เกณฑ์กำรให้คะแนน

หมำยเหตุ

5
2.5

81

67.77 65.82 65.75

75

78

81

84

87

3.2 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยภำพรวม

2.5

92

90.48 88.96 92.35

88

90

92

94

96

ตัวชี้วัดที่ 4: กำรประหยัดพลังงำน
4.1 ด้ำนไฟฟ้ำ

2.5
1.25

3

4.2 ด้ำนน้ำมันเชื้อเพลิง

1.25

3

ตัวชี้วัดที่ 5: กำรประหยัดน้ำ
(ไม่มีตัวชีว้ ัดนี้ ค่ำน้ำหนักนำไปรวม
กับตัวชี้วัดที่ 4)

2.5

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ประเมินผลตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่
สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
ประเมินผลตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่
สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
ประเมินผลตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่
สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
ประเมินผลตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่
สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
-กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ได้
เช่ำอำคำรมหำนครยิปซั่ม
ถนนศรีอยุธยำแขวงพญำ
ไท เขตรำชเทวี กทม.
เป็นสถำนที่ตั้งสำนักงำน
บนชัน้ 10, 20 และ 21
โดยซึ่งมีค่ำน้ำรวมอยู่ใน
ค่ำเช่ำอำคำรดังกล่ำวด้วย
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร -24
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
ภำรกิจหลัก

Positioning/
จุดเน้น

ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 6: กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ
ภำครัฐ

มิติภำยใน: กำรพัฒนำองค์กำร (ร้อยละ 10)
ประเด็น
Positioning/
ยุทธศำสตร์/
ตัวชีวัด
จุดเน้น
ภำรกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 7: กำรพัฒนำสมรรถนะ
องค์กำร
ตัวชี้วัดที่ 8: ระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559
5

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556 2557 2558

3

นำหนัก เป้ำหมำย
(ร้อยละ) ปี 2559

ข้อมูลพืนฐำน
(Baseline data)
2556 2557 2558

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1
1

2
2

3
3

4
4

หมำยเหตุ
5
5

ประเมินผลตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่
สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด

เกณฑ์กำรให้คะแนน

5

3

1
1

5

3

1

หมำยเหตุ

2
2

3
3

4
4

5
5

2

3

4

5

ประเมินผลตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่
สำนักงำน ก.พ.ร.
กำหนด
ประเมินผลตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่
สำนักงำน ก.พ.ร.
กำหนด
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