แผนปฏิบัติงานประจําป 2564
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝายบริหารงานทั่วไป
แผนงาน : พื้นฐานดานการแกไขปญหาความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสรางการเติบโต
จากภายใน
ผลผลิต : ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
งานดานสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กิจกรรม : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร
งบดําเนินงาน
1 คาวัสดุคอมพิวเตอร
2.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- รายงานความตองการ
- ขออนุมัติจัดซื้อ / ตรวจรับพัสดุ
- ขออนุมัติเบิกเงิน
กิจกรรมหลัก : อํานวยการและ
สนับสนุนงานดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
3.จางเหมาบริการแกเจาหนาที่ระบบงาน
คอมพิวเตอรเปนรายเดือนตามอัตราที่กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติ / รายงานผลการจาง
- ทําสัญญา
- ดําเนินการจาง
- เบิกจายงบประมาณ
แผนงาน : การจัดการปญหาแรงงาน

เปาหมาย
พื้นที่ งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ (บาท)

จังหวัด

1

สนง.พมจ.ชพ.
สนง.พมจ.ชพ.

คน

1

สนง.พมจ.ชพ.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นางปญาณิศ/
นางยาวเรศ

นางปญาณิศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตางดาวและการคามนุษย
กิจกรรมหลัก : การพัฒนากลไกเชิงนโยบาย
และการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
4.จางเหมาเจาหนาที่ ศปคม.จังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติ / รายงานผลการจาง
- ทําสัญญา
- ดําเนินการจาง
- เบิกจายงบประมาณ
ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกการ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนงานดาน
การคุมครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว
5.จางเหมาเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการ
เพื่อปองกันการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติ / รายงานผลการจาง
- ทําสัญญา
- ดําเนินการจาง
- เบิกจายงบประมาณ
6.ผูชวยปฏิงานการเงินและบัญชี /
พนักงานขับรถยนต / พนักงานทํา
ความสะอาด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติ / รายงานผลการจาง

เปาหมาย
พื้นที่ งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ (บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

คน

1

สนง.พมจ.ชพ.

นางปญาณิศ

คน

1

สนง.พมจ.ชพ.

นางปญาณิศ

คน

3

สนง.พมจ.ชพ.

นางปญาณิศ

170
000

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ทําสัญญา
- ดําเนินการจาง
- เบิกจายงบประมาณ
7.จางเหมาบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติ
งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดเพื่อบันทึกขอมูลผูมาลง
ทะเบียนฯ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติ / รายงานผลการจาง
- ทําสัญญา
- ดําเนินการจาง
- เบิกจายงบประมาณ
8.งานพัสดุ / ครุภัณฑ
8.1 เชาทรัพยสินอื่น (อาคารพัสดุ)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติตอสัญญาเชา
- ทําสัญญา
- ดําเนินการเชา
8.2 คาสาธารณูปโภค
8.3 งานจัดซื้อจัดจาง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
- จัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุ /
ครุภัณฑ
9.งานตรวจครุภัณฑประจําป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจําป
- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

เปาหมาย
พื้นที่ งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ 000
(บาท)

คน

1

000
000
สนง.พมจ.ชพ. 0

เดือน

12

สนง.พมจ.ชพ.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นางปญาณิศ

นางปญาณิศ

นางปญาณิศ/
นางเยาวเรศ

ครั้ง
ครั้ง

สนง.พมจ.ชพ.
ทุกครั้ง สนง.พมจ.ชพ.
นางปญาณิศ/
นางเยาวเรศ

ครั้ง

1

สนง.พมจ.ชพ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ประจําป
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริงกรณีพัสดุชํารุด
- แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง / จําหนาย
- รายงานผลการจําหนาย
10.งานงบประมาณ / การเงิน / บัญชี
10.1 ตรวจสอบการเงินงบประมาณ
10.2 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ดําเนินการเบิกจายผานระบบ GFMIS
- จายเงินตามใบสําคัญ
- จัดเก็บรวบรวมใบสําคัญ
- รายงานผลการเบิกจาย
- รายงานงบประมาณคงเหลือ
11.งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมขาราชการ/เจาหนาที่ชี้แจง
รายละเอียด
- จัดวางระบบการควบคุม
- ติดตามผลการควบคุม
- รายงานผลการควบคุม
- รายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุม
12.งานธุรการ / สารบรรณ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ลงทะเบียนรับหนังสือของ สนง.
- นําเสนอเพื่อพิจารณา
- แจกจายกลุม/ผาย เพื่อดําเนินการ

เปาหมาย
พื้นที่ งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ (บาท)
ครั้ง

1

สนง.พมจ.ชพ.

ครั้ง

1

สนง.พมจ.ชพ.

ครั้ง

1

สนง.พมจ.ชพ.

ครั้ง
ครั้ง

ที่รับแจง สนง.พมจ.ชพ.
โอนเงิน สนง.พมจ.ชพ.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นางเยาวเรศ
นางสมคิด
ปญาณิศ

นางปญาณิศ

วัน

ทุกวัน สนง.พมจ.ชพ.

นายสุพัฒน /
นางปญาณิศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- รางโตตอบหนังสือ
- จัดเก็บหนังสือ
13. งานวันลาของขาราชการ / จนท.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ตรวจสอบวันลา
- ลงทะเบียนคุมวันลา
- รายงานวันลา
14. งานการประชุมประจําเดือนของสนง.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม
- จัดประชุม / บันทึกรายงานการประชุม
- รายงานผลการจัดประชุม
15.งานติดตามทวงหนี้เงินกูยืม ทปศ.
งานติดตามทวงหนี้โครงการเลิกจางวางงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- รวบรวมรายชื่อลูกหนี้ที่คางชําระ
- ตรวจสอบความถูกตองของเงินที่กูยืม
- ทําหนังสือทวงถามใหชําระหนี้
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการชําระหนี้
- รายงานการชําระหนี้ใหสวนกลางทราบ

เปาหมาย
พื้นที่ งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ (บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

เดือน

12

สนง.พมจ.ชพ.

นางเยาวเรศ/
นางปญาณิศ

เดือน

12

สนง.พมจ.ชพ.

นางเยาวเรศ/
นางปญาณิศ

ครั้ง

3

สนง.พมจ.ชพ.

นางสาวปยนุช
นางปญาณิศ

แผนปฏิบัติงานประจําป 2564
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุมนโยบายและวิชาการ
ผลผลิต : ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
การพัฒนางานดานสังคม
1.โครงการวิเคราะหและจัดทํา
รายงานสถานการณทางสังคม
กิจกรรม
1.1 การจัดทํารายงานสถานการณ
ทางสังคมจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- การจัดทํารายงานสถานการณทาง
สังคมจังหวัด (จัดประชุมชี้แจงฯ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวบรวม
ขอมูล บันทึกและประมวลผล
- จัดสงขอมูลใหสวนกลาง
- จัดทํารายงานสถานการณทาง
สังคมจังหวัด สนับสนุนหนวยงาน
ในจังหวัดใหใชประโยชน
2 โครงการประชารัฐรวมใจ
เฝาระวังปญหาทางสังคม
กิจกรรม การเฝาระวังทางสังคมตอ
กลุมเปาหมายระดับพื้นที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- สวนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความรู ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานฯ

เปาหมาย
พื้นที่
งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
(บาท)

เลม

1

ประเด็น
การเฝา
ระวัง
ปญหาใน
พื้นที่

1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

อรัญญา/
นิตยาพร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
พื้นที่
งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
(บาท)

- สนง.พมจ.รวมดําเนินงานกับ อปท.
เพื่อใหมีการเฝาระวังปญหาทางสังคม
ในพื้นที่ระดับตําบล
- สรุปผลการดําเนินงานและเขารวม
ประชุมวิพากษผลเพื่อจัดทํารายงาน
ในภาพรวม
พัฒนานโยบายและแผนดาน พม.
3.การบูรณาการจัดทําแผนดานสังคมหนวยงาน
จังหวัด
ดานสังคม
งบดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- รวบรวมแผนงาน/โครงการ จาก
หนวยงานดานสังคม ประจําป 2563
- ขออนุมัติหลักการ
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดาน
สังคม
- ประชุมจัดทําแผนดานสังคม
- จัดทํารูปเลมแผนดานสังคม
- รายงานผลการดําเนินงาน
4.จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ชุด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองราย
บุคคล
- ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด
5.งานประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ (ITA)
6.งานดานการสงเสริมความรับผิดชอบ

1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

จังหวัดชุมพร

อรัญญา/
นิตยาพร

สนง.พมจ.ชพ.

อรัญญา/
นิตยาพร

อรัญญา/
นิตยาพร
อรัญญา/

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตอสังคมภาคธุรกิจ (CSR)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประสานองคกรภาคธุรกิจตาม
รายชื่อในทําเนียบ
- แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนฯ
- ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการ
สงเสริมฯ
- จัดตั้งศูนยสงเสริมความรับผิดชอบ
ตอสังคมภาคธุรกิจ (CSR)
7. งานคัดเลือกเด็กดีเดน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธการรับสมัคร
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนจังหวัด
- สงผลงานเด็กและเยาวชนดีเดนให
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
- จัดทําเกียรติบัตรใหเด็กและเยาวชน
ที่เขารับการพิจารณาการคัดเลือก
8. งานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธการรับสมัคร
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนจังหวัด
- สงผลงานเด็กและเยาวชนดีเดนให
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
- จัดทําเกียรติบัตรใหเด็กและเยาวชน
ที่เขารับการพิจารณาการคัดเลือก
9.การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

เปาหมาย
พื้นที่
งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
นิตยาพร

ชุด

1

สนง.พมจ.ชพ.

อรัญญา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
พื้นที่
งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
(บาท)

ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดทําแผนพัฒนาองคกร
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
10.มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของ ตัวชี้วัด
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมเจาหนาที่หนวยงาน เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
- มอบหมายหนาที่การปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด
- เก็บรวบรวมหลักฐาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
11.รายงานการตรวจราชการของ ไตรมาส
ผูตรวจราชการกระทรวงฯ พม.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติประชุมหนวยงาน สังกัด
กระทรวงฯ พม.ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
- เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
- จัดประชุม
- รวบรวมผลการดําเนินงานจาก
กลุม/ฝาย หนวยงานที่เกี่ยวของ
- บันทึกขอมูลตามแบบฟอรม
- จัดทําเปนรูปเลม
- รายงานผลการดําเนินงาน
12.จัดทําผลการดําเนินงานสํานักงาน เลม
ประจําป

3

1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

สนง.พมจ.ชพ.

อรัญญา/
นิตยาพร

หนวยงาน
สังกัด พม.

อรัญญา/
นิตยาพร

ทัศนีย

เปาหมาย
พื้นที่
งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
(บาท)
13.จัดทําขาวประชาสัมพันธสํานักงาน ฉบับ
12
พมจ. ประจําเดือน
14.จัดทําอินโฟกราฟฟก ขาวประจําวัน
(ภารกิจงานประจําวัน)
15.บันทึกขอมูลผูมาใชบริการ
สํานักงานประจําเดือน
16.ปรับปรุงเว็บไซตสํานักงาน
ประจําวัน
17.งบดําเนินงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมระดับจังหวัด คณะทํางานภายใต
ก.ส.จ.และคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดประชุมคณะกรรมการ กสจ.
1 ครั้ง 24 คน สน.พมจ.ชพ.
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยว 3 ครั้ง 18 คน สน.พมจ.ชพ.
ของ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคกรสวัสดิการสังคม
- สงเสริมและสนับสนุนองคการ
สวัสดิการสังคมองคกรสวนทองถิ่น
และองคกรอื่น ๆ ใหมีสวนรวมในการ
จัดสวัสดิการสังคม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
ทัศนีย
ทัศนีย
ทัศนีย
ทัศนีย
อรัญญา/ยุวดี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
พื้นที่
งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต
ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชน
ไดรับการสรางความพรอมและสงเสริม
โอกาสทางการศึกษา
1.โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย
1.1จัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
จํานวน 2 ครั้ง/ป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
-ขออนุมัติจัดประชุมคณะอนุฯ ครั้งที่ 1
-ขออนุมัติจัดประชุมคณะอนุฯ ครั้งที่ 2
-แจงคณะอนุฯ ผูเขารวมประชุม
-ดําเนินการจัดประชุม
-รายงานผลการดําเนินงาน
1.2.จัดอบรมสัมมนาผูดําเนินการกิจการ
พี่เลี้ยง ผูปกครองในสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน
- จัดอบรมฯ จํานวน 1 ครั้ง/ป
- จัดสัมมนาฯ จํานวน 1 ครั้ง/ป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
-ขออนุมัติโครงการอบรม
-แจงประสานเชิญวิทยากร
เครือขายผูเขาอบรม
-ดําเนินโครงการจัดอบรม
-รายงานผลการดําเนินงาน
2. จัดซื้ออาหารเสริมและสื่อพัฒนา
การเด็ก
ขั้นตอนการดําเนินงาน

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

คน

40

งบประมาณ
(บาท)

แผนปฏิบัติงานประจําป 2564
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร
เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
มี.ค.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

พสธร/นิภาพร

พสธร/นิภาพร

คน
คน

30
30

โรงแรม
เอกชนใน
พื้นที่จ.ชุมพร

คน

276

พื้นที่จ.ชุมพร

พสธร/นิภาพร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
-แจงผูดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก
แจงความประสงคในการขอรับ
-ดําเนินการแจงความประสงคแก
ฝายบริหารจัดซื้อ
-แจงสถานรับเลี้ยงเด็กรับสื่อ
ผลผลิต : โครงการสงเสริมการเขาถึง
สิทธิ สวัสดิการและสรางความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต
กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการเขาถึง
สิทธิผูสูงอายุ
3.โครงการสนับสนุนการจัดการศพ
ผูสูงอายุตามประเพณี
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
และคุณสมบัติของผูสูงอายุที่เสียชีวิต
- แจงผลการตรวจสอบตอผูยื่นคําขอ
ใหความชวยเหลือ
- ใหความชวยเหลือผานชองทางโดยวิธี
โอนเงินผานระบบ KTB Corporate
Online
- บันทึกขอมูลลงในระบบ
- รายงานผลการชวยเหลือทางอีเมล
ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและ
ศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสราง
ครอบครัวเขมแข็ง
กิจกรรมหลัก : เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกลไกดานครอบครัวในระดับพื้นที่
4.โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาศักยภาพครอบครัวประสบภาวะ
ยากลําบาก
แนวทางการดําเนินงาน
1. สนับสนุนงบบริหารจัดการให พมจ.
ขับเคลื่อนงานดานครอบครัว

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

ราย

ผูสูงอายุ
ที่เสียชีวิต

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

พสธร/มัณฑนา

พสธร/ณัฐกฤตา

ครั้ง
ครั้ง

1
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. พัฒนาทีมวิทยากรดานครอบครัว
ระดับจังหวัด
3. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัว (สนับสนุน ศพค.)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.ประชาสัมพันธใหอปท.เขียนโครงการ
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ
2.รวบรวมโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ
และตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
3.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงิน
อุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและครอบครัว
4.สงเอกสารโครงการฯ เพื่อขอรับ
เงินอุดหนุนฯ จากกรมกิจการสตรีและ
ครอบครัว
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิต : ประชากรเปาหมายมีสวนรวม
ในกระบวนการเสริมสรางครอบครัว
เขมแข็ง
กิจกรรมหลัก : กําหนดและขับเคลื่อน
นโยบายดานการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว
5.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรครอบครัว
5.1 กิจกรรมสํารวจสถานการณความ
เขมแข็งของครอบครัว
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- คัดเลือกพื้นที่เก็บขอมูลสถานการณ
ความเขมแข็งของครอบครัว
- ชี้แจงการสํารวจและบันทึกขอมูลและ
แจงใหพื้นที่ดําเนินการสํารวจ
- จัดจางผลิตแบบ/สํารวจ/บันทึก
- ตรวจสอบผลการบันทึกขอมูลทาง

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
ครั้ง
1

ครัง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

พื้นที่อปท.
78 แหง
ในพื้นที่
จ.ชุมพร

พสธร/ณัฐกฤตา

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
http:://stat.thaifamily.in.th
- รายงานผลการเบิกจายและการ
สํารวจตามแบบฟอรมที่กําหนด
5.2 กิจกรรมวันแหงครอบครัวระดับ
จังหวัด
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกครอบครัว
รมเย็น ประจําป 2564
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.ประชาสัมพันธใหอําเภอทุกอําเภอ
อปท.ทุกแหง และเครือขายพิจารณา
พิจารณาคัดเลือกครอบครัวรมเย็น
เสนอจังหวัด
2.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกครอบครัวรวมเย็นระดับจังหวัด
3.สงผลการคัดเลือกครอบครัวรมเย็น
ใหกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พิจารณา
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานวันแหง
ครอบครัวระดับจังหวัด ประจําป 2564
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.ขออนุมัติจัดกิจกรรมงานวันแหง
ครอบครัว
2.แจงเครือขายเขารวมกิจกรรม
3.ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ใหความรูดานครอบครัวและ
ประชาสัมพันธใหสังคมตระหนักถึง
ความสําคัญของครอบครัวแกเครือขาย
ตางๆ
4.รายงานผลการจัดกิจกรรมให
กรมกิจการสตรีและครอบครัวทราบ
5.3 กิจกรรมขับเคลื่อนกลไกการ
สงเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด
จัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการ

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

1
พสธร/ณัฐกฤตา

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

คน
ครั้ง

60
1

ครั้ง

1

ครั้ง

2

พสธร/ณัฐกฤตา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด
ประจําป 2562 อยางนอย 2 ครั้ง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1)ขออนุมัติจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด
2)แจงคณะอนุกรรมการเขารวมประชุม
3)ดําเนินการจัดประชุมฯ
4)รายงานผลการจัดประชุมให
กรมกิจการสตรีและครอบครัวทราบ
6. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุม
สมัชชาสตรีระดับจังหวัด
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ดําเนินการประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
6.1 กิจกรรมขับเคลื่อนสมัชชา
ครอบครัวระดับจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม
และพัฒนาครอบครัวจังหวัด
- วิเคราะหกลุมเครือขายผูมีสวนไดเสีย
- จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัด
6.2 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุม
สมัชชาสตรีระดับจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ดําเนินการประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

ครั้ง

1

คน
ครั้ง
ครั้ง

22
1
1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

พสธร/ณัฐกฤตา

สนง.พมจ.ชพ.

พสธร/ณัฐกฤตา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
7.กิจกรรมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ดําเนินการประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
8.โครงการสงเสริมบทบาทสตรีในการ
มีสวนรวมพัฒนาประเทศ
8.1 จัดกิจกรรมในวันสตรีสากล
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติจัดประชุม
- แจงเครือขายเขารวมประชุม
- ดําเนินการประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
8.2 สนับสนุนเงินอุดหนุนเครือขายสตรี
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- แจงเครือขายสตรี 8 อําเภอ เขียน
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ
- รวบรวมโครงการพิจารณาตรวจ
สอบความถูกตองเบื้องตน
- ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
พิจารณาเงินอุดหนุนโครงการฯ
- สงโครงการฯใหกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต
ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาชวนน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามชวงวัย
9.โครงการงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด

เปาหมาย
พื้นที่
งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
(บาท)
ครั้ง
1 สนง.พมจ.ชพ.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
พสธร/ณัฐกฤตา

พสธร/ณัฐกฤตา
ครั้ง

1

สนง.พมจ.ชพ.

พสธร/ณัฐกฤตา
เครือขาย

1

พื้นที่จ.ชุมพร

อติชาต/ศุจีพร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกขอมูลตามแบบฟอรมฯลง
ลงในระบบ
แผนงาน : ยุทธศาสตรเสริมสราง
สวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
ผลผลิต : โครงการชวยเหลือคุมครอง
ผูประสบปญหาทางสังคม
กิจกรรมหลัก : สงเสริม ประสาน
และดําเนินการชวยเหลือผูประสบ
ปญหาทางสังคม
10.โครงการชวยเหลือคุมครอง
ผูประสบปญหาทางสังคม
- งบดําเนินงาน
- งบอุดหนุน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- รับคําขอความชวยเหลือ
- วิเคราะหคํารองและพิจารณาให
การชวยเหลือตามความจําเปนเรงดวน
- ขออนุมัติชวยเหลือตามระเบียบฯ
- แจงผลการพิจารณาชวยเหลือ
ใหผูขอรับการสงเคราะหทราบ
- ประสาน อปท.ทราบ
- สรุปผลการดําเนินงาน
ผลผลิต : ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
การพัฒนางานดานสังคม
กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอและ
พัฒนานโยบายและแผนดาน พม.
11.โครงการชวยเหลือคุมครอง
ผูประสบปญหาทางสังคม
งบดําเนินงาน (กตร.)
แผนงานบูรณาการ การจัดการปญหา
แรงงานตางดาวและการคามนุษย
กิจกรรมหลัก : การพัฒนากลไกเชิง

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

ราย

500

8 อําเภอ
ในจังหวัด
ชุมพร

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายอรรถชัย

นายอรรถชัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่กอใหเกิดการขับเคลื่อน
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
งบดําเนินงาน
กิจกรรม :
12.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ศปคม. จังหวัด
- คาใชจายในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดทําแผนการประชุม
- ขออนุมัติจัดประชุมตามแผน
- ดําเนินการตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานกระทรวง
13. จัดทํารายงานสถานการณและการ
ดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การคามนุษยของจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- รวบรวมขอมูล/สถิติจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
- จัดทํารายงานสถานการณและผล
การดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การคามนุษย ประจําป 2561
- เสนอคณะอนุกรรมการ ศปคม.
จังหวัดเพื่อทราบ และใชเปนขอมูล
ประกอบการวางแผน/จัดทําแผน
ปฏิบัติการในระดับจังหวัด
- รายงานผลถึง กคม.เพื่อนํามา
วิเคราะหและใชเปนขอมูลประกอบ
การคาดการณสถานการณดานมนุษย
ระดับประเทศ
14.โครงการปองกันและคุมครองชวย

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

ครั้ง

3

นายอรรถชัย

ฉบับ

1

นายอรรถชัย

ครั้ง

2

พื้นที่จ.ชุมพร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เหลือจากปญหาการคามนุษย
กิจกรรมหลัก : การเสริมสรางการ
ตระหนักรูแกกลุมเปาหมายและ
พัฒนาเครือขายเพื่อการปองกันปญหา
การคามนุษย
งบดําเนินงาน
15.จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยจังหวัด
ประจําป 2562
(แผนปฏิบัติงานและเพื่อสนับสนุน
กองทุนฯ)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมหารือรวมระหวางสํานักงาน
พมจ.และหนวยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ
เอกชน เครือขายที่เกี่ยวของที่ดําเนิน
การปองกันและแกไขปญหาการ
คามนุษย เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2562
- เสนอรางแผนปฏิบัติการตอคณะ
อนุกรรมการ ศปคม.จังหวัด พิจารณา
ใหความเห็นชอบ
- เผยแพรประชาสัมพันธแผน
ปฏิบัติการใหผูปฏิบัติงานและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
- สงแผนปฏิบัติราชการให กคม.ทราบ
เพื่อประโยชนในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
16.การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
คามนุษยใหแกกลุมเปาหมายในพื้นที่
จังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- กําหนดกลุมเปาหมาย เนื้อหาใน
การอบรมที่เหมาะสมกับสถานการณ

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

ฉบับ

1

ครั้ง

1

พื้นที่จ.ชุมพร

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายอรรถชัย

นายอนุพงษ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
คามนุษยในพื้นที่รวมกับภาครัฐ เอกชน
ชุมชน
- ดําเนินการจัดโครงการใหแก
ประชาชนเปาหมาย
- ประเมินผล และสรุปผลโครงการ
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ให กคม.ทราบ
17.สนับสนุนการจัดกิจกรรมตอตาน
การคามนุษยของสภาเด็กและเยาวชน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดประชุมรวมกับสภาเด็กเพื่อวาง
แผนรวมกันในการจัดทําโครงการ
กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตอตาน
การคามนุษย
- สภาเด็กฯ จัดกิจกรรมตอตาน
การคามนุษยในรูปแบบที่เหมาะสม
กับสถานการณคามนุษยในพื้นที่ โดย
อาศัยการมีสวนรวมกับหนวยงาน
ชุมชน
- สรุปผล และจัดทํารายงานผลการ
จัดกิจกรรมให กคม.ทราบ
แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางความมั่นคง
และลดความเหลื่อมล้ําทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได
รับการคุมครองและบริการสวัสดิการ
สังคม
18.โครงการสงเคราะหเด็กใน
ครอบครัวยากจน
หลักเกณฑ
1.ใหการชวยเหลือเปนเงินเพื่อเปน
คาเลี้ยงดูหรือคาใชจายตางๆ ของเด็ก
และครอบครัวของเด็ก ในกรณีที่

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

ครั้ง

1

ราย

500

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายอนุพงษ

พื้นที่จ.ชุมพร

1,000,000

นายอรรถชัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ประสบปญหาความเดือดรอนหรือเกี่ยว
เนื่องกับสวัสดิภาพของเด็กโดยตรง
เชน เงินทุนประกอบอาชีพ คารักษา
พยาบาลฯ ในวงเงินครั้งละไมเกิน
1,000 บาท/เด็ก 1 คนในครอบครัว
และไมเกิน 3,000 บาทสําหรับ
ครอบครัวที่มีเด็กเกินกวา 1 คน
2.ใหการชวยเหลือเปนสิ่งของ เชน
เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณทางการ
ศึกษา เครื่องแบบนักเรียน แปง นม
เลี้ยงเด็ก เปนตน ในวงเงินครั้งละ
ไมเกิน 1,000 บาท/เด็ก 1 คน ใน
ครอบครัวและไมเกิน 3,000 บาท
สําหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกวา 1 คน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- รับคํารอง
- สอบขอเท็จจริง
- วิเคราะหสภาพปญหา / การให
ความชวยเหลือ
- ขออนุมัติเงินสงเคราะห
- ประสานผูยื่นคํารองเพื่อรับ
เงินสงเคราะห
19.โครงการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
(ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมประจําจังหวัด)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ตรวจสอบคุณสมบัติผูขอฯ
ที่สามารถนําเขาประชุมพิจารณา
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ดําเนินการประชุมตามแผน
- แจงผลใหผูขอฯ
และที่วาการอําเภอทราบ
- รายงานผลตอกรมกิจการเด็กและ

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

ครั้ง

2

พื้นที่จ.ชุมพร

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นางนภสร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เยาวชนทราบ
20.โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- รับคําขอและดําเนินการใหการ
ชวยเหลือแกเด็กที่ขาดบิดามารดา โดย
จัดหาครอบครัวอุปถัมภ ซึ่งเปนเครือ
ญาติของเด็กใหรับอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ใหการชวยเหลือเงินอุดหนุนชวย
เหลือคาเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ
แกครอบครัวที่ประสบปญหาทางสังคม
- บันทึกขอมูลครอบครัวอุปถัมภใน
ระบบบริการทางสังคมของ ดย.
- รายงานสถิติขอมูลเด็กในครอบครัว
อุปถัมภและรายงานผลการเบิกจาย
รายเดือน
- ประเมินพัฒนาการเด็กและสง
รายงานผลการประเมินฯ ปละ 2 ครั้ง
- รายงานผลการดําเนินงาน
ครอบครัวอุปถมภประจําป
ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คุมครองพิทักษสิทธิ
21.โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
กองทุนคุมครองเด็ก
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมเจาหนาที่เพื่อกําหนดแผน
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ดําเนินการประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานกระทรวงฯ
22.โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

คน

29

พื้นที่จ.ชุมพร

นางนภสร

ครั้ง

2

พื้นที่จ.ชุมพร

นางนภสร

ครั้ง

1

พื้นที่จ.ชุมพร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมเจาหนาที่เพื่อกําหนดแผน
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ดําเนินการประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานกระทรวงฯ
กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการเขาถึง
สิทธิผูสูงอายุ
ผลผลิต : โครงการสงเสริมการเขาถึง
สิทธิ สวัสดิการ และสรางความมั่นคง
ในการดํารงชีวิต
23.โครงการการใหบริการสงเคราะห
ผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- พมจ.ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
โครงการตอ อปท.
- นักสังคมสงเคราะห/เจาหนาที่ที่ได
รับมอบหมาย/ทีมสหวิชาชีพ/One
Home ลงพื้นที่สอบขอเท็จจริงผูสูงอายุ
ที่ประสบปญหาโดยกรอกขอมูลตาม
แบบฟอรมและถายภาพผูประสบ
ปญหาและสภาพแวดลอมประกอบ
- รวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อ
เขาคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความ
ชวยเหลือ
- แจงผลการชวยเหลือตอผูสูงอายุ
- โอนเงินผานระบบ KTB Corporate
Online
- รายงานผลการชวยเหลือโดยบันทึก
ขอมูลลงในระบบฐานขอมูลดาน
ผูสูงอายุ
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกการ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

ราย

300

พื้นที่จ.ชุมพร

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายอรรถชัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในครอบครัว
24.โครงการขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการ
เพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมเจาหนาที่เพื่อกําหนดแผน
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ดําเนินการประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานกระทรวงฯ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบงานดานการปองกัน
และแกไขปญหาการคาประเวณี
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนงานดาน
การปองกันและแกไขปญหาการคา
ประเวณี
25.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบงานดานการปองกันและแกไข
ปญหาการคาประเวณี
1.ประชุมคณะกรรมการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพประจําจังหวัด
(จัดประชุม ก.ค.อ.จังหวัดอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เพื่อกําหนดแนวทางและ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนิน
งานในการปองกันและแกไขปญหา
การคาประเวณี ป 2562
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาสตรีเพื่อ
สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
นโยบายดานสตรี
แผนงานยุทธศาสตรการสรางความ
มั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทาง
ดานเศรษฐกิจและสังคม
26.รายการเงินอุดหนุนสงเคราะห

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
นางศุจีพร

ครั้ง

1

นายจิรพนธ

ราย

15

นางนภสร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

คนไทยตกทุกขไดยากในประเทศ
กลับภูมิลําเนาเดิม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- รับเรื่อง/สอบขอเท็จจริง
- วินิจฉัยการใหการสงเคราะหชวย
เหลือ
- ใหความชวยเหลือตามหลักเกณฑ
- บันทึกขอมูลในระบบ
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนภารกิจตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองการ
ขอทาน
กิจกรรมยอย : ขับเคลื่อนการดําเนิน
งานตาม พรบ.ควบคุมการขอทาน
ผลผลิต : โครงการเสริมสรางพัฒนา
กลไกเครือขายสรางความมั่นคงทาง
สังคมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกในการ
สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
27.โครงการรณรงคสรางความตระหนัก เครือขาย/
ถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
คน
กิจกรรมเพื่อรณรงคสรางความตระหนัก
ถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุและ
สนับสนุนการมีสวนรวมทางสังคมของ
คนทุกวัยกับผูสูงอายุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติจัดกิจกรรม
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการจัดกิจกรรม
- สรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
28.โครงการเตรียมความพรอมกอนวัย เครือขาย

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

5/6 พื้นที่จ.ชุมพร

นายอติชาติ

15

นายอติชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สูงอายุในชุมชน
สนับสนุนจังหวัดขับเคลื่อนการเตรียม
ความพรอมกอนวัยสูงอายุในระดับพื้นที่
โดยสงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวน
เห็นความสําคัญมีความรู ความเขาใจ
ในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัย
สูงอายุ และสนับสนุนใหเกิดความรูใน
การเตรียมความพรอมดานที่จําเปน
เชน สุขภาพ การมีงานทํา เสริมสราง
เศรษฐกิจ รายได ดานสังคม สภาพ
แวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับประชาชน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติจัดกิจกรรม
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการจัดกิจกรรม
- สรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการ
คุมครองทางสังคมของผูสูงอายุ
กิจกรรมหลัก : สงเสริมมาตรฐานการ
ดูแลผูสูงอายุ
29.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- วางแผนดําเนินโครงการ
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานผล
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยูอาศัย
และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ
กิจกรรมหลัก : การปรับสภาพแวดลอม

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

คน

100

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายอติชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุ
ใหเหมาะสม
30.ปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกของผูสูงอายุใหเหมาะสม
และปลอดภัย
กลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน สัญชาติไทย
หรือไมมีบุตรหลานดูแลหรืออยูใน
ครอบครัวที่ยากจนที่มีที่อยูอาศัยไม
เหมาะสมและไมปลอดภัยซึ่งอาจกอให
เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุกับผูสูงอายุได
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ
ตอ อปท.
- อปท.พิจารณาคัดเลือกบานผูสูงอายุ
ตามคุณสมบัติที่กําหนด และผานการ
ประชาคมและสงหลักฐานตามแบบ
ฟอรมให พมจ.
- พมจ.เยี่ยมบานผูสูงอายุเพิ่มเติม
- พมจ.รวบรวมเอกสารและหลักฐาน
เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติ
- พมจ.ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
และแจงผลตอ อปท.เพื่อดําเนินการ
- รายงานผลการดําเนินงานพรอม
ภาพถาย ใหกรมกิจการผูสูงอายุทราบ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถการทํางานและการเปน
ผูสูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)
กิจกรรมหลัก : สานพลังผูสูงวัยรวม
พัฒนาคนไทยใหอยูดีมีสุข
31.สานพลังผูสูงวัยรวมพัฒนาคนไทย
อยูดีมีสุข
- ขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

หลัง

40

คน

60

งบประมาณ
(บาท)

920,000

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายศกร

นายอติชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

ศพอส.
- สงเสริมใหผูสูงอายุนําความรู ทักษะ
ประสบการณ เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมดวยภูมิปญญา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- วางแผนดําเนินโครงการ
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานผล
กิจกรรมหลัก : เสริมพลังภูมิปญญา
ผูสูงอายุพัฒนาสูผลิตภัณฑชุมชน
32.เสริมพลังภูมิปญญาผูสูงอายุพัฒนา
คน
สูผลิตภัณฑชุมชน
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่
ขึ้นทะเบียนคลังปญญาผูสูงอายุเพื่อ
พัฒนาผลผลิตสูผลิตภัณฑชุมชน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- วางแผนดําเนินโครงการ
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานผล
ผลผลิต : การสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับ
การคุมครองและสงเสริมการใช
ศักยภาพทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การสงเสริมใหผูสูงอายุ
ไดรับการคุมครองและสงเสริมการใช
ศักยภาพทางสังคม
33.โครงการพัฒนาศักยภาพองคกร
เครือขาย
เครือขายขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ
(สามารถนําไปบูรณาการกับโครงการที
เกี่ยวของ เชน โรงเรียนผูสูงอายุ คลัง

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

20

นายอติชาติ

15

นายอติชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปญญาผูสูงอายุ โดยจะตองมีชมรม
ผูสูงอายุเขารวมดวย)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดประชุมเพื่อจัดทําแนวทางการ
ดําเนินงานประจําปขององคกรเครือขาย
- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุน
องคกรเครือขายผูสูงอายุในพื้นที่
(กิจกรรม 8 รูปแบบ ไดแก ดานสุขภาพ
ดานการศึกษา ดานอาชีพและรายได
ดานที่อยู สภาพแวดลอม ดานศาสนา
ดานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ดานคุมครองสิทธิและดานนันทนาการ
- รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ
รายงานผล (ผส.1)
34.โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
การเรียนรูผูสูงอายุในชุมชน (โรงเรียน
ผูสูงอายุ)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- วางแผนดําเนินโครงการ
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานผล
กองทุนผูสูงอายุ
35.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางองคความรู พัฒนาศักยภาพ
และสรางความเขมแข็งใหชมรม
องคกรผูสูงอายุ และภาคีเครือขายที่
ขอรับการสนับสนุนโครงการที่เปน
ประโยชนตอผูสูงอายุในภูมิภาค
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติคาใชจายจัดประชุม

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

คน

120

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายอติชาติ

นายอติชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ดําเนินการจัดประชุมตามหัวขอ
และวิธีการที่สวนกลางมีแนวทางให
- ประชาสัมพันธ ชี้แจง ประสานเครือ
ขายการดําเนินงานดานผูสูงอายุ เพื่อ
รับสมัครกลุมเปาหมายที่มีความสนใจ
เขารวมประชุม
- คัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมอบรม
- ดําเนินการจัดประชุมตามหัวขอ
- ติดตามผลผูเขารวมอบรมฯ โดยผู
เขารวมอบรมรอยละ 70 เสนอโครงการ
เขามายังกองทุนผูสูงอายุและไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
- สรุปและจัดสงรายงานการจัดอบรม
ใหสวนกลาง หลังเสร็จสิ้นการจัดอบรม
ภายใน 30 วัน
36.โครงการจัดประชุมติดตามหนี้คาง
ชําระผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพและ
สรางความรูความเขาใจการชําระหนี้
ในภูมิภาค
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติจัดประชุมติดตามหนี้คาง
ชําระผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพและ
สรางความรูความเขาใจการชําระหนี้
- คัดกรองจํานวนลูกหนี้ที่คางชําระหนี้
- ทําหนังสือเชิญลูกหนี้ (เฉพาะผูกูยืม)
ประชุม
- จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจและ
ประนอมหนี้
- รายงานผลการดําเนินงานใหสวน
กลาง
37.งบบริหารจัดการ
.ดําเนินการเบิกจายตามความเหมาะสม
ในการดําเนินงานและภารกิจเกี่ยวกับ

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นางสาวดาวนภา

นางสาวดาวนภา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งานกองทุนผูสูงอายุเทานั้น โดยถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการ
เบิกจายของคูมือการปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีของกองทุนผูสูงอายุ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- วางแผนดําเนินโครงการ
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานผล
38.โครงการสงเสริมบทบาทและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร เครือขาย และภาค
ประชาสังคม
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครและภาคประชาสังคมเพื่อการจัด
สวัสดิการ
กิจกรรมยอย : สงเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงาน อพม.
39.งบดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพ
อพม.ระดับตําบล
(จัดอบรมเสริมสรางความรูและทบทวน
บทบาท อพม.ตามภารกิจ พม.)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- วางแผนดําเนินโครงการ
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานผล
40.งบดําเนินงานการสงเสริมการ
ดําเนินงานคณะกรรมการสงเสริมงาน
อพม.ระดับจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- กําหนดวันประชุมคณะกรรมการ

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายศกร

ครั้ง

1

นายศกร

นายศกร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดทําแผนขับเคลื่อนงาน อพม.ใน
จังหวัด
- สงเสริมสนับสนุนให อพม.มีการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการมอบหมาย
ภารกิจให อพม.ปฏิบัติงานตามที่กําหนด
- พมจ.และ อพม.รวมกันจัดกิจกรรม
ตามแผนงานโครงการที่กําหนดโดยมี
เครือขาย อพม.และเครือขายอื่น ๆ
รวมกิจกรรม
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
41.งบดําเนินงานการสงเสริมการ
ดําเนินงานคณะกรรมการสงเสริมงาน
อพม.ระดับอําเภอและการขับเคลื่อน
ศูนยประสานงาน อพม.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- กําหนดวันประชุมคณะกรรมการ
- จัดทําแผนขับเคลื่อนงาน อพม.ใน
อําเภอ
- สงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนรวมทั้งขับเคลื่อนศูนยประสาน
งาน อพม.อําเภอ
- รายงานผลการดําเนินงาน
ผลผลิต : ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนางานดานสังคม
กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอและ
พัฒนางานดาน พม.
กิจกรรมยอย : บริหารงานตาม พรบ.
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ.2546
42.งบดําเนินงานงานวันสังคมสงเคราะห
แหงชาติและวันอาสาสมัครไทย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
- จัดเตรียมขอมูลการประชุม

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายศกร

นายศกร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ประสานผูเขารวมประชุม
- จัดทํากําหนดการ/กิจกรรม
- จัดกิจกรรม
- สรุปผล จัดทํารายงาน
43.งบดําเนินงานจัดประชุมองคการ
สวัสดิการสวัสดิการสังคมนักสังคม
สงเคราะห อาสาสมัครตามกฎหมาย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติจัดประชุม
- ประชุมตามแผน
- สรุปรายงานการประชุม
- รายงานผล

เปาหมาย
พื้นที่
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

นายศกร

แผนปฏิบัติงานประจําป 2564
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ศูนยบริการคนพิการประจําจังหวัด
ผลผลิต :โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มผลิตภาพวัยทํางาน
กิจกรรมหลัก :สงเสริมศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพคนพิการ
1.กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุม
ประกอบอาชีพของคนพิการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธโครงการ
- ประสานกลุมอาชีพในการจัด
กิจกรรม
- เบิกจายงบประมาณ
- ติดตามผลและประเมินผล
- รายงานผล
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยูอาศัย
และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุและทุกวัย
กิจกรรมหลัก : สงเสริมและสนับสนุน
การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
สําหรับคนพิการ
2.กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการ
ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับ
คนพิการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธผาน อปท.และเครือขาย

เปาหมาย
พื้นที่
งบประมาณ
หนวยนับ จํานวน ดําเนินการ
(บาท)

คน

20

ต.ค.

50,000

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เวลาดําเนินการ/แผนการเบิกจายเงิน
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

ปุณญิศา/วรัชยา
(งบฯกองทุน)

หลัง

25

100,000
200,000

ปุณญิศา/สุพัฒตรา
(งบฯ สป.
งบฯ กองทุน)

- พมจ.พิจารณาคัดเลือก อปท.
- อปท.พิจารณาคัดเลือกคนพิการตาม
คุณสมบัติที่กําหนด
- พมจ.ดําเนินการเยี่ยมบานคนพิการ
และที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ
- พมจ.แจงผลการคัดเลือกคนพิการให
อปท.ทราบ
- พมจ.นําผลการดําเนินงานปรับสภาพ
บานเสนอคณะอนุกรรมการ
- รายงานการปรับปรุงสภาพบานสง พก.
ผลผลิต : โครงการสงเสริมชุมชนที่เปน
มิตรกับสังคมผูสูงอายุและคนทุกวัย
กิจกรรมหลัก : สงเสริมการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคน
ในสังคม
3.กิจกรรมสนับสนุนองคกรดานคนพิการ
ที่ผานการรับรองมาตรฐานจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน
(สนับสนุนการจัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการขั้นพื้นฐาน 5
ประเภท ไดแก ทางลาด หองน้ํา
ที่จอดรถ ปายสัญลักษณื และ บริการ
ขอมูลขาวสารแหงละไมเกิน 300,000
บาท)
แผนงาน : การสรางความมั่นคงและการ
ลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพ
คุมครองและพิทักษสิทธิคนพิการ
กิจกรรมหลัก : สงเสริมการเขาถึงสิทธิ

ปุณญิศา/สุพัฒตรา

คนพิการ
4.กิจกรรมเงินสงเคราะหและฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธขอมูลให อปท.ทราบ
- รับคํารอง
- ตรวจสอบเอกสาร
- เยี่ยมบาน/ตรวจสอบขอเท็จจริง
- รวบรวมขอมูล / ขออนุมัติชวยเหลือ
- แจงผลการชวยเหลือ
- รายงานผลการชวยเหลือ
5.กิจกรรมการสนับสนุนกายอุปกรณ
สําหรับชวยคนพิการ
6.กิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานการ
จัดบริการของศูนยบริการคนพิการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- เตรียมความพรอมในการดําเนินการ
- ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว
- ติดตามผลการดําเนินการ
- รายงานผลการดําเนินงานให
คณะอนุกรรมการทราบ
7.กิจกรรมการจัดบริการลามภาษามือ

คน

130

270,000 270,000

ปุณญิศา/วรัชยา
(งบฯ สป.)

คน

25

161,000 161,000

ปุณญิศา/วรัชยา
(งบฯ สป.)

คน

240

250,000 250,000

ปุณญิศา/ศิริวรรณ
(งบฯกองทุน)

คน

33

5,000
50,000

5,000

ปุณญิศา/ชลธิชา

50,000

(งบฯ สป.
งบฯ กองทุน)

8.กิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการ
ผูชวยคนพิการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมผูชวยคนพิการที่ผานการอบรม
- ประสานผูชวยฯ ในการชวยเหลือ
คนพิการแตละราย

คน

15

75,000
1,000,000

75,000

ปุณญิศา/ชลธิชา

1,000,000

(งบฯ สป.
งบฯ กองทุน)

- ติดตามผลการดําเนินงานผูชวย
คนพิการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานให
คณะอนุกรรมการฯ ทราบ
9.กิจกรรมสงเสริมการมีบัตรประจําตัว
คนพิการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธสิทธิประโยชนของ
บัตรคนพิการ
- รับคํารอง/ตรวจสอบเอกสาร
- บันทึกขอมูล/ออกบัตรคนพิการ
แนะนําสิทธิประโยชน
- จัดทําฐานขอมูลคนพิการ
- แจงคณะอนุกรรมการฯ ทราบ
กิจกรรมหลัก : สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
กิจกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนดานคนพิการสูการปฏิบัติ
10. การสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําจังหวัด
- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
- รายงานผลการการจัดประชุมให
สวนกลางฯ ทราบ
11. การขับเคลื่อนและติดตามผลแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- เสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาอนุมัติ

คน

1,200

*งบประมาณโอนมาพรอมกับขอ 6 กิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานการจัดบริการของศูนยบริการคนพิการ

ปุณญิศา/ชลธิชา
(งบฯ กองทุน)

281,250

ปุณญิสา/สุพัฒตรา
งบฯ กองทุน

คน

130

150,000

ปุณญิศา/พัชรี
งบฯ กองทุน

- ขอความรวมมือหนวยงานที่รับผิดชอบ
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัด
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564
- จัดสงรายงานผลแผนฯใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในจังหวัดทราบ
- จัดสงรายงานผลแผนฯใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหกองยุทธศาสตรและแผนงาน
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทราบ
12. การขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติ
สําหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564
สูการปฏิบัติ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- เสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาอนุมัติ
- ดําเนินโครงการเตรียมความพรอมสําหรับ
คนพิการในสถานการณภัยพิบัติ
- สรุปคาใชจาย พรอมเอกสารทางการเงิน
ใบสําคัญ และรายงานผลตามแบบฟอรม
สงกองกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
13. การขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2
พ.ศ.2560-2564 สูการปฏิบัติ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- สํารวจขอมูลสมาคม ชมรม องคกร
ดานสตรีพิการเพื่อจัดตั้งดําเนินงานตาม

คน

100

250,000 250,000

ปุณญิศา/สุพัฒตรา
งบฯ กองทุน

คน

200

250,000 250,000

ปุณญิศา/วรัชยา
(งบฯ กองทุน)

แผนพัฒนาคุณภาพสตรีพิการ
- สํารวจขอมูลสถิติผูกระทําความรุนแรง
ตอสตรีพิการ
- เสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาอนุมัติ
- ดําเนินโครงการตามที่คณะอนุกรรมการฯ
จังหวัด อนุมัติ
- สรุปคาใชจาย พรอมเอกสารทางการเงิน
ใบสําคัญ และรายงานผลตามแบบฟอรม
สงกองกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งและการ
มีสวนรวมขององคกรดานคนพิการและ
เครือขาย
14. งานวันคนพิการสากล ประจําป 2564
- เสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาอนุมัติ
- ดําเนินการจัดโครงการงานวันคนพิการ
สากลประจําป 2563
- สรุปคาใชจาย พรอมเอกสารทางการเงิน
ใบสําคัญ และรายงานผลตามแบบฟอรม
สงกองกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
15. การอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงมนุษยเชี่ยวชาญดานคนพิการ
(อพมก.)
- คัดเลือกและประสานงานอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
โดยคุณสมบัติของอพมก.

คน

700

300,000 300,000

ปุณญิศา/พัชรี
(งบฯ กองทุน)

คน

300

300,000 300,000

ปุญญิศา
(งบฯ สป.)

- จัดอบรมใหความรูความเขาใจเรื่องคนพิการ
- จัดประชุมทบทวนและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของอพมก.
16.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อ
สรางงานสรางอาชีพ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ปรชุมสถานประกอบการ/คนพิการ
- ฝกอบรมวิชาชีพแกคนพิการ
- ประสานสถานประกอบการ บริษัท
อปท. และสวนราชการ นําคนพิการ
เขารับการฝกอาชีพ
- ฝกทักษะอาชีพคนพิการในสถาน
ประกอบการ บริษัท อปท. และ
สวนราชการ
- นิเทศ ติดตาม คนพิการที่เขารับการ
ฝกทักษะอาชีพ
- ประชุมถอดบทเรียน/ปญหาอุปสรรค
- รายงานผลการดําเนินงาน

ปุณญิศา/ธนวัฒน/
ธนพร
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
แผนพัฒนา
จังหวัด
ประจําป
2564

