ลาดับที่

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานสวัสดิการสังคม
1 งานผู้ประสบปัญหาทางสังคม
1 จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมจังหวัดนครนายก
2 จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมจังหวัดนครนายก ตามภารกิจกระทรวงฯ
2 งานสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลาเนาเดิม
3 งานรับรองสถานะบุคคลไร้รากเหง้า
4 งานเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
1 ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงของเด็กและครอบครัวที่
ประสบปัญหายากจน
.2 ประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็ก
ยากจน (เดือนละ 2 ครั้ง เว้น ต.ค.และ ก.ย. เดือนละ 1 ครั้ง)
5 โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
6 งานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก
1 จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก
7 งานกองทุนคุ้มครองเด็ก
1 ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงเด็กและครอบครัวที่
ประสบปัญหาทางสังคม เพือ่ นาข้อมูลเสนอทีป่ ระชุม
2 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
จังหวัดนครนายก 2 ครั้ง

นุชนาถ

21,000

นุชนาถ
นุชนาถ

380,000
กมลทิพย์

ศิร์ธนัต
50,000

กมลทิพย์

58,800
กมลทิพย์

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 งานบุตรบุญธรรม
26,200
1 การให้บริการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
วีรดา
2 ประชุมคณะอนุกรรมการการขอรับเด็กเป็น
บุตร
บุญธรรมประจาจังหวัดนครนายก 2 ครั้ง
9 งานเด็กปฐมวัย
50,000
กมลทิพย์
1 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดนครนายก 2 ครั้ง
10 แผนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
11 งานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
กมลทิลย์
1 ลงพืน้ ทีเ่ ยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
งานการพัฒนาสังคมฯ
12 งานโครงการผู้สูงอายุทไี่ ด้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ
1 สนับสนุนการจัดการศพตามประเพณี (24ราย)
48,000 กันตภณ
2 บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก (82ราย)
205,000
13 งานเงินกองทุนผู้สูงอายุ
1 เงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคล/กลุ่ม
17 ราย
นภดล
3. ติดตามหนึ้ค้างชาระผู้กู้ยืมเงินทุนฯ
25 ราย
2. โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
5 โครงการ
14 โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม
ศักยภาพทางสังคม
นภดล
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
61,000
2 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนฯ
30,000

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
1 โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่
32,000 กันตภณ
วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
2 โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
7,500
16 โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการดารงชีวิตของคนทุก
กลุ่มในสังคม
กันตภณ
1 การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของ
775,000
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย (34หลัง) (17,17)
17 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ
80,000 กันตภณ
1 โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทบี่ ้าน (อผส)
18

งานส่งเสริมและพัฒนากลไกการดาเนินงานด้านครอบครัว
1 ประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
2 ประชุมติดตามและถอดบทเรียนการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด
นครนายก
4 จัดโครงการ/กิจกรรมเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน
5 จัดทามาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
6 จัดทาทาเนียบศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

22,500
22,500
วนิสา
536,000

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
1 ประชุมคณะทางานพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น
จังหวัดนครนายก
2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
58,000
จังหวัด
วนิสา
3 จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว ปี 2563
-

20
21

22

5 งานวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครนายก
6 ประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก
7 การสารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว
งานคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
งานเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพือ่ ป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัว
1. สนับสนุนงบประมาณเพือ่ จัดทาแผนป้องกันการ
กระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด และขับเคลื่อน
ในระดับพืน้ ที่
2. ศูนย์ปฏิบัติการเพือ่ ป้องกันการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.) เป้าหมาย 4 ตาบล (อาเภอ
ละ 1 แห่ง)
งานขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
1 ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ

35,000
50,000
19,100
ณัฐพล

30,000

30,000

ณัฐพล

พิมพ์กมน

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23 งานเสริมสร้างกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
30,000
ครอบครัว
1 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ ลดความรุนแรงในครอบครัว
พิมพ์กมน
2 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3 กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว ประจาปี 2563
24 งานส่งเสริมบทบาทสตรี
ณัฐพล
1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรี
2 จัดกิจกรรมสมัชชาสตรีจังหวัดนครนายก
20,000
25 วันแม่แห่งชาติ
ณัฐพล
1 คัดเลือกแม่ดีเด่น
26 งานเนื่องในวันสาคัญของสตรี
ณัฐพล
1 กิจกรรมวันสตรีสากล
27 งานตาม พรบ.หอพัก
5,255
วีรดา
งานอื่นๆ
28 งานนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ
29 งานนักเรียนทุนนักเรียน ร่วมจิตต์ น้อมเกล้า
30 เด็กดีเด่นแห่งชาติ
วีรดา
32 โครงการครูครคลังปัญญาผู้สูงอายุ (งบจังหวัด)
######## นภดล
33 โครงการน้าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
นุชนาถ
34 โครงการ 1 ตาบลซ่อมสร้างบ้านนย่าอยู่ (งบจังหวัด)
กันตภณ

ลาดับที่

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มนโยบายและวิชาการ
1 งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
1.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม. จังหวัดนครนายก
(4 ครั้ง)
1.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดนครนายก
1.3 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่ (จัดสรร 2 รุ่น)
1.4 โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพือ่
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนระดับพืน้ ที่
1.5 โครงการคัดแยกเพือ่ ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
1.6 จัดทารายงานสถานการณ์และผลการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2561
1.7 รายงานผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ประจาเดือน (ส่งกองต่อต้านการค้ามนุษย์)
1.8 รายงานรายงานผลการดาเนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาเดือน (ส่งกองต่อต้านการค้ามนุษย์)
1.9 ประสานงานการจัดระเบียบสังคม

26

17

22

5

8

93,500
50,000

20

14

22

140,000
50,000

20
31

50,000
5,000
-

ณชลนิภา

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 งานคนไร้ทพี่ ึ่งและขอทาน
2.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ทพี่ งึ่
จังหวัดนครนายกและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน
3
38,305
จังหวัดนครนายก
ณชลนิภา
2.2 การจัดระเบียบคนไร้ทพี่ งึ่ และขอทานจังหวัดนครนายก
2.3 ทาบัตรประจาตัวผู้แสดงความสามารถ
3 งานค้าประเวณี
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจา
26
36,700
ณชลนิภา
จังหวัดนครนายก
4 การดาเนินงานตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
4.1 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
8
31
72,790
วิชุดา
นครนายก
4.2 คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร
ภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กร
28
16,535
วิชุดา
ภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
4.3 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้าน
18
20,675
ณัฐพล
ผู้สูงอายุ
4.4 งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 19
10,000
รพีพร
4.5 จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคม
26
10,000
วิชุดา
สงเคราะห์อาสาสมัครตามกฎหมาย
4.6 งานระบบข้อมูลองค์การสวัสดิการสังคม (ทะเบียน
วิชุดา
องค์การสวัสดิการสังคม)

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4.7 การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร
รพีพร/วิชุดา
สวัสดิการสังคม
5 งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ
25
3
97,500
วิชุดา
จัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก
5.2 สนับสนุนโครงการจัดสวัสดิการสังคมทีผ่ ่านการอนุมัติ
30
675,000
วิชุดา
ให้แก่องค์การสวัสดิการสังคมโครงการในระบบกระจาย
5.3 การติดตามประเมินผลโครงการจัดสวัสดิการสังคมใน
17,100
วิชุดา
ระบบกระจาย
รายงานทุกวันที่ 23 ของทุกเดือน

5.4 รายงานการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

6

5.5 จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพือ่ ให้ได้โครงการเชิง
ประเด็นและเชิงพืน้ ทีใ่ นงบประมาณ 2563
5.6 ประชุมองค์การสวัสดิการสังคม
งานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน
6.1 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิ
ชุมชนจังหวัดนครนายก
6.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน
สวัสดิชุมชนจังหวัดนครนายก
6.3 งานสนับสนุนการจัดสวัสดิการาชุมชน/สภาพัฒนา
การเมือง/คปจ/สช/สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ

-

วิชุดา

28

15,000

วิชุดา

28

20,000

วิชุดา

-

วิชุดา

10

-

วิชุดา

10

-

วิชุดา

4

25

13

26

ลาดับที่
7

8
9
10
11
12

13
14

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยจังหวัดนครนายก
7.1 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย
15,20
วิชุดา
จังหวัดนครนายก
7.2 ประชุมคณะทางานการขับเคลื่อนนโยบายและ
11,24
วิชุดา
แผนการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยจังหวัดนครนายก
โครงการทีร่ ับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดใน
วิจิตรา
ปีงบประมาณ 2562 (1 ตาบลซ่อมสร้างบ้านน่าอยู)่
งานมาตรฐานการปฏิบัติหน้าทีข่ องสานักงานพัฒนาสังคมและ
วิจิตรา
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนของสานักงานพัฒนา
วิจิตรา/พิรยา
สังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.
วิจิตรา
งานศูนย์ข้อมูล/งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด และ
วิจิตรา
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ/การสารวจ จัดเก็บ วิเคราะห์
พิรยา
ข้อมูลทางสังคม
ปรับปรุง / บารุง / ดูแลเว็บไซด์ของสานักงานฯ
พิรยา
ติดตาม/ รับข้อมูลข่าวสาร / ตรวจสอบพืน้ ทีใ่ ช้งานของ E-mail
สานักงานฯ พร้อมนาเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ

พิรยา

ลาดับที่
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในสานักงานฯ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต FTTx เครือข่าย Gin ให้พร้อมใช้งาน
พิรยา
และประสานการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายเบือ้ งต้น
ร่วมกับ ศทส.
ตรวจสอบความผิดปกติเบือ้ งต้นของอุปกรณ์เครือข่าย และ
พิรยา
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับ
พิรยา
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตรวจสอบการทางาน/การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเบือ้ งต้น
พิรยา
ติดตั้งและควบคุมระบบประชุมทางไกลออนไลน์ในส่วนของ
พิรยา
สานักงานฯ
บันทึกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากผู้
ให้บริการของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิรยา
จังหวัดนครนายก
จัดทาสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครนายก ปี 2562
วิจิตรา
การจัดทาโครงการเสนอของบประมาณพัฒนาจังหวัด/ภาค
วิจิตรา
แผนปฏิบัติการของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
วิจิตรา
มนุษย์จังหวัดนครนายก
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พม.
วิจิตรา
5
5
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสานักงานพัฒนาสังคม
วิจิตรา
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก/พม.นิวส์
พิรยา
งานวิจัยในลักษณะบูรณาการประจาปีของสานักงาน
วิจิตรา

ลาดับที่
27
28
29

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานการบริหารจัดการภาครัฐ/PMQA
วิจิตรา
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดาเนินงานรายวันใน
พิรยา
รูปแบบของอินโฟกราฟฟิก
งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อพม.)
รพีพร
1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด (กอพม.
13
15
8,000
ระดับจังหวัด) (2 ครั้ง)
2. การเชิดชูเกียรติ อพม. ระดับจังหวัด
10
3
4,900
3. อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
29
33,095
มนุษย์ (อพม.) ใหม่
4. ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม. (ศปง.อพม)
5,000
6. รายงานผลการดาเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงาน อพม.
ประจาเดือน (ส่งกองอาสาสมัคร)
7. จัดทาบัตร อพม. และนาเนียบ อพม. ใหม่ (รอการ
สารวจหลังจากประชุม กอพม.อาเภอ)

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 256๓
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 256๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งเสริมการดาเนินการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ
56.1 สนับสนุนการดาเนินงานของ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
56.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
2 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป
3 โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ
58.1 สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคน
พิการ
4 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
59.1 สนับสนุนงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจาจังหวัด (งบกองทุนฯ)
5 โครงการส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
60.1 สนับสนุนการดาเนินงานออกบัตร
ประจาตัวคนพิการของสานักงานทะเบียน
จังหวัด
60.2 สนับสนุนการจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตร
คนพิการ ยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP Series 3
60.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
(ผลิตสื่อ ออกหน่วยให้บริการ หมึกพิมพ์ ฯลฯ)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

200,000

วรพร

300,000

นริศร

1,352,000

ธีรวัฒน์

281,250

ชนิดา

57,100

ธีรวัฒน์

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 256๓
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 256๓
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
61.1 สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อม
ทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับคนพิการ (งบกองทุน)
7 งานวันคนพิการสากลจังหวัดนครนายก
8 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี 2562
63.1 ประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนฯ และ
ภาคีเครือข่าย
20
63.2 สนับสนุนการใช้บริการกู้ยืม
เงินกองทุนฯ และการประชาสัมพันธ์ (ทา
หนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้าประกัน)
9 โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงได้รับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การสร้างความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต
64.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ทักษะด้านอาชีพของคนพิการ (ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ)
10 โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟืน้ ฟูคนพิการในชุมชน
70.1 กายอุปกรณ์สาหรับช่วยคนพิการ
70.2 เงินสงเคราะห์และฟืน้ ฟู
สมรรถภาพคนพิการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

800,000

ปิยาภรณ์

300,000

วรพร

100,000
ณัฐพร
33,000

50,000

วรพร

114,000
200,000

ปิยาภรณ์

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 256๓
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
ปีงบประมาณ 256๓
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 256
๓ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2560-2564
12 โครงสร้างส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ
67.1 จัดประชุมสถานประกอบการ
68.2 ติดตามการทางานของคนพิการใน
สถานประกอบการ
13 การสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้
เพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน
(CLC) ภายใต้โครงการจัดสวัสดิการคนพิการ
ในชุมชน
14 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผน
ยุทธศาสตร์สตรี คนพิการ
15 โครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติ
สาหรับคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1
พ.ศ.2560-2564

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

150,000

วรารัตน์

50,000

นริศร

30,000

วรพร

250,000

วรารัตน์

250,000

วรารัตน์

ลาดับที่

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
1 โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(งบดาเนินงาน)
1.1 ค่าอาหารนอกเวลา
1.2 ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ ักและพาหนะ
1.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์ 3 คน)
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยการเงิน)
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ (ทาความสะอาด)
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
1.9 วัสดุสานักงาน
2 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร
2.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
2.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์
3 โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(งบบริหาร)
3.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
3.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน
3.3 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา)
3.5 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย)์

613,600

ธัญญพัทธ
บุษบา
จิณห์วรา

60,000
180,000

จิณห์วรา

23,000
42,000
16,000
10,400
20,000

ธัญญพัทธ
วนิดา
จิณห์วรา

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกนครนายก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
ลาดับที่
งบประมาณ ผู้รจิับณผิห์ดวชอบ
รา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
20,000
4 การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
180,000
จิณห์วรา
5.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ศปคม.)
5 โครงการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว
180,000
จิณห์วรา
6.1 ค่าจ้างเหมาบริการ(ความรุนแรงในครอบครัว)
6 ให้คาปรึกษาแนะนาและตอบประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเพือ่
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน
วนิดา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
7 ให้คาปรึกษาแนะนาและตอบประเด็นปัญหาข้อกฎหมายให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการของสานักงานพัฒนาสังคมและความ
วนิดา
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

