แบบฟอร์มที่ 2

แผนปฏิบตั งิ ำนและแผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด...................นครนำยก...................
ผลผลิต / กิจกรรมหลัก /
โครงกำร / รำยกำร
ที่จัดสรรให้ดำเนินกำร

หน่วย

ยอดรวมทั้งสิ้น

รำย

นับ

รวมทั้งสิ้น
ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้ำหมำย งบประมำณ
แผน
(บำท)
ตค.63 พย.63
ธค.63
รวม

มค.64

4,838

107,800 118,000

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
แผนงำน ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต โครงการช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม ประสาน และ
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม
1.โครงกำร ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม
แผนงาน
ราย
4,838
แผนการใช้จ่าย
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน

2,686,400 106,800 116,700 1,470,800 1,694,300

958,400

76,800

1,364,000

0

364,000

30,000

86,700

ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
แผน
กพ.64

มี.ค.64

ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
แผน
รวม

มิ.ย.64

เม.ย.64

พค.64

107,800 333,600

107,800

117,000 106,000 330,800 106,000 115,700 106,000 327,700

76,800 240,600

76,800

87,000

76,800 240,300

76,800

87,000

0 1,364,000 1,364,000

0

0

0

0

0

0

31,000

31,000

31,000

93,000

31,000

30,000

30,000

30,000

90,000

ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
แผน
รวม

กค.64

76,000 239,800

สค.64

กย.64

รวม

76,000

85,700

0

0

0

0

0

30,000 91,000

30,000

30,000

30,000

90,000

0

76,000 237,700

แผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
รวมทัง้ สิ้น

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วยนับ
ยอดรวมทัง้ สิ้น
ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
กิจกรรมหลัก : จัดบริการเพือ่ การช่วยเหลือและคุ้มครอง
1.กิจกรรมย่อย : สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมลิ าเนาเดิม
1.1 วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบปัญหาหรือได้รบั ผลกระทบทางสังคม
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- สอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น
- ตรวจสอบความซ้าซ้อนทางระบบงานบริการทางสังคม
- สอบข้อเท้จจริงลงแบบคาขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พม.
- ให้ความช่วยเหลือตามอัตราค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลาเนาเดิม ตามประกาศ
กรมประชาสงเคราะห์ ลงวันที่ 24 เมษายน 2543
- บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลงระบบงานบริการทางสังคม
- รายงานผลการให้ความช่วยเหลือต่อคณะกรรมการ one home
ตัวชี้วดั : จานวนกลุ่มเป้าหมายได้รบั บริการสวัสดิการสังคมกลับภูมิลาเนาเดิมได้ตามต้องการ
ผลผลิต : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รบั บริการสวัสดิการสังคมตามต้องการ
ผลลัพธ์ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้กลับภูมิลาเนาเดิม พ้นจากสภาวะตกทุกข์ได้ยากในพืน้ ที่
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนภารกิจว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ทพี่ งึ่
1. กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานการคุ้มครองคนไร้ทพี่ งึ่
1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เป็นการปฏิบตั ิตามที่ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ พ.ศ. 2557 กาหนด
- เพือ่ ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ จังหวัดท่ได้รบั การแต่งตั้งได้ขับเคลื่อนการทางานตามอานาจหน้าที่
ที่ได้กาหนดไว้
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม
ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่

คน

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

คน
คน
คน
คน
คน

379
379
89
89
89
24

1,451,820
1,451,820
68,500
68,500
12,000
12,000

คน
คน

35
35

30,600
30,600

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค. 64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย. 64)

รวม

รวม

รวม

1,341,785.00
1,341,785
29,400
29,400
3,500
3,500

-

53,245.00
53,245
33,100
33,100
2,500
2,500

30,600
30,600

23,145.00
23,145
3,000
3,000
3,000
3,000

-

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย. 64)
รวม
33,645.00
33,645
3,000
3,000
3,000
3,000

-

1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รบั การแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพืน้ ที่ 76 จังหวัด
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- โอนจัดสรรงบประมาณ พมจ. 76 จังหวัด เพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานและการปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ จังหวัด
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ จังหวัด
- กาหนดแนวทางและแผนในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในปีปจั ุบนั และปีต่อไปในระดับพืน้ ที่
- ดาเนินการตามแผนฯ
- สรุปผลการประชุมและรายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั : การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ จานวน 76 จังหวัด
ผลผลิต : มีแนวทาง/มาตรการการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ ตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ พ.ศ. 2557
ผลลัพธ์ :
- มีผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้ พรบ.การคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ พ.ศ. 2557 เพือ่ เป็นกลไกในการคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่
- กลุ่มเป้าหมายได้รบั บริการที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพืน้ ฐานที่พงึ จะได้รบั และสามารถดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนภารกิจว่าด้วยการควบคุมการขอทาน
1. กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานควบคุมการขอทาน
1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้ทาการขอทานในเชิงนโยบายตามเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
- เพือ่ สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดการเชื่อมโยงการปฏิบตั ิงานเชิงพืน้ ที่
1.2 กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
- สรุปผลการประชุมและรายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั : จานวนการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายด้านการควบคุมการขอทาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 งาน
เกิดการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายด้านการควบคุมการขอทานอย่างน้อย 76 งาน
ผลผลิต : เกิดการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายด้านการควบคุมการขอทานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ
แผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2564
ผลลัพธ์ : คนขอทานได้รบั มาตรการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทเชิงพืน้ ที่
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมพลังทางสังคม
ผลผลิต โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพือ่ การจัดสวัสดิการ
กิจกรรมย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
1.โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ระดับจังหวัด

คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน

30
30

290
290
290
290
290

25,900
25,900

25,900
25,900

214,080
214,080
201,080
201,080
201,080

143,145.00
143,145.00
130,145.00
130,145.00
130,145.00

-

20,145.00
20,145.00
20,145.00
20,145.00
20,145.00

-

20,145.00
20,145.00
20,145.00
20,145.00
20,145.00

-

30,645.00
30,645.00
30,645.00
30,645.00
30,645.00

- กิจกรรม การอบรม อพม. ใหม่
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ จานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพืน้ ที่

คน

250

87,500

87,500

คน

40

21,000

10,500

แห่ง

1

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สนใจดาเนินงานเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- พมจ. ดาเนินการจัดอบรม อพม. ใหม่
- รายงานการจัดอบรม พร้อมทั้งรายชื่อ/ทะเบียน อพม. ใหม่
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
(ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วดั : จานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่
ผลผลิต : มีจานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพืน้ ที่เพิม่ ขึ้น
ผลลัพธ์ : ขยายเครือข่ายการดาเนินงาน อพม. ในระดับพืน้ ที่
- กิจกรรม การจัดประชุม กอพม. จังหวัด
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
(กอพม. จังหวัด)
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด (กอพม. จังหวัด)
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดประชุม กอพม. ระดับจังหวัด 2 ครั้ง
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
(ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วดั : ร้อยละของ พมจ. ที่ดาเนินการจัดประชุม กอพม. ระดับจังหวัด
ผลผลิต : ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด (กอพม.
จังหวัด)
ผลลัพธ์ : เครือข่ายการดาเนินงานด้านการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้มแข็ง สามารถบูรณาการการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
- กิจกรรม การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม.
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นศูนย์กลางการประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้าน อพม. และเครือข่ายในระดับพืน้ ที่

12,000

12,000

10,500

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คณะทางานหรือคณะผู้จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- กอพม. และ พมจ.ร่วมกันดาเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ
- รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ประจาเดือน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
(ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วดั : จานวนผู้มาใช้บริการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผลผลิต : มีการขับเคลื่อนงานเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผลลัพธ์ : เกิดศูนย์กลางการประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้าน อพม. และเครือข่ายในระดับพืน้ ที่
- กิจกรรม การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อพม.
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นขวัญและกาลังใจให้กับ อพม. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พืน้ ที่

4

ทาเนียบ
แผน

1
1
1
1

80,580

20,145.00

20,145.00

20,145.00

0
0

0
0

20,145.00

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- พมจ. เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อพม.
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
(ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วดั : จานวน อพม. ผู้ได้รบั ค่าตอบแทน
ผลผลิต : อพม. ได้รบั ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผลลัพธ์ : ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รบั การดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมและเครือข่ายเพือ่ การจัดสวัสดิการสังคม
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมและเครือข่ายเพือ่ การจัดสวัสดิการสังคม
1.โครงการส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดให้แก่ทุกจังหวัด
เพือ่ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในจังหวัด
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
องค์กรภาคธุรกิจ
ภาคีเครือข่าย CSR

13,000
13,000
10,000

13,000
13,000
10,000

0
0

1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดประชุมเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
- จัดทาทาเนียบข้อมูลองค์กรภาคธุรกิจที่มีการดาเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในพืน้ ที่จังหวัด
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2564
- จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2564
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
1.5 แผนการใช้จ่าย
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
ตัวชี้วดั : กรณีที่ 1 สาหรับจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด :
ระดับความสาเร็จการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
กรณีที่ 2 สาหรับจังหวัดที่มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดแล้ว :
ร้อยละของกิจกรรมที่มีการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด
ปีงบประมาณ 2564 และมีผลสาเร็จตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ
ผลผลิต : กรณีที่ 1 สาหรับจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด :
รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด
กรณีที่ 2 สาหรับจังหวัดที่มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดแล้ว :
แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 และรายงานการขับเคลื่อน
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด
ผลลัพท์ : กรณีที่ 1 สาหรับจังหวัดที่ไม่มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด :
มีศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด เพือ่ เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัด
กรณีที่ 2 สาหรับจังหวัดที่ยังมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดแล้ว :
มีการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดที่เชื่อมโยงกับงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามแนวคิด Productive Welfare อย่างเป็นรูปธรรม
2. ค่าพาหนะเดินทางโครงการอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้สาหรับเป็นค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมโครงการการอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารองค์กร/ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
โอนงบประมาณให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดเบิกจ่ายแทนกัน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน

ครั้ง

1

1,500

1,500

ดาเนินการระหว่าง เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วดั : ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายค่าพาหนะโครงการอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์
ผลผลิต : ผู้บริหารองค์กร/ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์เข้าร่วมโครงการอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์
ผลลัพธ์ : ผู้บริหารองค์กร/ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์นาความรู้ที่ได้จากโครงการอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์
มาพัฒนาองค์กรและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน
3. ค่าพาหนะเดินทางโครงการอบรมนักบริหารองค์กรสวัสดิการชุมชน
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้สาหรับเป็นค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมโครงการการอบรมนักบริหารองค์กรสวัสดิการชุมชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารองค์กร/ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
โอนงบประมาณให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดเบิกจ่ายแทนกัน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
ดาเนินการระหว่าง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วดั : ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายค่าพาหนะโครงการอบรมนักบริหารองค์กรสวัสดิการชุมชน
ผลผลิต : ผู้บริหารองค์กร/ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนเข้าร่วมโครงการอบรมนักบริหารองค์กรสวัสดิการชุมชน
ผลลัพธ์ : ผู้บริหารองค์กร/ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนนาความรู้ที่ได้จากโครงการอบรมนักบริหารองค์กรสวัสดิการชุมชน
มาพัฒนาองค์กรและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน
แผนงาน พืน้ ฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลัก การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ส.จ. และคณะอนุกรรมการ ใน ก.ส.จ.
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ ก.ส.จ. ตามมาตรา 19 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการ ก.ส.จ. และคณะอนุกรรมการใน ก.ส.จ.
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.3.1 จัดเตรียมการประชุม
1.3.2 จัดประชุม ก.ส.จ./อนุกรรมการ
1.3.3 สรุปผลการประชุม
1.3.4 รายงานผลการประชุมไปยัง สานักงาน ก.ส.ค.

ครั้ง

1

1,500

1500

คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

0
4
4
2

1,169,240
80,000
80,000
60,000

1,169,240
80,000
80,000
60,000

0
0

-

0
0

0
0

1.4 แผนงานการดาเนินงาน
ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564
1.5 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณในการประชุม ก.ส.จ. 40,000 บาท/ครั้ง ประชุมคณะอนุกรรมการ 24,000 บาท/ครั้ง/อนุกรรมการ 23 คน/คณะ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ (พมจ.) ต้องพิจารณาจัดประชุมตามความสาคัญ เร่งด่วนของวาระการจัดประชุมแต่ละคณะ
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จในการจัดทาประเด็น/แนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมของจังหวัด
ผลผลิต : รายงานผลการประชุม ก.ส.จ. คณะกรรมการ และคณะทางาน
ผลลัพธ์ : ได้ผลการดาเนินการในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมของจังหวัด
2. จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครตามกฎหมาย
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรสวัสดิการชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ และ
อาสาสมัครตามกฎหมาย
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.3.1 จัดเตรียมการประชุม
1.3.2 จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคมและเครือข่าย
1.3.3 สรุปผลการประชุม
1.3.4 รายงานผลการประชุมไปยัง สานักงาน ก.ส.ค.
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จมนการจัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครตามกฎหมาย
ผลผลิต : รายงานการประชุมองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครตามกฎหมาย
ผลลัพธ์ : มีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนในจังหวัด
3. จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผู้ปฏิบตั ิงานด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนอาสาสมัครได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และพัฒนาการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
องค์การสวัสดิการสังคม ผู้ปฏิบตั ิงานด้านสวัสดิการสังคม และผประชาชนทั่วไป
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.3.1 เตรียมงานจัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด
1.3.2 จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด

ครั้ง

ครั้ง

1

10,000

10,000

1

10,000

10,000

1.3.3 สรุปผลการประชุม
1.3.4 รายงานผลการประชุมไปยัง สานักงาน ก.ส.ค.
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จในจการจัดประชุมสมัชชาสวัสิการสังคมจังหวัด
ผลผลิต : รายงานผลการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด
ผลลัพธ์ : มีข้อเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กิจกรรมหลัก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กิจกรรมย่อย สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม
1.1 วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
1.2 กลุ่มเป้าหมาย องค์การสวัสดิการสังคมที่ดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบั
การจัดสวัสดิการสังคม
1.3 วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สนับสนุนเงินกองทุนให้กับองค์การสวัสดิการสังคมทั่วประเทศและองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ
ในการจัดทาโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคม
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
ดาเนินการตั้งแต่ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วดั : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบั ประโยชน์จากบริการของโครงการที่ได้รบั การสนับสนุนจากกองทุนฯ
ผลผลิต : องค์การสวัสดิการสังคมสามารถนาเงินกองทุนไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
ผลลัพธ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบั ผลประโยชน์จากการเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสมและมีความพอใจต่อโครงการ
ที่กองทุนให้เงินสนับสนุน

คน
คน
คน

-

1,089,240
1,089,240
1,089,240

1,089,240
1,089,240
1,089,240

0
0

0
0

0
0

เอกสำรแนบ 3

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนำยก
ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ
ยอดรวมทัง้ สิน้
ยุทธศำสตร์ : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1. แผนงำน : ยุทธศำสตร์เพือ่ สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
ผลผลิต : โครงกำรเด็กและเยำวชนมีพัฒนำกำรและทักษะทีเ่ หมำะสมตำมช่วงวัย
1. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำเด็กตัง้ แต่ตงั้ ครรภ์จนถึงปฐมวัย
1) โครงกำร : เงินอุดหนุนเพือ่ กำรเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
1.1 วัตถุประสงค์ : ชับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด
1.2 กลุม่ เป้ำหมำย : เจ้าหน้าทีช่ ่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล พมจ.
1.3 วิธกี ำร/ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน :
1) บันทึกข้อมูล /ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลข้อมูลผู้มีสิทธิได้รบั เงินอุดหนุนตามโครงการ
เงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2) การจัดทาและจัดเก็บข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3) เข้าร่วมการประชุม/อบรม/ทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดเพือ่ ให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจ
งบดำเนินงำน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชีว้ ดั : จานวนเด็กทีไ่ ด้รบั สวัสดิการเงินอุดหนุนฯ

คน

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
3,323,885
2,374,070
272,000
114,000

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)
288,000
36,000

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)
373,815
86,000

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)
288,000
36,000

272,000

114,000

36,000

86,000

36,000

272,000
222,000
144,000

114,000
114,000
36,000

36,000
36,000
36,000

86,000
36,000
36,000

36,000
36,000
36,000

144,000

36,000

36,000

36,000

36,000

144,000

36,000

36,000

36,000

36,000

1

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

ผลผลิต :
1) จานวนเด็กทีไ่ ด้รบั สวัสดิการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รบั การเลี้ยงดู
ทีม่ ีคุณภาพ และมีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมตามวัย
2) เกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย
3) เด็กทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าถึงสิทธิและบริการพืน้ ฐาน
ของรัฐ เช่น การจดทะเบียนการเกิด การรับบริการทางสาธารณสุข เป็นต้น
ผลลัพธ์ : เด็กได้รบั การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนา ตามหลักการของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยได้รบั การเลี้ยงดูทมี่ ีคุณภาพและมีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมตามวัย
2) โครงกำร : ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ เด็กปฐมวัย
2.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพือ่ ส่งเสริมการดาเนินงานของกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็ก
ปฐมวัย 4 กระทรวง
2) เพือ่ ส่งเสริมให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมกระบวน
การเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.2 กลุม่ เป้ำหมำย :
1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
76 จังหวัด และกทม.
2) ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
3) เด็กทีเ่ ข้ารับบริการทีส่ ถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
2.3 วิธกี ำร/ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน :
1) จัดประชุมส่งเสริมการพัฒนาคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
1.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
1.2 วาระการประชุมเกี่ยวกับการดูแล พัฒนา ส่งเสริม คุ้มครอง การจัดสวัสดิการ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด การจัดการศึกษา การป้องกันกระทาความรุนแรง การดูแล
สุขภาพ โภชนาการ น้าหนัก ส่วนสูง พัฒนาการ ระเบียบวินัย โรคติดต่อในเด็ก

78,000

78,000

-

-

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ
อุบัติเหตุในเด็ก ความปลอดภัย การเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน
เครื่องเล่นสนาม ของเล่นสาหรับเด็ก พืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยสาหรับเด็กในชุมชน /ท้องถิ่น/
บ้าน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกประเภทสนามเด็กเล่น การพัฒนาครูผู้สอน/
พีเ่ ลี้ยงเด็ก/พ่อแม่ ผู้ปกครอง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กรอบ
การบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 4 กระทรวง กฎหมาย/พ.ร.บ. การพัฒนา
เด็กปฐมวัยปี 2562 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย นวัตกรรม ระบบฐาน
ข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด เทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
DSPM การตรวจเยี่ยมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจดทะเบียนสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน การดาเนินงานของโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในชุมชน หน่วยงาน
โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ การขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของจังหวัด การสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ
แบบบูรณาการ ฯลฯ และหรือเรื่องอื่น ๆ ตามทีค่ ณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
** เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1
2) อบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
- จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โดยใช้สาระวิชา
ตามกรอบทีป่ ลัดกระทรวงกาหนดเป็นฐานในจัดอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง และ
ถ้าจังหวัดใดยังไม่ได้อบรมเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมิน
ออนไลน์ ) ให้อบรมเรื่องดังกล่าวด้วย
3) การติดตามผลการดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
- ออกตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจัดตั้งเป็นระยะ ๆ และ
ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ (เบิกค่าเบีย้ เลี้ยง เจ้าหน้าที่ ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ตามระเบียบการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526)
4) การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
- จัดซื้ออาหารเสริม และสื่อพัฒนาการเด็ก ให้กบั สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทีเ่ ก็บ
ค่าบริการไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
ตามหนังสือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและ

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ
สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ที่ พม 0303/2811 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
และหนังสือหลักเกณฑ์ ที่ พม 0305/3106 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560
งบดำเนินงำน
2.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
2.5 แผนการใช้จา่ ย
งบอุดหนุน
2.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
2.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชีว้ ดั : ร้อยละของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทีจ่ ดทะเบียนแล้ว มีการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นระดับ C ขึ้นไป
ผลผลิต :
1) กลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง
2) สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ผลลัพธ์ : เด็กปฐมวัยทีเ่ ข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีพฒ
ั นาการสมวัย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ข้อมูลจานวนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทีจ่ ดทะเบียนแล้ว ปี 2564)
2. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวติ เด็กและเยำวชนรองรับศตวรรษที่ 21
1) โครงกำร : ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวติ เด็กและเยำวชนไทยในศตวรรษที่ 21
1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพือ่ พัฒนาตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
2) เพือ่ ให้เยาวชนมีพนื้ ทีส่ ร้างสรรค์ในการทากิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
3) เพือ่ กระตุ้นให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและ
ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสาคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชู
ให้การสนับสนุน /ร่วมจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันเยาวชนแห่งชาติ
1.2 กลุม่ เป้ำหมำย : เด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศ
1.3 วิธกี ำร/ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน :
1) จังหวัดดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพือ่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

54,000
คน

15
54,000
24,000

คน

80
24,000

50,000
50,000

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

-

-

-

54,000
15
54,000
24,000
80
24,000

-

-

-

50,000
50,000

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ
ประกอบด้วย
1.1 ผู้วา่ ราชการจังหวัด ประธาน
1.2 พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รองประธานจังหวัด และศึกษาธิการ
จังหวัด
1.3 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/คณะกรรมการ ภาคประชาสังคม/ผู้ทางาน
ด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัด
1.4 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว เลขานุการ
1.5 จนท.บ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้ช่วยเลขานุการและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
2) จังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวันเยาวชนแห่งชาติในระดับจังหวัด
เพือ่ กาหนดรูปแบบ/สถานที่/ระยะเวลา ในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
โดยรูปแบบเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติกาหนด
3) การประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ในพืน้ ที่ เช่น
หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน รถประชาสัมพันธ์ของอบต. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โรงเรียน
เป็นต้น หรือการจัดให้มีกจิ กรรมรณรงค์ สร้างกระแสกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนได้รว่ มจัด
กิจกรรม เนือ่ งในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติโดยขอความร่วมมือเครือข่ายเยาวชน/แกนนา
เยาวชนในพืน้ ทีร่ ว่ มจัดกิจกรรมดังกล่าว
4) การจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันเยาวชนแห่งชาติของจังหวัด ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
5) ตัวแทนจังหวัดจานวน 5 คนเข้าร่วมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในส่วนกลาง
6) รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมภาพประกอบขอให้จดั ทาเป็นรูปเล่มพร้อมงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม ภายในวันที่ 15 ตุลาคมซึ่งผลการดาเนินงานของจังหวัด กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน จะได้นาเรียนคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ และเผยแพร่
ผลงานต่อไป

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ
งบดำเนินงำน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชีว้ ดั : จานวนเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีทักษะชีวติ
เหมาะสมตามวัย 11,045 คน

คน

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
50,000
145
50,000

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)
50,000
145
50,000

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

ผลผลิต : จานวนเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ ความคิด สติปัญญา อารมณ์
สังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นา มีจติ อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้
ในการปรับตัวการอยู่รว่ มกันท่ามกลางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย มีผลงานดีเด่น ได้รบั
การยกย่องเชิดชูเกียรติ สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ี และเป็นแรงบันดาลใจ ได้รบั การส่งเสริม
ทักษะสู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนามีทักษะชีวติ ความคิด สติปัญญา อารมณ์ สังคม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นา มีจติ อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวและ
อยู่รว่ มกันท่ามกลางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายได้ มีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ีและ
เป็นแรงบันดาลใจ ได้รบั การส่งเสริมทักษะสู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
ยุทธศำสตร์ : ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
1. แผนงำน : ยุทธศำสตร์สร้ำงหลักประกันทำงสังคม
ผลผลิต : โครงกำรเด็กและเยำวชนได้รบั กำรคุม้ ครองและสวัสดิกำรตำมมำตรกำรคุม้ ครอง
ทำงสังคม
1. กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือ คุม้ ครอง และจัดสวัสดิกำรสำหรับเด็กและเยำวชน
1) โครงกำร : กำรพัฒนำระบบกำรจัดสวัสดิกำรและกำรให้บริกำรสวัสดิกำรสำหรับเด็ก
1.1 วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้เด็กได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ สุขภาวะ และมีความเป็นอยู่
ทีด่ ี ได้รบั บริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน
1.2 กลุม่ เป้ำหมำย : เด็กในครอบครัวยากจน

3,051,885
3,051,885

2,260,070
2,260,070

252,000
252,000

287,815
287,815

252,000
252,000

3,051,885

2,260,070

252,000

287,815

252,000

1,917,000
1,917,000

1,917,000
1,917,000

-

-

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ
1.3 วิธกี ำร/ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน :
1) จัดบริการสงเคราะห์เด็กทีอ่ ยู่ในครอบครัวยากจน เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าในรูปแบบเงินอุดหนุน
2) ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการ
งบดำเนินงำน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
งบอุดหนุน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชีว้ ดั : จานวนเด็กในครอบครัวยากจนทีไ่ ด้รบั การสงเคราะห์
ผลผลิต : เด็กได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ มีความเป็นอยู่ทดี่ ี และได้รบั บริการสวัสดิการ
สังคมอย่างมีมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนได้รบั การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
และมีภมู ิคุ้มกันทีเ่ หมาะสม
2. กิจกรรมหลัก : จัดหำครอบครัวทดแทน
โครงกำร : กำรเลีย้ งดูทดแทนโดยครอบครัว
1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กได้อยู่ในครอบครัวทดแทนทีเ่ หมาะสม ได้รบั ความรัก ความอบอุ่น
ภายใต้วถิ ชี ีวติ ชุมชน ทีม่ ีวฒ
ั นธรรมอันดีงาม
2) เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รบั การเลี้ยงดูในครอบครัวและชุมชน และป้องกัน
ไม่ให้เด็กถูกส่งเข้ารับการอุปการะในสถานรองรับเด็ก รวมทัง้ เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ย
ในการดูแลเด็กของสถานรองรับเด็ก
3) เพือ่ พัฒนาศักยภาพครอบครัวทดแทน ผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่าย ให้มีความรู้ และ
ทักษะต่อการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวทดแทน

คน

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

21,000

21,000

-

-

-

21,000
1,896,000

21,000
1,896,000

-

-

-

1,896,000

1,896,000

1,034,200
1,034,200

265,100
265,100

1,896

252,000
252,000

265,100
265,100

252,000
252,000

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ
1.2 กลุม่ เป้ำหมำย :
1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
76 จังหวัด และกทม.
2) เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
1.3 วิธกี ำร/ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน :
1) ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจา
จังหวัด 76 จังหวัด
2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
- ให้การช่วยเหลือเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์และครอบครัว
ทีไ่ ม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกบั เด็ก (Kinship Care) ทีป่ ระสบปัญหา
ความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ คนละ 2,000 บาทต่อเดือน
งบดำเนินงำน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
งบอุดหนุน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชีว้ ดั :
1) จานวนเด็กได้รบั การเลี้ยงดูและดูแลโดยครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นครอบครัว
เครือญาติอปุ ถัมภ์ หรือไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกบั เด็ก
2) จานวนเด็กได้อยู่ในครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย
ผลผลิต :
1) เด็กได้รบั การเลี้ยงดูและดูแลโดยครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นครอบครัวเครือญาติ
อุปถัมภ์ หรือไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกบั เด็ก
2) เด็กได้อยู่ในครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย
3) เด็กและครอบครัวได้รบั การพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ มีทักษะอาชีพและทักษะชีวติ
ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของครอบครัวและสังคมไทย

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

26,200
ครั้ง

คน

26,200
1,008,000

13,100
1
13,100
252,000

1,008,000

252,000

2

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

-

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

252,000

13,100
1
13,100
252,000

-

252,000

252,000

252,000

252,000
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ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

4) เด็กทีอ่ ยู่ในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก กลับคืนสู่ครอบครัวเครือญาติอปุ ถัมภ์
และได้รบั การเลี้ยงดูและดูแลโดยครอบครัวและชุมชน
ผลลัพธ์ : เด็กมีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัย มีภมู ิคุ้มกันทางสังคม และมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี
3. กิจกรรมหลัก : พัฒนำมำตรกำร กลไกในกำรช่วยเหลือ ปกป้อง และคุม้ ครองเด็ก
และเยำวชน
1) โครงกำร : พัฒนำมำตรกำรกลไกในกำรปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยำวชน
ตำมกฎหมำยและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
1.1 วัตถุประสงค์ :
1) เพือ่ จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
2) เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับของจังหวัด
1.2 กลุม่ เป้ำหมำย :
1) คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
2) คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
1.3 วิธกี ำร/ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน :
1) โอนจัดสรรงบประมาณ พมจ.จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด (ตามแผน)
2) โอนจัดสรรงบประมาณ พมจ.จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ
งบดำเนินงำน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชีว้ ดั :
1) จานวนเด็กได้รบั การเลี้ยงดูและดูแลโดยครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นครอบครัว
เครือญาติอปุ ถัมภ์ หรือไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกบั เด็ก
2) จานวนเด็กได้อยู่ในครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย
ผลผลิต :
1) ข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม
ความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2) แนวทาง กลไก และมาตรการในการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546
3) รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการด้าน

ครั้ง

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

22,715

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

100,685

77,970

55,255

55,255

-

-

-

55,255

55,255

-

-

-

55,255

55,255

2

-

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ
การคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน มาตรการจัดระเบียบหอพัก การประกาศเกียรติคุณ
การกาหนดหลักเกณฑ์ การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหอพัก
5) จานวนหอพักทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตาพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558
6) ผู้ปฏิบัติงานหอพักระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมทัง้ สถานศึกษา เครือข่าย/
ชมรม/สมาคม ผู้ประกอบกิจการหอพักทัง้ หอพักสถาบันการศึกษา และหอพักเอกชน
สามารถปฏิบัติหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
ผลลัพธ์ :
1) การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการด้านการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนทีม่ ีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมายและ
พันธกรณีทเี่ กี่ยวข้อง
2) เด็กและเยาวชนได้รบั การคุ้มครองสวัสดิภาพตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2559
2) โครงกำร : ส่งเสริมกำรดำเนินงำนกองทุนคุม้ ครองเด็ก
1.1 วัตถุประสงค์ : เพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
ในส่วนภูมิภาค
1.2 กลุม่ เป้ำหมำย : คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
1.3 วิธกี ำร/ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน :
1) ค่าตอบแทน เป็นค่าเบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
76 จังหวัด
2) ค่าใช้สอย เป็นค่าใช้จา่ ยในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
จังหวัด76 จังหวัด
3) ค่าวัสดุ เป็นวัสดุสานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และวัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
งบดำเนินงำน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชีว้ ดั :

ครั้ง

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

45,430

22,715

-

22,715

-

45,430

22,715
1
22,715

-

22,715
1
22,715

-

2
45,430

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร
หน่วยนับ
1) จานวนจังหวัด (พมจ.) ทีจ่ ดั ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
จังหวัดเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กได้ตามแผนทีก่ าหนดไว้
2) จานวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ทไี่ ด้รบั ประโยชน์จากกองทุน
คุ้มครองเด็ก
ผลผลิต :
1) ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (พมจ.) 76 จังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ ได้ตามเป้าหมาย
2) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการ พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
และผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กได้รบั ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยตามระเบียบ
ของทางราชการ
3) ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (พมจ.) 76 จังหวัด มีวสั ดุเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ :
1) เจ้าหน้าทีท่ งั้ ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานกองทุน
คุ้มครองเด็ก
2) เด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ได้รบั การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
อย่างทัว่ ถึง
3) หน่วยงาน/องค์กรได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของเด็ก

รวมทัง้ สิน้
ไตรมำส 1
เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

-

ไตรมำส 2
(ม.ค. - มี.ค. 64)

ไตรมำส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 64)

ไตรมำส 4
(ก.ค. - ก.ย. 64)

แบบฟอร์มแผนปฏิบตั งิ ำนและแผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดนครนำยก
ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร

ยอดรวมทั้งสิน้

หน่วยนับ
รำย/คน/
เครือข่ำย/
หลัง/องค์กร/
ศพอส.

แผนงำน : ยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำทักษะควำมรูค้ วำมสำมำรถกำรทำงำนและกำรเป็นผูส้ ูงอำยุที่มีพลัง (Active Ageing)
กิจกรรมหลัก :กำรพัฒนำศักยภำพผูส้ ูงอำยุ
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูส้ ูงอำยุ
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนำศักยภำพและส่งเสริมกำรเรียนรูผ้ สู้ ูงอำยุในชุมชน (โรงเรียนผูส้ ูงอำยุ)
คน
1 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
1.2 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะ ความรู้ที่เหมาะสม
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ 4,710 คน (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดสรรงบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในพื้นที่ ศพอส. และเรือนจา และงบ
บริหารจัดการให้กบั พมจ. 65 จังหวัด
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมำณ : ผู้สูงอายุในพื้นที่ ศพอส./ ศพส./กทม.
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย 4,710 คน (ขับเคลื่อนงานโดย พมจ.)
เชิงคุณภำพ : ผู้สูงอายุสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ผลผลิต : ศพอส./ศพส./กทม. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
ผลลัพธ์ : 1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองในการดารงชีวิต
สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย
2. ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม

รวมทั้งสิน้
เป้ำหมำย

คน

100

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้ำหมำย งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้ำหมำย งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
เป้ำหมำย งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย64.)
เป้ำหมำย
งบประมำณ
(บำท)
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กิจกรรมย่อยที่ 3 : เสริมพลังผูส้ ูงอำยุเพือ่ คนทุกวัย
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1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
1.1.2. เพื่อผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัย และคนทุกวัยเห็นถึง
คุณค่าผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ ร่วมสืบสานคุณค่าที่ดีงามของสังคม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 35 คน : จังหวัด
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.3.1จัดสรรงบประมาณให้ พมจ. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ ศพอส.
1.3.2 รายงานผลการดาเนินงานให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบทุกไตรมาส
1.4 แผนงานการดาเนินงาน ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในศพอส.
1.5 แผนการใช้จ่าย จัดสรรงบประมาณให้ พมจ.
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้สังคม ร้อยละ 80
ผลผลิต : จานวนผู้สูงอายุและคนทุกวัยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญา 500 คน

9
30,000

ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้สังคม มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และร่วมสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
แผนงำน : แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพือ่ รองรับสังคมผูส้ ูงอำยุ
ผลผลิต : โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกลไกเครือข่ำยสร้ำงควำมมัน่ คงทำงสังคมเพือ่ รองรับสังคมผูส้ ูงอำยุ
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนำกลไกในกำรสร้ำงควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจและสังคม
2. กำรสร้ำงควำมตระหนักและเตรียมควำมพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
เครือข่ำย
กิจกรรม สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำและศักดิศ์ รีของผูส้ ูงอำยุ
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1.1 วัตถุประสงค์:
1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ ศพอส. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมและบริการที่เหมาะสม พัฒนา
ศักยภาพ ศพอส. ให้มีความเข้มแข็ง
1.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนทุกวัยในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
1.1.3 เพื่อเป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยมีสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุและคนทุกวัย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดสรรงบประมาณให้ พมจ.เพื่อติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของ ศพอส.ในพื้นที่
- รายงานผลการดาเนินงานให้กรมฯทุกไตรมาส
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
1.5 แผนการใช้จ่าย จัดสรรงบประมาณให้ พมจ.
1.5.1 สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน ศพอส.
ให้กบั พมจ. 76 จังหวัด
- จังหวัดที่มี ศพอส.ไม่เกิน 20 แห่ง (S) จานวน 41 จังหวัดๆละ 90,000 บาท
- จังหวัดที่มี ศพอส.มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 30 แห่ง (M) จานวน 21 จังหวัด ๆละ 110,000
บาท
- จังหวัดที่มี ศพอส. มากกว่า 30 แห่ง ไม่เกิน 40 แห่ง (L) จานวน 11 จังหวัดๆละ
130,000บาท
- จังหวัดที่มี ศพอส. มากกว่า 40 แห่งขึ้นไป (XL) จานวน 3 จังหวัดๆละ 150,000บาท
1.5.2 สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพอส.โดย
เครือข่ายพื้นที่ต้นแบบนาร่อง ศพอส. ให้ พมจ. 20 จังหวัดๆละ 100,000 บาท
ตัวชี้วัด : ศพอส. มีการประเมินมาตรฐานการดาเนินงาน ศพอส./ จานวนพื้นที่ที่เป็นกลไก
ในการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน 1,589 แห่ง
ผลผลิต : 1. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ ใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ
และสภาพแวดล้อม
2. ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ
ผลลัพธ์ : 1. ผู้สูงอายุได้รับการบริการในทุกมิติอย่างมีมาตรฐาน
2. ศพอส. เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
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ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำระบบกำรคุม้ ครองทำงสังคมของผูส้ ูงอำยุ
กิจกรรมหลักที่1 : ระบบดูแลและคุม้ ครองพิทักษ์สิทธิผสู้ ูงอำยุ
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อพม. (เชีย่ วชำญด้ำนผูส้ ูงอำยุ)
1.1 วัตถุประสงค์- เพื่อสร้างกลไกการดูแล เฝ้าระวัง และคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
- อพมส. จานวน 3,800 คน ( 50 คน * 76 จังหวัด)
- ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล จานวน 57,000 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/แผนงานการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ อพม.เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
2. พมจ : จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เพื่อให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) จานวน 18 ชั่วโมง
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3. พมจ. : ติดตามการดาเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) พร้อมรายชื่อ อพมส. และรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล ตามแบบฟอร์ม
อพมส. 02 (หลังจาก อพมส. ได้ดูแลผู้สูงอายุตามแบบสมุดบันทึกกิจกรรม อพมส. เรียบร้อยแล้ว)
4. พมจ. : รายงานผลการดาเนินกิจกรรมโครงการ ตามแบบฟอร์ม อพมส. 01 พร้อมภาพถ่าย
ประกอบการดาเนินงาน ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน มายัง กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ ทางโทรศัพท์/โทรสาร 0 2642 4306 หรือทางอีเมล์ rdf.dop@gmail.com
ตัวชีว้ ัด : - อพมส จานวน 70 คน /ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล จานวน 1,050 คน
ผลผลิต : มีกลไกการดูแล เฝ้าระวัง และคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุสู่ในระดับพื้นที่
ผลลัพธ์ : - พื้นที่มีการขับเคลื่อนระบบการดูแล เฝ้าระวัง และคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. โครงกำรธนำคำรเวลำของประเทศไทย
1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนามาตรการกลไกในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุ
- เพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและสร้างคุณค่าของการเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ
- เพื่อสร้างหลักประกันให้กบั ตนเองเมือ่ มีความจาเป็นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม จานวน 36 คน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด วางแผนการดาเนินงานธนาคารเวลา
2. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด คัดเลือกพื้นที่ภายใน ศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จานวน 1 พื้นที่
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด จัดตั้งคณะทางานการดาเนินงาน
ธนาคารเวลา ชี้แจงการดาเนินงานโครงการธนาคารเวลาในพื้นที่ เช่น ประชาสัมพันธ์ เสียงตาม
สาย จัดประชุมประชาคม ดาเนินการรณรงค์ทาความเข้าใจให้กบั คนในชุมชน จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ เช่น โรลอัพธนาคารเวลา สมุดบันทึกธนาคารเวลา
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4. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด จัดตั้งคณะกรรมการธนาคารเวลา
ของพื้นที่ ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยมีหน้าที่กาหนดนโยบายธนาคาร
เวลาในพื้นที่ กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงานธนาคารเวลา ควบคุมการดาเนินงานธนาคารเวลา
ของพื้นที่ รวมถึงกาหนดคะแนนคงคลังของพื้นที่ เช่น พื้นที่ A มีคะแนนคงคลัง 3,000 คะแนน
พร้อมกาหนดคะแนนเริ่มต้นให้กบั ผู้ที่เข้ามาสมัครสมาชิกธนาคารเวลา เช่น พื้นที่ A เปิดรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีคะแนนเริ่มต้นให้กบั สมาชิกธนาคารเวลา 10 คะแนน โดยหักจากคะแนน
คงคลังของพื้นที่ คะแนนคลังจะเหลือ 2,990 คะแนน
5. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด กาหนดสถานที่ตั้งของธนาคาร
สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเวลาในพื้นที่ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในการก่อตั้ง และบูรณาการความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ใช้หมุนเวียนในการดาเนินงานธนาคารเวลา
6. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด 20 จังหวัด สนับสนุนพื้นที่ดาเนินงาน
ธนาคารเวลาเปิดรับสมัครสมาชิก กาหนดรูปแบบการดาเนินงาน เกณฑ์ กติกา และดาเนิน
กิจกรรมธนาคารเวลาในพื้นที่
• เปิดรับสมาชิกธนาคารเวลา ตามใบสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งธนาคารเวลาในพื้นที่
รวมทั้งการประสานไปยังกลุ่มชมรม นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ และ
กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมมาเป็นสมาชิก
• มีขั้นตอนของการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ รับรู้ กฎ กติกา แนวทางต่างๆ ในการ
ดาเนินงานธนาคารเวลา หรือกาหนดคะแนนเริ่มต้นให้กบั สมาชิก เช่น ผู้ที่เข้ามาปฐมนิเทศมี
คะแนนให้ 10 คะแนน (ตามกิจกรรมที่คณะกรรมการเห็นสมควร)
• จัดกิจกรรมการช่วยเหลือ ในรูปแบบคนในชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน มีกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย
ด้วยการเชื่อมโยงทักษะ ความพร้อมของสมาชิกธนาคารเวลาเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
7. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
โครงการ ตามแบบฟอร์ม ธวท. 02 และธวท. 03 พร้อมภาพถ่ายประกอบการดาเนินงาน ทุกวันที่
5 ของทุกเดือน มายังกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ทางโทรศัพท์ /โทรสาร 0
2642 4306 หรือทางอีเมล์ rdf.dop@gmail.com ให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ตัวชีว้ ัด : ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล จานวน 36 คน
ผลผลิต : - คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
และเป็
ไขปังญคมเข้
หาผูา้สมามี
ูงอายุสท่วนร่
ี่ต้อวงการได้
รับความช่
ยเหลื
อและสร้
ค่าของการ
ผลลัพธ์น:ระบบสามารถแก้
- คนทุกกลุ่มวัยในสั
มในการดู
แลผู้สูงวอายุ
และสร้
างคุณางคุค่าณของการ
เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นการสร้างหลักประกันเมือ่ มีความจาเป็นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ
ประหยัดงบประมาณของส่วนราชการในการดาเนินงานดูแลผู้สูงอายุในสังคม

ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำระบบกำรคุม้ ครองทำงสังคมของผูส้ ูงอำยุ
กิจกรรมหลัก : กำรเสริมสร้ำงกลไกลกำรพัฒนำผูส้ ูงอำยุในชุมชน
5. เสริมสร้ำงกลไกพัฒนำผูส้ ูงอำยุในชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพศูนย์พัฒนำ
คุณภำพชีวิตผูส้ ูงอำยุ

แห่ง
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2
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2

22,500

1
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1
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1.1 วัตถุประสงค์:
1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ ศพอส. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมและบริการที่เหมาะสม พัฒนา
ศักยภาพ ศพอส. ให้มีความเข้มแข็ง
1.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนทุกวัยในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
1.1.3 เพื่อเป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยมีสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุและคนทุกวัย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดสรรงบประมาณให้ พมจ.เพื่อติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของ ศพอส.ในพื้นที่
- รายงานผลการดาเนินงานให้กรมฯทุกไตรมาส
1.4 แผนงานการดาเนินงาน
1.5 แผนการใช้จ่าย จัดสรรงบประมาณให้ พมจ.
1.5.1 สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน ศพอส.
ให้กบั พมจ. 76 จังหวัด
- จังหวัดที่มี ศพอส.ไม่เกิน 20 แห่ง (S) จานวน 41 จังหวัดๆละ 90,000 บาท
- จังหวัดที่มี ศพอส.มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 30 แห่ง (M) จานวน 21 จังหวัด ๆละ 110,000
บาท
- จังหวัดที่มี ศพอส. มากกว่า 30 แห่ง ไม่เกิน 40 แห่ง (L) จานวน 11 จังหวัดๆละ
130,000บาท
- จังหวัดที่มี ศพอส. มากกว่า 40 แห่งขึ้นไป (XL) จานวน 3 จังหวัดๆละ 150,000บาท
1.5.2 สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพอส.โดย
เครือข่ายพื้นที่ต้นแบบนาร่อง ศพอส. ให้ พมจ. 20 จังหวัดๆละ 100,000 บาท
ตัวชี้วัด : ศพอส. มีการประเมินมาตรฐานการดาเนินงาน ศพอส./ จานวนพื้นที่ที่เป็นกลไก
ในการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน 1,589 แห่ง
ผลผลิต : 1. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ ใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ
และสภาพแวดล้อม
2. ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ
ผลลัพธ์ : 1. ผู้สูงอายุได้รับการบริการในทุกมิติอย่างมีมาตรฐาน
2. ศพอส. เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
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ผลผลิต : โครงกำรปรับปรุงที่อยูอ่ ำศัยและสถำนที่สำธำรณะที่เหมำะสมกับผูส้ ูงอำยุและทุกวัย
กิจกรรมหลัก : กำรปรับสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
6. กิจกรรมปรับสภำพแวดล้อมและสิง่ อำนวยควำมสะดวกของผูส้ ูงอำยุให้เหมำะสมและ
ปลอดภัย

หลัง

45

หลัง

45

1,022,500
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255,625

11

255,625

11

255,625

11
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1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยูอ่ าศัย
ไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดารงชีวิต
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีฐานะยากจน มีที่อยูอ่ าศัยไม่มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) พมจ. ชี้แจงโครงการให้ อปท.
2) พมจ. รับคาขอการซ่อมแซม
3) พมจ. ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสาร
4) ให้ความช่วยเหลือ
5) รายผลการดาเนินงานภายใน 30 วันนับจากวันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วัด : จานวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
ผลผลิต : ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุมีความมัน่ คงปลอดภัยในการดารงชีวิต
แผนงำน : ยุทธศำสตร์สร้ำงหลักประกันทำงสังคม
ผลผลิต :กำรส่งเสริมให้ผส้ ูงอำยุเข้ำถึงหลักประกันทำงสังคม
กิจกรรมหลัก2 : ส่งเสริมกำรเข้ำถึงหลักประกันทำงสังคมสำหรับผูส้ ูงอำยุ
7. สนับสนุนกำรจัดกำรศพผูส้ ูงอำยุตำมประเพณี
1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอยูใ่ นครัวเรือนยากจน ได้รับการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา 11 (12) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและอยูใ่ นครอบเรือนยากจน
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) พมจ. รับคาขอเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
2) พมจ. ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสาร
3) ให้ความช่วยเหลือ
4) รายผลการดาเนินงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จ่าย
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ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอยูใ่ นครัวเรือนยากจน ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิพื้นฐานตามที่
กฎหมายกาหนด
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและอยูใ่ นครัวเรือนยากจนได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามมาตรา 11(12)
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและอยูใ่ นครัวเรือนยากจน ได้รับการช่วยเหลือ
ค่าจัดการศพตามประเพณี ตามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และครอบครัว/คนใกล้ชิดของ
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตมีความสุข
8. โครงกำรให้บริกำรสงเครำะห์ผสู้ ูงอำยุในภำวะยำกลำบำก
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2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม
มาตรา 11 (8) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดาเนินการตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และ
สนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน
2.2 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ
2.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) พมจ. รับคาขอเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
2) พมจ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
3) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ/ให้ความช่วยเหลือ
4) รายผลการดาเนินงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
2.5 แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ยากจนอยูใ่ นภาวะยากลาบากและมีความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ
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ผลลัพธ์ : ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่อยูใ่ นภาวะยากลาบากและมีความเดือดร้อนได้รับการ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย
ผลผลิต : กองทุนผูส้ ูงอำยุ (งบรำยจ่ำยอื่น)
9. กองทุนผูส้ ูงอำยุ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขออนุมัติจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชาระผู้กยู้ มื เงินทุนประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความ
เข้าใจการชาระหนี้ในภูมิภาค
แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
แผนการใช้จ่าย
บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ
แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
แผนการใช้จ่าย
บุคลากรกองทุนผู้สูงอายุ
แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
แผนการใช้จ่าย
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมำณ : ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนเงินทุนกูย้ มื รายบุคคล
ผลผลิต : ผู้สูงอายุได้รับบริการสนับสนุนเงินทุนกูย้ มื ประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ และมี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
ผลลัพธ์ : - องค์กร ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุสามารถขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีศักยภาพ เห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

คน

58

คน

56

คน

516,261

14

129,066

14

129,065

14

14

14

129,065

14

14

129,065

14

7,000

1,750

1750

1750

1,750

40,000

10,000

10,000

10,000

10000

2

2

2
469,261

117,316

2

2
117,315

117,315

117,315

แบบฟอร์มแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
ไตรมาส 1
(ต.ค. 63- ธ.ค.63)

รวมทัง้ สิ้น
ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วยนับ
ยอดรวมทัง้ สิ้น
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมขององค์กร
ด้านคนพิการและเครือข่าย
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมขององค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่าย
กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครฯ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการลดการพึง่ พิงระบบสถาบันและ
สถานสงเคราะห์
2. เพือ่ เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ ในการพัฒนาและฟืน้ ฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเองได้
3. เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายของชุมชน
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
คนพิการและความพิการ เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.)
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ
1,203,000
1,203,000
100,000
100,000

รวม
721,500
721,500
50,000
50,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 64)
รวม
-

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)
รวม
481,500
481,500
50,000
50,000

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย64.)

คน
คน
คน

เป้าหมาย
1,111
1,111
100
100

รวม
-

คน

100

100,000

50,000

-

50,000

-

คน

100

100,000

50,000

-

50,000

-

1. คัดเลือกและประสานงานพืน้ ที่ รวมทัง้ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพัฒนา
สังคมฯช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)
2. การจัดการอบรม อพมก. เพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคนพิการ การบริการ
คนพิการของกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ และเพือ่ ให้เกิดทักษะในการให้บริการ
ช่วยเหลือ ดูแล ฟืน้ ฟู และพัฒนาศักยภาพคนพิการ รวมทัง้ มีทัศนคติทดี่ ตี อ่ คนพิการ
และครอบครัว และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
3. สนับสนุนการดาเนินงานของ อพมก. เพือ่ ให้ดาเนินงานช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู และพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ ใน 11 กิจกรรมหลัก และงานอื่นๆ ทีส่ ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
4. การประชุมทบทวนและติดตามผลการปฏิบัตงิ านของ อพมก. (Case Review
Conferences- CRC) เป็นการประชุมเพือ่ ทบทวนการปฏิบัตงิ านของ อพมก. ติดตาม
ผลการปฏิบัตงิ าน ร่วมแก้ไขปัญหา และวางแผนการช่วยเหลือ ฟืน้ ฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการรายบุคคล โดยเป็นการประชุมร่วมของ พมจ. อพมก. และหน่วยงาน
เครือข่ายทีด่ าเนิงานด้านคนพิการ ทีด่ าเนินการประชุมเป็นประจาทุกเดือน
5. การติดตามและนิเทศการดาเนินงานของส่วนก4. การประชุมทบทวนและติดตามผล
การปฏิบัตงิ านของ อพมก. (Case Review Conferences- CRC)
6. การรายงานข้อมูลผลการปฏิบัตงิ านของ อพมก. เพือ่ รวบรวมเป็นฐานข้อมูลการ
ดาเนินงานของ อพมก.
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตเชิ: งมีปริอาสาสมั
มาณ :คมีรพัอาสาสมั
รพัฒนาสั
งคมฯช่
วยเหลื
คนพิาชุ
การมชนในจั
ประจาชุ
ผลผลิ
ฒนาสังคคมฯช่
วยเหลื
อคนพิ
การ อประจ
งหวัมชนใน
ด
เป้
าหมาย
ผลลั
พธ์ : คนพิการและครอบครัวในชุมชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพการพึง่ ตนเอง
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
1.1 วัตถุประสงค์

คน
บาท

100

คน
หลัง
หลัง
หลัง

1,011
20
20
20

100,000

50,000

-

50,000

-

1,103,000
400,000
400,000
400,000

671,500
320,000
320,000
320,000

-

431,500
80,000
80,000
80,000

-

เพือ่ ขจัดอุปสรรคและสนับสนุนให้คนพิการสามารถดารงชีวิต และปฏิบัตกิ จิ กรรมใน
ชีวิตประจาวันได้โดยมีสภาพ แวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยเอื้อต่อคนพิการ รวมถึงมีสุขอนามัยและ
ความมั่นคงปลอดภัย
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการในส่วนภูมภิ าคทีอ่ ยู่ในสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อสภาพ
ความพิการ การดารงชีวิต การปฏิบัตกิ จิ วัตรในชีวิตประจาวันของคนพิการ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ คี วามประสงค์และมีความ
พร้อมในการดาเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
2. จังหวัดประกาศให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 2 เป็นหน่วยบริการในพืน้ ที่
ตามข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วย
คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการทีไ่ ม่มผี ู้ดแู ล และสิทธิของผู้ดแู ลคนพิการ พ.ศ. 2552
3. จังหวัดประสานให้หน่วยบริการในพืน้ ที่ ดาเนินการพิจารณาคาขอให้มกี ารปรับ
สภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่คนพิการตามระเบียบฯ และแจ้งผลการพิจารณาคน
พิการทีส่ มควรได้รับสิทธิการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่คนพิการให้จังหวัด
พร้อมหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. จังหวัดดาเนินการเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการทีส่ มควรได้รับสิทธิ ตามข้อ 3
เพิม่ เติม ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. จังหวัดเสนอรายชื่อคนพิการทีส่ มควรได้รับสิทธิปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รัมอบหมายเพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ละเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯประจาจังหวัด

6. จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาอนุมตั ใิ ห้หน่วยบริการในพืน้ ที่ และดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้หน่วยบริการในพืน้ ทีเ่ พือ่ ดาเนินการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่
คนพิการ
7. หน่วยบริการในพืน้ ทีด่ าเนินการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่คนพิการตาม
ระเบียบฯ และรายงานผลการดาเนินงานต่อจังหวัด
8. จังหวัดรายงานผลการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้ พก. ทราบ ตามแบบรายงาน
ผลการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจาปีงบประมาณ พร้อมภาพถ่าย
สภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยฯ ก่อนและหลังการดาเนินงานฯ พร้อมแผ่น CD จานวน 1 ชุด
โดยทันที หลังเสร็จสิ้นดาเนินการแล้ว
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนทีอ่ ยู่อาศยของคนพิการได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสภาพความพิการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของทีอ่ ยู่อาศัยของคนพิการในโครงการได้รับการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามความต้องการจาเป็นอย่างสมเหตุสมผล ถูกสุขอนามัย
และมีความมั่นคงปลอดภัย

หลัง
บาท

20

คน
คน
คน

400,000

320,000

-

80,000

-

991

703,000

351,500

-

351,500

-

971
61

653,000
183,000

326,500
91,500

-

326,500
91,500

-

ผลผลิต : คนพิการสามารถดารงชีวิตและปฏิบัตกิ จิ กรรมในชีวิตประจาวันในทีอ่ ยู่อาศัยได้
โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ
ผลลัพธ์ : คนพิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น
ผลผลิต (โครงการเทียบเท่าผลผลิต) : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิคนพิการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
กิจกรรมเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือเบือ้ งต้น โดยให้ได้รับบริการสวัสดิการตาม
สิทธิขั้นพืน้ ฐาน และมีโอกาสในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม รวมทัง้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และดารงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมี
ความสุขปลอดภัย

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการทีจ่ ดทะเบียน ทีป่ ระสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากอยู่ตามลาพังไม่มผี ู้
อุปการะ ครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือ ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น
หัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วย พิการ ตกงาน ทาให้มผี ลกระทบต่อการเลี้ยงดูคนพิการ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. พก.ดาเนินการโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน เงินอุดหนุน ให้จังหวัดดาเนินการแทน
ในการสนับสนุนการดาเนินการจัดสวัสดิการให้กบั คนพิการ
2. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
คนพิการ
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัด ดาเนินการเบิกจ่าย เงินสงเคราะห์และฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการให้
กลุ่มเป้าหมายทีผ่ ่านเกณฑ์การพิจารณา ตามข้อ 2
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคนพิการทีไ่ ด้รับการคุ้มครองสิทธิและบริการสวัสดิการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนพิการได้รับบริการสวัสดิการสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลผลิต : คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิและบริการสวัสดิการอย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์ : คนพิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น
กิจกรรมค่ากายอุปกรณ์สาหรับช่วยคนพิการ
1.1 วัตถุประสงค์ : เพือ่ สนับสนุนกายอุปกรณ์ให้กบั คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกายทีม่ คี วามประสงค์ขอรับและมีความสามารถในการใช้กายอุปกรณ์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : คนพิการทีม่ คี วามจาเป็น ต้องใช้กายอุปกรณ์
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1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มอื แนวทางการจัดสรรค่ากายอุปกรณ์สาหรับช่วยคนพิการ
2. โอนเงินอุดหนุนค่ากายอุปกรณ์สาหรับช่วยคนพิการลงจังหวัด 76 จังหวัด
3. จังหวัดขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
4. มอบกายอุปกรณ์สาหรับคนพิการ
5. รายงานผลคนพิการทีไ่ ด้รับมอบกายอุปกรณ์สาหรับคนพิการไปยังส่วนกลาง

1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วัด : จานวนคนพิการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ จานวน 1,553 คน
ผลผลิต : คนพิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับการสนับสนุนกายอุปกรณ์
ผลลัพธ์ : คนพิการได้รับบริการและสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ให้
สามารถจัดบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ และตรงตามความต้องการของคนพิการ ผู้ดแู ลคน
พิการ หรือผู้มแี นวโน้มจะพิการ ตลอดจนสามารถกากับการให้บริการของศูนย์บริการคน
พิการทัว่ ไปให้มมี าตรฐานตามทีก่ าหนดได้
3. เพือ่ สนับสนุนให้คนพิการทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ประสบภัยและมีความยากลาบากได้
เข้าถึงบริการ และสวัสดิการ ตามสิทธิทพี่ ึงได้รับอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1) คนพิการ ผู้ดแู ลคนพิการ หรือผู้มแี นวโน้มจะพิการ
2) องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดทีใ่ ห้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ตามมาตรา 6 (10) ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่
3) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ได้แก่ หน่วยงานด้านการแพทย์ การศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น
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1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรม พก.ดาเนินการโอนเงินจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
2. สนง.พมจ. ดาเนินการขออนุมตั คิ า่ ใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด
3. สนง.พมจ. ดาเนินกิจกรรมตามอานาจหน้าทีข่ องศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป ติดตาม นิเทศ แนะนาและพัฒนา
กิจกรรมบริการต่าง ๆ ของศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป ตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการ
4. สนง.พมจ. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด (รายเดือน) ตามแบบรายงานข้อมูลการจัดบริการประจาเดือน ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยพิมพ์ http://gg.gg/fbyno ลงในช่อง URL บนหน้าเว็บไซต์ และ
สรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับ
จังหวัด พร้อมไฟล์รูปภาพการจัดกิจกรรมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งไปยังกองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทราบเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมีความพร้อมจัดบริการคน
พิการ ต : ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมีความพร้อมจัดบริการสวัสดิการ
ผลผลิ
ผลลัพธ์ : คนพิการได้รับบริการและสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

คน
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800

กิจกรรมการจัดบริการล่ามภาษามือ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือ ให้มคี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึงทุกจังหวัด และทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป
2. เพือ่ ให้คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง เพือ่ โอกาสการทางานและการสร้างความมั่นคง
ในชีวิตของนักเรียน นักศึกษาพิการทางการได้ยิน
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1.2 กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการทางการได้ยิน ได้รับบริการล่ามภาษามือ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาเนินการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัด
2. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหน่วยบริการในพืน้ ที่
ดาเนินการเสนอโครงการสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ ภายใต้กรอบวงเงิน
สนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัด โดยเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัด พิจารณา
อนุมตั โิ ครงการฯ เพือ่ ใช้เป็นค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ ,ค่าพาหนะในการ
เดินทางไปปฏิบัตงิ าน และค่าบริหารจัดการระบบบริการล่ามภาษามือ ซึ่งเป็นหน่วย
บริการในพืน้ ที่

1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 ของคนพิการทางการได้ยิน ได้รับการบริการล่ามภาษามือ
ผลผลิต : คนพิการทางการได้ยิน ได้รับบริการล่ามภาษามือ และคาบรรยายแทนเสียง
ผลลัพธ์ : คนพิการได้รับบริการและสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
กิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการผู้ชว่ ยคนพิการ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดบริการผู้ช่วยคนพิการให้กบั
คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยการลดการพึง่ พิงระบบสถาบันและสถาน
สงเคราะห์
2. เพือ่ ให้สามารถให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลในด้านการดูแล ฟืน้ ฟูศกั ยภาพ
ในการประกอบกิจวัตรประจาวันทีส่ าคัญในการดารงชีวิตของคนพิการตามแนวคิดการ
ดารงชีวิตอิสระ
3. เพือ่ ให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิผู้ช่วยคนพิการ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
การดาเนินงานบริการผู้ช่วยคนพิการ ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน คือ การฝึกอบรม
ผู้ช่วยคนพิการ การจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการ และการให้บริการผู้ช่วยคนพิการ
1. การฝึกอบรมผู้ช่วยคนพิการ หน่วยบริการในพืน้ ที่ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้ารับ
การฝึกอบรมการเป็นผู้ช่วยคนพิการ โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์ให้การดูแล
ช่วยเหลือคนพิการในพืน้ ที่ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตขิ องผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้
1.1 หน่วยจัดบริการคัดเลือกผู้มสี ัญชาติไทยต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีความรู้ อ่านออก
เขียนได้สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการทัง้ ภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
บุคคล ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ โดยหลักสูตรมีภาคทฤษฏี จานวน 24 ชั่วโมง และ
ภาคปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ จานวน 30 ชั่วโมง
1.2 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งตัวผู้ผ่านการฝึกภาคทฤษฏีเพือ่ ลง
ฝึกภาคปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ โดย พก. จะทาหนังสือส่งตัวผู้ผ่านการฝึกอบรมกับพืน้ ที่ เพือ่ การ
ฝึกภาคปฏิบัตใิ นพืน้ ที่

คน

50

190,000

95,000

-

95,000

-

1.3 หน่วยบริการในพืน้ ที่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านผู้ช่วยคนพิการ แต่งตั้ง
คณะทางานติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้ช่วยคนพิการในระดับชุมชน โดย
มีหน้าทีใ่ นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านผู้ช่วยคนพิการ ภายหลังจากทีไ่ ด้มี
การฝึกปฏิบัติ การติดตาม และนิเทศงานในการปฏิบัตงิ านผู้ช่วยคนพิการต่อไป โดยใช้
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัตงิ านผู้ช่วยคนพิการ และแบบประเมินภารกิจของ
ผู้ช่วยคนพิการตามเกณฑ์ในการประเมินผลภาคปฏิบัติ
1.4 หน่วยบริการในพืน้ ที่ จัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านในพืน้ ทีข่ องผู้ช่วยคนพิการส่ง
มายัง พก.
1.5 พก. ตรวจสอบและส่งใบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคน
พิการเพือ่ ใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการกับหน่วยงานที่
ให้บริการในพืน้ ที่
2. การจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด รับคาขอจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการ พร้อมออกบัตรประจาตัวผู้ช่วยคนพิการ และ
ส่งแบบคาขอจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการพร้อมหลักฐานมายัง พก.
3. การให้บริการผู้ช่วยคนพิการ
3.1 การยื่นคาขอมีผู้ช่วยคนพิการ พมจ./หน่วยบริการในพืน้ ที่ เปิดรับคาร้องการขอมี
ผู้ช่วยคนพิการในพืน้ ที่ ตามแบบฟอร์มคาขอมีผู้ช่วยคนพิการจากคนพิการ ในกรณีทคี่ น
พิการเป็นผู้เยาว์หรือมีความพิการถึงขั้นทีไ่ ม่สามารถยื่นคาขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดแู ลคน
พิการยื่นคาขอแทนได้ แต่ตอ้ งนาหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าทีด่ ว้ ย โดย พมจ. ต้อง
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้มผี ู้ช่วยคนพิการ โดยคนพิการต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ
- เป็นคนพิการทีม่ คี วามจาเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการเพือ่ ให้สามารถปฏิบัตกิ จิ วัตร
ทีส่ าคัญในการดารงชีวิต
- ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
3.2 ตรวจสอบและพิจารณาคาขอมีผู้ช่วยคนพิการ
3.3 แจ้งผลการพิจารณาไปยังคนพิการ

กรณีทผี่ ลการพิจารณาไม่ผ่าน ต้องแจ้งเหตุผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการให้คน
พิการทราบด้วย โดยต้องแจ้งผู้ช่วยคนพิการเกี่ยวกับตารางการปฏิบัตงิ านของผู้ช่วยคน
พิการก่อนเริ่มการปฏิบัตงิ าน 7 วัน (กรณีมคี วามจาเป็นเร่งด่วนในการขอรับบริการผู้ช่วย
คนพิการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ผู้ช่วยคนพิการทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน ให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาเป็นรายกรณี )
3.4 จัดส่งผู้ช่วยคนพิการพร้อมตารางการปฏิบัตงิ านให้คนพิการ พมจ. /หน่วยบริการ
ในพืน้ ที่ กาหนดตารางการปฏิบัตงิ านของผู้ช่วยคนพิการ พร้อมแบบบันทึกการใช้ผู้ช่วย
คนพิการให้กบั คนพิการ และส่งตัวผู้ช่วยคนพิการลงปฏิบัตงิ านในพืน้ ที่ พร้อมติดตาม
การปฏิบัตงิ านของผู้ช่วยคนพิการเป็นระยะ
3.5 ติดตามและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแบบฟอร์ม
1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 95 ของผู้ช่วยคนพิการทีไ่ ด้รับการจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการสามารถ
ให้บริการผู้ช่วยคนพิการตามความต้องการของคนพิการ
ผลผลิต : ผู้ช่วยคนพิการจัดบริการให้กบั คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : คนพิการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการทีเ่ หมาะสม เป็นธรรม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ
1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิดา้ นอาชีพมี
รายได้มคี ณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี เกิดกลุ่มอาชีพทีเ่ ข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพัฒนาเพิม่ มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ได้
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มอาชีพคนพิการ (คนพิการ/ครอบครัว องค์กรด้านคนพิการ)
1.3 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

คน
บาท

50

คน
คน

20
20

190,000

95,000

-

95,000

-

50,000
50,000

25,000
25,000

-

25,000
25,000

-

1. พก. ดาเนินการโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน เงินอุดหนุน จานวนกลุ่มละ 50,000.บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้จังหวัดดาเนินการแทนในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพ
2. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัด พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอาชีพทีม่ คี วามเข้มแข็ง และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าหนด
(โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มอาชีพทีม่ กี ารรวมกลุ่มประกอบอาชีพทีเ่ ข้มแข็ง มีผลิตภัณฑ์ที่
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง หรือส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพใหม่ และส่ง
ข้อมูลกลุ่มอาชีพให้ พก. ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัด ประสานกลุ่มอาชีพในการดาเนินกิจกรรมด้านการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดย
การให้เสนอกิจกรรม/โครงการ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 50,000.บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

4. สนง.พมจ.โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้กลุ่ม
อาชีพทีผ่ ่านการพิจารณา ตามข้อ 2. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการทีเ่ สนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
5. กลุ่มอาชีพดาเนินการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ ตามโครงการทีไ่ ด้รับการอนุมตั จิ าก
สนง.พมจ. ภายในวงเงิน 50,000บาท
6. สนง.พมจ. โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จัดส่งผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด (ตามแบบรายงานผล ปีงบประมาณ 2562) พร้อม
สาเนาโครงการของกลุ่มอาชีพทีไ่ ด้รับอนุมตั แิ ละภาพถ่ายพร้อมบันทึก ใส่แผ่นซีดหี รือดีวีดี
ให้ พก. จานวน 1 ชุด เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน
7 สนง.พมจ. โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ดาเนินการติดตามการดาเนินงานของกลุ่ม
อาชีพ เพือ่ ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน โดยประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในพืน้ ที่ อาทิเช่น อปท. ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัด สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด เป็นต้น

1.4 แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
1.5 แผนการใช้จา่ ย

คน
บาท

20
50,000

25,000

-

25,000

-

ตัวชี้วัด : จานวนกลุ่มอาชีพของคนพิการไดรับการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
ผลผลิต : กลุ่มอาชีพของคนพิการได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
ผลลัพธ์ : เกิดกลุ่มอาชีพของคนพิการทีม่ คี วามเข้มแข็งและยั่งยืน คนพิการและ
ครอบครัวมีรายได้เพิม่ ขึ้น รวมทัง้ ทาให้คนพิการเกิดความภาคภูมใิ จ และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ

นับ

(บาท)

ยอดรวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

594,830

49,000

534,830

11,000

-

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

503,130

29,000

463,130

11,000

-

503,130

29,000

463,130

11,000

-

ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

503,130

29,000

463,130

11,000

-

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่

100,000

-

100,000

-

-

1. โครงการบริหารและพัฒนากาลังคนของประเทศด้านครอบครัว
1.1 กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว
1) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมบทบาทเครือข่ายทางสังคมในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร
ด้านสุขภาวะของครอบครัว
2) กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ ให้ พมจ. 76 จังหวัดดาเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายทางสังคมในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะของครอบครัว
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : จานวนเครือข่ายทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ผลผลิต : จานวนสมาชิกครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ : เครือข่ายทางสังคมมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะของครอบครัว
1.2 กิจกรรม งานวันแห่งครอบครัว/วันแห่งความรัก/พาลูกจูงหลานเข้าโบสถ์ วัด มัสยิด
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องสดุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชิกในครอบครัวจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคน
ในครอบครัว
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสาคัญของครอบครัว และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว
3. เพื่อให้จงั หวัดจัดกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว/วันแห่งความรัก/พาลูกจูงหลานเข้าโบสถ์ วัด มัสยิด
2) กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

จังหวัด

จังหวัด

76

76

50,000
25,000

-

50,000
25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

-

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณ ให้ พมจ. 76 จังหวัด
1.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจาปี
2563
2. มอบโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นนจังหวัดละ 3 ครอบครัว และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว
จานวน 1 รางวัล
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : จานวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ผลผลิต : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ : การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
2. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว
2.1 กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน งบบริหารจัดการให้ พมจ.
ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว
1) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงบบริหารจัดการให้ พมจ. ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว
2) กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และ พมจ.
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ ให้ พมจ.
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : จานวน ศพค. มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนิงาน ศพค.
ผลผลิต : .ศพค. มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนิงาน ศพค.
ผลลัพธ์ : ครอบครัวในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง ทาให้มีภูมิคุ้มกันปัญหาของสังคมและสามารถจัดการกับปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

25,000

50,000
27,000

27,000

25,000

-

50,000
27,000

27,000

-

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย
2.2 กิจกรรมการพัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด
1) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดได้มีเวทีปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่งเสริม
ให้เกิดการขับเคลื่อนงานของ ศพค. ในจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนแผนครอบครัวเข้มเข็งโดยชุมชนนาร่อง และ
เป็นทีมขับเคลี่อนให้ความรูแ้ ก่ ศพค. ใหม่

นับ
จังหวัด

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ
76

2) กลุ่มเป้าหมาย ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด 76 จังหวัด
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ ให้ พมจ.
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : จานวนทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด มีความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็นในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในระดับ
พืผลผลิ
้นที่ ต : ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด มีความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็นในการขับเคลี่อนงานด้านครอบครัวในระดับพื้สที่
ผลลัพธ์ : ครอบครัวในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง ทาให้มีภูมิคุ้มกันปัญหาของสังคมและสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองสิทธิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

(บาท)
23,000

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

23,000

23,000

1. โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
1.1 กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (ในส่วนภูมิภาค)
2. เพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วม/รับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

จังหวัด

76

2) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ลดความรุนแรงในครอบครัว
การดาเนินงานในพื้นที่ (พมจ.) เช่น
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ ทุกช่องทาง โดยสามารถจัดกิจกรรม
ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โดยการเดิน วิง่ ปั่นรถจักรยาน ขบวนรถรณรงค์ จัดอบรม จัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ
3. ส่งเสริมการติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวเพื่อแสดงตนว่าจะไม่เป็นผู้กระทาความรุนแรง

จังหวัด

76

23,000

289,000

29,000

249,000

11,000

289,000
29,000

29,000
29,000

249,000

11,000

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ

นับ

(บาท)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

4. จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “5 กล้า...พ้นความรุนแรง”
5. ขอความร่วมมือให้ พมจ. ทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักและประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในรูปแบบ One
Home
6. รายงานผลตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลผลิต : เครือข่ายและหน่วยงานกลไกสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีการดาเนินงานในการคุ้มครองและป้อกันการถูก
กระทาความรุนแรงในครอบครัว
ผลลัพธ์ : .ประชาชนรับรูแ้ ละตระหนักเรือ่ งการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
- การเสริมสร้างเครือข่ายการทางานในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
1) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะทางาน ศพค./ศปก.ต. และทีมสหวิชาชีพ ให้มีความรูค้ วามเข้าใจ
ต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างแกนนาที่ขับเคลื่อนงานด้านความรุนแรงในครอบครัวในระดับตาบล และ
ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายในระดับพื้นที่ ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอดส่อง ดูแลชุมชน
ของตนเอง
2) กลุ่มเป้าหมาย คณะทางาน ศปก.ต. หรือ ผู้แทน ศพค. ที่ประสงค์สมัครเป็น ศปก.ต. /สหวิชาชีพระดับจังหวัด/สหวิชาชีพ
ระดับตาบล/ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด/อพม./วิทยากร ครู ข.
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณให้ 76 จังหวัด
1. เน้นกระบวนการให้ ศพค./ศปก.ต. ที่มีอยู่ของจังหวัด มีการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน/แก้ไข/ช่วยเหลือเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้น โดยกระตุ้นให้ ศปก.ต. เขียนขอโครงการ
เงินอุดหนุน สค.
2. สนับสนุน และส่งเสริมให้ ศพค./ศปก.ต. ได้มีการดาเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ช่วยเหลือเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัวเบื้องต้น

29,000

จังหวัด

76

39,000

29,000

39,000

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

3. ส่งเสริมให้บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เช่น ศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนาสตรี
และครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์
เป็นต้น (กรณีระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มีวตั ถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกันควรบูรณา
การร่วมกัน)
4. สนับสนุนผลักดันให้ ศพค./ศปก.ต. ในพื้นที่ตาบลต้นแบบไร้ความรุนแรง ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรูเ้ ทคนิคและ
ประสบการณ์การทางานด้านความรุนแรงร่วมกัน
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : จานวน ศพค./ศปก.ต. ได้รับความรูใ้ นการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ผลผลิต : ศพค./ศปก.ต. มีองค์ความรูใ้ นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ผลลัพธ์ : พื้นที่ในระดับตาบลมีช่องทางขอรับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
1.3 กิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด
ดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ
1) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลุ่มเป้าหมาย สนง.พมจ. 76 จังหวัด
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
โอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้ พมจ. ในการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : ร้อยละของผู้ถูกระทาด้ววยความรุนแรงในครอบครัวที่เข้ารับการบริการได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง
ผลผลิต : มีเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และเจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิ
ผลลั
พธ์ : จผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.4 กิจกรรม ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม พยาน และค่าจัดทาเอกสารในการเข้าไป
ช่วยเหลือผู้ถูกกระทาฯ (ทั่วประเทศ)
1) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลุ่มเป้าหมาย สนง.พมจ. 76 จังหวัด
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
โอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้ พมจ. ในการสนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

39,000

39,000

30,000

30,000

30,000

30,000

11,000

11,000

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ

นับ
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : ร้อยละของผู้ถูกระทาด้ววยความรุนแรงในครอบครัวที่เข้ารับการบริการได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง
ผลผลิต : มีหจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และเจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ
ผลลัพธ์ : ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.5 กิจกรรม จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกลไกในการช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
2) กลุ่มเป้าหมาย สนง.พมจ. 76 จังหวัด
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน โอนเงินให้ สนง.พมจ. 76 ดาเนินการ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด จังหวัดละ 1 คน เดือนละ 15,000 บาท/คน และ
เบิกจ่ายเงินตามแผนฯ

(บาท)

จังหวัด

76

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

จังหวัด

76

11,000

180,000

180,000

180,000

180,000

114,130

1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว

4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจังหวัดที่ขับเคลื่อนข้อเสนอ/มาตรการด้านครอบครัวจากสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

11,000

4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : จานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ผลผลิต : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในคครอบครัว
ผลลัพธ์ : ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว
1.1 กิจกรรมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
1) วัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว
2) กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนครอบครัว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สังเกตการณ์
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครดาเนินการจัด
สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
- จัดเวทีเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

114,130
26,500

26,500

-

114,130
-

114,130
26,500

26,500

-

-

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ

นับ
ผลผลิต : มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด
ผลลัพธ์ : การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว
1.2 กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจาปี 2564
2. เพื่อขับเคลื่อนมาตรการด้านครอบครัวซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด
ประจาปี 2564

จังหวัด

(บาท)

76

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

57,380

57,380

57,380

57,380

30,250

30,250

2) กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน สนับสนุนงบประมาณให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงั หวัด และกรุงเทพมหานครจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
1. จัดส่งแผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมารฯ ประจาปี 2563
2. จัดส่งสาเนารายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
3.รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ผลผลิต : มีการประชุม กสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ผลลัพธ์ : การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว
1.3 กิจกรรมสารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจาปี พ.ศ. 2564
2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบาย มาตรการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ต่อไป
2) กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวทั่วประเทศ จานวน 60,000 ครอบครัว
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. โอนงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานให้ สนง.พมจ. ประกอบด้วย งบบริหารจัดการ และ
งบดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว
2. กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการสารวจ โดยดาเนินการสุ่มสารวจจากครอบครัวทั่วประเทศ
จานวน 60,000 ครอบครัว ในพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละไม่น้อยกว่า 750 ครอบครัว
กระจายครอบคลุม 25 ตาบล ทุกอาเภอ เพื่อให้ข้อมูลสามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดได้ โดยให้มีหนังสือแจ้งจานวน และรายชื่อ
พื้นที่สารวจให้ สค. ภายในเดือน ธันวาคม 2563

ครอบครัว

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ

นับ

(บาท)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

3. ดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ทางเว็บไซต์
http://stat.thaifamily.in.th
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการสารวจและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการสารวจสถานการณ์ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ให้ สค. ทราบ
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : ร้อยละครอบครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
ผลผลิต : มีการสารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว
ผลลัพธ์ : รายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว และนาข้อมูลไปกาหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

30,250

30,250

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

91,700

20,000

71,700

-

-

36,700

-

36,700

-

-

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

36,700

-

36,700

-

-

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

36,700

-

36,700

-

-

1. โครงการ: โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

36,700

1.1 กิจกรรม : ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัด
1) วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการและแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีระดับจังหวัด
(ก.ค.อ.จังหวัด)
2) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัด
(ก.ค.อ.จังหวัด) 76 จังหวัด
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน จัดประชุม ก.ค.อ. จังหวัดอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อกาหนดแนวทาง
และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจังหวัดที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและจัดทาแผนปฏิบัติการจังหวัดในการ
ป้ผลผลิ
องกันต และแก้
หาการค้
าประเวณี ้มครองและพัฒนาอาชีพและจัดทาแผนปฏิบัติการจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
: จังหวัไดขปั
จัดญประชุ
มคณะกรรมการคุ
การค้
ผลลัพาธ์ประเวณี
: คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

-

36,700

-

-

จังหวัด

76

จังหวัด
บาท

76

-

36,700

36,700

-

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ

นับ

(บาท)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

55,000

20,000

35,000

-

-

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

55,000

20,000

35,000

-

-

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

55,000

20,000

35,000

-

-

1. โครงการ: โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

55,000

20,000

35,000

20,000

20,000

-

20,000

20,000

1.1 กิจกรรม : สนับสนุน สนง. พมจ. จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

จังหวัด

76

จังหวัด

76

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสาคัญของวันสตรีสากล สนับสนุน และร่วมกับภาคี
เครือข่ายจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี ชุมชน และสังคม เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล
2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติของสังคมให้คานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพและความ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
2) กลุ่มเป้าหมาย บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/อปท./กพสจ./ประชาชนทั่วไป
จังหวัดละไม่น้อยกว่า 50 คน (3,800 คน)
3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สนง.พมจ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลระดับจังหวัด
2. สนง.พมจ. รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลระดับจังหวัดส่งให้ สค.
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : จานวนสตรี บุคคล หน่วยงาน/องค์กรที่ดาเนินงานด้านสตรี ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นที่ยอมรับ
และเป็นต้นแบบที่ดีในผลงานการทางานด้านสตรี
ผลผลิต : สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ดาเนินงานด้านสตรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผลลัพธ์ : ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และสังคมมีต้นแบบในการดาเนินงานด้านสตรี
1.2 กิจกรรม : สนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี

คน
บาท

จังหวัด

76

จังหวัด

76

1) วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายกลุ่ม/องค์กรสตรีดาเนินโครงการ/กิจกรรม ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อสตรีและสังคมในสักษณะองค์รวม
2) กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายกลุ่ม/องค์กรสตรี ( 1,500 คน)

35,000

35,000

-

-

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการ
หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

รวม

รวม

รวม

รวม

3) วิธกี าร/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เจ้าของโครงการเขียนโครงการเข้ามาที่ สค. เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
2. ประสานเจ้าของโครงการเพื่อยืนยันความประสงค์ที่จะทาโครงการ
3. คณะกรรมการพิจารณาโครงการ
4. หากคณะกรรมการเห็นชอบ จึงโอนเงินอุดหนุน
5. เจ้าของโครงการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบ
4) แผนงานการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาส/ช่วงเวลาดาเนินการ)
5) แผนการใช้จา่ ย
ตัวชี้วดั : จานวนกลุ่มองค์กร/เครือข่ายสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสตรีสามารถดาเนินงาน
ตามแผนได้สาเร็จ 45 องค์กร/เครือข่าย 1,500 คน
ผลผลิต : จานวนกลุ่มองค์กร/เครือข่ายสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสตรี
ผลลัพธ์ : สังคมไทยเกิดความร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสตรี และ
สังคมในลักษณะองค์รวม

คน
บาท

35,000

35,000

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นครนำยก
ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงกำร

รวมทัง้ สิ้น

ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

หน่วย เป้ำหมำย งบประมำณ
นับ

(บำท)

ยอดรวมทัง้ สิ้น

ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.)

แผน
ตค.63

382,750 217,750

ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

แผน

พย.63

ธค.63

รวม

15,000

15,000

247,750

มค.64

กพ.64

มีค.64

ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

รวม

เม.ย.64

พ.ค.64

มิ.ย.64

รวม

ก.ค.64

ส.ค.64 ก.ย.64

15,000 15,000 15,000

45,000

15,000

15,000

15,000

45,000

15,000 15,000 15,000

45,000

รวม

15,000 15,000 15,000

45,000

15,000

15,000

15,000

45,000

15,000 15,000 15,000

45,000

แผนยุทธศำสตร์ จัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์
โครงกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์
กิจกรรมหลัก กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
งบดำเนินงำน
กิจกรรม/รำยกำร :
1) การประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม. จังหวัด

ครั้ง

2

2) ค่าใช้จา่ ยสาหรับจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม. จังหวัด

ครั้ง

2

3) การจัดทารายงานสถานการณ์และการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด ประจาปี 2563

ครั้ง

1

5,000

5,000

5,000

4) การจัดทาแผนปฏิบตั ิการเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จงั หวัด ประจาปี 2564

ครั้ง

1

25,000

25,000

25,000

5) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ศปคม. จังหวัด

เดือน

12

180,000

15,000

1) ค่าวัสดุสานักงาน สาหรับดาเนินงานของศูนย์ ศปคม.จังหวัด
โครงกำร :

ครั้ง

1

8,000

8,000

8,000

1) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพือ่ เป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์

รุ่น

1

43,000

รุ่น

1

45,000

43,000
45,000

43,000

2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับพืน้ ที่

ครั้ง

1

30,000

30,000

30,000

44,750

44,750

44,750

2,000

2,000

2,000

15,000

15,000

45,000

กิจกรรมหลัก กำรเสริมสร้ำงกำรตระหนักรูแ้ ก่กลุ่มเป้ำหมำยและพัฒนำศักยภำพเพือ่ กำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์
งบดำเนินงำน
กิจกรรม/รำยกำร :

45,000

กิจกรรมหลัก กำรคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนำศักยภำพผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
งบดำเนินงำน
กิจกรรม/รำยกำร :
1) การสนับสนุนการดาเนินงานเพือ่ รองรับภารกิจการต่อต้านการค้ามนุษย์เชิงรุกในระดับพืน้ ที่

