แผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดอุตรดิตถ์
ยุทธศาสตร์ที่.....................................................................................
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม)

ระบุพื้นที่
(หน่วยงาน)
9 อาเภอ
จ.อุตรดิตถ์

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

แผนการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

รวม
ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ค่า
เป้าหมาย
578 คน

งบประมาณ
700,000

2 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

79 อปท.

79 อปท.

20,000

3 โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมการจัดทารายงาน
สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด
4 โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
4.1 จัดประชุมอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัด
4.2 ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัด
4.3 จัดทารายงานสถานการณ์และการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี 2560
4.4 ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัตปิ ้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
4.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
สภาเด็กและเยาวชน
4.6 โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
4.7 การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ประจาปี 61-62 และแผนกองทุน
5 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

79 อปท.

79 อปท.

25,400

6 โครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
7 โครงการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
8 โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

จ.อุตรดิตถ์

134,250
6,000
5,000

จ.อุตรดิตถ์

100 คน

70,000

จ.อุตรดิตถ์

100 คน

50,000

จ.อุตรดิตถ์

50 คน

55,000

9 อาเภอ
จ.อุตรดิตถ์
9 อาเภอ
จ.อุตรดิตถ์
9 อาเภอ
จ.อุตรดิตถ์
9 อาเภอ
จ.อุตรดิตถ์

5 แห่ง

207,800

500 ราย

500,000

2 ครั้ง

26,200

43 ครอบครัว

840,000

9 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
10 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุ
(ศพอส.)
11 โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุ (ศพอส.)
12 โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
สู่วยั สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
13 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
ของผู้สงู อายุให้เหมาะสมปลอดภัย
14 โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สงู อายุตามประเพณี

9 อาเภอ
จ.อุตรดิตถ์
ศพอส.
10 แห่ง
อบต. 4 แห่ง

4 ครั้ง

60,100

10 แห่ง

40,000

4 แห่ง

4,000,000

จ.อุตรดิตถ์

200 คน

30,000

จ.อุตรดิตถ์

13 หลัง

270,000

9 อาเภอ

19 ราย

38,000

273,640

20,000

15 โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สงุ อายุในภาวะยากลาบาก

จ.อุตรดิตถ์

16 โครงการกองทุนผู้สงุ อายุ

จ.อุตรดิตถ์

17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สงู อายุในชุมชน

อบต. ๔ แห่ง

ผู้สงู อายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์
4 แห่ง

สนามกีฬาหมอนไม้

100 คน

18 โครงการจัดงานเนื่องในวันสาคัญของสตรี
19 โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มสี ว่ นร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
20 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาสตรี

64,000

100 คน
จ.อุตรดิตถ์

21 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
1) ขับเคลื่อนกลไกลการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ห้องประชุมสวางฯ
2) วันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด
3) มัชชาครอบครัวระดับจังหวัด
โรงแรมสีหราช
4) สารวจสถานการณ์ความเข้มแข็ง
22 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานดาเนินการป้องกัน
อ.เมือง
และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
จ.อุตรดิตถ์
23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไข
9 อาเภอ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

100 คน

คณะอนุกรรมการฯ

58,000

100 คน

60,000

คณะกรรมการ
การคุ้มครอง
ประชาชน
9 อาเภอ

63,600
35,000

24 โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัตกิ ารกรมกิจการสตรีและ
จ.อุตรดิตถ์
สถาบันครอบครัว
25 โครงการเสริมสร้างกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัว
26 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน
1) การเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ศาลาประชาคม
2) พัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด (32 จังหวัด)
3) เงินอุดหนุน ศพค. ทั่วไป
27 เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ
จ.อุตรดิตถ์
กลับภูมลิ าเนาเดิม
28 โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่ายและภาคประชาสังคม
1) ส่งเสริมการดาเนินงานคณะกรรมการส่งเสริม อพม.
จ.อุตรดิตถ์
ระดับจังหวัด/อาเภอ
2) การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
9 อาเภอ
3) ค่าใช้จา่ ยสาหรับ อพม.
4) การส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด
จ.อุตรดิตถ์
5) การเชิดชูเกียรติ อพม. ระดับจังหวัด
จ.อุตรดิตถ์
29 จัดทาข้อเสนอละพัฒนานโยบายและแนงานด้าน พม.
1) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จ.อุตรดิตถ์
จังหวัดคณะทางานภายใต้ ก.ส.จ. และคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
2) งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
จ.อุตรดิตถ์
3) การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด
จ.ฮุตรดิตถ์
4) จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคมนักสังคมสงเคราะห์
จ.ฮุตรดิตถ์
อาสาสมัครตามกฏหมาย
30 งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
จ.อุตรดิตถ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์

30,000

85 คน

79,000

ผู้ที่ประสงค์
จะกลับภูมลิ าเนา

17 คน ต่อครั้ง

89,500

อพม. 9 อาเภอ

41,600

อพม.
อพม.ดีเด่น 10 คน

25,000
17,600

คณะกรรมการ ก.ส.จ.

132,000

เครือข่ายด้านสังคม
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายด้านสังคม

10,000
10,000
10,000
10,000

31 การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด

จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานภาครัฐ

10,000

32 จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคมนักสังคมสงเคราะห์
อาสาสมัครตามกฏหมาย

จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานภาครัฐ

10,000

33 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ อ.เมือง,ตรอน
ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
อ.พิชยั
34 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการ
จ.อุตรดิตถ์
คนพิการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด
35 โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการในพืน้ ที่
คนพิการในชุมชน
จ.อุตรดิตถ์
1. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคคนพิการ
2. กายอุปกรณ์สาหรับช่วยคนพิการ
36 โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจาตัวคนพิการ
จ.อุตรดิตถ์
สนับสนุนการดาเนินงานออกบัตรประจาตัวคนพิการ
37 โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ชว่ ยคนพิการ
7 ตาบล
1. สนับสนุนการจัดบริการผู้ชว่ ยคนพิการ
38 โครงการส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
9 อาเภอ
สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
39 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
สนับสนุนงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
จ.อุตรดิตถ์
ชีวติ คนพิการประจาจังหวัด

คนพิการและผู้ดแู ล
50 คน
ศูนย์บริการคนพิการ

50,000
250,000

คนพิการที่ประสบปัญหา
ทางสังคม

50,000

ศูนย์บริการคนพิการ

250,000

ผู้ชว่ ยคนพิการ

93,000

คนพิการ 10 ราย

200,000

คนพิการ
ผู้ดแู ลคนพิการ

48,425

