
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุน มอบส่ิงของ เช่น ถุงยังชีพ ยาสามัญ 1,600,000          พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

กิจกรรมบ าบดัทกุข์ ประจ าบา้น เมล็ดพนัธุผั์ก เปน็ต้น คุณภาพชีวติ

บ ารุง สุขจังหวดัชัยภมูิ

ป ี2560

2 โครงการสนับสนุน มอบส่ิงของ เช่น ถุงยังชีพ ยาสามัญ 200,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

กิจกรรมสังคม ประจ าบา้น เปน็ต้น คุณภาพชีวติ

สงเคราะห ์ผู้ด้อยโอกาส

และผู้ประสบปญัหาทาง

สังคมจังหวดัชัยภมูิ

3 โครงการพฒันา จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพ 300,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

คุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ คุณภาพชีวติ

ผู้ปว่ยเอดส์จังหวดัชัยภมูิ

2-6/1

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิและสนับสนุน เด็ก สตร ีคนพิกำร คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนในสังคมใหม้ีคุณภำพที่ดีขึ้น



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิและสนับสนุน เด็ก สตร ีคนพิกำร คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนในสังคมใหม้ีคุณภำพที่ดีขึ้น

4 โครงการส่งเสริม 1. ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับสิทธคิน 300,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

คุณภาพชีวติคนพกิาร พกิาร ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต คุณภาพชีวติ

จังหวดัชัยภมูิ 2. สนับสนุนกิจกรรมคนพกิาร เช่น

วนัคนพกิารสากล เปน็ต้น

5 โครงการพฒันา ฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 500,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ในเร่ืองต่างๆ เช่นสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพชีวติ

จังหวดัชัยภมูิ การดูแลผู้สูงอายุ เปน็ต้น

6 โครงการพฒันา จัดฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพสตรี 500,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

ศักยภาพสตรี จังหวดั ในเร่ืองต่างๆ เช่น สุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพชีวติ

ชัยภมูิ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมบทบาทและ

การมีส่วนร่วมของสตรีในสังคม เปน็ต้น
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
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2.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิและสนับสนุน เด็ก สตร ีคนพิกำร คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนในสังคมใหม้ีคุณภำพที่ดีขึ้น

7 โครงการพฒันา 1. จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ส่งเสริม 200,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

คุณภาพชีวติเด็กและ ศักยภาพและบทบาทเด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานต่าง คุณภาพชีวติ

เยาวชน จังหวดัชัยภมูิ 2. ศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนที่มีความเข้มแข็ง จังหวดั

8 เงินอุดหนุนช่วยเหลือ มอบเงินสงเคราะหห์รือส่ิงของแก่ผู้ 1,200,000          16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

ผู้ประสบปญัหาทาง ประสบปญัหาทางสังคม ความมั่นคงของมนษุย์

สังคมกรณีฉุกเฉิน จังหวดัชัยภมูิ 

การออกหน่วยบริการ การออกหน่วยบริการในระดับพื้นที่ 25,000              16 อ าเภอ

ทางสังคม

9 อบรมเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ความรู้พระราชบญัญัติปอ้งกัน 70,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

พระราชบญัญัติปอ้งกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ความมั่นคงของมนษุย์

และปราบปรามการค้า และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวดัชัยภมูิ 

มนุษย์ พ.ศ.2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
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2.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิและสนับสนุน เด็ก สตร ีคนพิกำร คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนในสังคมใหม้ีคุณภำพที่ดีขึ้น

10 สนับสนุนสภาเด็กและ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 50,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

เยาวชนจัดกิจกรรมต่อ ความมั่นคงของมนษุย์

ต้านการค้ามนุษย์จังหวดั จังหวดัชัยภมูิ 

11 อบรมวทิยากรเพื่อ อบรมวทิยากรเพื่อปอ้งกันปญัหา 55,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

ปอ้งกันปญัหาการค้า การค้ามนุษย์ ความมั่นคงของมนษุย์

มนุษย์ จังหวดัชัยภมูิ 

12 เงินอุดหนุนสงเคราะห์ เงินอุดหนุนสงเคราะหค์นไทยตกทกุข์ 10,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

คนไทยตกทกุข์ได้ยาก ได้ยากในประเทศกลับภมูิล าเนา ความมั่นคงของมนษุย์

ในประเทศกลับภมูิล าเนา จังหวดัชัยภมูิ 

13 พฒันาศักยภาพอาสา  - พฒันาศักยภาพบทบาท อพม. 134,600             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

สมัครและภาคประชา ในการปฏบิติังาน ความมั่นคงของมนษุย์

สังคมเพื่อการจัด  - ส่งเสริมการด าเนินของคณะกรรมการ จังหวดัชัยภมูิ 

สวสัดิการ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
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2.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิและสนับสนุน เด็ก สตร ีคนพิกำร คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนในสังคมใหม้ีคุณภำพที่ดีขึ้น

14 ส่งเสริมการสวสัดิการ  - ส่งเสริมการด าเนินของคณะกรรมการ 162,000             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

สังคมและองค์การ และอนุกรรมการ ความมั่นคงของมนษุย์

สวสัดิการสังคม  - วนัสังคมสงเคราะหแ์ละวนัอาสา จังหวดัชัยภมูิ 

สมัครไทย

 - สมัชชาสวสัดิการสังคม

 - องค์การสวสัดิการสังคม นักสังคม

สงเคราะห ์และอาสาสมัครตามกฏหมาย

15 พฒันาและขับเคล่ือน  - ขับเคล่ือนกลไกการปอ้งกันและแก้ไข 104,000             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

กลไกการปอ้งกันและ ปญัหาการค้าประเวณี ความมั่นคงของมนษุย์

แก้ไขปญัหาการค้าประเวณี จังหวดัชัยภมูิ 

16 ส่งเสริมบทบาทสตรี  - สมัชชาสตรี 53,575              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

ในการมีส่วนร่วมพฒันา  - วนัสตรีสากล ความมั่นคงของมนษุย์

ประเทศ จังหวดัชัยภมูิ 
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17 ส่งเสริมความเข้มแข็ง  - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนด าเนิน 920,000             16 อ าเภอ สนง.พัฒนาสังคมและ

ของสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรมสร้างสรรค์ทกุระดับ ความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยภูมิ

18 พฒันาคุณภาพชีวติ  - ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 255,000             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

เด็กปฐมวยั ของศูนย์เด็กเล็กในการด าเนินงานตาม ความมั่นคงของมนษุย์

มาตรฐาน จังหวดัชัยภมูิ 

19 เยาวชนไทยหวัใจใส  - ส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านการ 169,200             16 อ าเภอ สนง.พัฒนาสังคมและ

สะอาด ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยภูมิ

20 การขับเคล่ือนกลไก  - สนับสนุนขับเคล่ือนกลไก 68,400              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

คณะกรรมการคุ้มครอง คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ความมั่นคงของมนษุย์

เด็ก จังหวดัชัยภมูิ 

21 การบริการสวสัดิการ  - เงินสงเคราะหเ์ด็กในครอบครัว 600,000             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

สังคมแก่เด็กยากจน ยากจน ความมั่นคงของมนษุย์

จังหวดัชัยภมูิ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิและสนับสนุน เด็ก สตร ีคนพิกำร คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนในสังคมใหม้ีคุณภำพที่ดีขึ้น

22 การจัดการศพผู้สูงอายุ  - สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ 460,000             16 อ าเภอ สนง.พัฒนาสังคมและ

ตามประเพณี ตามประเพณี ความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยภูมิ

23 การใหบ้ริการสงเคราะห์  - เงินสงเคราะหผู้์สูงอายุในภาวะ 207,500             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

ผู้สูงอายุในภาวะยาก ยากล าบาก ความมั่นคงของมนษุย์

ล าบาก จังหวดัชัยภมูิ 

ผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน  - สนับสนุนกิจกรรมเสริมศักยภาพ 105,000             16 อ าเภอ สนง.พัฒนาสังคมและ

ผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน ความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยภูมิ

24 สร้างความตระหนัก  - เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุสู่วยั 68,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

และเตรียมความพร้อม สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ความมั่นคงของมนษุย์

สู่วยัสูงอายุอย่างมีคุณภาพ จังหวดัชัยภมูิ 

25 พฒันาระบบการดูแล  - สนับสนุนการดูแลและคุ้มครอง 40,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

และคุ้มครองทางสังคม ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ความมั่นคงของมนษุย์

ส าหรับผู้สูงอายุ จังหวดัชัยภมูิ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิและสนับสนุน เด็ก สตร ีคนพิกำร คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนในสังคมใหม้ีคุณภำพที่ดีขึ้น

26 เสริมพลังภมูิปญัญา  - พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุใหม้ีความ 75,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

ผู้สูงอายุและการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวยั ความมั่นคงของมนษุย์

ของผู้สูงอายุ จังหวดัชัยภมูิ 

27 เสริมสร้างสภาพ  - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 707,500             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

แวดล้อมและส่ิงอ านวย ส าหรับผู้สูงอายุ ความมั่นคงของมนษุย์

ความสะดวกของผู้สูง จังหวดัชัยภมูิ 

อายุใหเ้หมาะสมปลอดภยั

28 พฒันาศักยภาพอาสา  - พฒันาศักยภาพอาสาสมัครดูแล 36,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

สมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่บา้น ความมั่นคงของมนษุย์

ที่บา้น จังหวดัชัยภมูิ 

29 เสริมศักยภาพศูนย์  - เสริมศักยภาพศูนย์พฒันาคุณภาพ 47,520              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

พฒันาคุณภาพชีวติ ชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ความมั่นคงของมนษุย์

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวดัชัยภมูิ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
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2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิและสนับสนุน เด็ก สตร ีคนพิกำร คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนในสังคมใหม้ีคุณภำพที่ดีขึ้น

30 ส่งเสริมพฒันาศักยภาพ  - สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 150,000             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

ทกัษะด้านอาชีพของ ความมั่นคงของมนษุย์

คนพกิาร จังหวดัชัยภมูิ 

31 สนับสนุนการจัด  - สนับสนุนการจัดบริการคนพกิาร 40,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

สวสัดิการคนพกิาร ระดับชุมชน (ศูนย์ CLC) ความมั่นคงของมนษุย์

ในชุมชน จังหวดัชัยภมูิ 

32 สนับสนุนการจัดบริการ  - สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วย 132,000             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

ผู้ช่วยคนพกิาร คนพกิาร ความมั่นคงของมนษุย์

จังหวดัชัยภมูิ 

33 ขับเคล่ือนกลไกการ  - สนับสนุนคณะกรรมการการส่งเสริม 86,170              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

พฒันาคุณภาพชีวติ และพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร ความมั่นคงของมนษุย์

คนพกิาร จังหวดัชัยภมูิ 
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34 ส่งเสริมการมีบตัร  - สนับสนุนการด าเนินงานออกบตัร 54,000              16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

ประจ าตัวคนพกิาร ประจ าตัวผู้พกิาร ความมั่นคงของมนษุย์

จังหวดัชัยภมูิ 

35 ส่งเสริมและคุ้มครอง  - สนับสนุนล่ามภาษามือ 105,000             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

การเข้าถึงสิทธคิน  - สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ ความมั่นคงของมนษุย์

พกิาร อาศัยส าหรับคนพกิาร จังหวดัชัยภมูิ 

36 การจัดสวสัดิการเงิน  - กายอุปกรณ์ส าหรับคนพกิาร 340,000             16 อ าเภอ สนง.พฒันาสังคมและ

สงเคราะหแ์ละฟื้นฟู  - เงินสงเคราะหแ์ละฟื้นฟสูมรรถภาพ ความมั่นคงของมนษุย์

สมรรถภาพคนพกิาร คนพกิาร จังหวดัชัยภมูิ 

ในชุมชน
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