สรุปภาพรวมโครงการ
ที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม
ปี งบประมาณ 2559

โดย สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ก

คำนำ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ มี ม ติ ใ ห้ค ณะกรรมการบริ หารกองทุ น
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมดาเนิ นงานกองทุนในระบบกระจายเงินกองทุ นส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การ
สั ง คมไปสู่ ภู มิ ภ าคและท้อ งถิ่ น ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่ ตอ้ งการส่ งเสริ ม ระบบการจัดสวัสดิ การสังคมในการป้ องกัน
การแก้ไ ขปั ญ หาการพัฒ นาและการส่ ง เสริ ม ความมัน่ คงทางสั ง คม ตอบสนองความจ าเป็ นขั้นพื้ นฐาน
ของประชาชนให้ มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี และพึ่ ง ตนเองได้อ ย่า งทัว่ ถึ ง เหมาะสม เป็ นธรรม ตามมาตรฐาน
ทั้ง ทางด้านการศึ ก ษา สุ ขภาพอนามัย ที่ อยู่อาศัย การท างานและการมี รายได้ นันทนาการ กระบวนการ
ยุติธรรมและบริ การทางสังคมทัว่ ไป โดยคานึ งถึ งศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ที่ประชาชนพึงได้รับ และ
มีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
รู ปแบบวิธีการดาเนิ นงาน คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมได้แต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุ นส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมกรุ งเทพมหานครและจังหวัดทุ กจังหวัด
โดยให้อานาจคณะอนุกรรมการฯ ในการอนุมตั ิโครงการตามวงเงินและหลัก เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หาร
กองทุ นส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมกาหนด ทั้งโครงการที่ ตอบสนองสถานการณ์ปัญหาเชิ งประเด็น
ภาพรวมของจัง หวัดและโครงการที่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ องค์ก ารบริ หาร
ส่ วนตาบลและเทศบาล โดยอาศัยกระบวนการประชาคมเพื่อรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชนในการจัดทา
โครงการและการร่ วมสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในปี งบประมาณ 2559 คณะกรรมการบริ หารกองทุ นส่ ง เสริ มการจัดสวัส ดิ ก ารสั งคมได้จดั สรร
งบประมาณให้ค ณะอนุ ก รรมการบริ หารกองทุ นกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดพิ จารณาอนุ มตั ิ โครงการ
ด้านสวัสดิการสังคม ดังนี้
1. ระบบกระจายสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่น จานวน 74.48 ล้านบาท สามารถดาเนิ นการเบิกจ่ายได้ท้ งั สิ้ น
66.18 ล้า นบาท หรื อร้ อยละ 88.87 เป็ นจานวนโครงการที่ อนุ ม ตั ิ ท้ งั สิ้ น 1,138 โครงการ 1,122 องค์ก ร
ซึ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านสวัสดิการ
สังคม โดยสมทบงบประมาณสาหรับโครงการที่ดาเนิ นการในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลและเทศบาล
ทั้งสิ้ น 5.69 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.62 ของงบประมาณที่กระจายลงพื้นที่ท้ งั หมด 29.02 ล้านบาท
2. ระบบปกติ ส่ วนภูมิภาค จานวน 6.64 ล้านบาท สามารถดาเนิ นการเบิกจ่ายได้ท้ งั สิ้ น 6.40 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 96.38 เป็ นจานวนโครงการที่อนุมตั ิท้ งั สิ้ น 138 โครงการ 136 องค์กร ซึ่งองค์กร
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-2ปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านสวัสดิ การสังคม
โดยสมทบงบประมาณสาหรับโครงการที่ดาเนิ นการในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลและเทศบาล ทั้งสิ้ น
0.67 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.47 ของงบประมาณที่กระจายลงพื้นที่ท้ งั หมด 6.40 ล้านบาท
3. ระบบปกติ ส่ วนกลาง จานวน 9.92 ล้านบาท สามารถเบิ ก จ่า ยได้ท้ งั สิ้ น 5.78 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 58.32 เป็ นจานวนโครงการที่อนุมตั ิท้ งั สิ้ น 14 โครงการ 14 องค์กร
ส าหรั บ โครงการที่ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม ประจ าปี
งบประมาณ 2559
1. ระบบกระจายกองทุนสู่ ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจาปี 2559 แยกตามสาขาสวัสดิการสังคม
7 สาขา โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุ นส่ วนใหญ่เป็ นโครงการด้านบริ การทางสังคมทัว่ ไป รองลงมา
ได้แก่ ด้านการทางาน ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ ด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม และ
ด้านที่ อยู่อาศัย ตามล าดับ ผูท้ ี่ไ ด้รับประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ ม ที่ ได้รับการ
ส่ งเสริ มศักยภาพได้แก่ ประชาชนทัว่ ไป ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการ แกนนา อาสาสมัคร บุคลากรขององค์กร
รองลงมาเป็ น เด็กและเยาวชน ผูส้ ู งอายุ ครอบครัว ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส สตรี ผูต้ ิดเชื้ อ HIV ผูพ้ ิการ และ
ผูต้ ิดยาเสพติด รองลงมาเป็ นกลุ่มอื่น ๆ รวมจานวนผูไ้ ด้รับประโยชน์ท้ งั สิ้ น 273,513 ราย
2. ระบบปกติ ส่ ว นภู มิ ภาค แยกตามสาขาสวัส ดิ ก ารสั ง คม 7 สาขา โดยโครงการที่ ไ ด้รั บ การ
สนับสนุ นส่ วนใหญ่เป็ นด้านบริ การทางสังคมทัว่ ไป รองลงมาได้แก่ ด้านการทางาน ด้านสุ ขภาพอนามัย
ด้านนันทนาการ ด้านการศึกษา ด้านที่อยูอ่ าศัย และด้านกระบวนยุติธรรม ผูท้ ี่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน ผูส้ ู งอายุ ครอบครัว สตรี ผูพ้ ิการ ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูต้ ิดเชื้ อ HIV
และผูต้ ิ ดยาเสพติ ด รองลงมาเป็ นกลุ่ ม ที่ ไ ด้รับ การส่ ง เสริ มศัก ยภาพ ได้แก่ ประชาชนทัว่ ไป ผูน้ าชุ มชน
คณะกรรมการ แกนน า อาสาสมัค ร บุ ค ลากรขององค์ก ร รองลงมาเป็ นกลุ่ ม อื่ น ๆ รวมจานวนผู ไ้ ด้รั บ
ประโยชน์ ทั้งสิ้ น 17,742 ราย
3. ระบบปกติ ส่ วนกลาง แยกตามสาขาสวัสดิการสังคม 7 สาขา โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุ น
ส่ วนใหญ่เป็ นด้าน บริ การสังคมทัว่ ไป รองลงมา ได้แก่ กระบวนการยุติธรรม ผูท้ ี่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพ ได้แก่ ผูน้ าชุ มชน คณะกรรมการ แกนน า อาสาสมัค ร
บุ ค ลากรขององค์ก ร ประชาชนทัว่ ไป รองลงมา ได้แก่ สตรี ครอบครั ว และเด็ก และเยาวชน ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ประโยชน์ท้ งั สิ้ น 3,177 ราย
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-3โครงการที่ได้รับการสนับสนุ นจากกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมทั้ง 3 ระบบ ส่ วนใหญ่
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สวัสดิ การสังคมไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศาสตร์
การสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการถ้วนหน้า
เอกสารฉบับนี้ ได้นาเสนอสรุ ปภาพรวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุ นจากกองทุนส่ งเสริ มการจัด
สวัสดิ การสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่ น และระบบปกติ ส่วนภูมิภาค รวมทั้งระบบ
ปกติ ส่ ว นกลาง ประจ าปี งบประมาณ 2559 โดยได้น าเสนอรายชื่ อ โครงการตามจัง หวัด ส านัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมแห่ งชาติหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏจะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การสวัสดิ การสังคม ทั้งระดับจังหวัด ระดับพื้นที่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น และใน
ภาพรวมของประเทศ ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ สนใจ เพื่อนาไปศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาโครงการ
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น องค์ก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คมของกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจัด
สวัสดิการสังคมในระบบดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการขององค์การสวัสดิการสังคมในการจัด
สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทัว่ ถึงต่อไป

สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มกราคม 2560

สารบัญ
หน้ า
คานา

ก-ฃ

ภาพรวมการกระจายกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมสู่ ภูมิภาคและท้ องถิ่น
ประจาปี งบประมาณ 2559
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ตารางแสดงการกระจายเงินกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมสู่ ภูมิภาคและท้ องถิ่น
(ระบบกระจาย)
ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจาย
กองทุนสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ 2559
ตารางที่ 2 การจัดสรรและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
ในระบบการกระจายกองทุนสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่น
ตารางที่ 3 จานวนเงินที่เสนอขอและอนุมตั ิ
ตารางที่ 4 จานวนองค์การและโครงการที่ได้รับการอนุมตั ิ
ตารางที่ 5 ประเภทขององค์การที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่น
ตารางที่ 6 การกระจายโครงการเชิงพื้นที่และวงเงินที่ได้รับการสมทบจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ 2559
ตารางที่ 7 โครงการที่ได้รับอนุมตั ิซ่ ึงสอดคล้องกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมายส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
กราฟแสดงโครงการที่ได้รับอนุมตั ิซ่ ึงสอดคล้องกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมายส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
ตารางที่ 8 โครงการที่ได้รับอนุมตั ิซ่ ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สวัสดิการสังคมไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2559)
กราฟแสดงโครงการที่ได้รับอนุมตั ิซ่ ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สวัสดิการสังคมไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ตารางที่ 9 จานวนกลุ่มเป้ าหมายผูไ้ ด้รับประโยชน์จากโครงการ
กราฟแสดงจานวนกลุ่มเป้ าหมายผูไ้ ด้รับประโยชน์จากโครงการ
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โครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริมฯ
ประจาปี งบประมาณ 2559 (84.04 ล้ านบาท)

ตาราง
กองทุนส่ งเสริมการจัด
สวัสดิการสั งคมในระบบกระจาย ปี งบประมาณ 2559

2

ตารางที่ 1 เกณฑ์ การจัดสรรเงินกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมในระบบกระจายกองทุนสู่ ภมู ภิ าคและท้ องถิ่น
ประจาปี งบประมาณ 2559
ขนาดจังหวัด
จังหวัดขนาดใหญ่
(ประชากรตั้งแต่ 1,300,000 คนขึ้นไป)
จังหวัดขนาดกลาง
(ประชากรตั้งแต่ 700,001-1,300,000 คน)
จังหวัดขนาดเล็ก
(ประชากรต่ากว่า 700,000 คน)
รวม

เชิงประเด็น และเชิงพืน้ ที่
11,700,000
(จังหวัดละ 900,000 บาท)
17,820,000
(จังหวัดละ 810,000 บาท)
30,240,000
(จังหวัดละ 720,000 บาท)

งบบริหารจัดการ
1,300,000
(จังหวัดละ 100,000 บาท)
1,980,000
(จังหวัดละ 90,000 บาท)
3,360,000
(จังหวัดละ 80,000)

59,760,000

6,640,000

รวม
13,000,000
(รวม 13 จังหวัด)
19,800,000
(รวม 22 จังหวัด)
33,600,000
(รวม 42 จังหวัด)
66,400,000

ตารางที่ 2 การจัดสรรและการใช้ จ่ายเงินกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในระบบการกระจายกองทุนสู่ ภูมิภาคและท้ องถิ่น
วงเงินจัดสรร
ภาค
ภาคกลาง
ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคใต้
รวม

การใช้ จ่ายเงิน

เชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ บริหารจัดการ

22,292,590
14,694,600
18,523,174
12,325,500
67,835,864

2,210,000
1,440,000
1,810,000
1,180,000
6,640,000

รวม
24,502,590
16,134,600
20,333,174
13,505,500
74,475,864

เชิงประเด็น

เชิงพื้นที่

บริหารจัดการ

11,695,047
4,835,075
8,677,971
5,931,321
31,139,414

7,851,343
8,319,021
7,804,297
5,042,371
29,017,032

1,895,545
1,326,689
1,762,379
1,043,156
6,027,769

หมายเหตุ : การจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจาปี 2559 จานวน 66,400,000 บาท โครงการเพิ่มเติม จานวน 1,435,864 บาท
ทาให้มีงบประมาณในระบบการกระจาย ทั้งสิ้ น67,835,864 บาท

รวม

ร้ อยละของ
การใช้ จ่ายเงิน

21,441,935
14,480,785
18,244,647
12,016,848
66,184,215

87.51
89.75
89.73
88.98
88.87

ตารางที่ 3 จานวนเงินโครงการที่เสนอขอ และโครงการอนุมัติ
ที่
1
2
3
4

ภาค
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

เสนอขอ
22,386,069
14,144,763
19,685,767
11,955,193
68,171,792

อนุมัติ
19,546,390
13,154,096
16,482,268
10,973,692
60,156,446

ร้ อยละ
87.31
93.00
83.73
91.79
88.24

ตารางที่ 4 จานวนองค์ กรและโครงการที่ได้ รับการอนุมตั ิ
ที่
1
2
3
4

ภาค
ภาคกลาง
ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคใต้
รวม

จานวน
องค์ การ
335
243
335
209
1,122

ร้ อยละ
29.86
21.65
29.86
18.63
100.00

เชิงประเด็น
156 (46.57)
75 (30.74)
157 (45.24)
83 (39.15)
471 (41.39)

จานวนโครงการ
เชิงพื้นที่
รวม
179 (53.43) 335 (100.00)
169 (69.26) 244 (100.00)
190 (54.76) 347 (100.00)
129 (60.85) 212 (100.00)
667 (58.61) 1,138 (100.00)

ตารางที่ 5 ประเภทขององค์การทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมในระบบกระจายกองทุนสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่น

ประเภท
องค์กรสาธารณประโยชน์
องค์กรสวัสดิการชุมชน
หน่ วยงานรัฐ
- องค์การบริ หารส่วนตาบล
- เทศบาล
- หน่วยราชการ
- องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
รวม

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

รวม

ร้ อยละ

112
76

53
89

89
122

45
56

299
343

26.65
30.57

87
31
29

53
26
21
1
243

63
24
37

59
16
33

335

209

262
97
120
1
1,122

23.35
8.64
10.70
0.09
100.00

335

ตารางที่ 6 การกระจายโครงการเชิงพืน้ ทีแ่ ละวงเงินทีไ่ ด้รับสมทบจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่ ประจาปี งบประมาณ 2559

ภาค
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคใต้
รวม

พืน้ ที่ที่ อบต./เทศบาล ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริมการจัด
สวัสดิการสั งคมเพื่อสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนและท้ องถิน่
องค์ การบริหารส่ วนตาบล เทศบาล
รวม
ร้ อยละ

87
53
63
59
262

31
26
24
16
97

118
79
87
75
359

32.87
22.01
24.23
20.89
100.00

วงเงินที่อนุมัติและได้ รับสมทบ
จากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
เชิงพืน้ ที่
งบสมทบ อปท.
ร้ อยละ

7,851,343
8,319,021
7,804,297
5,042,371
29,017,032

1,411,158
1,131,585
1,494,480
1,656,145
5,693,368

17.97
13.60
19.15
32.84
19.62

ตารางที่ 7 โครงการที่ได้รับอนุมัติซึ่งสอดคล้ องกับสาขาการจัดสวัสดิการสั งคม ตามกฎหมายส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสั งคม
ภาค

สุ ขภาพอนามัย

การศึกษา

โครงการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสั งคม
การทางาน
ทีอ่ ยู่อาศัย นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม

บริ การสั งคม

รวมโครงการ

ภาคกลาง

51 (15.22)

12 (3.58)

74 (22.09)

4 (1.19)

23 (6.88)

4 (1.19)

167 (49.85)

335 (100)

ภาคเหนื อ

26 (10.65)

7 (2.87)

62 (25.41)

1 (0.41)

15 (6.15)

2 (0.82)

131 (53.69)

244 (100)

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

32 (9.22)

10 (2.88)

95 (27.38)

(0.00)

16 (4.61)

(0.00)

194 (55.91)

347 (100)

ภาคใต้

24 (11.32)

6 (2.83)

48 (22.64)

(0.00)

16 (7.55)

1 (0.47)

117 (55.19)

212 (100)

133 (11.69)

35 (3.07)

279 (24.52)

5 (0.44)

70 (6.15)

7 (0.62)

609 (53.51)

1,138 (100)

รวม (ร้ อยละ)

ตารางที่ 8 โครงการที่ได้ รับอนุมตั ิซึ่งสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้ างสวัสดิการสั งคมไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ยุธศาสตร์
ภาค
ภาคกลาง
ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคใต้
รวม (ร้ อยละ)

การสร้ างและพัฒนาระบบ
สวัสดิการ เพื่อสวัสดิการถ้ วนหน้ า

271 (80.90)
189 (77.46)
277 (79.83)
184 (86.80)
921 (80.93)

เสริมพลังทุกภาคส่ วน
สู่ สังคมสวัสดิการ

40 (11.94)
33 (13.52)
45 (12.97)
12 (5.66)
130 (11.42)

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
บริการและการบริหารจัดการ

(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0 (0.00)

การสร้ างและพัฒนามาตรการทางการเงิน
การคลัง และการระดมทุนเพื่อสั งคม

8 (2.38)
10 (4.10)
4 (1.15)
8 (3.77)
30 (2.64)

การขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสั งคมไทย
สู่ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

15 (4.48)
9 (3.69)
20 (5.76)
8 (3.77)
52 (4.57)

การสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเตรียม
ความพร้ อมและฟื้ นฟูในภาวะฉุกเฉิน

รวมโครงการ

1 (0.30)
3 (1.23)
1 (0.29)
(0.00)
5 (0.44)

335 (100)
244 (100)
347 (100)
212 (100)
1,138 (100)

ตารางที่ 9 จานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ จากโครงการ
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
- เด็ก เยาวชน
- ผูส้ ูงอายุ
- ผูพ้ ิการ
- ผูต้ ิดเชื้ อ HIV
- สตรี
- ครอบครัว
- ผูต้ ิดยาเสพติด
- ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส
การส่ งเสริมศักยภาพของประชาชนทัว่ ไป
- ประชาชนทัว่ ไป
- ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการ แกนนา อาสาสมัคร
- บุคลากรขององค์กร
อื่น ๆ
รวม

จานวนกลุ่มเป้ าหมายและผู้ได้รับประโยชน์เป็ นรายภาค
ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกฯ
ภาคใต้
16,544
8,340
587
413
1,174
2,717
3
906

4,860
4,111
434
94
1,153
2,634
60
438

10,048
6,987
351
2,153
1,212
6,260

5,687
4,657
1,470
97
42,595

4,426
6,220
3,612
90
28,132

6,886
2,901
639

รวม

801

835
2,089
40
3,389

38,338
22,339
2,011
2,660
4,374
13,700
103
5,534

6,726
4,994
3,770
44
43,346

136,700
3,482
2,449
30
159,440

153,539
19,353
11,301
261
273,513

ร้ อยละ
32.57
14.02
8.17
0.74
0.97
1.60
5.01
0.04
2.02
67.33
56.12
7.08
4.13
0.10
100.00

สรุปโครงการ
กองทุนส่ งเสริมการจัด
สวัสดิการสั งคมในระบบกระจาย ปี งบประมาณ 2559

1

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ภาคกลาง กรุ งเทพมหานคร
1

2

3

1

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนในการ
ทางานด้านการส่งเสริ มอนามัยการเจริ ญพันธุ์
ในกลุ่มเยาวชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0484)
โครงการเชิ งปฏิบตั ิการในการจัดสวัสดิการชุ มชน
เชิ งบูรณาการของแกนนาชุมชนกรุ งเทพมหานคร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1050)
โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยไอที
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4336)
รวม
3
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการชุมชนสร้างภาวะและสวัสดิการสังคม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4070)

2

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2264)

3

โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าเพือ่ พัฒนาอาชี พและ
เศรษฐกิจชุ มชน ชุมชนสวนอ้อย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 062/2553)
โครงการฝึ กอาชี พการตัดผมเพือ่ สวัสดิการสังคม
ในชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 276/2556)

4

สมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชู ปถัมภ์
สมเด็จพระศรี นคริ น
ทราบรมราชชนนี
มูลนิธิเพือ่ การบริ หาร
สังคม

99,900

-

-

99,900

97,057 -นักเรี ยน 2,500 คน
-ครู 6 คน
-อาสาสมัคร 40 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1พ.ค. - 30ธ.ค. 59

623,400

-

-

623,400

328,325 -ผูน้ าชุ มชน 100 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.ค. - ธ.ค. 59

18,700

-

-

18,700

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

องค์ กร

742,000

-

-

742,000

CAG ลาดกระบัง

52,965

-

-

52,965

กลุ่มเครื อข่ายเพือ่
สวัสดิการและสังคม
เขตหลักสี่
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
สวนอ้อย

88,700

-

-

88,700

103,608

-

-

103,608

218,760

-

-

218,760

สมาคมบ้านปั นรัก

3

องค์กรสวัสดิการชุ มชน
ผูส้ ู งอายุเขตคันนายาว

-

18,700 -ผูส้ ู งอายุ 50 คน

444,082

-

52,965 -ประธานชุ มชน 63 ชุ มชน
-เด็ก เยาวชน 150 คน
-ผูป้ กครอง 20 คน
28,000 30 ชุ มชน รวม 120 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.พ. - ธ.ค. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มิ.ย. - ก.ย. 59

42,368 คณะกรรมการ 25 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - พ.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

155,820 ผูส้ ู งอายุ 30 คน

2

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

5

โครงกำร

โครงการอบรมสัมมนาความรู ้ ดา้ นสวัสดิการสังคม
แก่ประชาชนในเขตบางพลัด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 114/2552)
รวม

5

องค์ กร

องค์กรสวัสดิการชุ มชน
วัดวิมุติยาราม

โครงกำร

5

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

48,100

-

512,133

-

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน

เสนอขอ

-

48,100

-

512,133

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

33,100 -ผูน้ าชุ มชน 45 คน
-กรรมการ 6 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน
312,253

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

-

ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี
1

2
3

4

เชิงประเด็น
โครงการเยาวชนรุ่ นใหม่ ใส่ ใจป้ องกัน การตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4475)
โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้ อม
อาเภอเลาขวัญ ปี งบประมาณ 2559
โครงการประชุมสัญจรประสานความร่ วมมือ
เครื อข่ายสร้างความยัง่ ยืนต่อเนื่อง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3493)
โครงการต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง

คณะทางานเพือ่ สุ ขภาพ
ชุมชน Community
Health Committee
(CHC)
รพ.เลาขวัญ

111,000

12,000

-

99,000

72,000 นักเรี ยน จานวน 6 ร.ร.
รวม 300 คน

110,000

10,000

-

100,000

สมาคมชมรมผูส้ ูงอายุ
จ.กาญจนบุรี

56,700

5,000

-

51,700

51,700 ชมรมผูส้ ู งอายุ 13 อาเภอ
รวม 520 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

ร.ร.ท่ามะกาปุณสิ ริ

74,940

8,000

-

66,940

66,940 นักเรี ยน 120 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

49,475

5,000

-

44,475

44,475 อาสาสมัคร 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ย. 59

402,115

40,000

-

362,115

53,000
62,000

5,000
12,000

-

48,000
50,000

100,000 เด็ก เยาวชน 100 คน

วิทยา

5

1
2

โครงการอผส.รวมใจดูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
อย่างยัง่ ยืน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3930)
รวม
5
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการเยาวชนก้าวไกล หัวใจมีเสี ยงดนตรี
โครงการสามวัยหัวใจพอเพียง

ชมรมอาสาสมัครดูแล
ผูส้ ู งอายุที่บา้ น
ต.ไทรโยค
5

องค์ กร

ทต.พระแท่นลาพระยา
ทต.หนองลาน

-

335,115

#REF!

48,000 เด็ก เยาวชน 40 คน
50,000 -เด็ก เยาวชน 80 คน

นันทนาการ
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59
เม.ย. - มิ.ย. 59

3

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
เสริ มพลัง

พ.ค. - ก.ย. 59
เม.ย. - ก.ย. 59

-เจ้าหน้าที่ 5 คน
3

โครงการอบรมเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรและโรคเอดส์
4 โครงการวัยเรี ยน วัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ ยง
5 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อาสาสมัคร
เพือ่ ป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงตาบลบ้านเก่า
6 โครงการสานสัมพันธ์ในครอบครัว (ป้ องกันแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น
7 โครงการวัยรุ่ นใช้ชีวิตสดใส ด้วยหัวใจที่แกร่ งกล้า
8 โครงการรักปลอดภัยสดใสอย่างวัยทีน
9 โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ ตาบลดอน
ชะเอมตอนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สูงวัยดอนชะเอม
หนองลาน
10 โครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ูงอายุ
11 โครงการส่ งเสริ มการปลูกพืชสมุนไพรและผัก
ปลอดสารเคมีเพือ่ สุขภาวะที่ดีของชุ มชน

รวม

11

โครงกำร

อบต.ทุง่ สมอ

50,000

20,000

-

30,000

ทต.หวายเหนี ยว
อบต.บ้านเก่า

36,000
51,325

5,000
5,000

-

31,000
46,325

30,000 -สภาเด็กและเยาวชน 90
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
31,100 นักเรี ยน 150 คน
46,325 เด็กและเยาวชน 120 คน

ทต.วังขนาย

95,400

40,000

-

55,400

55,400 เด็กและเยาวชน 230 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

ทต.หนองบัว
อบต.หนองเป็ ด
อบต.ดอนชะเอม

62,580
41,730
40,000

5,700
10,000
4,000

-

56,880
31,730
36,000

56,880 เด็กและเยาวชน 150 คน
31,730 เด็กและเยาวชน 120 คน
36,000 ผูส้ ู งอายุ 300 คน

บริ การสังคม
บริ การสังคม
สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59
มิ.ย. 59
พ.ค. 59

อบต.ทุง่ ทอง

43,680

4,000

-

39,680

39,680 แกนนาผูส้ ู งอายุ 52 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. 59

อบต.บ่อพลอย

57,170

7,400

-

49,770

49,770 -กลุ่มสตรี 37 คน
-อสม. 37 คน
-เด็กและเยาวชน 37 คน
-ผูส้ ู งอายุ 39 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

592,885

118,100

-

474,785

474,885

168,900

168,900 -เด็กและเยาชน 50 คน
-เจ้าหน้าที่ วิทยากร 10 คน

11

องค์ กร

-

-

ภาคกลาง จังหวัดจันทบุรี
1

เชิงประเด็น
โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเสริ มสร้ างทักษะชี วิต
เพิม่ ภูมิคุม้ กันแก่เด็กและเยาวชน เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สนง.พมจ.จันทบุรี

168,900

-

-

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.ค. 59

4

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

สังคมจังหวัดจันทบุรี

2

1

2

3
4

5

6

โครงการสื บสานภูมิปัญญาชุมชนฅนจันทบูร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2464)

รวม
2
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้านาทางเศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2464)

โครงการจัดกิจกรรมเสริ มสุ ขภาพให้กบั เด็ก เยาวชน
และผูส้ ูงอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2352)
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มสนใจ
เพาะเลี้ยงผึ้งสายพันธุ์ชนั โรงเชิ งคุณภาพ
โครงการแหล่งเรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยน
ผูส้ ูงอายุ (ภายใต้ชมรมผูส้ ู งอายุตาบลวังใหม่)
ตาบลวังใหม่ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝึ กอบรมชุมชนนาร่ อง ผักข้างบ้าน
อาหารข้างรั้ ว ครอบครัวพอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 141/2555)
โครงการเส้นทางสู่ฝัน เด็กและเยาวชนจันทบุรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 116)
รวม

6

โครงกำร

ศูนย์ต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะ
ความยากจนภาค
ประชาชนจ.จันทบุรี

-

191,100

191,100 ผูน้ าชุ มชน อาสาสมัคร 120
คน

-

360,000

360,000

13,100

-

50,000

93,312.50

13,862.50

-

79,450

38,300

7,700

-

30,600

อบต.วังใหม่

75,500

11,375

-

64,125

50,000 -สมาชิ กผูต้ ิดเชื้ อ เอชไอวี
85 คน
-ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
จากเอดส์ 86 คน
55,450 -เด็กและเยาวชน 80 คน
-ผูส้ ู งอายุ 25 คน
-ผูส้ นใจ 25 คน
30,600 เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงผึ้ง
จานวน 50 คน
75,500 ผูส้ ู งอายุ 400 คน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.เนิ นสูง

58,400

13,200

-

45,200

45,200 สมาชิ กกองทุน 45 ครัวเรื อน

107,250

4,000

-

103,250

103,250 เด็กและเยาวชน 60 คน

435,863

63,238

-

372,625

360,000

2

องค์ กร

ชมรมเพือ่ นที่รู้ใจ

ชมรมกลุ่มบุคคลสนาม
บาสเกตบอลหน้าค่าย
ตากสิ นจันทบุรี
ทต.ปั ถวี

สมาคมคนตาบอด
จ.จันทบุรี
6

องค์ กร

204,900

13,800

373,800

13,800

63,100

-

-

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1มี.ค. - 30ก.ย.59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

-

5

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1

2
3

4

5

6

7

เชิงประเด็น
โครงการเพือ่ นช่วยเพือ่ นในยามสูงวัย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 625)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในโรงเรี ยนบ้านคลองอุดม
โครงการส่ งเสริ มสุขภาพชุ มชนด้วยผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตาบลเมืองใหม่
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2574)
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุตาบลทุง่ สะเดา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4089)

โครงการเสริ มสร้างให้ความรู ้ ความเข้าใจ
เรื่ องอนามัยเจริ ญพันธุ์และการป้ องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรี ยน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2870)
โครงการขยายผลและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ู งอายุที่บา้ นและผูส้ ู งอายุตาบลท่าทองหลาง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4018)
โครงการฝึ กอบรมผูน้ าเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตาบลท่ากระดาน "หัวใจใส โตไปไม่โกง"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1280)

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

29,800

34,100 -สมาชิ กครู กลุ่มติดเตียง 13
-สมาชิ กครู กลุ่มติดบ้าน 35
-คณะกรรมการชมรม 15
29,800 นักเรี ยน 400 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59

-

44,400

14,700 คณะกรรมการ 30 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

-

-

53,940

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ธ.ค. 59

55,900

-

-

55,900

45,940 -ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 31 คน
-ผูส้ ู งอายุที่ติดเตียง 31 คน
-คณะกรรมการ 11 คน
-สมาชิ กกลุ่มที่สนใจ 27คน
55,900 นักเรี ยน 580 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

78,850

-

-

78,850

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. 59

141,500

43,200

-

98,300

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

38,100

-

-

38,100

47,800

18,000

-

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.เมืองใหม่

44,400

-

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ทต.ทุง่ สะเดา

53,940

ศูนย์ให้คาปรึ กษาเรื่ อง
เอชไอวี/เอดส์
ต.ท่ากระดาน
อาสาสมัครดูแล
ผูส้ ู งอายุที่บา้ น
ต.ท่าทองหลาง
ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.ท่ากระดาน

ชมรมข้าราชการ
ครู บาเหน็จ บานาญ
จ.ฉะเชิ งเทรา
ร.ร.บ้านคลองอุดม

33,050 -อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
ที่บา้ น 25 คน
-ผูส้ ู งอายุ 50 คน
98,300 -สภาเด็กและเยาวชน 20
-แกนนาเด็กและเยาวชน
60 คน

6

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

8

โครงการอนุรักษ์ สื บสานดนตรี ไทยและเสริ มสร้ าง
สัมพันธ์ในชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 165/2554)
9 โครงการเข้าค่าย "English Camp"
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 145/2555)
10 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 671/2553)
รวม

1
2

10

2

โครงกำร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บางโรง

78,600

-

-

78,600

-เจ้าหน้าที่ 10 คน
78,600 เด็กและเยาวชน 40 คน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เสม็ดใต้
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เทพราช

80,300

-

-

80,300

80,300 เด็กและเยาวชน 80 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

29,800

-

-

29,800

29,800 เด็กและเยาวชน 80 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59

649,190

61,200

-

587,990

อบต.ท่าตะเกียบ

100,000

50,000

-

50,000

50,000 เด็กและเยาวชน 50 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

เม.ย. - ก.ค. 59

ทต.พนมสารคาม

26,000

2,000

-

24,000

24,000 ประชาชน 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 59

126,000

52,000

-

74,000

74,000

-

-

-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ส.ค. 59

โครงกำร

เชิงพื้นที่
โครงการฝึ กอบรมป้องกันการใช้ความรุ นแรง
ในหมู่วยั รุ่ น
โครงการสร้างเสริ มสุขภาวะเพือ่ การดูแลผูส้ ู งอายุ
และคนพิการที่ถูกวิธี
รวม

องค์ กร

10

2

องค์ กร

องค์ กร

-

-

500,490

-

-

ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
เชิงประเด็น
1

โครงการ "พัฒนาทักษะชี วิต สร้ างสรรค์เด็กดีและ

มูลนิธิกวนอู

353,750

83,750

-

270,000

270,000 นักเรี ยนชั้น ม.4 - 6

สุจริ ต สู่สงั คม"

ร.ร.ชุ มชนวัดหนองค้อ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2348)

ร.ร.ทุง่ ศุขลาพิทยา
ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง 3
ร.ร.ทุง่ เหียงพิทยาคม
ร.ร.เกาะโพธิ์ ถ้วยงามวิทยา
รวม 5 โรงเรี ยน จานวน 600

7

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

2

โครงกำร

องค์ กร

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาสังคม สนง.พมจ.ชลบุรี

ทั้งโครงกำร

261,270

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน

-

เสนอขอ

261,270

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

261,270 หน่วยงานภาครัฐ

ระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 - 2564

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

ม.ค. - ก.ย. 59

ภาคเอกชนภาคประชาสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรสวัสดิการชุ มชน
องค์กรสาธารณประโยชน์
อาสาสมัคร ภาคีเครื อข่าย
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง 150
หน่วยงาน 360 คน

1

2

3

4

รวม
2
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการจักสานเข่งปลาทูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชี วิตและส่ งเสริ ม
อาชี พให้กบั ผูส้ ูงอายุตาบลหัวถนน ปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2691)
โครงการฝึ กอาชี พระยะสั้น "นวดไทยเพือ่ สุ ขภาพ
แบบราชสานัก"
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 047/2555)
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตให้แก่เด็กในวัยเรี ยน
(หลักสูตรตัดผมนักเรี ยนชาย)

2

องค์ กร

615,020

83,750

อบต.บ่อทอง

58,200

6,000

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ต.หัวถนน

73,140

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทม.พนัสนิ คม

46,300

อบต.หนองหงษ์

42,675

-

-

531,270

-

52,200

8,600

8,500

3,900

ทต.หัวถนน

531,270

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

64,540

52,200 -เด็ก เยาวชน 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 20 คน
64,540 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - เม.ย. 59

3,900

33,900

33,900 ประชาชนทัว่ ไป 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

-

38,775

38,775 นักเรี ยน 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - มี.ค. 59

8

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

5

โครงการรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ของผูห้ ญิงและผูช้ ายต่อการใช้ความรุ นแรง

อบต.ท่าบุญมี

92,700

20,000

-

72,700

6

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและกิจกรรมต้นไม้สุภาษิต อบต.นาวังหิ น

45,900

4,590

-

41,310

7

โครงการ "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ปี ที่ 10 "
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 497)
โครงการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการในกลุ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม หรื อผูท้ ี่มีฐานะยากจน
ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลบ่อวิน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 661/2557)

ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี

63,200

13,200

-

50,000

กลุ่มสวัสดิการองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบ่อวิน

18,805

-

3,500

15,305

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ตาบลโคกเพลาะ

76,250

-

7,000

69,250

8

9

งบเชิงพื้นทีเ่ พิ่มเติม
โครงการเรี ยนรู้ บูรณาการด้านอาชี พผูส้ ูงวัย
ตาบลโคกเพลาะ ปี งบประมาณ 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3897)

อบต.
โคกเพลาะ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

72,700 -ชายและหญิงอายุระหว่าง
13 - 45 ปี ที่ประสบปัญหา
หรื อได้รับผลกระทบ
จากการใช้ความรุ นแรง
ในพื้นที่อบต.ท่าบุญมี 25 คน
-ชายและหญิงอายุระหว่าง
13 - 45 ปี ที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ไม่มีปัญหาความรุ นแรง
25 คน
-วิทยากรหลัก 1 คน
-วิทยากรกลุ่ม 2 คน
41,310 -นักเรี ยน 111 คน
-ครู 12 คน
50,000 -เด็ก เยาวชน 40 คน
-ผูป้ กครอง 40 คน
15,305 -ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม 50
-ประชาชนทัว่ ไป 50 คน

69,250 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ยุติธรรม

การขับเคลื่อน

ปี งบประมาณ 59

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

30 มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

31ก.ค.-30ก.ย.59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

23 มิ.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 59

9

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

10 โครงการฝึ กอบรมอาชี พเพือ่ กลุ่มสตรี
(การทาปลาร้าข้าวคัว่ )

อบต.วัดสุวรรณ

27,290

2,500

11 โครงการอบรมให้ความรู ้ เรื่ องการใช้สมุนไพร
ในชี วิตประจาวัน

อบต.หนองรี

31,800

3,500

12 โครงการค่ายส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี มหาราชา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3094)

มูลนิธิส่งเสริ ม
จริ ยธรรมไท่หุย

84,750

14,500

661,010

76,690

รวม

12

โครงกำร

12

องค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

24,790

24,790 สตรี 35 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - พ.ค. 59

-

28,300

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

28 - 29 เม.ย. 59

-

70,250

28,300 -เยาวชน 50 คน
-กลุ่มสตรี 30 คน
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน
70,250 นักเรี ยน 150 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 59

23,000

561,320

-

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

561,320

-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

-

ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท
1

2

3

4

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลหาดท่าเสาและตาบลนางลือ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 600/2555)
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดสวัสดิการให้
ประชาชนเข้าถึงสิ ทธิอย่างทัว่ ถึง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 592/2553)
โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิ ก
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ แม่ หมู่ที่ 7 และ 13 ตาบลเสื อโฮก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 587/2553)

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาชุ มชนด้วยวิถีพอเพียง

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.หาดท่าเสา

22,450

-

-

22,450

22,450 คณะกรรมการ 49 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

มี.ค. - เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.อู่ตะเภา

50,100

2,000

-

48,100

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ม.ค. - ก.ย. 59

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ แม่
หมู่ 13

57,250

-

-

57,250

กองทุนสวัสดิการสตรี

43,780

-

-

43,780

48,100 -คณะกรรมการ 40 คน
-ประชาชน 100 คน
ผูด้ อ้ ยโอกาส 100 คน
57,250 -คณะกรรมการ 22 คน
-สมาชิ กกลุ่มเงินออมเด็ก
เยาวชน 20 คน
-วัยทางาน 18 คน
-ผูพ้ ิการ 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน
43,780 -เด็ก เยาวชน 20 คน

บริ การสังคม

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน 1ธ.ค.58-30ก.ย.59

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

10

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

15ก.พ.-15มี.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0830/2552)

ชุมชนต.วังไก่เถื่อน

5

โครงการฝึ กอบรมการนวดเพิม่ ความรักและอบอุ่น
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 0433)

ชมรมผูส้ ู งอายุบา้ น
คลองเรื อ

54,025

-

-

54,025

6

โครงการกลุ่มสามวัยใสใจซึ่งกันและกัน
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 3881)

ชมรมผูส้ ู งอายุ
บ้านดอนมะขาม

37,290

-

-

37,290

7

โครงการโรงเรี ยนแก้หนี้สินภาคประชาชนตาบล
บางขุด สู่สวัสดิการด้านคุณภาพชี วิตประชาชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 596/2553)
โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน
ตาบลต้นแบบจังหวัดชัยนาท
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4467)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บางขุด

45,000

-

-

45,000

คณะประสานงาน
ขบวนองค์กรชุ มชน
จ.ชัยนาท

82,000

-

-

82,000

82,000 -ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-วัยทางาน 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

โครงการเสริ มสร้างพลัง สร้างโอกาสและคุม้ ครอง
สิ ทธิผดู ้ อ้ ยโอกาส ด้วยกลไกภาคประชาสังคม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 427)

อาสาบูรณชนบทเพือ่
พัฒนาชุมชน

43,150

-

-

43,150

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

1ต.ค.58-30ก.ย.59

ชมรมสตรี อาสาพัฒนา
ชุมชน ทม.ชัยนาท

48,500

-

-

48,500

43,150 -คณะกรรมการ
อาสาสมัคร 40 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ผูน้ าชุ มชน ปราชญ์
ชาวบ้าน 30 คน
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10
48,500 -กรรมการสตรี 24 คน
-สมาชิ กชมรม 96 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ย. 59

8

9

10 โครงการเสริ มสร้างพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
และสมาชิ กชมรมสตรี อาสาพัฒนาชุ มชน

-สตรี 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ผูพ้ ิการ 20 คน

54,025 -นักเรี ยน 40 คน
-ผูส้ ู งอายุ 14 คน
-อสม. 11 คน
37,290 -ผูส้ ู งอายุ 8 คน
-กลุ่มอสม. อผส. 64 คน
-กลุ่มผูพ้ ิการ 8 คน
-กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส 8 คน
45,000 คณะกรรมการ 40 คน

11

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 588/2553)
11 โครงการฝึ กอาชี พ (หลักสู ตรนวดฝ่ าเท้าเพือ่ สุขภาพ)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 094/2556)

12 โครงการส่ งเสริ มสวัสดิการให้กบั ครู นักเรี ยน
ที่มีความต้องการพิเศษ นักเรี ยนปกติ เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน (การถักกระเป๋ าเชื อกร่ ม)
13 โครงการจัดทาไม้กวาดดอกหญ้าใช้ในครัวเรื อน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 092/2556)

1

2

รวม 13
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการอผส.วัยใส ร่ วมใส่ ใจผูส้ ูงอายุในตาบล

โครงการพัฒนารู ปแบบการบูรณาการเครื อข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
รวม
2
โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หาดอาษา

40,955

-

-

40,955

40,955 ประชาชนที่ว่างงาน 15 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

ร.ร.เทพรัตน์

47,600

-

-

47,600

การทางาน

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.บ้านกล้วย

34,500

-

-

34,500

47,600 -นักเรี ยน 20 คน
-ครู 10 คน
-ผูป้ กครอง 20 คน
34,500 -สมาชิ กกองทุน 30 คน
-ประชาชน 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

606,600

2,000

-

604,600

ทต.ห้วยงู

78,400

3,000

-

75,400

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ม.ค. - ก.ย. 59

ทม.ชัยนาท

42,000

2,000

-

40,000

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

1ต.ค.58-30ก.ย.59

2

120,400

5,000

-

115,400

75,400 -ผูส้ ู งอายุ 45 คน
-เด็กและเยาวชนจิตอาสา
55 คน
40,000 -คณะกรรมการ 41 คน
-บุคลากร 19 คน
115,400
-

-

-

-

171,560 -ผูป้ กครอง 400 คน
-ครู และเจ้าหน้าที่ 20 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

13

องค์ กร

องค์ กร

-

-

604,600

ภาคกลาง จังหวัดตราด
1

เชิงประเด็น
โครงการโรงเรี ยนพ่อแม่
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0656)

ศูนย์การเรี ยนรู ้ เครื อข่าย
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
จ.ตราด

171,560

-

-

171,560

12

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่
2

1
2

3

4

5
6

7

โครงกำร
โครงการส่ งเสริ มให้ความรู ้ โรคเอชไอวี โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ แกนนานักเรี ยน ปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2369)
รวม
2
โครงกำร

องค์ กร

งบขององค์ กร

27,550

3,000

199,110

3,000

อบต.เขาสมิง

88,250

โครงการเพิม่ ศักยภาพในการทาน้ ายาเอนกประสงค์
ในครัวเรื อนเพือ่ ลดรายจ่าย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 371/2553)
โครงการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบปราชญ์
ชาวบ้าน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3642)
โครงการเยาวชนสื บสานวัฒนธรรมไทยสู่อาเซี ยน
(สื บสานเพลงกองยาว)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2370)
โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาไม้กวาดทางมะพร้ าว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2965)
โครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้ สถานะ คนไทย
ตกหล่นและคนไร้รากเหง้าในจังหวัดตราด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0814)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ช้างทูน

โครงการดูแลคุณภาพชี วิตผูอ้ ยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2958)

เชิงพื้นที่
โครงการศูนย์สุขภาพนวดแผนไทยเขาสมิง

ชมรมแสงเทียน
อ.คลองใหญ่

ทั้งโครงกำร

2

องค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ
24,550

-

196,110

30,000

-

58,250

18,700

1,500

-

ชมรมคลังปั ญญา
ผูส้ ู งอายุ

45,000

-

กลุ่มนาฏศิลปะเกาะช้าง

40,000

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ต.หาดเล็ก
องค์กรชุ มชนฅนตราด

ชมรมรักเพือ่ น

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

24,550 แกนนานักเรี ยน 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
ก.ค. - ก.ย. 59

196,110

-

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

17,200

58,250 กลุ่มแม่บา้ น สตรี 25
ครอบครัว
17,200 สมาชิ กกลุ่มกองทุน 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ต.ค. 59

-

45,000

45,000 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

-

-

40,000

40,000 เด็กและเยาว 30 คน

นันทนาการ

การขับเคลื่อน

เม.ย. - ต.ค. 59

27,000

2,000

-

25,000

25,000 ผูส้ ู งอายุ 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

97,500

-

-

97,500

97,500 5 หมู่บา้ น คนไทยตกหล่น
และคนไร้ รากเหง้า 130 คน

ยุติธรรม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

30,000

-

-

30,000

30,000 ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี/เอดส์
อ.บ่อไร่ 5 ตาบล 33 หมู่บา้ น
จานวน 214 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 59

13

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่
8
9

โครงกำร
โครงการสังคมชุมชนคน 3 วัย ไม่ทอดทิง้ กัน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4465)
โครงการชุมชนเทศบาลตาบลหนองเสม็ดไม่ทอดทิง้
กัน ปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2290)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิ กชมรมอาสากูภ้ ยั
แสงสยาม ตาบลหนองบอน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4552)

รวม

10

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

สมาคมพลเมือง
จิตอาสา
ศูนย์การเรี ยนรู ้ เครื อข่าย
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
จ.ตราด

66,000

-

92,150

-

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิ ก
ชมรมอาสากูภ้ ยั
แสงสยาม

47,000

-

551,600

33,500

โครงกำร

10

องค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

งบขององค์ กร

องค์ กร

66,000

66,000 เด็กและเยาว 30 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - พ.ค. 59

-

92,150

92,150 -ประชาชน 75 คน
-ผูน้ าชุ มชน 75 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 59

-

47,000

47,000 -สมาชิ กชมรมอาสาสมัคร
30 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 30 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.ค. - ก.ย. 59

-

518,100

518,100

216,000

216,000 -ผูป้ ระสบปั ญหาทางสังคม

จำนวนเงิน
-

-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

-

ภาคกลาง จังหวัดนครนายก
เชิงประเด็น
1

1

โครงการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิต

ศูนย์คุม้ ครองคนไร้ ที่พ่ งึ

ตาบลศรี จุฬา

จ.นครนายก

รวม 1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการพัฒนาการจัดบริ การส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต
ผูส้ ูงอายุตาบลหนองแสง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0222/2551)

1

216,000

-

-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59

ที่มีฐานะยากจน 220 คน
-เครื อข่ายภาคประชาชน
40 คน

องค์ กร

216,000

ชมรมส่งเสริ มสุ ขภาพ
ผูส้ ู งอายุต.หนองแสง

125,700

5,700 อบต.
หนองแสง

-

-

216,000

216,000

20,000

100,000

100,000 -ผูส้ ู งอายุติดบ้าน/ติดเตียง
10 คน
-ผูพ้ ิการ 5 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 5 คน
-เด็กในชุมชน 30 คน
-คณะกรรมการฯ 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59

14

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

มี.ค. - ส.ค. 59

104,000 -อาสาสมัครฯ 694 คน
-เด็กและเยาวชน 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 60 คน
-ผูพ้ ิการ 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-ครอบครัว 100 คน
106,420 เด็กและเยาวชน 100 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.พ. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

กลุ่มเป้ ำหมำย

-กลุ่มเสี่ ยงโรคเบาหวาน 30
92,585 สมาชิ กกองทุนฯ อื่นๆ
ภายในจังหวัดนครนายก
จานวน 50 คน

-

-

104,000

106,420

-

-

106,420

102,995

2,000

-

100,995

100,995 -คณะทางานศูนย์พฒั นา
ครอบครัวในชุมชน 15 คน
-ครอบครัว 200 คน

536,700

9,700

23,000

504,000

504,000

376,500

185,000 นักเรี ยน จานวน 500 คน

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต.เขาพระ

3

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
นครนายก
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4444)

ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

104,000

4

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ เด็กและเยาวชน
จังหวัดนครนายก
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4446)
โครงการยิ้มแย้ม แจ่มใส เติมรัก เติมใจ ภายใต้ศนู ย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลเกาะหวาย
โดยการกากับดูแลขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ปากพลี จังหวัดนครนายก
รวม 5
โครงกำร

สภาเด็กและเยาวชน
จ.นครนายก
อบต.เกาะหวาย

องค์ กร

จำนวนเงิน

สำขำสวัสดิกำร

อนุมัติ

92,585

โครงการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลเขาพระ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0068/2552)

5

องค์ กร

เสนอขอ

3,000

2

5

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

งบขององค์ กร

97,585

2,000 อบต.เขาพระ

-

-

-

-

ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม
1

เชิงประเด็น
โครงการสร้างความเสมอภาคหญิงชายสู่วยั ใส
ไร้ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้ อม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2028)

ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

376,500

-

-

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

2

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนในการจัดทาแผนครอบคลุม
กลุ่มคนทุกช่วงวัย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 195/2552)

3

โครงการรณรงค์การจัดการขยะโรงเรี ยน บ้าน และ
ชุมชนแบบครบวงจร

1
2

3

4

5

รวม
3
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการอบรมทาพิมเสนน้ าพร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3812)
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พการทาไม้กวาด
ทางมะพร้ าว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3097)
โครงการส่ งเสริ มอาชี พผูส้ ู งอายุ (การทาขนมชั้น
ข้าวต้มมัดและขนมดอกจอก)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2767)
โครงการฝึ กอบรมให้ความรู้ เรื่ องขยะฝังกลบและ
การบริ หารขยะ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3870)

โครงการสงเคราะห์ผสู้ ูงวัยใส่ ใจผูด้ อ้ ยโอกาส
และคนไร้ที่พ่ งึ

องค์ กร
จ.นครปฐม
เครื อข่ายกองทุน
สวัสดิการชุ มชนท้องถิ่น
จ.นครปฐม

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

79,100

-

-

79,100

79,600 คณะกรรมการ รวม 215 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

มี.ค. - ก.ย. 59

37,845

-

-

37,845

29,235 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 123

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

493,445

-

-

493,445

-

-

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.บางภาษี
เครื อข่ายพัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์ต.บางภาษี
ชมรมผูส้ ู งอายุลีลาวดี
สี ขาว

31,980

-

-

31,980

14,300 ผูส้ ู งอายุ 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

35,925

-

-

35,925

15,300 ประชาชนต.บางภาษี 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

23,956

-

-

23,956

18,500 ชมรมผูส้ ู งอายุ 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

ชมรมพิทกั ษ์
สิ่งแวดล้อมและมวลชน

82,450

-

20,000

62,450

29,700 -ประชาชน 120 คน
-แกนนา 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

ศูนย์พฒั นาฟื้ นฟู
คุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ

30,650

-

-

30,650

30,950 -ผูส้ ู งอายุ 80 คน
-คนพิการ 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

4 ส.ค. 59

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1
3 องค์ กร

-

อบต.ห้วยด้วน

293,835
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ที่

6
7

8
9

10

11
12
13
14

โครงกำร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4227)
โครงการเคล็ดวิธีกินอย่างไรไร้โรคภัยและพัฒนาจิต
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 323)
โครงการสื บสานวัฒนธรรม จิตอาสาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 065/2555)
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พ (การทาปลาส้ม)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 742/2552)
โครงการส่ งเสริ มอาชี พเยาวชน เขียนลายเบญจรงค์
น้ าทอง - เคลือบมุกตัดเส้นน้ าทองชุมชนตาบล
บางแก้ว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 523/2555)
โครงการขยายฐานสมาชิ กกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลคลองโยง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0042/2553)
โครงการวัยใสวัยรัก ต้องรู้ จกั "รัก" อย่างปลอดภัย
โครงการฝึ กอาชี พระยะสั้นสานตะกร้ าจากใบ
มะพร้าว
โครงการครอบครัวคุณธรรมนาชี วิตสดใส
โครงการพัฒนศักยภาพเด็กและเยาวชน (สมาธิ ส้ นั
และการบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้) ในจังหวัดนครปฐม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 317)

15 โครงการใกล้บา้ นใกล้ใจ ห่วงใยผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
ผูส้ ูงอายุและคนพิการ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 737/2552)
16 โครงการขยายฐานสมาชิ กกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลบางระกา

องค์ กร
ต.ทุง่ บัว
ชมรมผูส้ ู งอายุ
รพ.นครชัยศรี
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สระกะเทียม

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-ผูด้ อ้ ยโอกาส 80 คตน
21,900 ผูส้ ู งอายุ 80 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

การศึกษา

เสริ มพลัง

17 - 18 มิ.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ธ.ค. 59

21,900

-

-

21,900

59,400

-

-

59,400

24,800

-

-

24,800

150,000

-

-

150,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.คลองโยง

19,500

-

-

19,500

19,500 ประชาชนในพื้นที่ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

พ.ค. 59

ทต.บางหลวง
อบต.ยายชา

26,000
19,700

6,000
6,000

-

20,000
13,700

18,700 เด็กและเยาวชน 100 คน
14,800 แม่บา้ น 30 คน

บริ การสังคม
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 59
พ.ค. 59

อบต.หิ นมูล
มูลนิธิรพ.ตุลาการ
เฉลิมพระเกียรติ

27,000
87,700

4,600
-

-

22,400
87,700

บริ การสังคม
การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59
เม.ย. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.คลองจินดา

80,000

-

-

80,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บางระกา

46,900

2,700

-

44,200

21,100 ประชาชน 50 ครอบครัว
38,850 -บุคคลากรครู 70 คน
-แกนนาชุมชน 35 คน
-ผูป้ กครอง 35 คน
-นักเรี ยน 100 คน
17,600 -ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ผูพ้ ิการ 20 คน
39,600 ประชาชนต.บางระกา
จานวน 150 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

เม.ย. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สัมปทวน
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บางแก้ว

28,700 -นักเรี ยน 40 คน
-ผูป้ กครอง 40 คน
-คณะกรรมการ 40 คน
17,250 -ประชาชน 30 คน
-เจ้าหน้าที่ 15 คน
32,500 เยาวชน 20 คน
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ที่

โครงกำร

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0045/2553)
17 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครื อข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอาเภอ ยกระดับ
การทางานให้เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาองค์กร
สวัสดิการชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 195/2552)

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

เครื อข่ายกองทุน
สวัสดิการชุ มชน
ท้องถิ่นจ.นครปฐม

26,250

-

-

26,250

29,900 -คณะกรรมการ 10 คน
-คณะทางาน 55 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

มี.ค. - ก.ย. 59

18 โครงการยุติธรรมนาความรู้ สู่ประชาชนตาบล
บางเลน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 419/2553)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.บางเลน

41,300

-

-

41,300

ยุติธรรม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

19 โครงการการศึกษาเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการการรับ
สวัสดิการและหาสมาชิ กเพิม่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0040/2553)

กองทุนสวัสดิการ
วันละบาทต.ห้วยด้วน

63,400

-

-

63,400

41,300 -คณะกรรมการ 15 คน
-ตัวแทนชุ มชน 150 คน
-อาสาสมัคร 10 คน
-ผูป้ ระกอบอาชี พ 15 คน
24,115 คณะกรรมการ 100 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ก.ย. 59

20 โครงการปลูกจิตสานึกแก่เด็กและเยาวชน
ให้รักบ้านเกิด

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.คลองนกกระทุง

45,200

-

-

45,200

41,600 เด็กและเยาวชน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

21 - 22 พ.ค. 59

944,011

19,300

20,000

904,711

-

-

-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

20 - 24 มิ.ย. 59

รวม

20

โครงกำร

20

องค์ กร

-

516,165

ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
1

เชิงประเด็น
โครงการอบรมให้ความรู ้ เรื่ องเพศ เรื่ องเอดส์และ
ท้องไม่พร้ อม แก่นกั เรี ยนเพือ่ ส่งเสริ มสุ ขภาวะ
ทางเพศให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนในตาบลบางรักใหญ่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 267/2556)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บางรักใหญ่

45,500

-

-

45,500

45,500 ตัวแทนนักเรี ยน 150 คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

2

โครงกำร

โครงการครอบครัวสดใสใส่ ใจสุ ขภาพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 553/2553)
3 โครงการอบรมส่ งเสริ มสุ ขภาพและออกเยี่ยมบ้าน
สร้างรอยยิ้มให้ผสู้ ู งอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4152)
4 โครงการผูส้ ูงวัยใส่ ใจสุขภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3793)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวสตรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1832)
6 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยผ่านงานสื่ อสารและ
พัฒนา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3543)
7 โครงการเตรี ยมความพร้ อมเด็กไทยสู่ศตวรรษ ที่ 21
และประชาคมอาเซียน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4156)
8 โครงการแก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 215/2556)
9 โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุบา้ นเอื้ออาทร
วัดพระเงิน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4155)
10 โครงการป้องกัน แก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู สู่การพิทกั ษ์
เด็ก เยาวชน และครอบครัว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1088)
11 โครงการครอบครัวสุขภาพดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ห่างไกลโรคเรื้ อรัง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2857)

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ปากเกร็ ด

48,000

-

-

48,000

38,000 สมาชิ กชุมชน 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

21 พ.ค. 59

กลุ่มผูส้ ู งอายุ
ต.พิมลราช

67,000

-

-

67,000

61,600 ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส 100

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ
รัตนาธิเบศร์
คณะกรรมการพัฒนา
สตรี จ.นนทบุรี
เครื อข่ายเยาวชนคน
สร้างหนังแห่ง
ประเทศไทย
กลุ่มวีอาร์ แฮปปี้

53,300

-

-

53,300

48,000 ผูส้ ู งอายุ 200 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

56,500

-

-

56,500

40,500 ผูน้ าสตรี 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

199,100

-

-

199,100

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

27,600

-

-

27,600

27,600 เด็กนักเรี ยน 80 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

ก.ค. - ส.ค. 59

60,000

-

-

60,000

44,600 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

30 - 31 พ.ค. 59

58,000

-

-

58,000

40,600 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

29 - 30 มิ.ย. 59

151,600

-

-

151,600

115,100 เด็ก เยาวชน 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

44,000

-

-

44,000

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
อบต.บางใหญ่
กลุ่มออมทรัพย์พฒั นา
อาชี พ นนทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จ.นนทบุรี
มูลนิธิคริ สเตียน
เพือ่ เด็กพิการ

120,000 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 400 คน

42,000 -เด็ก เยาวชน 50 คน
-ผูป้ กครอง 50 คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

12 โครงการคนสามวัยใส่ใจคุณภาพชี วิต

1
2
3
4

รวม
12
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการพื้นที่ว่าง สร้างกิจกรรมถนนเด็กเดิน
ตาบลบางแม่นาง ปี 4
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ/
คนพิการ
โครงการลดมลพิษ คิดประดิษฐ์ของใช้
โครงการร้อยรักสายใยห่วงใยผูส้ ูงวัยเกาะเกร็ ด
รวม

4

โครงกำร

องค์ กร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุ วรรณภูมิ

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

50,000

-

860,600

-

อบต.บางแม่นาง

44,700

ทต.เสาธงหิ น
อบต.ล้อมเกร็ ด
อบต.เกาะเกร็ ด

12

4

องค์ กร

องค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

48,000 -กลุ่มเยาวชน 25 คน
-กลุ่มวัยทางาน 25 คน
-กลุ่มผูส้ ู งอายุ 25 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

18มิ.ย.-3ก.ค. 59

-

50,000

-

860,600

5,000

-

39,700

39,000 เด็กและเยาวชน 100 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

13 พ.ค. 59

36,330

10,000

-

26,330

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

6 - 8 มิ.ย. 59

18,900
67,000

6,000
7,000

-

12,900
60,000

26,600 อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
จานวน 30 คน
12,900 เด็กและเยาวชน 60 คน
60,000 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

บริ การสังคม
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

27 พ.ค. 59
27 ก.ค. 59

166,930

28,000

-

138,930

-

-

-

-

-

671,500

138,500

-

-

-

ภาคกลาง จังหวัดปราจีนบุรี
1

2
3

เชิงประเด็น
โครงการเยี่ยมบ้านผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผูป้ ่ วย
เอดส์และกลุ่มเสี่ยง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 095/2559)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองแสง

50,000

-

-

50,000

โครงการผูส้ ูงวัยร่ วมใจอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 742/2557)
โครงการผูส้ ูงวัยใส่ ใจสุขภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4583)

องค์กรสวัสดิการชุ มชน
ต.ศรี มหาโพธิ์
ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.บางบริ บูรณ์

50,000

5,850

-

49,800

-

-

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

44,150

50,000 -ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง 100 คน
-ผูส้ ู งอายุ 50 คน
-ผูพ้ ิการ 78 คน
-ผูป้ ่ วยทัว่ ไป 18 คน
-ผูป้ ่ วยเอดส์ 4 คน
44,150 ผูส้ ู งอายุ 230 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

49,800

49,800 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

กองทุนสวัสดิการ
ต.นาแขม

50,000

-

-

50,000

โครงการผูส้ ูงวัยใฝ่ บันเทิง (ต่อเนื่อง)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 039/2556)
โครงการผลิตดอกไม้จนั ทน์และพวงหรี ดรู ปแบบใหม่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 782/2552)
รวม
7
โครงกำร
เชิ งพื้นที่
โครงการจัดสวัสดิการสังคม แบ่งปั นน้ าใจผูส้ ู งอายุ
ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ในชุมชนตาบลย่านรี
อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชมรมผูส้ ู งอายุศาลา
นเรศวร เขต 1
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บ้านพระ
7 องค์ กร

50,000

15,000

-

35,000

60,000

10,000

-

50,000

579,800

30,850

-

548,950

อบต.ย่านรี

51,000

1,000

-

50,000

โครงการสร้างเสริ มศักยภาพของครอบครัว
ให้เข้มแข็งเยาวชนมีสุข
โครงการทาน้ าหมักชี วภาพเพือ่ ใช้ในครัวเรื อน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน
ระดับตาบล

อบต.บางแตน

23,050

2,000

-

21,050

อบต.ลาดตะเคียน

52,000

2,000

-

50,000

ทต.บ้านสร้ าง

52,000

2,000

-

50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุในการดูแลผูป้ ่ วย
ติดเตียงในตาบลนาแขม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 040/2556)

6

4

จำนวนเงิน

270,000

5

3

องค์ กร

เสนอขอ

-

สานักงานพมจ.
ปราจีนบุรี

2

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

-

โครงการพม.อาเภอภาคประชาชน

1

งบขององค์ กร

270,000

4

7

ทั้งโครงกำร

-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 29

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

35,000 -ผูส้ ู งอายุ 246 คน
-เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน
50,000 -ผูส้ ู งอายุ 25 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 25 คน
548,950

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

-

-

50,000 -ผูส้ ู งอายุ 944 คน
-ผูพ้ ิการ 240 คน
-อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
ผูพ้ ิการ อสม.รวม 24 คน
21,050 20 ครอบครัว จานวน
80 คน
50,000 -คณะผูบ้ ริ หาร 10 คน
-ประชาชน 30 คน
50,000 -แกนนาเยาวชน 35 คน
-แกนนาเครื อข่าย 10 คน
-เจ้าหน้าที่ 6 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

270,000 -เครื อข่ายภาคประชาชน
350 คน
-บุคลากร 30 คน
-ประชาชน 1,750 คน
50,000 ผูส้ ู งอายุ 11 หมู่บา้ น รวม
50 คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร
รวม

4

โครงกำร

องค์ กร
4

องค์ กร

ทั้งโครงกำร
178,050

งบขององค์ กร
7,000

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร
-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ
171,050

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

171,050

สำขำสวัสดิกำร

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ยุทธศำสตร์

-

-

-

ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี
1

2

3

4

5

6

7

เชิงประเด็น
โครงการสื่ อสารเรื่ องเพศและการป้ องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4250)
โครงการล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้ วป้องกันยาเสพติด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 787/2553)

โครงการหมู่บา้ นแสงสว่าง รวมพลังจิตอาสา
สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุ มชนเข้มแข็ง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1986)
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพการจัดสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุ กองทุนสวัสดิการชุ มชนตาบลโพธิ์ เหนื อ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 073/2554)
โครงการเยาวชนใจอาสาต้นกล้าเพือ่ สังคม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2791)

โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
ตาบลคูบางหลวง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 265/2558)
โครงการสวัสดิการก้าวไกล ประชาชนมีสุข
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0684/2552)

ศูนย์ประเด็นเครื อข่าย
ผูห้ ญิงเพือ่ สุ ขภาพ
ภาคกลางจ.ปทุมธานี
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต.สวนพริ กไทย

69,900

-

-

69,900

49,900 เด็กและเยาวชน 450 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

50,700

-

-

50,700

37,500 30 ครอบครัวๆ ละ 30 คน
รวม 90 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

ชมรมเครื อข่ายเยาวชน
พลังแผ่นดิน

79,300

9,300

-

70,000

50,800 แกนนาจิตอาสา 70 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บางโพธิ์ เหนื อ

40,100

-

-

40,100

32,300 -ผูส้ ู งอายุ 80 คน
-คณะกรรมการ 20 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

มี.ค. - ส.ค. 59

ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จ.ปทุมธานี
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.คูบางหลวง

50,000

-

-

50,000

44,600 -เด็กและเยาวชน 100 คน
-สมาชิ กชมรม 30 คน

นันทนาการ

เสริ มพลัง

เม.ย. - ส.ค. 59

54,800

-

-

54,800

50,000 ผูส้ ู งอายุ 240 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บึงทองหลาง

50,000

-

-

50,000

35,080 -แกนนาชุมชน/อสม./อพม.
113 คน
-กลุ่มสตรี 22 คน
-เยาวชน 25 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.พ. - ส.ค.59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

8

โครงการ : กิจกรรมจักรยาน "รักปั่น รักษ์โลก"
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment
Day)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4469)
9 โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าเยาชน จังหวัดปทุมธานี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0933)
10 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผูน้ าเยาวชนต้นแบบ
Moral Youth Training Program
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2783)

1

2
3

องค์ กร

รวม

3

โครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

เครื อข่ายฅนจักรยาน
อาสาพัฒนา
เมืองปทุมธานี

133,500

-

ชมรมพัฒนาศักยภาพ
ผูน้ าเยาวชน
เครื อข่ายพัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์ต.คลองสาม

216,250

-

1,000

215,250

327,400

27,400

-

300,000

1,071,950

36,700

1,000

1,034,250

ศูนย์ประเด็นเครื อข่าย
ด้านชุ มชนแออัด
(ชุมชนเมือง)
3

องค์ กร

องค์ กร

เสนอขอ

จำนวนเงิน
-

รวม
10
โครงกำร
10 องค์ กร
เชิ งพื้นที่
โครงการต่อยอดน้ าหมักชี วภาพเพือ่ สิ่ งแวดล้อม
ชุมชนเมืองน่าอยู่
ในชุมชน
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1987)
โครงการล้อมรั้วด้วยรักสานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน ทม.บึงยี่โถ
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4249)

ทั้งโครงกำร

-

133,500

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

133,500 -คณะทางาน 36 คน
-ประชาชนที่สนใจ 464 คน

17,800 นักศึกษา 50 คน
215,420 -เยาวชน 110 คน
-วิทยากรผูช้ ่ วยและพีเ่ ลี้ยง
10 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
4 - 5 มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

-

-

666,900

50,000

-

-

50,000

50,000 ประชาชน 60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

54,000

4,000

-

50,000

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

45,500

-

-

45,500

49,600 -เด็กและเยาวชน 180 คน
-ครู และเจ้าหน้าที่ 20 คน
43,500 ประชาชนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง 100

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

149,500

4,000

-

145,500

-

-

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

-

143,100

ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1

เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มสุขภาพและสร้ างขวัญกาลังใจ
ให้กบั ผูส้ ูงอายุติดบ้าน - ติดเตียง

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.สามร้อยยอด

34,600

-

-

34,600

32,200 ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุที่ดอ้ ยโอกาส
ติดบ้าน - ติดเตียง 60 คน

สุ ขภาพอนามัย
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ที่

2

โครงกำร

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 202/2552)
โครงการอผส. สงเคราะห์ผสู ้ ูงวัย ใส่ ใจผูด้ อ้ ยโอกาส กลุ่มอาสาสมัครดูแล
และคนไร้ที่พ่ งึ
ผูส้ ู งอายุที่บา้ น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 628/2554)
ต.ทองมงคล

3

โครงการสร้างเสริ มศักยภาพครอบครัวเข้มแข็ง

4

โครงการคุยเปิ ดใจลูกหลานปลอดภัยเข้าใจวัยรุ่ น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 496/2557)

5

โครงการอบรมเยาวชนนอกโรงเรี ยนร่ วมใจ
ต้านยาเสพติด

6

โครงการครอบครัวอบอุ่น ตอน รักเติมเต็มใจ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2319)
โครงการพัฒนาจิตสาธารณเยาวชนคนดี
ของครอบครัว ทาดี คิดดี ใส่ ใจสุ ขภาพกายใจ
คนพิการ และผูส้ ูงอายุในบ้านและชุ มชน
ตาบลอ่าวน้อย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3545)
โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
เพือ่ ป้องกันยาเสพติด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 732/2557)

7

8

9

องค์ กร

โครงการอบต.ร่ วมใจพัฒนาสตรี และเสริ มสร้ าง

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

19,000

-

-

19,000

14,400 อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
ที่บา้ น 70 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

สานักงานวัฒนธรรม
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.ไร่ ใหม่

47,000

-

-

47,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59

24,400

-

-

24,400

34,600 -เยาวชน 50 คน
-ผูป้ กครอง 50 คน
24,400 -สมาชิ กศพค. 30 คน
-อสม. 15 คน
-คณะกรรมการ 15 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาอัธยาศัย
อ.ทับสะแก
คริ สตจักรความหวัง
หัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์
ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพ
คนพิการและผูส้ ู งอายุ
ต.อ่าวน้อย

78,500

7,200

-

71,300

71,300 -เยาวชน 60 คน
-บุคลากร 13 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ธ.ค. 58 - ส.ค. 59

83,500

15,500

-

68,000

44,150 ประชาชน 40 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

3 - 4 มิ.ย. 59

130,320

-

-

130,320

86,000 -อสม. 60 คน
-สมาชิ กครอบครัวคนพิการ
จานวน 30 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มี.ค. - ก.ย. 59

47,220

-

-

47,220

20,000 -เด็กและเยาวชน 60 คน
-ผูน้ าชุ มชน 30 คน
-ทีมสหวิทยา 10 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59-เม.ย. 60

23,500

6,000

-

17,500

17,500 -ประธานกลุ่มอาสาพัฒนา

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

สภาเด็กและเยาวชน
บ้านดอนสง่าและ
เครื อข่ายต.กาเนิดนพคุณ
อบต.ทองมงคล
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โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

ความเข้มแข็งของครอบครัว
10 โครงการ "เด็กรุ่ นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด"
11 โครงการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุที่ดอ้ ยโอกาส คนพิการ
และคนไร้ที่พ่ งึ

อบต.บ่อนอก
อบต.ทับสะแก

31,200
71,000

3,000
-

-

28,200
71,000

12 โครงการสายใยรักครอบครัว เยาวชนไทยห่างไกล
ยาเสพติด
13 โครงการครอบครัวสัมพันธ์

อบต.ร่ อนทอง

34,400

-

-

34,400

125,200

46,000

-

79,200

749,840

77,700

-

672,140

อบต.วังก์พง

55,400

4,000

-

51,400

อบต.เขาล้าน

64,550

1,600

-

62,950

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.ปากน้ าปราณ

31,000

-

-

31,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ชัยเกษม

44,300

-

-

อบต.ปากแพรก
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่

24,200
66,950

3,000
36,350

286,400

44,950

1

2
3

4

5
6

รวม 13
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชี วิตให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสในพื้นที่ตาบล
วังก์พง ประจาปี งบประมาณ 2559
โครงการอบรมทักษะชี วิต ติดอาวุธทางปั ญญาพัฒนา
นักสื่อสารเยาวชน
โครงการเพือ่ นต่างวัย ใส่ใจสุขภาพสื บสาน
ภูมิปัญญาไทย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 210/2552)
โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปั ญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรี ยนตาบลชัยเกษม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 030/2554)
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยสายใยแห่งรัก
โครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใยผูส้ ู งอายุ ประจาปี
2559
รวม 6
โครงกำร

ทม.หัวหิ น
13

6

องค์ กร

องค์ กร

-

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สตรี 10 คน
-ตัวแทนครอบครัว 50 คน
20,400 กลุ่มเด็ก 60 คน
43,000 -ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-อสม. 30 คน
-ผูน้ าชุ มชน 10 คน
32,400 -นักเรี ยน 60 คน
-ผูป้ กครอง 60 คน
73,200 ครอบครัวที่มีความเสี่ ยง
ปั ญหาครอบครัว 60 คน
513,550

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59
งบประมาณปี 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

-

-

46,800 -ผูด้ อ้ ยโอกาส 30 คน
-ผูน้ าชุ มชน 15 คน
-เจ้าหน้าที่ 15 คน
62,500 เยาวชน 10 หมู่บา้ นๆ ละ
10 คน รวม 60 คน
24,000 -สมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุ 60
-สมาชิ กในครอบครัว 60คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มี.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - กพ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

4มิ.ย. - 4ก.ค. 59

44,300

27,000 เด็กและเยาวชน 60 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

5 - 27 เม.ย. 59

-

21,200
30,600

18,000 30 ครัวเรื อน รวม 60 คน
24,600 ผูส้ ู งอายุ 60 คน

บริ การสังคม
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59
27 พ.ค. 59

-

241,450

202,900

-

-
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1

เชิงประเด็น
โครงการค่ายครอบครัวล้อมรัก

รวม

1

2
3

4
5
6
7
8

1

โครงกำร

เชิงพื้นที่
โครงการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวสี่ ยงภัย Live and Learn
เรี ยนรู้ ยอมรับอย่างเข้าใจสร้ างภูมิคุม้ ภัย
ให้ครอบครัว"
โครงการฝึ กอบรมการประดิษฐ์ของชาร่ วยสาหรับใช้
ในเทศกาลต่างๆ ประจาปี 2559
โครงการอบรมแกนนาเด็กและเยาวชนไทย
ต้านภัยยาเสพติด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2242)
โครงการส่ งเสริ มอาชี พกลุ่มสตรี ตาบลบ้านป้ อม
(ทากระเป๋ าหนังเย็บมือ)
โครงการครอบครัวเข้มแข็ง
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พไข่เค็ม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 231/2558)
โครงการพัฒนาสตรี และเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว
โครงการทาดอกไม้จนั ทน์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3479)

สนง.พมจ.พระนคร
ศรี อยุธยา

285,000

15,000

285,000

15,000

ทต.บางกระสั้น

65,000

อบต.ปากกราน

รุ่ นที่ 1
31มี.ค. - 1เม.ย. 59

-

270,000

270,000 ครอบครัว 140 คน

-

270,000

270,000

5,000

-

60,000

55,000 ครอบครัวกลุ่มเสี่ ยง 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

50,000

5,000

-

45,000

45,000 เด็กและเยาวชน 25 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

ชมรมอาสาสมัคร
คุมประพฤติจ.พระนคร
ศรี อยุธยา
อบต.บ้านป้ อม

63,000

3,000

-

60,000

40,000 เด็กและเยาวชน 80 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

52,500

2,500

50,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

อบต.โพธิ์ สามต้น

62,280

2,280

-

60,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ขยาย
อบต.เกาะเรี ยน

64,000

4,000

-

60,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

21 - 22 เม.ย. 59

42,000

2,000

-

40,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

30 เม.ย. 59

คณะกรรมการพัฒนา
สตรี ต.คลองสระบัว

21,000

1,000

-

20,000

30,000 กลุ่มสตรี หมู่ละ 10 คน
รวม 110 คน
30,000 -สตรี แม่บา้ น 120 คน
-ครอบครัว 120 คน
30,000 -สตรี 30 คน
-ครอบครัว 50 คน
30,000 -กลุ่มสตรี 20 คน
-15 ครอบครัว รวม 30 คน
20,000 -สตรี 20 คน
-ครอบครัว 10 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

1

องค์ กร

-

-

-
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ที่
9

โครงกำร
โครงการนันทนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

อบต.ชายนา

50,650

5,250

10 โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนตาบลท่าดินแดงห่างไกล
ยาเสพติด
11 โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรี
และครอบครัวตาบลไม้ตรา
12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ นแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
13 โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
14 โครงการค่ายเยาวชนร่ วมใจต้านยาเสพติด
15 โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาตะกร้าหวาย
แก่ผสู ้ ูงอายุ ในตาบลบ้านพลับ

อบต.ท่าดินแดง

62,750

19,250

อบต.ไม้ตรา

70,000

อบต.วัดตูม

16 โครงการส่ งเสริ มอาชี พเพือ่ ชุมชน "การทาริ บบิน้
พวงมาลัย" ในตาบลเชี ยงรากน้อย
17 โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 250/2553)
รวม

17

โครงกำร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
พ.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

45,400

30,000 30 ครอบครัว รวม 105 คน

-

43,500

30,000 เด็กและเยาวชน 50 คน

20,000

-

50,000

30,000 25 ครอบครัว รวม 75 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

51,500

1,500

-

50,000

30,000 ครอบครัว 80 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

เม.ย. 59

อบต.มารวิชยั
อบต.สามตุ่ม
อบต.บ้านพลับ

60,000
55,000
40,000

10,000
5,000
5,000

-

50,000
50,000
35,000

30,000 เด็กและเยาวชน 50 คน
30,000 เด็กและเยาวชน 50 คน
30,000 ผูส้ ู งอายุ 35 คน

สุ ขภาพอนามัย
สุ ขภาพอนามัย
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59
เม.ย. 59
เม.ย. 59

ทต.เชี ยงรากน้อย

45,000

5,000

-

40,000

30,000 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ปากจัน่ อ.นครหลวง

52,500

2,500

-

50,000

20,000 เด็กและเยาวชน 50 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

907,180

98,280

-

808,900

17

องค์ กร

-

540,000

-

-

ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี
1

2
3

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาและส่งเสริ มคุณภาพชี วิตที่ดี
แก่ผสู ้ ูงอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 162/2556)
โครงการล้อมรักครอบครัวล้อมรั้ วให้สงั คม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 177/2557)
โครงการล้อมรักครอบครัวล้อมรั้ วให้สงั คม

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สระพัง

46,000

-

-

46,000

46,000 กลุ่มผูส้ ู งอายุ 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.วังจันทร์
กองทุนสวัสดิการชุ มชน

50,000

-

-

50,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

50,000

-

-

50,000

50,000 ครอบครัวที่สนใจ 20
ครอบครัว
50,000 ครอบครัวที่สนใจ 20

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59
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ที่

4

โครงกำร

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 510/2555)
ต.แก่งกระจาน
โครงการ "ปิ ดเทอมนี้สนุกคิด สนุกเรี ยนรู้ สู่อนาคต" กองทุนสวัสดิการชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 482/2557)
ต.หนองโสน

5

โครงการ "ครอบครัวสดใส คนสามวัยอบอุ่น"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4059)

6

โครงการ "ใกล้กนั อีกนิ ด"
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 159/2556)

7

โครงการเด็กเยาวชนใส่ใจดูแลผูส้ ูงวัยในครอบครัว
ตาบลสมอพลือ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 186/2557)
รวม
7
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการปลูกพืชอินทรี ยเ์ กษตรกรรมยัง่ ยืนของชุ มชน
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลองยาว)
ตาบลมาบปลาเค้า
โครงการสายใยความผูกพันธ์ในครอบครัว

1
2
3

องค์ กร

รวม

3

โครงกำร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

218,290 บุคคลสามวัยในครอบครัว
เดียวกัน 27 ครอาบครัว
จานวน 81 คน
44,475 -15 ครอบครัว รวม 30 คน
-เด็กและเยาวชน 20 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

73,600 เด็ก เยาวชน จานวน 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

-

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

ครอบครัว
42,355 เด็กและเยาวชน 60 คน

42,355

-

-

42,355

เครื อข่ายองค์กร
สวัสดิการชุ มชน
จ.เพชรบุรี
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ห้วยลึก

218,290

-

-

218,290

44,475

-

-

44,475

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สมอพลือ

82,800

9,200

-

73,600

องค์ กร

533,920

9,200

-

524,720

อบต.บ้านในดง
อบต.มาบปลาเค้า

47,300
55,000

4,300
5,000

43,000
50,000

43,000 ประชาชนที่สนใจ 50 คน
50,000 เด็กและเยาวชน 35 คน

การทางาน
นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59
เม.ย. - มิ.ย. 59

อบต.วังไคร้

96,200

9,200

-

87,000

87,000 -20 ครอบครัวๆ ละ 2 คน
รวม 40 คน
-เครื อข่ายศูนย์พฒั นา
ครอบครัว 10 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 59

3

198,500

18,500

-

180,000

180,000

-

-

141,170

141,170 นักเรี ยน 300 คน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

7

องค์ กร

-

-

524,720

ภาคกลาง จังหวัดระยอง
1

เชิงประเด็น
โครงการอบรมคุณธรรมพัฒนาจิตสร้ างชี วิตให้มี

มูลนิธิกวนอู ไท่ต๋า

225,480

84,310

-

บริ การสังคม
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ที่

2

3

4
5

1
2

3
4
5

โครงกำร

องค์ กร

คุณค่าแก่เด็กและเยาวชน
(องค์กรสาธารณประโชนย์ เลขทะเบียน 3657)
โครงการฟื้ นฟูและส่งเสริ มศักยภาพของผูต้ ิดเชื้อ
เอดส์
(องค์กรสาธารณประโชนย์ เลขทะเบียน 1114)
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมสาหรับเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง (ระดับอายุ 13 - 18 ปี ) ค่ายแสงแห่งเมตตา
(องค์กรสาธารณประโชนย์ เลขทะเบียน 1962)
โครงการนวดฝ่ าเท้าภูมิปัญญาไทย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 264/2554)
โครงการร่ วมใจดูแล พัฒนาคุณภาพชี วิต สุ ขใจด้วย
ผัก สมุนไพร
(องค์กรสาธารณประโชนย์ เลขทะเบียน 608)
รวม
5
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการฝึ กทักษะอาชี พการกล้าแสดงออก
ของเยาวชน สู่เมืองการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน
โครงการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างเพศวัย
และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ระยอง

โครงการฝึ กอาชี พเสริ มรายได้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส
ทางสังคมและว่างงานตาบลตะพง ประจาปี 2559
โครงการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมฝ่ าฟันยาเสพติด
โครงการ "การทาผ้าบาติก"

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

105,000 กลุ่มผูป้ ่ วยที่กาลังพร้ อม
กลับสู่สงั คม 90 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ธ.ค. 59

คามิลเลียน โซเชี ยล
เซนเตอร์ ระยอง

165,000

60,000

-

105,000

มูลนิธิประภัสสร
คุณธรรม

128,400

38,600

-

89,800

89,800 เยาวชน 80 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

21 - 24 ก.ค. 59

69,290

-

-

69,290

69,290 ผูส้ ู งอายุ 60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

47,000

5,000

-

42,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

635,170

187,910

-

447,260

-

-

ทต.ปากน้ าประแส

88,200

10,800

-

77,400

77,400 เยาวชน 140 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

อบต.สานักท้อน

118,000

50,000

-

68,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

อบต.ตะพง

100,000

50,000

-

50,000

68,000 -พ่อบ้าน แม่บา้ น 26 คน
-ผูส้ ู งอายุ 27 คน
-เด็กเยาวชน 27 คน
-ผูน้ าหมู่บา้ น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา 40 คน
50,000 กลุ่มผูเ้ ลี้ยงจิ้งหรี ด 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ม.ย. 59

อบต.กองดิน
ทต.สุ นทรภู่

71,340
37,800

24,800
7,000

-

46,540
30,800

46,540 เยาวชน 30 คน
30,800 กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
กลุ่มแม่บา้ น 30 คน

สุ ขภาพอนามัย
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59
พ.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บ้านฉาง
องค์กรชุ มชนต.บ้านนา

5

องค์ กร

-

42,000 -ผูส้ ู งอายุ 7 คน
-ผูพ้ ิการ 6 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 7 คน
447,260
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

รวม

5

โครงกำร

องค์ กร

5

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

415,340

งบขององค์ กร

142,600

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร
-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

272,740

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ยุทธศำสตร์

272,740

-

-

ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
1

2

3

4

5

6

7

เชิงประเด็น
โครงการเติมเต็มความรู้ เพือ่ การเอื้ออาทรคุม้ ครอง
สวัสดิภาพเยาวชนสตรี ในสถานสงเคราะห์ธรรม
จาริ นีวิทยา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0608)
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุ มชน
เพือ่ ขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีสู่สงั คมสวัสดิการ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4097)

โครงการส่ งเสริ มอาชี พคนพิการ "ชมรมใจสู่ใจ
อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2075)
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครื อข่าย
(องค์กรสาธารณประโยลน์ เลขทะเบียน 2717)
โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้ างจิตสานึ ก
ความเป็ นไทย เพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4485)
โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายการดูแลผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบและติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์พ้นื ที่จงั หวัด
ราชบุรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3725)
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูต้ อ้ งขัง เรื อนจากลาง

มูลนิธิธรรมจาริ นี
วิทยา

75,600

-

-

75,600

261,600

-

-

261,600

31,050

-

-

31,050

อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
จ.ราชบุรี
ชมรมดนตรี ไทยเพือ่
การพัฒนาเด็กเยาวชน

105,000

5,000

-

100,000

92,700

-

-

92,700

เครื อข่ายคนทางานด้าน
เอดส์จ.ราชบุรี

100,000

-

-

100,000

50,000

-

-

50,000

ศูนย์การเรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านยายกะตา ราชบุรี

ชมรมใจสู่ใจ

เรื อนจากลางราชบุรี

77,000 ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่
จานวน 50 คน

100,000 -บุคคลากรของกองทุน
จานวน 100 คน
-คณะวิทยากร 10 คน

31,350 -คนพิการ 20 คน
-ผูด้ ูแลคนพิการ 20 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
75,000 -อาสมัครคุมประพฤติ 40
-เจ้าหน้าที่ 5 คน
92,740 เด็กและเยาวชน 20 คน

100,000 -ผูแ้ ทนสถานศึกษา 20 คน
-ผูแ้ ทนชุ มชน 42 คน

50,000 -ผูต้ อ้ งขัง(ผูส้ ู งอายุ) 102 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

1พ.ค. - 31ก.ค. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.ค. - ธ.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.59 - ก.พ.60

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

ยุติธรรม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

ราชบุรี

8

โครงการเยาวชนจิตอาสา

สถานสงเคราะห์เด็ก
พิการทางสมองและ
ปั ญญาจ.ราชบุรี

92,600

-

-

92,600

9

โครงการเสริ มสร้างตาบลเข้มแข็งไร้ความรุ นแรง

สนง.พมจ.ราชบุรี

35,000

-

-

35,000

285,700

53,200

1,129,250

58,200

10 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
แบบบูรณาการ อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

1

2

รวม
10
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการฝึ กอบรมแกนนาครอบครัวสองวัยในการ
ดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการ
ในตาบลคลองข่อย อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(องค์กรสาธารณประโยลน์ เลขทะเบียน 2729)
โครงการเพิม่ ศักยภาพคณะกรรมการบริ หารกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลตาหลอง

รพ.ปากท่อ

10

องค์ กร

-

ศูนย์พฒั นาครอบครัวใน
ชุมชนต.คลองข่อย

87,570

-

อบต.คลองข่อย

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ตาหลวง

38,675

-

สสส.

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 40 คน
-ผูต้ อ้ งขังที่สมัครใจ(ผูต้ อ้ ง
ขังคดียาเสพติด) 3 คน
-นักเรี ยนในสถานที่ศึกษา
จานวน 1,500 คน
-ผูต้ อ้ งขังชาย(คดีทว่ั ไป)
จานวน 10 คน
87,200 เยาวชน 50 คน

35,000 เจ้าหน้าที่อปท.,
คณะกรรมการศูนย์พฒั นา
ครอบครัวในชุมชน 80 คน
40,000 -เจ้าหน้าที่รพ.สต. 19 คน
-นายกอบต. 12 คน
-ตัวแทนวัด 20 คน
-ผอ.ร.ร. 30 คน
-กานันผูใ้ หญ่บา้ น 59 คน
-คณะทางาน 10 คน
688,290

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มิ.ย. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มิ.ย. - ธ.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ธ.ค. 59

-

-

190,000

42,500

190,000

881,050

30,000

57,570

37,310 -ครอบครัวที่ตอ้ งดูแล
ผูส้ ู งอายุ 25 คน
-เจ้าหน้าที่ศนู ย์ 5 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

25 - 26 ส.ค. 59

8,000

30,675

34,400 คณะกรรมการ 40 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

มิ.ย. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

3
4

โครงกำร
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 654/2555)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เศรษฐกิจ
พอเพียงชาวตาบลเขาชะงุม้ อยู่อย่างพอใจ
โครงการเสริ มสร้างพลังครอบครัว พลังอบอุ่น
(องค์กรสาธารณประโยลน์ เลขทะเบียน 3530)
รวม

4

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อบต.เขาชะงุม้

91,000

30,000

-

61,000

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.รางบัว

20,500

500

-

20,000

237,745

30,500

38,000

169,245

4

องค์ กร

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

30,000 ประชาชนที่มีรายได้นอ้ ย
50 ครัวเรื อน จานวน 50 คน
20,000 สมาชิ กในครอบครัวใน
ต.รางบัว จานวน 80 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

121,710

-

-

ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี
1

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาทักษะอาชี พสร้างเสริ มรายได้และ
พัฒนาคุณภาพชี วิตผูย้ ากไร้
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4256)

2

โครงการเสริ มทักษะอาชี พฝี มือก่อสร้ างและพัฒนา
คุณภาพชี วิตผูย้ ากไร้
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4255)

3

โครงการเสริ มสร้างทักษะอาชี พฝี มือก่อสร้ างและ
พัฒนาคุณภาพชี วิตผูย้ ากไร้
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4271)

4

โครงการเสริ มสร้างทักษะด้านงานช่ างฝี มือก่อสร้ าง
และพัฒนาคุณภาพชี วิต
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4374)

5

โครงการพัฒนาทักษะอาชี พช่างฝี มือก่อสร้ าง

ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
อ.โคกเจริ ญ

126,600

-

-

126,600

89,400 อพม. จานวน 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
อ.ท่าหลวง
ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
อ.ชัยบาดาล
ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
อ.พัฒนานิคม
ชมรมอาสาสมัคร

126,600

-

-

126,600

89,400 -ผูส้ ู งอายุ 15 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 15 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

126,600

-

-

126,600

89,400 อพม. จานวน 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

126,600

-

-

126,600

89,400 อพม. จานวน 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

126,600

-

-

126,600

89,400 -เด็ก เยาวชน 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร
เสริ มรายได้และพัฒนาคุณภาพชี วิตผูย้ ากไร้
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4268)

6

โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานด้านช่ างไม้ ช่ างปูน
ช่างเชื่อมเหล็ก
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4253)

7

โครงการเสริ มสร้างทักษะด้านงานช่ างฝี มือก่อสร้ าง
และพัฒนาคุณภาพชี วิต
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4254)

8

โครงการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมกลุ่มเด็ก
และเยาวชนและพัฒนาคุณภาพชี วิต
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4270)

9

โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานด้านช่ างไม้ ช่ างปูน
ช่างเชื่อมเหล็ก
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4269)

รวม

9

โครงกำร

องค์ กร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
อ.หนองม่วง
ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

-ผูส้ ู งอายุ 10 คน

126,600

-

-

126,600

89,400 อพม. จานวน 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
อ.โคกสาโรง

126,600

-

-

126,600

89,400 อพม. จานวน 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
อ.บ้านหมี่
ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
อ.สระโบสถ์

126,600

-

-

126,600

89,400 เด็ก เยาวชน 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

126,600

-

-

126,600

89,400 -อพม. จานวน 20 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 10 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

1,139,400

-

-

1,139,400

-

-

9

องค์ กร

-

ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
เชิงประเด็น

อนุมัติ

804,600
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

1

โครงการอบรมให้ความรู ้ บทบาทและหน้าที่ผสู ้ ู งอายุ อาเภอบางพลี

100,000

-

2

อาเภอพระสมุทรเจดีย ์

100,000

-

-

100,000

3

โครงการอบรมสร้างอาชี พเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
แก่ผสู ้ ูงอายุ
โครงการอบอุ่นห่างไกลยาเสพติด ปี 2559

อาเภอบางบ่อ

100,000

-

-

100,000

4

โครงการครอบครัวอบอุ่นห่างไกลยาเสพติด ปี 2559

อาเภอบางเสาธง

97,000

-

-

97,000

5

โครงการครอบครัวรู้ ทนั นภัย ป้ องกันได้ ด้วยตนเอง
จังหวัดสมุทรปราการ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1467)
โครงการสานสัมพันธ์รักในครอบครัว รู้ ดีชวั่
เรื่ องถูกผิดไม่คิดทา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0758)
รวม
6
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตทางสังคมที่มีผลต่อ
การดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุเทศบาลเมืองลัดหลวง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1467)
โครงการอบรมให้ความรู ้ บทบาทและหน้าที่ผสู ้ ู งอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4443)

ชมรมปากลัดอินทรสี ห์

99,500

1,500

-

98,000

ชมรมอาสาสมัครคุม
ประพฤติ
จ.สมุทรปราการ
6 องค์ กร

78,900

4,500

-

74,400

575,400

6,000

-

569,400

ชมรมปากลัดอินทรสี ห์

48,600

500

-

48,100

ศูนย์พฒั นาคุณภาพ
ชี วิตและส่งเสริ มอาชี พ
ผูส้ ู งอายุ ต.บางแก้ว
ชมรมผูส้ ู งอายุ วัยใส
ห่วงใยสุขภาพ

50,000

-

-

50,000

51,000

1,000

-

ชมรมคลังปั ญญา
ผูส้ ู งอายุ

50,000

-

-

6

1

2

3

4

โครงการส่ งเสริ มการดูแลห่วงใยสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
เพือ่ คุณภาพชี วิตในชุมชนตาบลนาเกลือ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4442)
โครงการเพิม่ ศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผูส้ ูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ

-

100,000

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

100,000 -ผูส้ ู งอายุ 200 คน
-สมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุ
200 คน
100,000 ผูส้ ู งอายุ 150 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
ก.ค. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

100,000 -เด็กและเยาวชน 50 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
97,000 -เด็กและเยาวชน 42 คน
-เจ้าหน้าที่ 8 คน
98,000 -ครอบครัว 15 คน
-องค์กรชุ มชน 5 คน
-วิทยากร 3 คน
74,400 30 ครอบครัว รวม 60 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

สร้ างความเข้มแข็ง

1มิ.ย. - 30ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

-

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

569,400
48,100 -ผูส้ ู งอายุ 15 คน
-คณะทางานโครงการ 6 คน
-ชุ มชน 2 คน
50,000 ผูส้ ู งอายุ 20 ชมรมๆ ละ
10 คน รวม 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1มิ.ย. - 30ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

50,000

50,000 -คณะกรรมการ 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

50,000

50,000 -เด็กและเยาวชน 50 คน
-ผูส้ ู งอายุ 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59
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ที่

5

โครงกำร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4184)
โครงการส่ งเสริ มสุขภาพกายใจผูส้ ู งอายุในชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 189/2552)
รวม
5
โครงกำร

องค์ กร
จ.สมุทรปราการ
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
บางพลีนคร
5 องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

44,000

1,500

243,600

3,000

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน

เสนอขอ

-

42,500

-

240,600

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

42,500 ผูส้ ู งอายุ 30 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

-

-

240,600

ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม
เชิงประเด็น
1

2

โครงการพินิจเชิ งรุ ก 6 สถานศึกษาร่ วมป้องกัน

สถานพินิจและคุม้ ครอง

ปัญหาพฤติกรรมและการกระทาผิดของเด็กและ

เด็กและเยาวชน

เยาวชน

จ.สมุทรสงคราม

โครงการเด็กและเยาวชนเรี ยนรู ้ ทกั ษะชี วิต

กองทุนสวัสดิการชุ มชน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต.คลองเขิน

74,160

20,000

-

54,160

54,160 เยาวชน 320 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ส.ค. 59

54,000

3,000

-

51,000

51,000 เยาวชน 35 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

60,000

10,000

-

50,000

50,000 -ผูส้ ู งอายุ 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 431/2552)

3

โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพดาเนิ นงานเพือ่ ยกระดับ

อบต.บางนางลี่

คุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ

-ประชาชน 20 คน
-ผูน้ าชุ มชน 25 คน
-เจ้าหน้าที่อบต. 4 คน
-วิทยากร 1 คน

4

โครงการส่ งเสริ มศักยภาพผูส้ ูงอายุให้ตนเองพึ่งได้

อบต.บางคนที

45,000

3,000

-

42,000

42,000 ผูส้ ู งอายุ 25 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

5

โครงการส่ งเสริ มความรู ้ การใช้ Social network

อบต.บางพรม

20,000

-

-

20,000

20,000 -นักเรี ยน 25 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

10 มิ.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59 - ก.พ. 60

อย่างเหมาะสม ของเด็กและเยาวชนตาบลบางพรม

-ครู 25 คน
-ผูป้ กครอง 25 คน
-ผูน้ าชุ มชน 25 คน

6

โครงการคลินิก Smart Live วัยทีน

โรงพยาบาลนภาลัย

57,750

57,750

57,750 เด็กนักเรี ยน 150 คน

35

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่
7

โครงกำร

องค์ กร

โครงการหมอครอบครัวเพือ่ ดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรัง

โรงพยาบาลส่ งเสริ ม

ผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุติดเตียงในชุ มชน

สุ ขภาพต.บางจะเกร็ ง

ทั้งโครงกำร
82,200

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

31,000

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ
51,200

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

51,200 -ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและ

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - กค. 59

-

-

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

-

-

ความดันโลหิ ตสูง 25 คน
-ผูพ้ ิการด้วยโอกาส
ในการเคลื่อนไหว 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-หมอครอบครัว 25 คน

8

โครงการวัยใสร่ วมใจดูแลผูส้ ู งอายุ

อบต.ท่าคา

36,990

4,500

-

32,490

32,490 -เด็กและเยาวชน 30 คน
-จิตอาสา 24 คน
-ผูส้ ู งอายุกลุ่มติดบ้าน
ผูป้ ่ วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
ที่ไม่มีคนดูแล 36 คน

9

โครงการสู งวัยใส่ใจเรี ยนรู้

กองทุนสวัสดิการชุ มชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 023/2557)

ทต.กระดังงา

10 โครงการลาดวนบานอย่างมีคุณค่า

-

-

58,800

58,800 -ผูส้ ู งอายุ 80 คน
-สมาชิ กกองทุน 20 คน

226,000

-

714,900

71,500

โครงการเด็กและเยาวชนคนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด อบต.ท้ายหาด

111,600

35,000

รวม

111,600

35,000

(องค์สาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1892)

สาขาสภาผูส้ ู งอายุ

58,800

-

226,000

226,000 ผูส้ ู งอายุ 65 คน

-

643,400

643,400

-

76,600

76,600 เด็กและเยาวชน 50 คน

-

76,600

76,600

แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ฯ
ประจา จ.สมุทรสงคราม

รวม

10

โครงกำร

10

องค์ กร

-

เชิงพื้นที่
1

1

โครงกำร

1

องค์ กร

-

สุ ขภาพอนามัย
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ธ.ค. 59

-

-

-

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร
เชิงประเด็น
1

โครงการพัฒนาศักยภาพของเครื อข่ายเยาวชน

สานักงานพัฒนาชุ มชน

300,000

-

300,000

-

54,500

5,000

-

300,000

300,000 เครื อข่ายเยาวชน 300 คน

-

300,000

300,000

-

49,500

จ.สมุทรสาคร
รวม

1

โครงกำร

1

องค์ กร

-

เชิงพื้นที่
1

โครงการเสริ มอาชี พให้กบั ผูส้ ู งอายุเยาวชน

ทต.บางปลา

49,500 -ชมรมผูส้ ู งอายุ 25 คน
-ผูว้ ่างงาน 25 คน

และประชาชนทัว่ ไป

-เยาวชน 25 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 25 คน
2
3

4

โครงการพัฒนาอาชี พเสริ มให้กบั ผูส้ ูงอายุบา้ นบางพลี ชมรมผูส้ ู งอายุบา้ น
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1819)

บางพลี

โครงการฝึ กอบรมทาลูกประคบเพือ่ คนตาบอด

สมาคมคนตาบอด

62,000

5,000

-

57,000

57,000 ชาวบ้านในชุ มชน 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

35,000

5,000

-

30,000

30,000 -ผูพ้ ิการทางสายตา 25 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มิ.ย. - ส.ค. 59

ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้อง

-ผูท้ ี่สนใจประกอบอาชี พ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2917)

5 คน

โครงการฝึ กอบรมพื้นฐานการเป็ นอาสาสมัครดูแล

ชมรมอาสาสมัครดูแล

ผูส้ ูงอายุที่บา้ น (อผส.)

ผูส้ ู งอายุที่บา้ น

(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4125)

ทต.หลักห้า

รวม

4

โครงกำร

4

องค์ กร

76,500

-

ทต.หลักห้า

10,000

66,500

66,500 อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
จานวน 50 คน

228,000

15,000

-

10,000

203,000

203,000

-

-

-

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

ภาคกลาง จังหวัดสระแก้ว
1

เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนอาชี พ
การปลูกมะนาวไร้เมล็ดในปลอกซี เมนต์

กองทุนต.โคกปี่ ฆ้อง
เพือ่ ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ

46,000

3,400

-

42,600

42,600 -ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-ผูย้ ากไร้ 10 คน

การทางาน
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

สาหรับผูส้ ู งอายุ ผูย้ ากไร้ และผูด้ อ้ ยโอกาส
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 424/2555)
โครงการส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ยช์ ี วภาพ
เพือ่ ใช้ในนาข้าวอินทรี ยแ์ ละพีชอื่นๆ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตาบลพระเพลิง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 46/2554)
โครงการพลังซุปเปอร์ ฮีโร่ พฒั นาสังคม
(The social superero)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 580/2557)

อาสาสมัครฯ

4

5

2

3

6

7

8

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.พระเพลิง

59,000

9,000

-

50,000

50,000 -สมาชิ กกองทุน 30 คน
-ผูน้ าชุ มชน 5 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ห้วยโจด

41,900

-

-

41,900

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - เม.ย. 59

โครงการห้วยโจดแนวใหม่ร่วมใจพัฒนาสู่อาเซี ยน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3340)

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.ห้วยโจด

49,300

-

-

49,300

41,900 -ผูส้ ู งอายุ 5 คน
-คนพิการ 5 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 5 คน
เด็กและเยาวชน 15 คน
-วิทยากร 4 คน
-ผูน้ าท้องถิ่น 8 คน
49,300 -ผูส้ ู งอายุ 14 คน
-สตรี 14 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 14 คน
เด็กและเยาวชน 14 คน
คณะทางาน 14 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

49300

โครงการพัฒนาศักภาพแกนนาเพือ่ ส่ งเสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคมตาบลคลองน้ าใส
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 413/2552)
โครงการอาสาสมัครวัยใสใส่ใจผูส้ ูงอายุ(อผส.น้อย)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3655)

องค์กรสวัสดิการชุ มชน

23,500

1,000

-

22,500

22,500 กลุ่มแกนนา 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มี.ค. - ส.ค. 59

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.ทับพริ ก

38,800

1,500

-

37,300

37,300 -เยาวชน 35 คน
-ผูส้ ู งอายุ 35 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - พ.ค. 59

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พการทาไม้กวาด
ดอกหญ้า
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 226/2551)
โครงการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมในชุมชนการผลิตปุ๋ ย

กองทุนสวัสดิการเพือ่
กลุ่มผูส้ ู งอายุบา้ น
คลองอาราง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน

47,100

-

-

47,100

47,100 -ผูส้ ู งอายุ 15 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 15 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - พ.ค. 59

47,100

-

-

47,100

47,100 เกษตรกรผูด้ อ้ ยโอกาส

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

38

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

ชี วภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 451/2554)
9 โครงการเรี ยนรู้ การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และ
การจัดน้ าเพือ่ การพึ่งตนเองอย่างยัง่ ยืน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3339)
10 โครงการนวัตกรรมใหม่การเพิม่ ผลผลิตทางเกษตร
ด้วยจุลินทรี ยเ์ บญจคุณ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1122)

1

รวม
10
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการพัฒนาอาชี พผูส้ ูงอายุ ผูย้ ากไร้ ผูว้ ่างงาน
และกลุ่มสตรี ในชุมชน

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

ต.บ้านแก้ง

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

52,100

5,000

-

47,100

47,100 -สมาชิ กกองทุน 40 คน
-คณะกรรมการ 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - มิ.ย. 59

ศูนย์การเรี ยนรู ้ เกษตร
ธรรมชาติ

47,100

-

-

47,100

47,100 -สมาชิ กกองทุน 20 คน
-เยาวชน 14 คน
-ประชาชน 16 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 59

451,900

19,900

-

432,000

-

-

41,900

5,000

-

36,900

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59

10

องค์ กร

อบต.ท่าเกวียน

-

อบต.ทับพริ ก

21,100

2,500

-

18,600

3

โคงการส่งเสริ มอาชี พ (การเพาะเห็ดนางฟ้า)
ให้กบั ประชาชนผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พการถักกระเป๋ า
ด้วยไหมญี่ปนุ่

อบต.หนองแวง

45,425

10,000

-

35,425

อบต.ช่องกุ่ม

43,800

2,000

-

41,800

โครงการส่ งเสริ มอาชี พการเพาะเห็ดฟางตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับผูส้ ู งอายุ ผูย้ ากไร้
และผูด้ อ้ ยโอกาส
โครงการผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาสใกล้ใจ

อบต.โคกปี่ ฆ้อง

38,750

5,000

-

33,750

ทต.วังสมบูรณ์

58,000

10,000

-

48,000

6

สำขำสวัสดิกำร

สภาองค์กรชุ มชน
ต.วังใหม่

โครงการธรรมะพัฒนาคุณภาพชี วิตสร้างชุ มชน
เข้มแข็ง

5

กลุ่มเป้ ำหมำย
จานวน 32 คน

2

4

อนุมัติ

432,000
36,900 -ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ผูย้ ากไร้ 5 คน
-ผูว้ ่างงาน 25 คน
18,600 -เยาวชน 20 คน
-สตรี 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-ประชาชน 40 คน
35,425 ประชาชนผูย้ ากไร้ 15
ครัวเรื อน
41,800 -กลุ่มอาชี พ 15 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 5 คน
-ผูย้ ากไร้ 10 คน

การทางาน

พ.ค. - มิ.ย. 59
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

33,750 ประชาชนด้อยโอกาส 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ส.ค. 59

48,000 อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
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ที่

7
8

โครงกำร
ใกล้บา้ น ประจาปี 2559
โครงการส่ งเสริ มทักษะการทอผ้าตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
โครงการส่ งเสริ มและการฝึ กปฏิบตั ิอาชี พและ
การถนอมอาหาร

รวม

8

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อบต.เขาฉกรรจ์

53,000

3,000

-

50,000

อบต.สระขวัญ

31,525

8,000

-

23,525

333,500

45,500

-

288,000

8

องค์ กร

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

จานวน 40 คน
50,000 -ผูส้ ู งอายุ 25 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 25 คน
23,525 -เยาวชน 5 คน
-สตรี 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 40 คน
-ผูย้ ากไร้ 40 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - เม.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

-

-

288,000

ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี
1

เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มการจัดทาแผนชุ มชนด้านสวัสดิการ เครื อข่ายองค์กรชุมชน
สังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6
จ.สระบุรี
บ้านหนองถ่านใต้ ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0754)

2

โครงการเสริ มสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของผูส้ ูงอายุจงั หวัดสระบุรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0749)

3

โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
ที่ป่วยติดบ้านและติดเตียงตาบลท่าช้าง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4393)

4

โครงการฝึ กอบรมธรรมะแก่ผสู้ ูงอายุตาบลโคกแย้

27,600

-

-

27,600

27,600 -ประชาชน 65 ครัวเรื อน
-คณะทางาน 10 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

28 พ.ค. 59

องค์กรเครื อข่ายการ
มีส่วนร่ วมภาค
ประชาชนตามรัฐธรรม
นูญ
ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.ท่าช้าง

79,550

15,750

-

63,800

63,800 -คณะกรรมการ 45 คน
-แกนนาเครื อข่าย 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

21 - 22 พ.ค. 59

50,000

-

-

50,000

50,000 -อาสาสมัคร 15 คน
-ผูส้ ู งอายุ 14 คน
-คณะกรรมการฯ 21 คน

สุ ขภาพอนามัย

เสริ มพลัง

เม.ย. - ส.ค. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ

46,340

-

-

46,340

46,340 ผูส้ ู งอายุ 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

5
6

1

2

3

4
5

โครงกำร

องค์ กร

(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3595)
โครงการส่ งเสริ มศักยภาพแกนนาเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1859)
โครงการขับเคลื่อนต่อยอด โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4198)
รวม 6
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจเสริ มสร้างภูมิคุม้ ภัย
ให้บุตรหลานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลหนองจรเข้
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 680/2555)
โครงการส่ งเสริ มศักยภาพเครื อข่ายเพือ่ พัฒนา
กลุ่มเป้าหมายทางสังคม

ต.โคกแย้
ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์
สระบุรี
ชมรมผูส้ ู งอายุ
ทต.มวกเหล็ก

โครงการพัฒนาศักยภาพเสริ มทักษะอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ู งอายุที่บา้ นเทศบาลเมืองสระบุรี
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 568/2557)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเที่ยว
โครงการท่ามะปรางร่ วมใจ ลด คัดแยกและ
สร้างรายได้จากขยะมูลฝอย
รวม

5

โครงกำร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

-

-

68,920

-

-

68,920

144,515

-

-

144,515

68,920 -แกนนาผูต้ ิดเชื้ อ 20 คน
-เจ้าหน้าที่ 4 คน
144,515 -สมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุ 350
-ผูส้ ู งอายุที่ไม่ได้เป็ น
สมาชิ ก 300 คน

องค์ กร

416,925

15,750

-

401,175

401,175

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองจรเข้

125,500

-

40,000

85,500

85,500 คณะกรรมการและสมาชิ ก
จานวน 116 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

สนง.พมจ.สระบุรี

93,000

-

-

93,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทม.สระบุรี

62,525

-

62,525

93,000 -สภาเด็กและเยาวชน 20คน
-อาสาสมัคร อพม. 20
-คณะกรรมการ 20 คน
62,525 อาสาสมัคร 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มี.ค - ส.ค. 59

ทต.ต้นตาล - พระยาทด
อบต.ท่ามะปราง

43,800
66,000

6,000
15,000

11,000

37,800
40,000

37,800 เด็กและเยาวชน 60 คน
40,000 ประชาชน 100 คน

การศึกษา
การทางาน

การขับเคลื่อน
พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59
เม.ย. - ส.ค. 59

390,825

21,000

51,000

318,825

318,825

-

-

110,000

110,000 -เด็ก 50 คน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

6

5

องค์ กร

-

-

ภาคกลาง จังหวัดสิ งห์บุรี
1

เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมาคมผูน้ าสตรี

120,000

10,000

-

บริ การสังคม
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

2

1

โครงกำร

องค์ กร

ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 301 )
โครงการภูมิปญญาสัญจร ส่ งเสริ มให้ชุมชนอยู่ดี
มีสุข
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4025 )

จ.สิ งห์บุรี

รวม 2
โครงกำร
เชิ งพื้นที่
โครงการฝึ กอบรมพัฒนาอาชี พและส่ งเสริ ม
การผลิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

2

ชมรมคลังปั ญญา
ผูส้ ู งอายุจ.สิ งห์บุรี

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - มิ.ย. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

เม.ย. - ก.ค. 59

62,000 -เด็กและเยาวชน 13 คน
-สตรี 13 คน
-ผูส้ ู งอายุ 14 คน
61,950 -เด็กและเยาวชน 33 คน
-สตรี 33 คน
-ผูส้ ู งอายุ 34 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

58,300 -เด็ก 66 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-

110,000

-สตรี 50 คน
-ผูส้ ู งอายุ 50 คน
110,000 -เด็ก 200 คน
-สตรี 200 คน
-ผูส้ ู งอายุ 200 คน

-

220,000

220,000

50,000

-

74,100

115,000

5,000

235,000

15,000

อบต.ห้วยชัน

124,100

องค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

-

2

โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูน้ าในการ
ขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมตาบลโพสังโฆ

อบต.โพสังโฆ

111,800

50,000

-

61,800

3

โครงการพัฒนศักยภาพและภาวะผูน้ าในการ
ขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมตาบลคอทราย

อบต.คอทราย

112,300

50,000

-

62,300

4

โครงการนกพิราบขาวตาบลท่างาม

อบต.ท่างาม

72,000

10,000

-

62,000

5

โครงการครอบครัวสัมพันธ์

อบต.บ้านแป้ ง

141,950

80,000

-

61,950

6

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (ด้านขยะ)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน

63,300

50,000

-

13,300

74,100 -เด็กและเยาวชน 15 คน
-สตรี 15 คน
-ผูส้ ู งอายุ 15 คน
-ครอบครัว 15 คน
61,800 -เด็กและเยาวชน 13 คน
-สตรี 13 คน
-ผูส้ ู งอายุ 14 คน
62,300 -เด็กและเยาวชน 13 คน
-สตรี 13 คน
-ผูส้ ู งอายุ 14 คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 130/2553)

องค์ กร

7

โครงการครอบครัวคุณธรรม นาสังคมไทยเข้มแข็ง

เครื อข่ายชุ มชน
เมืองสิ งห์บุรี
อบต.น้ าตาล

8

โครงการวิถีไทย สานสามวัย รักชุ มชน

อบต.วิหารขาว

รวม

8

โครงกำร

8

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

71,600

2,000

-

69,600

69,950

20,000

-

49,950

767,000

312,000

-

455,000

-ผูส้ ู งอายุ 67 คน
-ประชาชนชุมชนเมือง 67
69,600 -เด็ก 20 คน
-สตรี 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
49,950 -เด็ก 16 คน
-สตรี 17 คน
-ผูส้ ู งอายุ 17 คน
500,000

120,000 นักเรี ยน 400 คน
30,000 นักเรี ยน 80 คน

-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

-

-

บริ การสังคม
สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59
พ.ค. - ก.ค. 59

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

-

-

ภาคกลาง จังหวัดสุ พรรณบุรี
1
2
3

เชิงประเด็น
โครงการเรื่ องเพศคุยได้ ง่ายกว่าที่คิด ยิ่งคุย ยิ่งสนุก
โครงการวัยใสยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โครงการเสริ มสร้างเครื อข่าย ผลิตสื่ อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี
รวม 3
โครงกำร
เชิงพื้นที่

สนง.พมจ.สุพรรณบุรี
รพ.สมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ 17
สนง.วัฒนธรรม
จ.สุ พรรณบุรี
3 องค์ กร

120,000
30,000

-

-

120,000
30,000

50,000

-

-

50,000

200,000

-

-

200,000

50,000 ครู หรื อผูเ้ ลี้ยงดูแลเด็ก
จานวน 80 คน
200,000

-

1

โครงการการแก้ไขหัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น

ทต.สระกระโจม

30,000

3,000

-

27,000

27,000 เด็ก เยาวชน 100 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

2

โครงการอดเปรี้ ยวไว้กินหวาน เพือ่ การป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้ อมในวัยรุ่ น

ทต.สระยายโสม

30,000

3,000

-

27,000

27,000 เด็กและเยาวชน 120 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

3

โครงการวัยเรี ยน วัยใส รักให้ปลอดภัยรู ้ จกั ป้ องกัน

ทต.ดอนเจดีย ์

30,000

3,000

-

27,000

27,000 เด็กและเยาวชน 150 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

4

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

อบต.องค์พระ

30,000

3,000

-

27,000

27,000 เด็กและเยาวชน 120 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

อบต.บางตาเถร

30,000

3,000

-

27,000

27,000 นักเรี ยน 170 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

ในวัยรุ่ น
5

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่ น
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ที่
6

โครงกำร
โครงการชุมชนร่ วมพัฒนาวัยรุ่ น "รักให้เป็ น

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

ทต.เขาดิน

22,000

2,000

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

20,000

20,000 เด็ก เยาวชน 74 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

ใส่ใจอนาคต"
7

โครงการวัยใส วัยมันส์ รู้ ทนั รัก

ทต.สวนแตง

47,150

4,500

-

42,650

42,650 เด็ก เยาวชน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

8

โครงการฝึ กอบรมแกนนาเยาวชนป้องกัน

ทต.หนองกระทุม่

13,100

600

-

12,500

12,500 เด็ก เยาวชน 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

อบต.หัวโพธิ์

72,150

30,000

-

42,150

42,150 -นักเรี ยน 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

พ.ค. - ก.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
9

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร

10 โครงการวัยรุ่ น รู้ ทนั ป้องกัน แก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 349/2558)
11 โครงการป้องกันและแก้ไขความรุ นแรงต่อเด็ก สตรี

ผูป้ กครอง 50 คน
กองทุนสวัสดิการชุ มชน

30,100

-

-

30,100

ต.หนองขาม

30,100 -เด็ก เยาวชน 40 คน
-ผูป้ กครอง 10 คน
-ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น 25 คน

ทต.บางปลาม้า

18,800

2,800

-

16,000

และบุคคลในครอบครัว

16,000 -ผูบ้ ริ หาร 30 คน
-ผูน้ าชุ มชน 12 คน
-กลุ่มสตรี 12 คน
-เด็ก เยาวชน 12 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 14 คน

12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ นแรงต่อเด็ก อบต.หนองขาม

19,100

1,000

-

18,100

สตรี และบุคคลในครอบครัว

18,100 -เด็ก เยาวชน 20 คน
-ผูน้ าชุ มชน 20 คน
-ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น 10 คน

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ นแรงต่อเด็ก อบต.ศรี ประจันต์

31,500

3,100

-

28,400

สตรี และบุคคลในครอบครัว

28,400 -ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น 30 คน
-ผูน้ าชุ มชน 20 คน
-ครอบครัว 20 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 20 คน

14 โครงการฝึ กอบรมอาชี พถักตะกร้ าไหมญี่ปนุ่

ทต.ปลายนา

27,500

2,500

-

25,000

25,000 -สตรี 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

-ผูพ้ ิการ 10 คน

15 โครงการออกแบบปักและพัฒนาลายผ้าลายร่ วมสมัย กลุ่มทอผ้า
นวัตกรรมใหม่

40,000

-

-

40,000

40,000 กลุ่มสตรี 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

26,500

3,000

-

23,500

23,500 -ผูส้ ู งอายุ 75 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

บ้านหนองลิง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 596/2552)
16 โครงการองค์การบริ หารส่วนตาบลทัพหลวงห่วงใย

อบต.ทัพหลวง

ใส่ใจผูส้ ู งอายุ

-อาสาสมัคร 75 คน

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในตาบลทุง่ คลี

ทต.ทุง่ คลี

60,000

10,000

-

50,000

50,000 ผูส้ ู งอายุ 300 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

18 โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตเด็ก

อบต.ดอนปรู

31,600

5,000

-

26,600

26,600 เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

เอดส์ เด็กกาพร้ า เด็กพิการ
เด็กที่อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก เด็กถูกทารุ ณ
กรรม เด็กที่มีสภาวะที่ดี
จานวน 100 คน
19 โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์นอ้ ยรักษ์ถิ่น

อบต.ดอนคา

55,000

5,000

-

50,000

50,000 เด็ก เยาวชน 40 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

พ.ค. - ก.ค. 59

20 โครงการวัยรุ่ น วัยใสสนามชัย รู้ จกั รักที่ห่วงใย

อบต.สนามชัย

120,000

70,000

-

50,000

50,000 เด็ก เยาวชน 85 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

764,500

154,500

-

610,000

-

-

ห่างไกลยาเสพติด
รวม

20

โครงกำร

20

องค์ กร

-

610,000

ภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง
1

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสวัสดิการชุ มชน
ตาบลห้วยไผ่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 551/2557)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ห้วยไผ่

26,050

-

-

26,050

18,550 สมาชิ กกองทุน 5 หมู่ๆ ละ
30 คน รวม 150 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. 59
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

128,650

123,050 -เด็กและเยาวชน 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน

ที่อยู่อาศัย

เสริ มพลัง

-

175,500

170,200 เด็กและเยาวชน 100 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

-

330,200

311,800

-

-

5,000

-

85,550

60,890

5,000

-

55,890

งบขององค์ กร

2

โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครช่างฝี มือแก้ไขปั ญหา
ขาดปัจจัย 4
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 479/2554)

ชมรมผูส้ ู งอายุต.โรงช้าง

128,650

-

3

โครงการโรงเรี ยนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น
จังหวัดอ่างทอง รุ่ นที่ 3
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 501/2552)

ศูนย์พฒั นาคุณธรรม
จ.อ่างทอง

175,500

-

330,200

-

อบต.ห้วยไผ่

90,550

อบต.จาลอง

1
2

รวม
3
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครช่างฝี มือแก้ไขปั ญหา
การขาดปัจจัย 4 (ช่างไม้ ช่ างปูน ช่ างเชื่อม)
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พระยะสั้น (ช่างไม้)
เพือ่ เสริ มสร้างอาชี พตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3

องค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - ก.ย. 59

ทั้งโครงกำร

องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

3

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ
คนพิการ ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลคนพิการตาบล
โคกพุทรา

ทต.โคกพุทรา

121,950

18,000

-

103,950

4

โครงการฝึ กอบรมเพิม่ พูนรายได้ให้แก่ประชาชน
เยาวชน ผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแล "การทาลูกประคบ
สมุนไพร"
โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาอาชี พการทาวุน้ แฟนซี

อบต.หัวตะพาน

38,300

5,000

-

33,300

อบต.บางพลับ

50,000

10,000

-

40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ
ตาบลบางจัก
โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาอาชี พของสตรี

อบต.บางจัก

44,200

10,800

-

33,400

อบต.หลักแก้ว

35,720

5,000

-

30,720

5
6
7

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

67,750 -เด็ก เยาวชน 15 คน
-ผูส้ ู งอายุ 15 คน
55,890 -เด็กและเยาวชน 10 คน
-สตรี 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน
87,900 -ผูส้ ู งอายุ 40 คน
-ผูด้ ูแลคนพิการ 40 คน
-คนพิการ 10 คน
-ผูด้ ูแลคนพิการ 10 คน
30,400 -ผูส้ ู งอายุ 40 คน
-ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 40 คน
34,160 ประชาชนที่มีความสนใจ
จานวน 100 คน
31,100 -ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 30 คน
30,720 -ผูส้ ู งอายุ 10 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ที่อยู่อาศัย

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ย. 59

ที่อยู่อาศัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

25 - 29 เม.ย. 59
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ที่

8
9

โครงกำร
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการหลักสูตรอบรม
เชิ งปฏิบตั ิการการประดิษฐ์ของที่คล้องผ้าเช็ดมือ
จากหวาย
โครงการเสริ มสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครช่างฝี มือแก้ไขปั ญหา
การขาดปัจจัย 4 (ช่างไม้ ช่ างปูน ช่ างเชื่อมเหล็ก)
รวม

9

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

-ผูพ้ ิการ 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
อบต.ไผ่วง

37,400

10,000

-

27,400

20,100 กลุ่มเยาวชน 100 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59

ทต.เพชรเมืองทอง

55,870

5,000

-

50,870

50,175 -เด็ก เยาวชน 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน

ที่อยู่อาศัย

เสริ มพลัง

เม.ย.59 - ก.ย.60

534,880

73,800

-

461,080

408,195

24,900,687

2,158,618

22,386,069

19,546,390

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

9

องค์ กร

รวมทั้งสิ้น 335 โครงกำร 335 องค์ กำร

-

356,000

ภาคเหนื อ จังหวัดกาแพงเพชร
1

เชิงพื้นที่
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายชุ มชน
เพือ่ คุณภาพชี วิต ผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ทุง่ ทอง

80,445

8,000

-

72,445

72,445 -คณะกรรมการ แกนนา
กองทุนฯ 63 คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 652/2557)

2

3

4

5

โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชี วิต
ผูพ้ ิการควบคู่สวัสดิการตาบลคลองน้ าไหล
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 290/2558)
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ
คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสด้วยชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0051/2553)
โครงการส่ งเสริ มศักยภาพเครื อข่ายชุ มชน
เพือ่ คุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 181/2555)
โครงการตลาดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียงตาบล
หัวถนน ประจาปี 2559

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-ผูส้ ู งอายุ 50 คน
-ผูด้ ูแล 20 คน
-เครื อข่าย อสม. 55 คน
50,000 -เครื อข่ายจิตอาสาและ
ผูด้ ูแลคนพิการ 80 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการผูพ้ ิการ
ต.คลองน้ าไหล

55,000

5,000

-

50,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.แม่ลาด

82,200

3,000

2,700

76,500

76,500 คณะกรรมการ 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เกาะตาล

76,760

6,000

-

70,760

64,350 คณะกรรมการ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

อบต.หัวถนน

70,000

10,000

-

60,000

45,750 -ประชาชน 54 คน
-สตรี 54 คน
-เด็ก 54 คน
-ผูส้ ู งอายุ 53 คน
87,600 -คณะกรรมการ 25 คน
-ผูส้ ู งอายุ 25 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 25 คน
-เด็กและเยาวชน 25 คน
76,000 -ครอบครัวในชุมชน
ที่สนใจ 80 คน
-คณะกรรมการ 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

6

โครงการส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายชุ มชนเพือ่ ทต.ทุง่ ทราย
คุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ และครอบครัว

89,600

2,000

-

87,600

7

โครงการสร้างพื้นที่ตน้ แบบผักพื้นบ้าน
อาหารปลอดภัย สานสายใยรักครอบครัว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2130)

เครื อข่ายป่ าชุมชน
จ.กาแพงเพชร

80,000

4,000

-

76,000

8

โครงการส่ งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุสร้างจิตสดใส
ร่ างกายแข็งแรง พ.ศ. 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 180/2555)
โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายสามวัยใส่ ใจ

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บึงสามัคคี

93,400

1,000

-

92,400

92,400 -เด็ก 40 คน
-ผูส้ ู งอายุ 40 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

117,425

24,350

-

93,075

93,075 -คณะกรรมการ 14 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

9

อบต.เพชรชมภู
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

ผูส้ ูงอายุ

10 โครงการส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู สื บสวนอนุรักษ์ภูมิปัญญา กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิปวัฒนธรรม ต.วังแขม
ท้องถิ่นตาบลวังแขม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0052/2553)
11 โครงการยุคใหม่ ขยับกายสบาย ชี วี ใส่ ใจอาชี พ
อบต.ไทรงาม
พัฒนาคุณภาพชี วิต
รวม

11

โครงกำร

11

องค์ กำร

85,880

4,000

-

81,880

100,000

30,000

-

70,000

930,710

97,350

2,700

830,660

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-ผูส้ ู งอายุ 14 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 14 คน
-เด็กและเยาวชน 14 คน
-อาสาสมัคร 14 คน
81,880 ประชาชนทัว่ ไป 100 คน

70,000 ประชาชนในตาบล
ไทรงาม 100 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

เม.ย. - ส.ค. 59

810,000

ภาคเหนื อ จังหวัดเชียงราย
1

2

3

4

เชิงประเด็น
โครงการเปิ ดบ้านพ่อ แม่สร้ างความเข้าใจวัยรุ่ น
ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้ อมในวัยรุ่ น
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2582)
โครงการการถอดบทเรี ยนโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดเชี ยงราย ปี 2557 - 2558
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1919)
โครงการข่วงผญาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย เขต 2
(4 อาเภอ)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0679)
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
ประสานงานเครื อข่ายพัฒนาสังคมระดับตาบล
(ศป.พมต.)เพือ่ การบริ หารจัดการข้อมูลชุ มชน/

องค์กรเครื อข่ายพัฒนา
สิ ทธิ เด็กและการหกป้ อง
คุม้ ครองเด็กภาคเหนื อ
สถาบันการเรี ยนรู ้
ภาคประชาสังคมเชี ยงราย

107,000

10,000

-

97,000

46,040

4,500

-

41,540

สภาหมอเมืองล้านนา
เจียงฮาย

107,400

10,000

-

97,400

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จ.เชี ยงราย

139,700

17,400

-

122,300

88,200 ครอบครัว 30 คน

40,680 -อนุกรรมการและ
กรรมการ 14 คน
-โครงการที่ได้รับเงิน
40 คน
97,400 4 อาเภอ อ.แม่สรวย
อ.เวียงป่ าเป้ า อ.พาน
อ.ป่ าแดด จานวน 200คน
115,600 คณะกรรมการ จานวน
290 คน

49

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

5

6

7

1
2

3

4

5

โครงกำร
หมู่บา้ น
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2921)
โครงการฝึ กอบรม กฎ กติกา มารยาท เทคนิ ค
การเล่นกีฬาวู๊ดบอลเบื้องต้น
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3453)
โครงการตามรอยพระบาทสมเด็จย่า เล่นเปตอง
เพือ่ สุขภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4472)
โครงการเยาวชนชาติพนั ธุ์ตามรอยพระยุคลบาท

รวม
7
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการศูนย์เรี ยนรู ้ อพม.ตาบลป่ าหุ่ง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 340/2553)
โครงการธนาคารความดีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 178/2554)
โครงการอบรมให้ความรู ้ ดา้ นกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลดงมะดะ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0006/2556)
โครงการเยี่ยมผูป้ ่ วยช่วยเหลือคนไข้ให้กาลังใจ
คนชราปี ที่ 2
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 557/2555)
โครงการสร้างเสริ มความรู ้ กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลสันทรายงาม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 267/2558)

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ชมรมกีฬาวู๊ดบอล
จ.เชี ยงราย

84,800

-

19,400

65,400

32,740 นักเรี ยน 70 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 59

ศูนย์พฒั นากีฬาเปตอง
เชี ยงราย

35,925

3,300

-

32,625

31,050 บุคคลทัว่ ไป 90 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

152,000

25,520

-

126,480

126,480 เยาวชน 18 ชาติพนั ธุ์ใน
จ.เชี ยงราย 18 อาเภอ
รวม 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

672,865

70,720

19,400

582,745

532,150

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ป่ าหุ่ง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ท้องถิ่นต.สันกลาง

87,700

10,000

-

77,700

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ค. 59

67,460

7,460

-

60,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.ดงมะดะ

33,650

3,250

-

30,400

77,700 สมาชิ กลุ่มกองทุนฯ
จานวน 200 คน
48,600 -นักเรี ยน 38 คน
-ผูส้ ู งอายุ 37 คน
-บุคคลในครอบครัว 75
30,400 -ผูส้ ู งอายุ 50 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

เม.ย. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ท้องถิ่นต.ศรี เมืองชุ ม

52,900

12,000

-

40,900

38,400 อาสาสมัครดูแลผูป้ ่ วย
ผูส้ ู งอายุ จานวน 100 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ท้องถิ่นต.สันทรายงาม

39,500

3,500

-

36,000

34,750 ประชาชน 400 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

เม.ย. - มิ.ย. 59

สนง.พมจ.เชี ยงราย

7

องค์ กำร

-
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ที่
6

โครงกำร
โครงการส่ งเสริ มฟื้ นฟู อนุรักษ์ ศูนย์เรี ยนรู ้
คลังปัญญาท้องถิ่น(คลังปัญญาผูส้ ู งอายุ)
รวม

6

โครงกำร

องค์ กร
เทศบาลเวียงป่ าเป้ า

6

องค์ กำร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

58,000

10,000

339,210

46,210

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

-

เสนอขอ
48,000

293,000

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

48,000 ประชาชน จานวน 390

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
ก.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

23 - 24 เม.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

21 - 22 พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1มี.ค. - 30ก.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มี.ค. - ก.ค. 59

277,850

ภาคเหนื อ จังหวัดเชี ยงใหม่
1

เชิงประเด็น
โครงการวิถีครอบครัวไทย สานสายใยสัมพันธ์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 323/2557)
โครงการสังคมสวัสดิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 231/2555)

3

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเข้มแข็งเพือ่ ชุ มชน ศูนย์ฟ้ื นฟูคุณภาพชี วิต
เข้มแข็ง
ในชุ มชนมัสยิดอัสอาดะฮ์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2904)

50,000

-

-

50,000

4

โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพเชิ งปฏิบตั ิการกลุ่ม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4425)

54,000

4,000

-

50,000

5

โครงการตาบลเข้มแข็ง สู่สงั คมสวัสดิการประจาปี
พ.ศ. 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 344/2553)

กลุ่มอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ (อพม.)
ต.ท่าศาลา
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.สารภี

50,000 30 ครอบครัว รวม 100
คน
50,000 -เด็กและเยาวชน 60 คน
-บุคคลทัว่ ไป 60 คน
-ผูส้ ู งอายุ 60 คน
-กรรมการฯ 20 คน
50,000 -ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาส
จานวน 20 คน
-ครอบครัวที่อยู่ในภาวะ
เปราะบาง จานวน 30 คน
-ผูน้ าชุ มชน จานวน 20
50,000 อาสาสมัคร 30 คน

40,000

-

-

40,000

40,000 คณะกรรมการ 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

6

โครงการกองทุนห่วงใย ใส่ใจชุ มชนในฝัน
สร้างสรรค์การออม

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.แม่คือ

47,730

-

-

47,730

47,730 กรรมการกองทุนฯ
จานวน 978 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59 - มี.ค. 60

2

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ท่าตอน
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.ป่ าตุม้

55,000

5,000

-

50,000

55,000

5,000

-

50,000
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 234/2555)
7 โครงการอบรมจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 008/2555)
8 โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาร่ วมดูแลสุ ขภาพ
ในชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 954/2552)
9 โครงการกองทุนอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลเมืองแหง จังหวัดเชี ยงใหม่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 228/2555)
10 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เพือ่ ส่งเสริ มการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชน
ในพื้นที่และจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
ปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2901)
11 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิ กกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 104/2555)
12 โครงการลดปัญหาความรุ นแรงในครอบครัว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4419)
13 โครงการจิตอาสา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 304/2558)
14 โครงการจิตอาสาเพือ่ พัฒนาศักยภาพเยาวชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1902)
15 โครงการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้าสู่วยั ผูส้ ู งอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3171)

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.สันโป่ ง

80,000

30,000

-

50,000

50,000 -เครื อข่ายจิตอาสา 50
-คณะกรรมการ 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

1เม.ย. - 31ธ.ค. 59

กองบุญสัจจะวันละบาท
เพือ่ สวัสดิการชุ มชน
ต.ห้วยทราย
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เมืองแหง

47,450

-

-

47,450

47,450 -เยาวชน 30 คน
-จิตอาสา 30 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ส.ค. 59

72,500

22,500

-

50,000

50,000 -เด็ก เยาวชน 50 คน
-วิทยากร 2 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ จ.เชี ยงใหม่

50,000

-

-

50,000

50,000 อาสาสมัคร 150 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มี.ค. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
เทศบาลเมืองแม่เหี ยะ

60,050

11,000

-

49,050

49,050 สมาชิ กกองทุน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

เม.ย. - ก.ย. 59

กองงทุนคลีนิคครอบครัว
และสวัสดิการเติมเต็ม
ชี วิตต.ข่วงเปา
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.สัมมหาพน
กลุ่มศึกษาสตรี และเด็ก
ล้านนา
ชมรมผูส้ ู งอายุต.ข่วงเปา

50,000

-

-

50,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

50,000

-

-

50,000

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ก.ย. 59

50,000

-

-

50,000

50,000 -30 ครอบครัวๆ ละ
2 คน รวม 60 คน
-แกนนาชุมชน 10 คน
50,000 สมาชิ กกองทุน 12
หมู่บา้ น รวม 120 คน
50,000 เยาวชน 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - มิ.ย. 59

38,950

-

-

38,950

38,950 ประชาชน รวม 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

1

2
3

โครงกำร

รวม
15
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการสังคมใส่ใจ ก้าวสู่ผสู ้ ูงวัยอย่างมีค่า

โครงการผูส้ ูงวัยใส่ ใจสุขภาพ
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ชุ มชนสมานฉันท์
ร่ วมกันต้านภัยยาเสพติด
รวม

3

โครงกำร

องค์ กร

15

งบขององค์ กร

800,680

77,500

ทต.ป่ าตุม้

58,000

ทต.บ้านตาล
ทต.จอมทอง

3

องค์ กำร

ทั้งโครงกำร

องค์ กำร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร
-

จำนวนเงิน

เสนอขอ

-

723,180

8,000

-

50,000

55,000
93,000

5,000
43,000

-

50,000
50,000

206,000

56,000

-

150,000

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

บริ การสังคม
สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

28 เม.ย. 59
6 - 15 พ.ค. 59

30,000 -ผูป้ ่ วยวัณโรค 20 คน
-ผูพ้ ิการ 20 คน
-ผูส้ ู งอายุติดเตียง 20 คน
28,700 -แม่บา้ น 45 คน
-ผูส้ ู งวัย 45 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

723,180
50,000 -ผูน้ าชุ มชน 30 คน
-เครื อข่ายผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ
อาสาสมัครกลุ่มต่างๆ
จานวน 30 คน
-ผูส้ ู งอายุ 100 คน
50,000 -ผูส้ ู งอายุ 100 คน
50,000 ครอบครัว 150 คน

150,000

ภาคเหนื อ จังหวัดตาก
1

2

3

4

เชิงประเด็น
โครงการจิตอาสาร่ วมใจใส่ใจสุขภาพประชาชน
ประจาปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2656)
โครงการสื บสานภูมิปัญญาพัฒนาอาชี พแม่บา้ น
และผูส้ ูงวัย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2105)
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4540)

โครงการชมรมคนเลิกสุราอาเภอสามเงา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 075/2556)

ชมรมจิตอาสารพ.สมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราช

30,000

-

-

30,000

ชมรมผูส้ ู งอายุจ.ตาก

28,700

-

-

28,700

เครื อข่ายองค์กรชุมชน
ชายแดนอาเภอแม่สอด

27,500

-

-

27,500

27,500 -กลุ่มเสพ/กลุ่มเสี่ ยง
40 คน
-ผูผ้ ่านการบาบัด 20 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

ชมรมคนเลิกสุ ราอ.สามเงา

30,000

-

-

30,000

30,000 ผูม้ ีปัญหาการดื่มสุ รา
270 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

5

โครงการส่ งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ตาบลหนองบัวเหนือ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0394/2552)
6 โครงการอบรมเสริ มอาชี พให้แก่ผสู ้ ู งอายุสมาชิ ก
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลพบพระ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0584/2552)
7 โครงการร่ วมคิด ร่ วมพัฒนากองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลตากตก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0494/2552)
8 โครงการปลูกไผ่ใช้สอย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 504/2557)
9 โครงการอนุรักษ์มรกดกภูมิปัญญาไทย
ตาบลป่ ามะม่วง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0488/2552)
10 โครงการอพม.น้อย องค์รักษ์พิทกั ษ์สุขภาพ
สู่อาเซียน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 051/2557)
11 โครงการฝึ กอบรมเสริ มอาชี พการทาดอกไม้จนั ทน์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 074/2556)
12 โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่
ความมัน่ คงของครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม

1

12

โครงกำร

เชิงพื้นที่
โครงการสุ ขภาพดีชีวิตมีสุขเทศบาลตาบลทุง่ หลวง

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ผูส้ ู งอายุต.หนองบัวเหนื อ

21,600

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.พบพระ

26,100

-

กองทุนสวัสดิการตาบล
ตากตก

30,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โมโกร
เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
สวัสดิการชุ มชน
ต.ป่ ามะม่วง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ท่าสายลวด
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.แม่กุ
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทม.ตาก

12

องค์ กำร

ทต.ทุง่ หลวง

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
งบประมาณปี 59

21,600

21,600 -คณะกรรมการ 50 คน
-สมาชิ กผูส้ ู งอายุ 50 คน

-

26,100

26,100 ผูส้ ู งอายุ 80 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

-

-

30,000

30,000 คณะกรรมการ 350 คน

บริ การสังคม

สร้ างความเข้มแข็ง

งบประมาณปี 59

13,100

-

-

13,100

13,100 สมาชิ กกองทุน 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

30,000

-

-

30,000

30,000 สมาชิ กเครื อข่าย
กองทุน 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

17,900

-

-

17,900

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

25,000

-

-

25,000

17,900 -อพม. 10 คน
-คณะกรรมการ 10 คน
-เยาวชน 30 คน
25,000 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

30,700

-

310,600

-

31,500

9,000

-

-

30,700

-

310,600

-

22,500

30,000 สมาชิ กกองทุน 40 คน

งบประมาณปี 59

309,900

22,500 -ผูส้ ู งอายุ 75 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

อบต.ประดาง

47,870

22,650

-

25,220

-ผูพ้ ิการ 75 คน
-ประชาชน 75 คน
21,600 -สตรี แม่บา้ น 20 คน
-ประชาชน 10 คน
-เยาวชน 10 คน
25,220 เด็กและเยาวชน 50 คน

อบต.พระธาตุผาแดง

38,500

20,000

-

18,500

18,500 ประชาชนทัว่ ไป 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

อบต.น้ ารึ ม

50,000

20,000

-

30,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชี พการทาตระกร้ า
ในตาบลแม่จนั
7 โครงการผูส้ ูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและ
มีความสุ ข
8 โครงการส่ งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
9 โครงการเสริ มสร้างศักยภาพผูส้ ูงอายุให้พ่ งึ ตนเองได้
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
10 โครงการส่ งเสริ มความเป็ นไทยด้วยขนมไทย
11 โครงการส่ งเสริ มสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพ
ผูส้ ูงอายุ

ทต.แม่จนั

40,000

10,000

-

30,000

30,000 -สตรี 6 คน
-กลุ่มอาชี พ 6 คน
-ผูส้ ู งอายุ 6 คน
-ผูพ้ ิการ 6 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 6 คน
30,000 ผูส้ ู งอายุ 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

อบต.ตากตก

45,000

20,000

-

25,000

25,000 ผูส้ ู งอายุ 120 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

อบต.โมโกร
อบต.แม่ทอ้

33,500
24,900

8,500
7,000

-

25,000
17,900

25,000 ผูส้ ู งอายุ 90 คน
17,900 ประชาชน 60 คน

บริ การสังคม
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59
งบประมาณปี 59

อบต.แม่สลิด
ทต.แม่ตาว

50,500
15,100

24,000
4,530

-

26,500
10,570

26,500 ประชาชน 40 คน
10,570 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

การทางาน
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59
งบประมาณปี 59

12 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตาบลพะวอ

อบต.พะวอ

40,750

11,000

-

29,750

29,750 -เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค 30
-เกษตรกรปลูกข้าวโพด

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

2

3
4
5

โครงการอบรมอาชี พจับจีบผ้าและจัดดอกไม้แห้ง

โครงการอบรมเยาวชนสดใสใส่ใจดูแลสุ ขภาพ
อนามัยตนเองประจาปี งบประมาณ 2559
โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาพิมเสนน้ าสมุนไพร
และการทาดอกไม้จนั ทน์
โครงการส่ งเสริ มอาชี พให้กบั ประชาชนตาบลน้ ารึ ม
แบบบูรณาการ ประจาปี งบประมาณ 2559

6

อบต.ท่าสายลวด

28,000

6,400

-

21,600

งบประมาณปี 59
สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

13 โครงการฝึ กอาชี พผูพ้ ิการตาบลโป่ งแดง
14 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พผูส้ ู งอายุ
การทาพวงหรี ดและดอกไม้จนั ทน์
15 โครงการส่ งเสริ มอาชี พตาบลย่านรี ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลย่านรี

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อบต.โป่ งแดง
อบต.แม่กาษา

37,860
45,000

10,000
20,000

-

27,860
25,000

อบต.ย่านรี

35,000

10,000

-

25,000

16 โครงการกลุ่มอาชี พผลิตดอกไม้จนั ทน์ ดอกมะลิและ ทต.แม่ตา้ น
พวงหรี ด
17 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พให้แก่ประชาชน ทม.ตาก
ในเขตเทศบาลเมืองตาก

49,700

20,000

-

29,700

30,000

10,000

-

20,000

643,180

233,080

-

410,100

รวม

17

โครงกำร

17

องค์ กำร

-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การทางาน
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59
งบประมาณปี 59

25,000 -สตรี 50 คน
-แม่บา้ น 50 คน
-ประชาชน 50 คน
29,700 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

20,000 -ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-สตรี 10 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 10 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. -ส.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

60 คน
27,860 ผูพ้ ิการ 56 คน
25,000 ผูส้ ู งอายุ 70 คน

410,100

ภาคเหนื อ จังหวัดนครสวรรค์
1
2

1

2

เชิงประเด็น
โครงการสร้างพลังครอบครัว สร้างรั้วป้ องกันภัย
โครงการค่ายเยาวชน คนสร้างชาติจงั หวัด
นครสวรรค์
รวม
2
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตารวจบ้าน
แจ้งข่าวอาชญากรรมเพือ่ ป้องกันปั ญหาสังคม
ที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
โครงการเติมความฝัน ปั นโอกาสให้เด็กและเยาวชน

สนง.คุมประพฤติ
จ.นครสวรรค์
สานักงานวัฒนธรรม
จ.นครสวรรค์
2 องค์ กำร

47,100

-

-

47,100

164,000

-

-

164,000

47,100 -ผูถ้ ูกคุมประพฤติ 30 คน
-บุคคลในครอบครัว 30
164,000 นักศึกษา 100 คน

211,100

-

-

211,100

211,100

ตารวจภูธร
จ.นครสวรรค์

44,300

-

-

44,300

44,300 อาสาสมัครตารวจบ้าน
114 คน

ยุติธรรม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ก.ย. 59

ทม.ตาคลี

69,600

3,000

-

66,600

66,600 เด็กและเยาวชน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

-
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ที่

3

โครงกำร
เทศบาลเมืองตาคลี
โครงการอบต.บางม่วง ห่วงใย ใส่ ใจผูส้ ูงอายุและ
ผูพ้ ิการ

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อบต.บางม่วง

56,210

6,210

-

50,000

4

โครงการส่ งเสริ มอาชี พ พัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุ
คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส (การปั้นของจิ๋ ว)

อบต.หนองกรด

30,000

3,000

-

27,000

5
6

โครงการกลุ่มอาชี พกระเป๋ าเป้ญี่ปนุ่ ประจาปี 2559 อบต.หนองปลิง
โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาไม้กวาดดอกหญ้าและ อบต.เนิ นศาลา
ทาถัว่ คัว่ ทรายให้แก่ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูส้ ูงอายุตาบลเนินศาลา
โครงการฝึ กอบรมอาชี พการผูกผ้า
อบต. นากลาง

40,275
30,070

5,075
2,400

-

35,200
27,670

20,000

2,000

-

18,000

7
8

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

50,000 -ผูส้ ู งอายุ 181 คน
-ผูพ้ ิการ 90 คน
-ผูด้ ูแลคนพิการ ผูส้ ู งอายุ
160 คน
27,000 -ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-คนพิการ 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
35,200 กลุ่มสตรี 25 คน
27,670 -ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

การทางาน
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59
พ.ค. - ก.ย. 59

18,000 -ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน
34,800 สมาชิ กกองทุนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส 60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

โครงการส่ งเสริ มการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ให้สมาชิ กกองทุนฯ และผูด้ อ้ ยโอกาสตาบลลาดยาว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 495/2557)
9 โครงการอบรมให้ความรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิ
การสานกระเป๋ าหวาย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 152/2557)
10 โครงการส่ งเสริ มผลิตข้าวพันธุ์ดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1442)
11 โครงการครอบครัวอบอุ่นเสริ มสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ครั้งที่ 1
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1154)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ลาดยาว

34,800

-

-

34,800

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
อ.ลาดยาว
ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ตาบลสร้ อยละคร

59,000

-

-

59,000

59,000 -สมาชิ กกองทุน 10 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

25,000

-

-

25,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ต.วังบ่อ

58,600

-

-

58,600

25,000 ประชาชนผูป้ ระกอบ
อาชี พทานาที่สมัคร
เข้าร่ วมโครงการ 15 คน
58,600 -เด็กและเยาวชน 50 คน
-ผูป้ กครอง 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

12 โครงการสื บทอดมรดกวัฒนธรรมทางดนตรี ไทย

ชมรมข้าราชการบานาญ

26,000

-

-

26,000

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

26,000 -เด็กและเยาวชน 30 คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1062)
13 โครงการทอผ้าไหมอีรี่
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4431)

รวม

13

โครงกำร

องค์ กร
ลาดยาว
ชมรมผูส้ ู งอายุต.แม่ปิน

13

องค์ กำร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

48,400

3,500

542,255

25,185

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-ประชาชนทัว่ ไป 10 คน
44,900 -ผูส้ ู งอายุ 8 คน
-สตรี 4 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 3 คน

-

44,900

-

517,070

517,070

102,200 นักเรี ยน 209 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

-

ภาคเหนื อ จังหวัดน่าน
1

2

3

4

5

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาเสริ มอาชี พเพือ่ สวัสดิการนักเรี ยน
พักนอน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0568)

มูลนิธิชยานันทมุนี

129,300

-

-

129,300

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1พ.ค. - 30ก.ย. 59

โครงการพัฒนาอาชี พตาบลหมดเมือง (การประดิษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 399/2553)
โครการพัฒนาอาชี พตาบลน้ าปาย (การประดิษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 076/2555)
โครงการเรี ยนรู้ ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 191/2555)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หมอเมือง

29,100

-

-

29,100

29,100 ตัวแทนสมาชิ กกองทุน
จานวน 65 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.น้ าปาย

29,400

-

-

29,400

29,400 สมาชิ กกองทุน 120 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ท้องถิ่น ต.ขึ่ง

60,750

-

-

60,750

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ธ.ค. 59

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริ มอาชี พกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลริ ม อาเภอท่าวังผา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0064/2553)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ริ ม

37,500

-

-

37,500

24,460 -เด็ก เยาวชน 10 คน
-ผูพ้ ิการ 5 คน
-ผูย้ ากไร้ 5 คน
-สมาชิ กกองทุน 31 คน
34,000 คณะกรรมการกองทุน
จานวน 35 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่
6

1
2

3

4

5

6

โครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริ มอาชี พกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลและ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 282/2554)
รวม
6
โครงกำร
เชิ งพื้นที่
โครงการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในการเป็ นประชาคมอาเซียน
โครงการสื บสานศิลปวัฒนธรรมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0835)
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการเครื อข่าย
ชมรมผูส้ ูงอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0007/2551)
โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพคณะกรรมการและ
สมาชิ กกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลตาลชุ ม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 069/2555)
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนกลุ่มรักษ์สนั ติสุข
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 188/2551)

โครงการถอดบทเรี ยนและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การ
พัฒนางานจิตอาสาระยะยาว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 001/2554)

องค์ กร
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.และ

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

53,500

-

339,550

-

89,000

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

53,500

-

339,550

-

-

89,000

111,500

-

-

111,500

สาขาสภาผูส้ ู งอายุ
แห่งประเทศไทย
ประจา จ.น่าน
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ตาลชุ ม

55,280

3,240

-

52,040

40,000

-

-

40,000

กลุ่มรักษ์สนั ติสุข

15,300

-

-

15,300

340,000

-

-

340,000

6

องค์ กำร

สนง.พมจ.น่าน
มูลนิธิจุมปี วนิ ดาภรณ์

กลุ่มมิตรแก้วสหายคา
วรนคร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

53,500 -ผูน้ าชุ มชน 10 คน
-สตรี 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 15 คน
-ประชาชน 20 คน
272,660

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

-

81,200 บุคคลากรในสานักงาน
พมจ.น่าน จานวน 38 คน
49,600 นักเรี ยนด้อยโอกาส
จานวน 100 คน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - ก.ย. 59

การศึกษา

การขับเคลื่อน

ก.ค. - ส.ค. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ต.ค. 59

52,040 ชมรมผูส้ ู งอายุ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

44,300 -คณะกรรมการ 28 คน
-สมาชิ กกองทุน 1,601
คน
15,300 -ที่ปรึ กษากองทุน 11 คน
-สมาชิ กกองทุน 168 คน
-ผูส้ ู งอายุ 12 คน
-เยาวชน 6 คน
-ผูพ้ ิการ 1 คน
-บุคคลทัว่ ไป 159 คน
100,000 -กลุ่มเครื อข่าย 70 คน
-สมาชิ กกลุ่ม 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

1เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ม.ค. 59 - ก.พ. 60
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่
7

8

9

โครงกำร
โครงการเพิม่ ศักยภาพคณะกรรมการและผูป้ ระสาน
งานกองทุนสวัสดิการชุ มชนตาบลยาบหัวนา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 447/2555)
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลแม่จริ ม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 081/2555)
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลชนแดน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 3108/2555)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลเรื อง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 394/2553)
รวม

10

โครงกำร

องค์ กร

26,200

26,200 คณะกรรมการ 29 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

-

23,700

23,700 สมาชิ กกองทุน 65 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

-

-

26,100

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

1 พ.ค. - มิ.ย. 59

28,900

-

-

28,900

26,100 -คณะกรรมการ 4 คน
-สมาชิ กกองทุน 20 คน
-ผูบ้ ริ หาร อพม.4 คน
-ผ่ายปกครอง 2 คน
28,900 คณะกรรมการ 30 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

1พ.ค. - มิ.ย. 59

755,980

3,240

-

752,740

งบขององค์ กร

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ยาบหัวนา

26,200

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.แม่จริ ม

23,700

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ชนแดน

26,100

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เรื อง

10

องค์ กำร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
1พ.ค. - 30 มิ.ย.59

ทั้งโครงกำร

องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

447,340

-

ภาคเหนื อ จังหวัดพิจิตร
1

2
3
4

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตเด็กผูด้ อ้ ยโอกาส
เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กทัว่ ไป
โครงการบริ หารจัดการศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชนและ
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
โครงการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้ า
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 236/2558)
โครงการสร้างงาน สร้างอาชี พ สร้างรายได้
สร้างสวัสดิการ ให้กบั สมาชิ กกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลหนองปล้อง

อบจ.พิจิตร

577,875

500,000

-

77,875

สานักงานคุมประพฤติ
จ.พิจิตร
ชมรมผูส้ ู งอายุต.วังกรด

168,600

13,500

-

155,100

38,500

-

-

38,500

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองปล้อง

53,000

-

-

53,000

77,875 เด็ก เยาวชนและเด็ก
กลุ่มเสี่ ยงติดบ้าน
ยาเสพติด รวม 150 คน
128,700 อาสาสมัครคุมประพฤติ
120 คน
38,500 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

53,000 สมาชิ กกองทุน 20 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มี.ค. - ส.ค.59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
มี.ค. - ก.ย. 59

60

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

5
6

1

2
3
4
5
6
7

โครงกำร
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 612/2554)
โครงการราวงย้อนยุคเพือ่ สุขภาพสัญจร
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 275/2554)
โครงการส่ งเสริ มอาชี พทาตะกร้ าเชื อกมัดฟาง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 315/2552)

รวม
6
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการฝึ กอบรมการซ่อมและบารุ งรักษาเครื่ องยนต์
ทางการเกษตร และการขยายกิ่งพันธ์มะนาว
โดยวิธี "เสี ยบยอด"
โครงการผูส้ ูงวัย ใจสานใจสายใยแห่งครอบครัว
โครงการผูท้ กั ษะชี วิต อบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
ฝึ กจิต ชี วิตเป็ นสุข (พาเด็กเข้าวัด)
โครงการเตรี ยมความพร้ อมผูส้ ูงอายุเดินหน้า
สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2559
โครงการลานธรรม ลานปัญญา
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
โครงการส่ งเสริ มและฝึ กอาชี พให้แก่ผสู ้ ู งอายุ
คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูว้ ่างงานในตาบลห้วยเกตุ

องค์ กร

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หัวดง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.คลองคูณ

6

องค์ กำร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

100,000

-

-

100,000

28,000

-

-

28,000

-

452,475

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

97,600 ประชาชนทุกเพศทุกวัย
จานวน 150 คน
28,000 -กลุ่มสตรี 5 คน
-ผูส้ ู งอายุ 5 คน
-คนพิการ 5 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 5 คน
-เด็กและเยาวชน 10 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ต.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

965,975

513,500

423,675

อบต.ปากทาง

62,200

20,000

-

42,200

60,000 กลุ่มเกษตรกร 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 59

อบต.เขาทราย
อบต.หนองปลาไหล

28,600
37,600

5,000
10,000

-

23,600
27,600

24,500 ผูส้ ู งอายุ 40 คน
30,000 เด็กและเยาวชน 60 คน

บริ การสังคม
การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59
มี.ค. - ก.ย. 59

อบต.วังกรด

24,600

1,000

-

23,600

21,100 ผูส้ ู งอายุ 80 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มี.ค. 59

ทต.หอไกร

59,650

8,000

-

51,650

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

ทต.หนองปล้อง
อบต.ห้วยเกตุ

65,535
40,000

19,000
10,000

-

46,535
30,000

40,000 -ผูบ้ ริ หารผูน้ าชุ มชน 120
เด็กและเยาวชน 65 คน
40,625 ผูส้ ู งอายุ 50 คน
29,000 -ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-คนพิการ 5 คน
-อาสาสมัครดูแล
คนพิการ 5 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
-ผูว้ ่างงาน 10 คน

บริ การสังคม
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค. - ก.ย. 59
มี.ค. - ก.ย. 59
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ที่

8

โครงกำร

โครงการศูนย์เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตผูส้ ูงอายุเทศบาล
ตาบลโพธิ์ ประทับช้าง
รวม

8

องค์ กร

อบต.โพธิ์ ประทับช้าง

โครงกำร

8

องค์ กำร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

98,150

48,000

416,335

121,000

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน

เสนอขอ

-

50,150

-

295,335

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

51,100 -ตัวแทนผูส้ ู งอายุ 95 คน
-อาสาสมัคร 38 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

296,325

ภาคเหนื อ จังหวัดพิษณุโลก
1

2

3
4
5

1
2

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครื อข่ายมิตรภาพ
บาบัดสู่การพัฒนาชุ มชนอย่างยัง่ ยืน อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายชมรมจิตอาสา
พัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุ โลก
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3296)
โครงการ "ห่วงใยครอบครัวแบบมีส่วนร่ วม"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1783)
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงวัยให้มีสุขภาพดี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4317)
โครงการฝึ กอบรมการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน
"รู ้ จกั เก็บออมแต่เยาว์วยั เมื่อเติบโตใหญ่
มีทุนสร้างครอบครัวที่มน่ั คง" ปี 2559
รวม
5
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการ "อยู่อย่างมีศกั ดิ์ศรี ทาความดีเพือ่ สังคม"
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0026/2552)
โครงการสานสองวัย เรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาแก้ไขปั ญหา
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

รพ.บางระกา

81,600

-

-

81,600

62,300 อาสาสมัคร 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

ชมรมจิตอาสาพัฒนา
สังคมจ.พิษณุ โลก

64,000

3,500

-

60,500

40,200 -คณะกรรมการ 15 คน
-ชมรมจิตอาสา 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - มิ.ย. 59

มูลนิธิบา้ นร่ มพระคุณ

66,400

7,100

-

59,300

บริ การสังคม

พัฒนระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ
จ.พิษณุ โลก
สนง.พมจ.พิษณุ โลก

10,550

-

-

10,550

54,800 -ครอบครัว 130 คน
-เด็กและเยาวชน 170คน
14,550 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

50,000

-

-

50,000

40,700 เด็กและเยาวชน 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

272,550

10,600

-

261,950

50,000

-

-

50,000

41,500 ผูป้ กครอง 130 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1มี.ค. - ส.ค. 59

51,095

1,100

-

49,995

46,785 -ผูส้ ู งอายุ 11 คน
-เด็ก 22 คน

ที่อยู่อาศัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

5

องค์ กำร

ชมรมเครื อข่ายผูส้ ู งอายุ
เทศบาลนครพิษณุ โลก
องค์กรสวัสดิการชุ มชน
ต.วังอิทก

-

212,550
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 814/2553)
3

โครงการนวดฝ่ าเท้า
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 516/2554)

4

โครงการฝึ กอาชี พการผูกผ้า และการจัดดอกไม้
ในงานรัฐพิธี และพิธีต่างๆ
โครงการฝึ กอบรมเพิม่ ประสิ ทธิภาพการดาเนิ นงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 324/2555)
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พผูย้ ากไร้ และ
ครอบครัวผูย้ ากไร้
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0335/2552)
โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุ ข
สาหรับผูม้ ีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0030/2552)
โครงการรักจริ ง รอไหว ใส่ ใจป้ องกันเอดส์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 517/2554)
โครงการ สามวัย สานใจ รักษ์วฒั นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0343/2552)

5

6

7

8
9

10 โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรแบบมีส่วนร่ วม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 1128/2552)

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

-คณะทางาน 15 คน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
มิ.ย. -ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
(เพือ่ นช่วยเพือ่ น)
ต.วังนกแอ่น
ทต.บางระกาเมืองใหม่

16,620

-

-

16,620

16,600 ผูท้ ี่สนใจ 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

45,450

1,000

-

44,450

38,650 กลุ่มสตรี 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย.- 31ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.วังโพรง

10,050

-

-

10,050

10,050 คณะกรรมการ 40 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

มี.ค. -ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ท้องถิ่นต.ไทรย้อย

33,295

-

-

33,295

32,100 ผูย้ ากไร้ 40 ครัวเรื อน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เนิ นมะปราง

47,450

-

-

47,450

42,275 ผูม้ ีภาวะพึ่งพิง 40 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
เครื อข่ายต.เนิ นเพิม่
ศูนย์การเรี ยนรู ้ เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพชุ มชน

50,000

-

-

50,000

49,480 เด็กและเยาวชน 152 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

126,000

6,000

-

120,000

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

50,000

-

-

50,000

66,700 -เด็กและเยาวชน 100คน
-แม่บา้ น พ่อบ้าน 15 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ภาคีที่เกี่ยวข้อง 10 คน
-ตัวแทนสภาเด็ก 10 คน
41,250 -เด็กและเยาวชน 100คน
-แม่บา้ น พ่อบ้าน 15 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ภาคีที่เกี่ยวข้อง 10 คน
-ตัวแทนสภาเด็ก 10 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. -31 ส.ค.59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ออมวันละ 1 บาท
เครื อข่ายต.นครไทย
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ที่

โครงกำร

11 โครงการจิตอาสาดูแลคนพิการ (กลุ่มผูป้ ่ วยติดเตียง)
และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 400/2557)
12 โครงการส่ งเสริ มอาชี พ หลักสู ตรการทาดอกไม้
จันทน์ ตาบลเนินกุ่มวัดตายม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 402/2557)
13 โครงการสร้างเสริ มนิสยั รักการอ่าน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3705)
14 โครงการ "ค่ายสายใยครอบครัว (family camp)
พัฒนาทักษะการสื่อสารเอความสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4315)
15 โครงการเด็กพิษณุ โลกขอเปลี่ยน

รวม

15

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.บึงระมาณ

45,000

-

-

45,000

41,600 -คนพิการ 56 คน
-ผูส้ ู งอายุ 44 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.เนิ นกุ่ม

50,000

-

-

50,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

ชมรมจิตอาสาราชประชา
สมาสัย ทต.วงฆ้อง
สานักข่าวเด็กและ
เยาวชน 9 จ. ภูมิภาค
เหนื อตอนล่าง

54,898

-

-

54,898

41,300 -ประชาชนทัว่ ไป 30 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-เด็กและเยาวชน 100คน
40,000 นักเรี ยน 67 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1มิ.ย.- 31ส.ค.59

56,100

2,500

-

53,600

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

สานักงานวัฒนธรรม
จ.พิษณุ โลก

39,200

-

-

39,200

50,000 -ครอบครัว 40 คน
-เครื อข่าย 5 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน
-เด็กและเยาวชน 5 คน
39,160 25 ครอบครัว รวม 75 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59

725,158

10,600

-

714,558

597,450

-

158,900

158,900 50 ครอบครัวๆ ละ 3 คน
รวม 150 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

-

158,900

158,900

-

103,970

103,970 -กลุ่มแม่บา้ น สตรี 15คน
-ประชาชน 15 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

15

องค์ กำร

-

ภาคเหนื อ จังหวัดเพชรบูรณ์
1

1

เชิงประเด็น
โครงการสร้างเครื อข่ายครอบครัวอบอุ่น
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4198)
รวม
1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการอบรมอาชี พกระเป๋ าผ้าด้นมือ
(กระเป๋ าผ้าแฮนด์เมด) ประจาปี 2559

ชมรมใจใสใจสบาย

1

องค์ กำร

อบต.วังท่าดี

173,900

15,000

173,900

15,000

130,520

26,550

-
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

ยุทธศำสตร์

64,700 -เด็กและเยาวชน 25 คน
-ผูป้ กครอง 25 คน
-เจ้าหน้าที่ 15 คน
81,900 เด็กและเยาวชน 50 คน

นันทนาการ

การขับเคลื่อน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - พ.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - พ.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

28 - 29 ก.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

5 - 9 ก.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.ย. 59

นันทนาการ
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ต.ค. 59
ส.ค. - ต.ค. 59

กลุ่มเป้ ำหมำย

2

โครงการเสริ มสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิง
และชายในครอบครัว

อบต.ปากดุก

80,900

16,200

3

โครงการต้นกล้ายุวชน อนาคตคนหนองไผ่
(ถนนนี้เพือ่ น้องสู่อาชี พ)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 136/2557)
โครงการสานใจ สานสายใย รวมพลังใจสู่ชุมชน
หนึ่งใจเดียวกัน เพือ่ ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์
และผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่บา้ น

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.หนองไผ่

84,900

3,000

-

81,900

อบต.หนองแม่นา

45,300

9,300

-

36,000

5

โครงการลดช่องว่างระหว่างวัยผูส้ ูงอายุกบั เด็ก

อบต.ปากดุก

88,676

17,900

-

70,776

6

โครงการฝึ กทักษะอาชี พให้กบั นักเรี ยนที่มี
ความต้องการพิเศษและนักเรี ยนยากจน
โครงการฝึ กทักษะในการดูแลผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
ตาบลพุทธบาท

ร.ร.อนุบาลหนองไผ่

115,000

25,000

-

90,000

อบต.พุทธบาท

112,500

22,500

-

90,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.บ่อไทย

24,000

1,000

-

23,000

36,000 -ผูส้ ู งอายุ 34 คน
-ผูพ้ ิการ 15 คน
-ผูป้ ่ วยเอดส์ 2 คน
-ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง 9 คน
70,776 -เด็กและเยาวชน 25 คน
-ผูป้ กครอง 25 คน
-เจ้าหน้าที่ 15 คน
90,000 -นักเรี ยนพิเศษและ
ยากจน จานวน 90 คน
90,000 -เด็กและเยาวชน 40 คน
-ผูส้ ู งอายุ 40 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 40 คน
-ผูพ้ ิการ 40 คน
23,000 คณะกรรมการ 33 คน

ร.ร.บ้านซับวาริ นทร์
ร.ร.บ้านพงษ์เพชรอณุ สรณ์
9 องค์ กำร

48,500
70,900

11,000
12,500

-

37,500
58,400

37,500 นักเรี ยนและเยาวชน 45
58,400 นักเรี ยนและเยาวชน 98

801,196

144,950

-

656,246

4

7

8

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลบ่อไทย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 305/2555)
9 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กด้วยศิลปะ
10 โครงการฝึ กทักษะวิชาชี พการเพาะเห็ด
รวม

10

โครงกำร

-

ภาคเหนื อ จังหวัดแพร่

64,700

สำขำสวัสดิกำร

อนุมัติ

656,246
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ที่

1

2

1

2
3

4

5

6

โครงกำร
เชิงประเด็น
โครงการมรดกทางวัฒนธรรมนาสุ ขภาพ
เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชิ นี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 511)
โครงการอบรม "เยาวชนไทยในปี 59" จังหวัดแพร่
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1748)

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สมาคมส่งเสริ ม
วัฒนธรรมหญิงจ.แพร่

185,000

5,000

-

180,000

มูลนิธิอาสาส่องทาง
สร้างชี วิตจ.แพร่

90,200

5,000

-

85,200

องค์ กำร

275,200

10,000

-

265,200

อบต.ตาหนักธรรม

93,900

2,000

-

91,900

โครงการส่ งเสริ มอาชี พการเพาะเห็ดฟางในตะกร้ า
กลุ่มผูส้ ูงอายุตาบลแม่พงุ
โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาน้ าพริ กลาบ

อบต.แม่พงุ

31,400

5,000

-

26,400

อบต.แม่เกิ่ง

20,745

5,000

-

15,745

โครงการฝึ กอบรมอาชี พการถนอนอาหาร
(แหนมหมูและไข่เค็ม)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 175/2558)
โครงการฝึ กอาชี พพัฒนาคุณภาพชี วิต
(การเพาะเห็ดนางฟ้า) โรงเรี ยนบ้านร่ องเสี้ ยว

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บ้านปง

32,995

5,000

-

27,995

ร.ร.บ้านร่ องเสี้ ยว
(รัฐราษฎร์ ผดุงวิทย์)

27,120

5,000

-

22,120

โครงการเสริ มสร้างร่ างกายแข็งแรงด้วยลานสุ ขภาพ

กองทุนสวัสดิการชุ มชน

19,300

5,000

-

14,300

รวม 2
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยการมีส่วนร่ วม
ของประชารัฐ

2

-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59

91,900 -แกนนาผูส้ ู งอายุ 50 คน
-คณะผูบ้ ริ หาร/
กลุ่มอสม. ผูใ้ หญ่บา้ น/
กานัน 35 คน
-แกนนาสภาเด็กและ
เยาวชน 50 คน
26,400 ผูส้ ู งอายุ 40 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

25 พ.ค. 59

15,745 -สตรี แม่บา้ น 20 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 20 คน
-คณะกรรมการ 6 คน
27,995 คณะกรรมการและ
สมาชิ กกองทุน 70 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

10 - 11 พ.ค. 59

22,120 -นักเรี ยน 22 คน
-ผูป้ กครอง 22 คน
-ครู 22 คน
14,300 -เด็กและเยาวชน 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

16พ.ค.-30ต.ค.59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

9 ก.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

180,000 -สตรี 30 คน
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-เด็กและเยาวชน 20 คน
85,200 -นักเรี ยน 300 คน
-คณะวิทยากรและครู
ผูค้ วบคุม 10 คน
265,200
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ประจาปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 327/2555)

ต.ป่ าแดง

โครงการเครื อข่ายเด็กและเยาวชนอาสาดูแล
ผูส้ ูงอายุ
โครงการโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลบ้านปิ น

อบต.หัวเมือง

26,850

5,000

-

21,850

21,850 เด็กและเยาวชน 65 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ก.พ. - ส.ค. 59

ทต.แม่ปิน

31,200

5,000

-

26,200

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

โครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์เมืองคัมภีร์
ธัมม์โบราณวัดสูงเม่น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 063/2554)
10 โครงการส่ งเสริ มการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11 โครงการพัฒนาศักยภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
และผูด้ อ้ ยโอกาส
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 566/2554)
12 โครงการส่ งเสริ มทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส

กองทุนสวัสดิการ
ประชาชนในพื้นที่
ทต.สู งเม่น
ร.ร.บ้านแป้น
(รัฐราษฎร์ วิทยา)
กองทุนสัจจะสวัสดิการ
ชุมชนต.บ้านหมุน

37,450

5,500

-

31,950

26,200 -ผูน้ าชุ มชน/อาสาสมัคร
ผูท้ รงคุณวุฒิ 70 คน
-ผูส้ ู งอายุ 150 คน
31,950 -เยาวชน 30 คน
-ประชาชนที่สนใจ 30

การศึกษา

เสริ มพลัง

ม.ค. - เม.ย. 59

30,200

4,000

-

26,200

26,200 นักเรี ยน 52 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

16พ.ค.-30ก.ย.59

44,700

5,000

-

39,700

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59

ทต.ห้วยหม้าย

54,800

5,000

-

49,800

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1 - 15 ก.ค. 59

13 โครงการสานศิลป์ ถิ่นล้านนาจากสูงวัยสู่วยั ใส

อบต.เหมืองหม้อ

65,640

5,000

-

60,640

39,700 -ผูส้ ู งอายุ 80 คน
-คนพิการ 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
49,800 -ผูส้ ู งอายุ 80 คน
-คนพิการ 20 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 20 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 10 คน
60,640 -เด็กและเยาวชน 82 คน
-ผูส้ ู งอายุ 2 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

9 - 12 เม.ย. 59

516,300

61,500

-

454,800

7
8

9

รวม

13

โครงกำร

13

-ประชาชนผูม้ ีภาวะ
เสี่ ยงต่อปั ญหาสุ ขภาพ30
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน

องค์ กำร

-

ภาคเหนื อ จังหวัดพะเยา
เชิงพื้นที่

454,800
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ที่
1

2

โครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนกับจิตอาสา

โครงการอบรมดนตรี องั กะลุงเพือ่ สุขภาพผูส้ ู งอายุ
ตาบลเชี ยงแรง
3 โครงการส่ งเสริ มสุขภาพและธรรมะผูส้ ูงวัย
ใจเบิกบาน
4 โครงการดนตรี บาบัด "อังกะลุง"
5 โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต/โรคไต
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 252/2555)
6 โครงการพัฒนาศักยภาพดูแลสุขภาพผูส้ ู งอายุ
ในชุมชนตาบลเชี ยงแรง ประจาปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 250/2555)
7 โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาไม้กวาดให้กบั
ผูส้ ูงอายุในชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 466/2554)
8 โครงการฝึ กอบรมจักสานไม้ไผ่เพือ่ เพิม่ รายได้
ในครอบครัวสตรี ตาบลพระธาตุขิงแกง
9 โครงการสร้างเสริ มสุขภาพเพือ่ ป้องกันโรคมะเร็ ง
ปากมดลูกแก่หญิงติดเชื้อ HIV จังหวัดพะเยา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1326)
10 โครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น
รักษ์บา้ นเกิด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4189)
11 โครงการส่ งเสริ มสวัสดิการชุมชนตาบลขุนควร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

87,600

87,600 เด็กและเยาวชนที่มี
พฤติกรรมติดเกมส์
ขับรถเร็ ว มัว่ สุ มทางเพศ
และสารเสพติด 60 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - พ.ค. 59

-

53,200

53,200 ผูส้ ู งอายุ 120 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

11 - 13 ก.ค. 59

3,000

-

42,100

42,100 ผูส้ ู งอายุ 120 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

27 - 28 เม.ย. 59

81,250
34,500

27,750
-

-

53,500
34,500

นันทนาการ
สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

25 - 29 ก.ค. 59
28 - 29 เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เชี ยงแรง

35,200

-

-

35,200

53,500 ผูส้ ู งอายุ 50 คน
34,500 สมาชิ กกองทุนกลุ่มเสี่ ยง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิ ต โรคไต 100 คน
35,200 อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
จานวน 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

31 มี.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.แม่ลาว

55,000

-

-

55,000

55,000 ผูส้ ู งอายุ 140 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.พระธาตุขิงแกง
เครื อข่ายผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์จ.พะเยา

57,450

-

-

57,450

57,450 -สตรี 45 คน
-คณะกรรมการ 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

85,720

-

-

85,720

85,720 กลุ่มผูห้ ญิงที่ติดเชื้ อ 90คน

ชมรมพัฒนาสื่ อท้องถิ่น
จ.พะเยา

36,550

-

-

36,550

36,550 -เด็กและเยาวชน 20 คน
-ครู ผดู ้ ูแล 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

28 - 29 พ.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน

50,000

-

-

50,000

50,000 กลุ่มสตรี ที่มีรายได้นอ้ ย

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

รพ.ส่ งเสริ มสุขภาพ
ต.บ้านถ้ า

87,600

-

อบต.เชี ยงแรง

56,200

3,000

ทต.ห้วยข้าวก่า

45,100

อบต.บ้านปิ น
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ป่ าแฝก

องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

เม.ย. - ก.ค. 59

68

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 90/2553)
12 โครงการด้วยรักและห่วงใยผูส้ ู งวัยใส่ ใจสุ ขภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1984)

ต.ขุนควร
มูลนิธิพระปั ญญา
ประชาราษฎร์ ภูกามยาว

64,000

14,000

-

50,000

จานวน 60 คน
50,000 ผูส้ ู งอายุ 180 คน

13 โครงการสื บสานภูมิปัญญานวดแบบไทย
ด้วยน้ ามันสมุนไพร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4307)
14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการเพือ่ จัดทา
แผนคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุอาเภอภูซาง

องค์กรฮักบ้านเกิดพะเยา

40,000

-

-

40,000

40,000 สตรี ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย 20คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1 - 10 พ.ค.59

ชมรมผูส้ ู งอายุอ.ภูซาง

39,180

-

-

39,180

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

28 เม.ย. 59

767,750

47,750

-

720,000

39,180 -ประธาน/เลขานุการ
59 หมู่บา้ น รวม 118 คน
-คณะกรรมการ 131 คน
720,000

รวม

14

โครงกำร

14

องค์ กำร

-

ภาคเหนื อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1

2

3

4

เชิงประเด็น
โครงการเสริ มความพร้อม ครอบครัว ชุ มชน เข้าสู่
วัยสังคมผูส้ ูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 351)
โครงการส่ งเสริ มเครื อข่าย อพม.เตรี ยมความพร้อม
รับมือสภาวะเร่ งด่วนทางสังคม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1958)
โครงการค่ายครอบครัวล้อมรัก
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1960)
โครงการพัฒนาความมัน่ คงทางอาหาร เพือ่ ส่ งเสริ ม
สุขภาวะ ของชุมชนลาหู่ ในพื้นที่อาเภอปาย
จังหวัดแม่อ่องสอน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2404)

ชมรมผูส้ ู งอายุ
จ.แม่ฮ่องสอน

159,500

17,200

-

142,300

142,300 ครอบครัว 350 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

กลุ่มอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ จ.แม่ฮ่องสอน
ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.แม่นาเติง

196,650

-

-

196,650

189,900 อาสาสมัคร 270 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - พ.ค. 59

109,800

18,000

-

91,800

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

เครื อข่ายชุ มชนปาย
ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

116,100

-

-

116,100

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

82,100 -ครอบครัว 30 ครอบครัว
จานวน 90 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
88,400 -ตัวแทนของชาวบ้าน
50 คน
-เด็กและเยาวชน 50 คน
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ที่

38,000

37,700 แกนนาชุมชน 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

-

30,000

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

7 - 8 เม.ย. 59

-

-

49,650

30,000 -เยาวชน 10 คน
-ผูน้ าชุ มชน 10 คน
-คนพิการ 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-กรรมการ 10 คน
30,700 สมาชิ กชุมชน 60 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - พ.ค. 59

33,124

-

-

33,124

31,200 -คณะกรรมการ 12 คน
-ประชาชนที่สนใจ 92

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

เม.ย. - มิ.ย. 59

732,824

35,200

-

697,624

ทม.แม่ฮ่องสอน

21,400

1,000

-

20,400

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - พ.ค. 59

อบต.เมืองแปง

24,400

4,000

-

20,400

24,800 อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
จานวน 30 คน
30,900 สตรี 80 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

อบต.ปางมะผ้า

33,440

1,000

-

32,440

32,000 สมาชิ กกองทุน 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - พ.ค. 59

อบต.แม่กิ๊

56,100

6,000

-

50,100

50,100 -ผูน้ าชุ มชน 25 คน
-เด็กนักรี ยน 20 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

5

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนากองบุญสวัสดิการ
ชุมชนตาบลจองคา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 643/2555)

กองบุญสวัสดิการชุ มชน
ต.จองคา

38,000

-

6

โครงการฝึ กอบรมให้ความรู้ สมาชิ กกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลหมอกจาแป่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 557/2557)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หมอกจาแป่

30,000

-

7

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 068/2558)
โครงการอบรมให้ความรู ้ เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตาบลแม่ยวมน้อย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 051/2558)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.แม่ฮ้ ี
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.แม่ยวม

49,650

8

1
2
3

4

รวม
8
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
ตาบลจองคา
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกาเนิด
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิ กกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลปางมะผ้า
งบเชิงพื้นทีเ่ พิ่มเติม
โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตาบลแม่กิ๊

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - ส.ค. 59

โครงกำร

8

องค์ กำร

องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

632,300

70

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-กลุ่มสตรี 20 คน
60,600 -เยาวชน 40 คน
-กลุ่มสตรี 40 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 20 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

5

โครงการให้ความรู ้ การทาบัญชี ครัวเรื อนให้กบั
ครอบครัวกลุ่มสตรี ตก๊ ตาเปเปอร์ มาเช่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 593/2552)

กลุ่มสตรี ตก๊ ตาเปเปอร์
มาเช่

67,000

-

-

67,000

6

โครงการให้ความรู ้ และสร้ างความเข้าใจเพือ่ ขยาย
ฐานสมาชิ กกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่ยวม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 275/2556)
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิ ก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลขุนยวม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 052/2558)
รวม
7
โครงกำร

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.แม่ยวม

66,950

-

-

66,950

85,500 แกนนาชุมชน 650 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

เม.ย. - มิ.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ขุมยวม

47,300

-

-

47,300

47,300 -คณะกรรมการ 100 คน
-สมาชิ กกองทุน 100 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - มิ.ย. 59

316,590

12,000

-

304,590

331,200

24,800

130,000

130,000 ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่มี
พฤติกรรมสู บบุหรี่ 992
คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. - 30ก.ย.59

80,000

1,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. - 30ก.ย.59

104,800

131,000

8,000

55,000

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

1เม.ย. - 30ก.ย.59

7

7

องค์ กำร

-

ภาคเหนื อ จังหวัดลาปาง
1

2

1

เชิงประเด็น
โครงการบาบัดผูส้ ูบบุหรี่ เชิ งรุ กในชุมชน เพิม่ คุณภาพ รพ.เถิน
ชี วิตผุป้ ่ วยโรคเรื้ อรังในพื้นที่อาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง

โครงการฝึ กอบรมอาชี พการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
ตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม 2 โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการคนแม่ถอดร่ วมเตือนภัยทางสังคม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4435)

159,600

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจา จ.ลาปาง
2

องค์ กำร

กลุ่มอาสาสมัครพัฒนา
สังคมชุมชน จ.ลาปาง

100,390

259,990
63,000

4,800 -เครื อข่ายสวัส
ดิการชุ มชน
อ.เถิน
-บุคลากร
สาธารณสุ ข
19,390 เครื อข่าย
ผูป้ กครอง
คนพิการ
24,190
-

อบต.แม่ถอด

80,000 -ผูพ้ ิการ 10 คน
-ผูป้ กครอง 30 คน
210,000
55,000 -เด็ก เยาวชน 34 คน
-สตรี 34 คน
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

2

โครงการฝึ กอบรมอาชี พถักกระเป๋ าด้ายเชื อก
ของกลุ่มสตรี ตาบลทุง่ งาม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 709/2557)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.ทุง่ งาม

75,700

-

ทต.ทุง่ งาม

4,000

71,700

-ผูส้ ู งอายุ 36 คน
-แกนนาชุมชน 104 คน
71,700 สตรี 50 คน

3

โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนของกลุ่มผูส้ ู งอายุ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลปงเตา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 292/2558)
โครงการส่ งเสริ มอาชี พประชาชนเพือ่ ให้เข้าถึง
สวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
สันดอนแก้ว

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ปงเตา

65,500

-

อบต.ปงเตา

7,000

58,500

58,500 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สันดอนแก้ว

100,500

-

ทต.สิ ริราช

9,000

91,500

3,000

121,500

-

97,000

4

5
6
7

8

โครงการพัฒนาทักษะเพือ่ เสริ มสร้ างอาชี พผูส้ ู งอายุ อบต.บ้านหวด
ตาบลบ้านหวด
โครงการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุตาบลไหล่หิน ทต.ไหล่หิน
โครงการพัฒนาศัยภาพสมาชิ ก กลุ่มครอบครัว
อาสาเกษตรอินทรี ยต์ าบลบ้านเอื้อม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 35/2552)
โครงการชุมชนนาก่วมใต้จดั การขยะให้เป็ นทุน
พัฒนาชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 63/2552)
รวม
8
โครงกำร

132,200
109,000

7,700 รพ.สต.
บ้านหวด
12,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บ้านเอื้อม

56,000

6,000

-

50,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
เทศบาลนครลาปางเขต 4

61,300

5,000

-

56,300

663,200

30,700

31,000

601,500

8

องค์ กำร

-

90,000 -ประชาชน 50 คน
-ผูต้ ิดเชื อ HIV 2 คน
-ครอบครัวผูไ้ ด้รับผล
กระทบจาก HIV 1 คน
-คนยากจน 25 คน
-คนทัว่ ไป 5 คน
121,500 -นักเรี ยน 50 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 10 คน
97,000 -แกนนาชุมชน 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ 100 คน
50,000 ครอบครัวอาสา 45 คน

56,300 ชุ มชนนาก่วมใต้
จานวน 45 ครัวเรื อน
600,000

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. - 30ก.ย.59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. - 30ก.ย.59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. - 30ก.ย.59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. - 30ก.ย.59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. - 30ก.ย.59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

1เม.ย.- 30ธ.ค.59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย.- 30ธ.ค.59
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ภาคเหนื อ จังหวัดลาพูน
1

2

3

4

5

6

เชิงประเด็น
โครงการกักเก็บน้ าไว้ใช้ของชุมชนตาบลดงดา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 955/2552)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ดงดา

88,380

42,880

-

45,500

45,500 -กลุ่มแกนนาผูใ้ ช้น้ า 30
-เด็กและเยาวชน 20 คน
-แรงงานนอกระบบใน
พื้นที่ ต.ดงดา 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพคณะกรรมการชมรม
สตรี อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4063)
โครงการลดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรในพื้นที่
ตาบลศรี เตี้ย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 492/2557)

ชมรมสตรี อ.ลี้

50,700

-

-

50,700

50,700 กลุ่มสตรี อ.ลี้ 200 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - มิ.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ศรี เตี้ย

100,150

-

62,150

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

โครงการการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ภาคประชาสังคมจังหวัดลาพูน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4064)
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลาพูน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 212/2558)
โครงการสมัชชาผูส้ ูงอายุจงั หวัดลาพูน ปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4060)

ศูนย์ป้องกันยาเสพติด
ภาคประชาสังคม
จ.ลาพูน
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทม.ลาพูน

60,000

-

-

60,000

62,150 -สมาชิ กกองทุน 70 คน
-อสม. 10 คน
-สภาเด็กและเยาวชน 20
-คณะกรรมการ 25 คน
-ผูน้ าชุ มชน 20 คน
60,000 เครื อข่ายภาค
ประชาสังคม 50 คน

บริ การสังคม

สร้ างความเข้มแข็ง

พ.ค. - ก.ค. 59

58,750

-

-

58,750

58,750 -คณะกรรมการ 22 คน
-สมาชิ กกองทุน 23 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

เม.ย. - มิ.ย. 59

สาขาสมาคมสภา
ผูส้ ู งอายุแห่งประเทสไทย
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนี ประจา

200,000

-

-

200,000

200,000 -ผูแ้ ทนผูส้ ู งอายุ 228 คน
-คณะกรรมการ 14 คน
-คณะกรรมการสตรี 9
-สภาเด็กและเยาวชน 8
-คณะกรรมการ-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

38,000.00
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

จ.ลาพูน

7

โครงการแกนนาเยาวชนด้านสุ ขภาวะและอนามัย
เจริ ญพันธุ์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4395)
รวม

1

7

โครงกำร

เชิงพื้นที่
โครงการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสานดนตรี พ้นื เมืองเด็ก
และเยาวชนตาบลป่ าไผ่
รวม

1

โครงกำร

ศูนย์พฒั นาคุณธรรม
วัดแม่สารป่ าขาม

7

องค์ กำร

ทต.ป่ าไผ่

1

องค์ กร

192,900

-

750,880

80,880

60,000

10,000

60,000

10,000

-

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-

192,900

ภูมิปัญญา 5 คน
-คณะกรรมการผูส้ ู งอายุ
จานวน 36 คน
192,900 เยาวชน 385 คน

-

670,000

670,000

-

50,000

50,000 เด็กและเยาวชน 60 คน

-

50,000

50,000

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

1พ.ค. - 31ก.ค. 59

ภาคเหนื อ จังหวัดสุโขทัย
1

1

2

เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการป้ องกันและ
คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาความรุ นแรงในครอบครัว
ตาบลขยายผล
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1862)

สมาคมอาสาพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จ.สุโขทัย

รวม 1
โครงกำร
1 องค์ กำร
เชิงพื้นที่
โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทา อบต.ป่ าแฝก
ความรุ นแรงในครอบครัวและสังคมระดับหมู่บา้ น
โดยภาคีเครื อข่าย
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตและ
อบต.ไกรนอก

290,600

-

-

290,600

145,300 อาสาสมัคร 270 คน

290,600

-

-

290,600

145,300

105,900

6,000

-

99,900

99,900 ตัวแทนภาคประชาชน
9 หมู่บา้ น รวม 50 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

เม.ย. - ก.ย. 59

92,600

5,000

-

87,600

77,600 ผูส้ ู งอายุ 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - พ.ค. 59

-
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ที่

3
4

5

โครงกำร

องค์ กร

ความเป็ นอยู่ของผูส้ ูงอายุตาบลไกรนอก ประจาปี
2559
โครงการฝึ กอบรมทาปุ๋ ยชี วภาพ (ปุ๋ ยฮอร์ โมนไข่
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
ปุ๋ ยฮอร์ โมนนม
โครงการส่ งเสริ มอาชี พเพาะและขยายพันธุ์ไม้
อบต.หนองหญ้าปล้อง
ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวของผูด้ อ้ ยโอกาส
ทุกประเภทในตาบลหนองหญ้าปล้อง
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ปี ที่ 2
อบต.ป่ างิ้ว

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 59

37,365

5,200

-

32,165

84,100

10,000

-

74,100

29,350 เกษตรกรหมู่ 1 - 9 รวม
50 คน
74,100 ผูด้ อ้ ยโอกาส 50 คน

72,750

10,000

-

62,750

31,650 เด็กและเยาวชน 60 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มี.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มิ.ย. - ส.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

6

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ นแรง
ต่อสตรี และบุคคลในครอบครัว

อบต.ทับผึ้ง

64,850

10,750

-

54,100

7

โครงการเด็กเยาวชนห่างสิ่งเสพติด หันมาออก
กาลังกาย
โครงการส่ งเสริ มเด็กและเยาวชนเรี ยนรู ้ รักษ์
ท้องถิ่น ปี ที่ 2
โครงการครอบครัวสุขสันต์ ชุ มชนเข้มแข็ง ปี 3

อบต.น้ าขุม

48,860

10,000

-

38,860

54,100 -ผูน้ าชุ มชน 25 คน
-สตรี 25 คน
-อาสาสมัคร 25 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 25 คน
38,500 เด็ก เยาวชน 110 คน

ทม.บางขลัง

109,000

25,000

-

84,000

84,000 เด็กและเยาวชน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

ทต.บ้านกล้วย

118,000

29,500

-

88,500

88,500 16 ครอบครัวๆ ละ 3 คน
รวม 48 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ค. 59

733,425

111,450

-

621,975

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

8
9

รวม

9

โครงกำร

9

องค์ กำร

-

577,700

ภาคเหนื อ จังหวัดอุตรดิตถ์
1

เชิงประเด็น
โครงการอบรมบทบาทและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์

ตารวจภูธรจ.อุตรดิตถ์

68,160

-

-

68,160

68,160 -ตารวจชุ ดปราบปราม
ยาเสพติด 15 คน
-ครู ที่รับผิดชอบงาน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

สร้ างความเข้มแข็ง

ก.พ. - ก.ย. 59

ด้านยาเสพติด 30 คน
-ตารวจประสานงาน
ประจาร.ร. 30 คน
-ผูป้ กครองนักเรี ยน 30
-ผูน้ าชุ มชน 30 คน

1

รวม
1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการสร้างพลังใจให้ชีวิต

1

องค์ กำร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

68,160

-

-

68,160

157,300

-

-

157,300

2

โครงการเสริ มสร้างความรู ้ ดูแลสุ ขภาพจิต
ครอบครัวดี ชี วีมีความสุข ประจาปี 2559

ทต.ตรอน

51,450

2,000

-

49,450

3

โครงการฝึ กอบรมการทาน้ าพริ กแกงสาเร็ จรู ป
ให้กบั กลุ่มสตรี แม่บา้ นตาบลแสนตอ
โครงการชุมชนอุ่นรัก สานสัมพันธ์ครอบครัว

อบต.แสนตอ

45,600

1,500

-

44,100

อบต.คอรุ ม

59,300

9,100

-

50,200

โครงการค่ายครอบครัว รั้ วชี วิตต้านวิกฤต ภัยสังคม
รุ่ นที่ 3

อบต.ท่ามะเฟื อง

96,000

24,900

-

71,100

4

5

68,160
157,300 -กลุ่มอายุ 12 - 18 ปี
จานวน 140 คน
-ผูป้ กครอง 140 คน
49,450 -ผูน้ าชุ มชน 50 คน
-ครอบครัวของคนพิการ
20 ครอบครัว
-ครอบครัวเด็กและ
เยาวชนมีภาวะเสี่ ยง
ในการเกิดปั ญหาสังคม
10 ครอบครัว
-ครอบครัวผูส้ ู งอายุ
ที่เป็ นผูป้ ่ วยเรื้ อรัง 50
ครอบครัว รวม 210 คน
44,100 กลุ่มสตรี 50 คน
50,200 ครอบครัวเสี่ ยง 12
หมู่บา้ น 36 ครอบครัว
จานวน 108 คน
71,100 30 ครอบครัวๆ ละ 2 คน
รวม 60 คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

กลุ่มเป้ ำหมำย

ยุทธศำสตร์

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
พ.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

โครงการนาขุมร่ วมใจป้ องกันปั ญหาความรุ นแรง
ในครอบครัว ปี 2559

อบต.นาขุม

69,000

5,000

7

โครงการชุมชนรักสุขภาพ รักปั่น รักษ์สิ่งแวดล้อม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 199/2555)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.น้ าไคร้

35,200

3,000

-

32,200

8

โครงการพัฒนาสุขภาพผูส้ ู งวัยใส่ใจดูแลตนเอง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1143)

ชมรมข้าราบการครู
บานาญจ.อุตรดิตถ์

43,100

-

-

43,100

43,100 ข้าราชการครู บานาญ
100 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

สมาคมกานันผูใ้ หญ่บา้ น
จ.อุตรดิตถ์

73,120

-

-

73,120

73,120 เด็กและเยาวชน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

เครื อข่ายผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์จ.อุตรดิตถ์

67,270

-

-

67,270

67,270 เยาวชน 3 ร.ร.ๆละ 60
คน รวม 180 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

ชมรมข้าราชการบานาญ
มณฑลทหารบกที่ 35

57,470

6,370

-

51,100

51,100 ครอบครัวในชุมชน
จานวน 80 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ส.ค. 59

754,810

51,870

-

702,940

โครงการเพิม่ ศักยภาพเยาวชนหมู่บา้ น/ชุมชน
ป้องกันยาเสพติด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3487)
10 โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการป้องกันเยาวชน
ในสถานศึกษา และการลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
ต่อผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2039)
งบเชิงพื้นทีเ่ พิ่มเติม
11 โครงการหัตถกรรมสร้างงานฝี มือเพิม่ รายได้
ในครัวเรื อนของผูส้ ูงอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3796)
รวม

11

โครงกำร

11

องค์ กำร

-

ภาคเหนื อ จังหวัดอุทยั ธานี
เชิงพื้นที่

64,000 -ประชาชน 25 คน
-ครอบครัวกลุ่มเสี่ ยง
25 คน
32,200 -เด็กและเยาวชน 33
-ผูน้ าชุ มชน 33 คน
-ประชาชน 34 คน

สำขำสวัสดิกำร

6

9

64,000

อนุมัติ

702,940
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่
1

2

3

4

5

6

7
8

โครงกำร
โครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(แม่น้ าสะแกกรัง)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2295)
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3863)

โครงการเสริ มสร้างอาชี พและพัฒนาคุณภาพชี วิต
ผูส้ ูงอายุ ตาบลโคกหม้อ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4088)

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลพลวงสองนาง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 020/2556)
โครงการพัฒนาสุขภาวะของผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบล
หนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 301/2555)
โครงการสร้างเครื อข่ายดูแลผูส้ ูงวัย ใส่ ใจ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและคนไร้ ที่พ่ งึ ในกองทุนฯ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 199/2558)
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พแก่ประชาชน
ตาบลเขาขี้ฝอย (หลักสู ตรทาซาลาเปา)
โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาและองค์กรเครื อข่ายในชุมชน
ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทาผิด
ของเด็กและเยาวชน

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

กองทุนมากวงศ์ - บูแชท์

100,400

4,000

96,400

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนเพือ่ ต.หนองไผ่
แบน ต.โนนเหล็ก
ต.ทุง่ ใหญ่
ชมรมผูส้ ู งอายุต.โคกหม้อ

118,000

2,000

-

116,000

60,600

3,000

-

57,600

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

69,400 -นักเรี ยน 50 คน
-วิทยากร คณะทางาน
จานวน 10 คน
109,300 -ครอบครัว 140 คน
-คณะครู และบุคคลากร
15 คน
-คณะทางาน 25 คน
57,600 -ผูส้ ู งอายุ 65 คน
-ผูเ้ กี่ยวข้อง 5 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - ส.ค. 59

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เ ม.ย. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

เม.ย. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.พลวงสองนาง

75,150

3,000

-

72,150

52,200 -คณะกรรมการ 25 คน
-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ย. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ทต.หนองฉาง

81,400

6,000

-

75,400

75,400 สมาชิ กชมรมผูส้ ูงอายุ 80

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
เพือ่ คนต.ดอนขวาง

52,600

3,000

-

49,600

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

กลุ่มผูส้ ู งอายุต.ขาขี้ฝอย

35,700

2,000

-

33,700

48,950 -อสม. อพม. อผส.
จานวน 50 คน
-เด็กและเยาวชน 10 คน
36,100 ประชาชน 25 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

สถานพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาชนจ.อุทยั ธานี

35,925

2,000

-

33,925

23,800 -เด็กและเยาวชน 45 คน
-บุคคลากรทางการศึกษา
13 คน
-เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง 12

ยุติธรรม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

9

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

โครงการเสริ มสร้างอาสาสมัครเด็กและเยาวชน
เฝ้าระวังและป้ องกันยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
บนพื้นที่สูง
10 โครงการส่ งเสริ มอาชี พกลุ่มสตรี จกั สานไม้ไผ่
ตาบลหนองกระทุม่

ศูนย์พฒั นาชาวเขา
จ.อุทยั ธานี

102,150

6,000

อบต.หนองกระทุม่

39,900

3,000

11 โครงการเยาวชนนาพาปลอดยาเสพติด

ทต.พลวงสองนาง

26,940

12 โครงการโรงเรี ยนผูส้ ูงวัยเทศบาลตาบลสว่างแจ้ง
สบายใจ

ทต.สว่างแจ้งสบายใจ

13 โครงการอบรมและส่งเสริ มกลุ่มสตรี และแม่บา้ น
ในเขตเทศบาลตาบลตลุกดู่

ทต.ตลุกดู่

รวม

13

รวมทั้งสิ้น

โครงกำร

244

โครงกำร

13

243 องค์ กำร

องค์ กำร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

สุ ขภาพอนามัย

เสริ มพลัง

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

96,150

54,350 -เด็กและเยาวชน 60 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน

-

36,900

3,000

-

23,940

35,400 -สตรี 45 คน
-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 5 คน
23,940 -นักเรี ยน 44 คน
-คณะทางาน 10 คน

193,200

16,700

-

176,500

95,500 ผูส้ ู งอายุติดบ้านและ
ติดสังคม 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

52,900

15,000

-

37,900

38,060 -กลุ่มสตรี แม่บา้ น 30
-ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

974,865

68,700

-

906,165

720,000

16,271,838

1,969,175

14,144,763

13,154,096

-

157,900
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - เม.ย. 58

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มี.ค - ก.ย. 59

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
1

1

2

เชิงประเด็น
โครงการเสริ มพลังเครื อข่ายด้านการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคม

สนง.พมจ.กาฬสิ นธุ์

1

องค์ กร

243,000

-

243,000

-

-

-

243,000

243,000 -อพม. 150 คน
-ผูส้ ู งอายุ 18 คน
-คนพิการ 18 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 18 คน
-เจ้าหน้าที่ 8 คน
-วิทยากร 10 คน

-

243,000

243,000

รวม
1
โครงกำร
เชิ งพื้นที่
โครงการจัดสวัสดิการส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลคาใหญ่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 287/2556)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.คาใหญ่

65,000

15,000

-

50,000

โครงการสานสามพลังเพือ่ ป้ องกัน แก้ปัญหาและ

องค์กรประชาสังคม

53,000

3,000

-

50,000

50,000 -เยาวชน 20 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 100
-อสม. อผส. 38 คน
50,000 -กลุ่มเยาวชน 50 คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

3

4

5

6

7

8

9

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

พัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง มัน่ คง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1514)

จ.กาฬสิ นธุ์

โครงการอบรมส่ งเสริ มฝึ กอาชี พอาชี พกรี ดยาง
พารา สาหรับ เยาวชน สตรี ผูด้ อ้ ยโกสาส ผูส้ ู งอายุ
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มองค์กรต่างๆ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 696/2558)
โครงการอบรมให้ความรู ้ ดา้ นสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไผ่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 091/2558)
โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการบริ หารกลุ่ม/
องค์กรชุมชนตาบลยอดแกง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0858/2552)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลคุม้ เก่า

57,900

7,900

-

50,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.ไผ่

55,400

5,400

-

50,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ยอดแกง

53,000

3,000

-

50,000

โครงการให้ความรู ้ เรื่ องสิ ทธิของพลเมืองและ
เสริ มสร้างสัมพันธภาพของคนในครอบครัว
ตาบลเหล่าอ้อย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3503)
โครงการส่ งเสริ มคุณค่าศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่เยาวชนตาบลลาห้วยหลัว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 698/2554)
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชี วิตของผูเ้ ตรี ยม
สูงวัยและผูส้ ูงอายุในพื้นที่ตาบลหนองตอกแป้ น
อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0847/2552)
โครงการอบรมให้ความรู ้ ดา้ นสุขภาพผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ
และผูพ้ ิการเทศบาลตาบลลาพาน

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.เหล่าอ้อย

53,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ลาห้วยหลัว

54,000

4,000

-

50,000

กองทุนสวัสดิการและ
บริ การวันละ 1 บาท
ชุมชนต.หนองตอกแป้ น

57,800

7,800

-

50,000

ทต.ลาพาน

60,000

10,000

-

50,000

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-ผูน้ า ปราชญ์ชาวบ้าน
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น รวม
50 คน
50,000 -เด็ก เยาวชน 10 คน
-สตรี 15 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
-อบต.คุม้ เก่า 5 คน
50,000 ประชาชน 300 คน

50,000 -ผูส้ ู งอายุ 70 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1ต.ค.58 - 30ก.ย.59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

-กลุ่มอาชี พ 10 คน
-คณะกรรมการ 10 คน

3,000

-

50,000

50,000 -เด็กและเยาวชน 20คน

-สตรี 20 คน
-คนชรา 10 คน
-ผูย้ ากไร้ 10 คน
50,000 -ผูส้ ู งอายุ 25 คน
-สตรี 25 คน
-เด็กและเยาวชน 30คน
50,000 -กลุ่มเตรี ยมผูส้ ู งวัย 40
-กลุ่มผูส้ ู งอายุ 60 คน
-ผูใ้ หญ่บา้ น 30 คน
-สมาชิ กอบต. 20 คน
50,000 ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุผพู ้ ิการ
จานวน 160 คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ
50,000

10 โครงการระบบเฝ้าระวังความรุ นแรงในครอบครัว
ชุมชน และโรงรี ยน

ร.ร.โคกคาวิทยา

56,300

6,300

11 โครงการเสริ มสร้างศักยภาพสตรี เพือ่ การเข้าถึง
ระบบการจัดสวัสดิการสังคม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4441)

องค์กรกลุ่มพัฒนาสตรี
จ.กาฬสิ นธุ์

58,000

8,000

-

50,000

12 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงาน OSCC
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเพือ่ การบริ การสังคม
มุ่งช่วยเหลือประชาชนตามหลักการจัดสวัสดิการ
สังคม ประจาปี งบประมาณ 2559
รวม
12
โครงกำร

สนง.พมจ.กาฬสิ นธุ์

23,220

6,220

-

17,000

646,620

79,620

-

567,000

12

องค์ กร

-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

50,000 -นักเรี ยน 150 คน
-ครู อาจารย์ 20 คน
-พ่อ แม่ ผูป้ กครอง 100
-ผูน้ าชุ มชน 20 คน
-ผูแ้ ทนหน่วยงาน 10
50,000 -คณะกรรมการ 90 คน
-ผูแ้ ทนหน่วยงาน 20
-ครอบครัวที่เป็ นสตรี
จานวน 40 คน
-เด็กและเยาวชน 30คน
17,000 -ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ 15 คน
-อพม. 18 อาเภอๆ ละ
2 คน จานวน 36 คน
567,000

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
พ.ค. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

20 - 21 เม.ย. 59

22,400 สมาชิ ก ศพค.ที่สนใจ
จานวน 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

70,200 สมาชิ กเด็กจังหวัด
ขอนแก่น 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

26,500 สมาชิ กกลุ่มที่ 5
กองบุญสัจจะสวัสดิการ
ชุ มชนต.โนนแดง 30
29,150 -กลุ่มคนพิการ 15 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดขอนแก่น
1

2

3

4

เชิงประเด็น
โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ ว
ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2478)
โครงการเยาวชนคนขอนแก่น รู้ รักษ์ห่วงใย
ใส่ใจสังคม "บูรณาการสานสายใย วิถีไทย
วิถีชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1350)
โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงไก่พนั ธุ์ไข่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 666/2557)
โครงการฝึ กอาชี พการทาไม้กวาดดอกหญ้า

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนตาบลบ้านผือ

50,000

-

-

สภาเด็กและเยาวชน
จ.ขอนแก่น

99,800

-

-

กองบุญสัจจะ
สวัสดิการชุ มชน
ต.โนนแดง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน

58,000

-

-

34,150

-

-

50,000
99,800
58,000
34,150
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ให้กบั ครอบครัว คนพิการผูย้ ากไร้ และผูด้ อ้ ยโอกาส
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 055/2556)
โครงการฝึ กอบรมการตัดเย็บเสื้ อผ้า
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 222/2558)
โครงการฟื้ นฟูจิตใจผูส้ ูงอายุตาบลห้วยม่วง
ปี งบประมาณ 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 354/2557)
โครงการฝึ กอาชี พประดิษฐ์พวงหรี ด ดอกไม้จนั
สรรสร้างสังคม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0381/2552)

ทต.หนองสองห้อง

8

9

5
6

7

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ท่าศาลา
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ห้วยม่วง

51,000

-

-

58,500

-

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โนนคอม

34,000

-

-

โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์เพือ่ เตรี ยมความ
พร้อมก่อนการพิจารณา

สถานพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน
จ.ขอนแก่น

66,000

-

-

โครงการสายใจสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น

ร.ร.บ้านหนองเต่า
ราษฎร์ บารุ ง
กลุ่มพัฒนาสตรี
ตาบลบ้านผือ

29,620

-

-

27,000

-

-

องค์กรพัฒนาสตรี
ตาบลหนองกุง

26,970

-

-

องค์กรพัฒนาสตรี
ตาบลหนองกุง

41,500

-

-

10 โครงการส่ งเสริ มอาชี พกลุ่มพัฒนาสตรรี ตาบล
บ้านผือ หลักสูตรการทอสื่อกกและการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3497)
11 โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พสตรี ทาปลาร้ า
ปลาส้ม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 231)
12 โครงการฝึ กอบรมให้ความรู้ เด็กและเยาวชน
วัยเจริ ญพันธุ์ ลดครรภ์แรก

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. 59

51,000
58,500
34,000
-

-กลุ่มคนยากไร้
ผูด้ อ้ ยโอกาส 15 คน
15,800 สมาชิ กกองทุนฯ 10 คน
27,600 สมาชิ กกองทุน อายุ
60 ปี ขึ้นไป จานวน
100 คน
31,100 สมาชิ กกองทุนฯ 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

66,000
29,620
27,000
26,970
41,500
-

32,500 -กลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่ศาลมีคาสัง่ ให้
ควบคุมตัว จานวน 30
-ผูป้ กครอง 30 ราย
19,160 -เด็ก 38 คน
-ผูป้ กครอง 38 คน
20,450 กลุ่มพัฒนาสตรี 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

22,715 สตรี 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

36,000 เด็กมัธยมศึกษา 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59
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ที่

13

14

15

16

โครงกำร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 231)
โครงการส่ งเสริ มอาชี พผูส้ ู งวัย ใฝ่ รักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3899)
โครงการส่ งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยรักและ
ผูกพัน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2476)
โครงการส่ งเสริ มเกษตรกรใส่ ใจเกษตรปลอดสาร
เคมี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2476)
โครงการคนธรรมคู่คุณธรรม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 380/2552)

17 โครงการอบรมส่ งเสริ มอาชี พกลุ่มสมาชิ ก
กองทุนสวัสดิการหลักสู ตรประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 665/2557)
18 โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มการเลี้ยงและใช้
ประโยชน์จากไส้เดือน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 050/2556)
19 โครงการขยายผลส่ งเสริ มการเลี้ยงและ
ใช้ประโยชน์ไส้เดือนดิน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 354/2557)
20 โครงการพัฒนาฝี มือคนยากจน เพือ่ การสร้ างเสริ ม
อาชี พและรายได้ หลักสู ตร การแปรรู ปหน่อไม้
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 354/2557)
21 โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการจัดทาดอกไม้จนั ทน์
และการจัดดอกไม้สด ให้กบั สมาชิ กกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

ชมรมผูส้ ู งอายุต.คาแคน

31,820

-

-

ชมรมรักพัฒนาคนเขา
สวนกวาง

56,500

-

-

ชมรมรักพัฒนาคนเขา
สวนกวาง

43,100

-

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เพ็กใหญ่

33,200

-

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ห้วยแก

51,000

-

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บัวใหญ่

39,450

-

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ห้วยม่วง

43,620

-

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ห่วยม่วง

48,600

-

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
เทศบาลเมือง

50,000

-

-

เสนอขอ
31,820
56,500
43,100
33,200
51,000
39,450
43,620
48,600
50,000
-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

31,100 ผูส้ ู งอายุ 72 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 59

33,200 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

35,800 สมาชิ กชมรมพัฒนาฯ
60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

27,600 เด็กและเยาวชน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

26,300 สมาชิ กกองทุน 60 คน

มิ.ย. 59

25,850 สมาชิ กกองทุน 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

29,450 สมาชิ กกองทุนฯ 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

28,100 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

32,700 สมาชิ กกองทุน 60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59
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ที่

โครงกำร

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 160/1554)
22 โครงการฝึ กอาชี พประดิษฐ์พวงหรี ดดอกไม้จนั ทน์
สรรสร้างสังคม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 227/5558)

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ
37,000
53,000
42,250
-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

29,057 สมาชิ กกองทุน 54 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

44,300 สมาชิ กกองทุน
ต.เขาน้อย 10 หมู่บา้ น
หมู่บา้ นละ 10 คน
รวม 100 คน
38,150 เกษตรกรใน
ต.โนนสมบูรณ์ 60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ซับสมบูรณ์

37,000

-

-

เชิงประเด็นเพิ่มเติม
23 โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทายาดมสมุนไพร
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 101/2557)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เขาน้อย

53,000

-

-

24 โครงการส่ งเสริ มเกษตรใส่ ใจเกษตรอินทรี ย ์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2476)

ชมรมรักพัฒนา
คนเขาสวนกวาง

42,250

-

-

25 โครงการส่ งเสริ มอาชี พให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส,
ผูไ้ ร้ที่พ่งึ (การทาปลาร้า, ปลาส้ม)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 054/2556)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ตะกัว่ ป่ า

22,250

-

-

22,250
-

17,274 -สมาชิ กกองทุน
ที่มีรายได้นอ้ ย 15 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 15 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

26 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์เพือ่ เตรี ยม
ความพร้อมก่อนการพิจารณา

สถานพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน
จ.ขอนแก่น
ร.ร.บ้านดงมัน

32,500

-

-

32,500 -เด็กและเยาวชน 30คน
-ผูป้ กครอง 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

47,300

-

-

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

26,640

-

-

34,600 เด็กนักเรี ยนชั้น ป.1 - 6
จานวน 77 คน
21,820 -นักเรี ยน 42 คน
-ผูป้ กครอง 42 คน

บริ การสังคม

ร.ร.ดงบังคุรุราษฎร์
อุปถัมภ์

32,500
47,300
26,640
-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 59

1,234,770

-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

27 โครงการต้นกล้าคุณธรรมนาสู่การพัฒนา
คุณภาพชี วิต
28 โครงการธรรมะประสานใจต้านภัยสังคม

1

รวม
28
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการเยาวชนต้นแบบของเทศบาลตาบล

25

องค์ กร

ทต.แวงน้อย

35,600

1,000

-

-

1,234,770

-

34,600

841,376
28,200 เด็กและเยาวชน 80 คน
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. 59
ก.พ. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. 59

การทางาน
สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

1 - 31 มี.ค. 59
พ.ค. 59

2
3

แวงน้อย
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ ใจดูแลตนเอง
โครงการเตรี ยมความพร้ อมผูส้ ูงอายุสู่วยั ยิม้

อบต.นาหว้า
ทต.พระยืนมิ่งมงคล

19,900
55,650

600
9,850

-

19,300
45,800

4

โครงการสร้างคน สร้างงาน สร้ างรายได้สู่ชุมชน

ทต.แวงน้อย

34,400

1,500

-

32,900

5

โครงการส่ งเสริ มอาชี พเพาะเห็ดฟาง

อบต.ห้วยม่วง

45,500

7,600

-

37,900

6
7

โครงการเสริ มสร้างผูม้ ีรายได้นอ้ ยเลี้ยงครอบครัว
โครงการเสริ มสร้างเฝ้าระวังการป้องกันและ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่ น

อบต.ท่าพระ
อบต.กุดเค้า

35,600
69,800

3,900
5,000

-

31,700
64,800

8

โครงการส่ งเสริ มพัฒนาอาชี พสร้างรายได้เพือ่
เกษตรกรยากจนตาบลกุดใต้

อบต.กุดเค้า

107,200

24,000

-

83,200

33,300 เกษตรกรที่มีฐานะ
ยากจนและมีรายได้
น้อย จานวน 60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

อบต.กุดเค้า

103,200

12,000

-

91,200

27,600 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

อบต.นาหว้า

33,600

3,250

-

30,350

24,850 ผูส้ ู งอายุ 110 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

25 เม.ย. 59

อบต.ท่าพระ

48,250

3,000

-

45,250

40,050 -ผูส้ ู งอายุ 15 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 15 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

588,700

71,700

-

517,000

9

โครงการชุมชนท้องถิ่นห่วงใยใส่ ใจคุณภาพชี วิต
ผูส้ ูงอายุตาบลกุดเค้า
10 โครงการเพือ่ ชี วิตสดใสวัยผูส้ ูงอายุ
เชิงพื้นทีพ่ ิ่มเติม
11 โครงการส่ งเสริ มอาชี พสาหรับผูส้ ู งอายุ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูย้ ากไร้ที่ว่างงาน หลักสู ตร
การจัดทาดอกไม้สด
รวม

11

โครงกำร

9

องค์ กร

-

15,700 เด็กและเยาวชน 60 คน
33,750 คัดจากผูม้ ีฐานะยากจน
จาวน 65 คน
19,450 -ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ผูพ้ ิการ 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 20 คน
19,450 เกษตรกรและผูท้ ี่สนใจ
ทัว่ ไป 50 คน
20,168 สตรี 30 คน
24,800 เด็กและเยาวชน 100 คน

287,318
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

งบขององค์ กร

องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ
1

2

3

4
5

6

7

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทางานและเครื อข่าย
สวัสดิการชุมชนตาบลโคกสะอาด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 371/2557)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โคกสะอาด

47,280

-

47,280

47,700

34,000 -ผูน้ าชุ มชน 21 คน
-คณะกรรมการ 12 คน
สมาชิ กกองทุน 100 คน
-ผูแ้ ทนภาครัฐ 3 คน
38,450 ครอบครัว 75 คน

โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้ วต้านภัย
ยาเสพติด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 46/2559)
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาผูน้ าชุ มชน ผูส้ ู งอายุ
เพือ่ การจัดสวัสดิการชุมชนในตาบลนาหนองทุม่
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2065)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
อบต.บ้านชวน

47,700

-

ชมรมผูส้ ู งอายุบา้ น
นาแก

52,420

-

-

52,420

36,700 คณะกรรมการ 77 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

โครงการเยาวชนดีศรี นางแดด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 344/2556)
โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชี พเกษตรกร
ในการเลี้ยงไก่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 374/2557)
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุ มชน สู่การจัด
ระบบสวัสดิการชุมชนยัง่ ยืน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 360/2552)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.นางแดด
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.บ้านเขว้า

54,480

4,480

-

50,000

39,390 เด็กและเยาวชน 66 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

52,500

2,500

-

50,000

35,500 สมาชิ กกองทุน 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

เครื อข่ายสัจจะวันละ
1 บาทเพือ่ จัดสวัสดิการ
ชุมชน ต.บ้านค่าย

71,000

-

-

71,000

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

โครงการเสริ มสร้างอาชี พเกษตรกรมุ่งสู่การจัด
สวัสดิการชุมชนมัน่ คงและยัง่ ยืน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 775)

กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
หมู่ 11 ต.บ้านค่าย

83,010

-

-

83,010

38,000 -ผูน้ าชุ มชน
คณะกรรมการ 68 คน
-ประชาชน 28 คน
-ผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
จานวน 4 คน
69,770 -ผูน้ าชุ มชน 18 คน
-คณะกรรมการ 50 คน
-ประชาชน 28 คน
-ผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
จานวน 4 คน

การทางาน

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59
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ที่

โครงกำร

8

118,500

95,650 -จิตอาสา 80 คน
-สภาเด็กและเยาวชน
จานวน 70 คน
-คณะกรรมการ 20 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

-

46,280

46,000 -คณะกรรมการ 30 คน
-ผูแ้ ทนหน่วยงาน 24

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

-

-

86,300

23,000 สมาชิ กกองทุนฯ
เลือกจากตัวแทน
ครอบครัว 300 ครัวเรื อน

การทางาน

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

100,000

-

-

100,000

23,000 30 ครอบครัว รวม
100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

97,400

-

-

97,400

23,000 -เด็กและเยาวชน 50
-ผูส้ ู งอายุ 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

856,870

6,980

-

849,890

ร.ร.บ้านซับใหม่

110,000

10,000

-

100,000

80,000 นักเรี ยน 92 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

อบต.หัวทะเล
อบต.หนองโดน

92,200
93,600

12,900
12,260

-

79,300
81,340

บริ การสังคม
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59
งบประมาณปี 59

ทต.จัตุรัส

98,800

12,725

-

86,075

51,600 ผูส้ ู งอายุ 40 คน
49,040 -ผูส้ ู งอายุ 85 คน
-คณะกรรมการ 25 คน
50,900 ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

โครงการคนดี ศรี ชยั ภูมิสร้ างชุ มชนสวัสดิการสังคม
ถวายเป็ นพระราชกุศล เฉลิมฉลองในมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงมีพระชนมายุ
85 พรรษา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 782)
9 โครงการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมเพือ่
พัฒนาองค์กร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4110)
10 โครงการเปลี่ยนขยะเป็ นสวัสดิการ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 270/2555)

พุทธสมาคม จ.ชัยภูมิ

118,500

-

เครื อข่ายองค์กรชุมชน
อ.แก้งคร้ อ

46,280

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บ้านกอก

86,300

11 โครงการครอบครัวปลูกรัก ปลูกผักปลอดภัย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 235/2555)

กองทุนการจัด
สวัสดิการภาคชุ มชน
ต.ศรี สาราญ
กลุ่มสมุนไพร ดอกไม้ประดิษฐ์
บ้านนาสี นวล
12 องค์ กร

12 โครงการศูนย์เรี ยนรู ้ บา้ นดินสมุนไพร บาบัด
แบบองค์รวม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3107)
รวม
12
โครงกำร
เชิงพื้นที่
1 โครงการศูนย์ฝึกอาชี พเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
โรงเรี ยนบ้านซับใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2 โครงการโรงเรี ยนผูส้ ูงวัยหัวใจเข้มแข็ง
3 โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคม
ตาบลหนองโดน
4 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนางานกองทุนสวัสดิการ

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
งบประมาณปี 59

องค์ กร

องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

502,460
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ที่

5
6

โครงกำร

องค์ กร

ชุมชนเทศบาลตาบลจัตุรัส
โครงการบ้านนี้มีสุข

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สถานี วิทยุกระจายเสี ยง
แห่งประเทศไทย
โครงการสวัสดิการสร้างอาชี พชุมชนตาบลบ้านโสก อบต.บ้านโสก

103,600

13,250

-

90,350

55,000

5,000

-

50,000

รวม

553,200

66,135

-

487,065

6

โครงกำร

6

องค์ กร

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

ทางสังคม 40 คน
53,000 เด็กและเยาวชน 30 คน
23,000 -กลุ่มสตรี 40 คน
-ผูส้ ู งอายุ 15 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

307,540

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดนครพนม
1

2

3

4
5

6

7

เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พเสริ ม
จากเศษวัสดุเหลือใช้
(องค์กรสาธาณประโยชน์ เลขทะเบียน 3247)
โครงการฝึ กอบรมการทาลูกประคบสมุนไพรและ
น้ ามันหอมระเหย
(องค์กรสาธาณประโยชน์ เลขทะเบียน 0584)
โครงการเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ การศักยภาพ
ผูส้ ูงอายุ
(องค์กรสาธาณประโยชน์ เลขทะเบียน 0582)
โครงการฝึ กอบรมอาชี พทาเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
(องค์กรสาธาณประโยชน์ เลขทะเบียน 3243)
โครงการฝึ กอบรมอนุรักษ์ประเพณี วฒั นธรรม
ดัง่ เดิมและศึกษาดูงานผูกเสี่ยวต่างถิ่น
(องค์กรสาธาณประโยชน์ เลขทะเบียน 3248)
โครงการเสริ มสร้างเครื อข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม
โครงการส่ งเสริ มการดาเนินกิจกรรมตามวิถี

ชมรมผูส้ ู งอายุบา้ นผึ้ง
4 หมู่

82,570

-

-

82,570

82,570 -ประชาชน 20 คน
-ชมรมผูส้ ู งอายุ 20 คน
-เยาวชน 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

11 - 15 มี.ค. 59

สมาคมคนตาบอด
จ.นครพนม

42,515

-

-

42,515

42,515 -ผูพ้ ิการ 20 คน
-ผูด้ ูแลคนพิการ 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

24 - 25 มี.ค. 59

ศูนย์ประสานงาน
องค์การเอกชนประจา
จ.นครพนม
เครื อข่ายผูต้ ิดเชื้อเอส
ไอวี/เอดส์ จ.นครพนม
สมาคมเสี่ ยว
อ.เรณูนคร

150,000

-

-

150,000

150,000 ชมรมผูส้ ู งอายุ 700 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1 พ.ค.59 30-Apr-60

61,700

-

-

61,700

61,700 แกนนาเครื อข่าย 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย.-30 มิ.ย. 59

56,400

-

-

56,400

56,400 ผูน้ าชุ มชน 100 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1 - 30 เม.ย. 59

สนง.พมจ.นครพนม

110,000

-

-

110,000

110,000 ผูม้ ีจิตอาสา 100 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

สนง.พมจ.นครพนม

10,000

-

-

10,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

10,000 ข้าราชการและ
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

54,300 -สตรี 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูย้ ากไร้ 10 คน
48,550 -ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ผูพ้ ิการ 20 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูย้ ากไร้ 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค - ก.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

46,850 ผูส้ ู งอายุ 100 คน
53,575 สตรี 25 คน

สุ ขภาพอนามัย
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59
มี.ค - ก.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

7 - 9 เม.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

14 ก.ค. 59

อนุมัติ

เศรษฐกิจพอเพียง

1

รวม
7
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการเพิม่ ทักษะสานตะกร้ าและกระเป๋ าลาย
จากเส้นพลาสติกลายไทยตาบลนาถ่อน

เจ้าหน้าที่ 30 คน
6

องค์ กร

513,185

-

อบต.นาถ่อน

60,700

-

-

513,185

6,400

-

54,300

2

โครงการฝึ กอบรมการถักแห

อบต.พิมาน

53,350

4,800

-

48,550

3
4

โครงการสู งวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศกั ดิ์ศรี
โครงการเพิม่ ทักษะและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชี พ
สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
โครงการฝึ กอบรมนวดแผนไทย

อบต.พิมาน
อบต.วังตามัว

51,850
58,075

5,000
4,500

-

46,850
53,575

ทต.นาหว้า

46,798

2,500

-

44,298

โครงการจักสานกระติบข้าวแปรรู ปสาหรับ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน
รวม
6
โครงกำร

อบต.คูณใหญ่

53,242

4,000

-

49,242

324,015

27,200

-

296,815

5

6

กลุ่มเป้ ำหมำย

5

องค์ กร

-

513,185

44,298 -สตรี 7 คน
-ผูพ้ ิการ 6 คน
-ผูย้ ากไร้ 7 คน
49,242 ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้
จานวน 70 คน
296,815

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา
1

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน
เครื อข่ายสวัสดิการชุมชนและคณะกรรมการ
พัฒนาบทบาทสตรี ตาบลสารภี
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 080/2554)

เครื อข่ายสวัสดิการ
ชุมชนต.สารภี

23,000

-

-

23,000

23,000 -คณะกรรมการ 40 คน
-เยาวชน 20 คตน
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ที่
2

3

4

5

6

7

8

9

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

โครงการ "ชุมชนร่ วมสร้ าง นาทางคนดีสู่สงั คม
สร้างงาน สร้างอาชี พ"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2473)
โครงการดนตรี บาบัด เพือ่ ส่ งเสริ มสุขภาพผูป้ ่ วย
ในโรงพยาบาล
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4350)
โครงการ "โครงการฝึ กบุคลากรจิตอาสาผูท้ างาน
ด้านบริ การ และสวัสดิการผูส้ ูงอายุในหมู่บา้ น"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2474)
โครงการเสริ มสร้างการแสดงออกและภาวะผูน้ า
แก่เยาวชน จังหวัดนครราชสี มา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1823)

อาสาสมัครคุมประพฤติ
จ.นครราชสี มา

49,600

-

ชมรมผูส้ ู งอายุ
คนรักเพลงเพือ่ สุ ขภาพ

36,100

-

เครื อข่ายชมรมผูส้ ู งอายุ
อ.ครบุรี จ.นครราชสี มา

31,600

มูลนิธิพระอนุศาสน์
โกศลวัดอิสาน

โครงการอบรมเสริ มสร้างเจตคติ ค่านิ ยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามแก่เยาวชนยุคใหม่
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1825)
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ สร้ างคุณธรรมและจริ ยธรรม
แก่นกั เรี ยน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4347)
โครงการขยายเครื อข่ายสมาชิ กกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลหนองสาหร่ าย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 617/2553)

โครงการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรสวัสดิการชุมชนให้ยงั่ ยืน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 209/2557)
10 โครงการให้ความรู ้ ความเข้าใจประชาชนในถิ่น
เพือ่ การมีส่วนร่ วมและป้องปรามการทุจริ ต

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
งบประมาณปี 59

49,600

49,600 ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
272 คน

-

36,100

36,100 สมาชิ กของชมรมฯ
และผูท้ ี่สนใจ 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

4,000

-

27,600

27,600 ผูส้ ู งอายุ 60 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

9 ก.ย. 59

46,000

-

-

46,000

46,000 -เยาวชน 65 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ค. 59

สมาคมพุทธสมาคม
อ.ครบุรี จ.นครราชสี มา

45,480

5,000

-

40,480

40,480 นักเรี ยน 56 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

19 - 20 ก.ย. 59

สมาคมพุทธสมาคม
อ.จักราช

56,000

-

-

56,000

56,000 นักเรี ยน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองสาหร่ าย

53,430

-

-

53,430

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

มิ.ย. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โคกกลาง

42,200

-

-

42,200

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

5ก.พ. - 20เม.ย. 59

องค์กรต่อต้านคอรัปชัน
จ.นครราชสี มา

58,200

-

-

58,200

53,430 ประชาชนที่เข้าร่ วม
สมัครเป็ นสมาชิ ก
กองทุนฯ จานวน
1,000 คน
42,200 -คณะกรรมการ 116คน
-สมาชิ กกองทุนฯ 116
-ประชาชนทัว่ ไป 118
58,200 ประชาชน 400 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มิ.ย. - ก.ย. 59
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ที่

โครงกำร

งบประมาณของรัฐ ที่ลงสู่ชุมชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4348)
11 โครงการยิม้ รับ ปรับลด ปลดหนี้ ชี วีมีสุข
จังหวัดนครราชสี มา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4349)
รวม
11
โครงกำร
เชิงพื้นที่
1 โครงการส่ งเสริ มอาชี พเพือ่ การมีงานทาสาหรับ
คนในชุมชน

องค์ กร

เครื อข่ายผูห้ ญิงปลดหนี้
มีสุข จ.นครราชสี มา

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

56,050

-

497,660

9,000

อบต.สู งเนิ น

40,000

11

องค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

-

56,050

-

488,660

10,000

-

30,000

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

56,050 ครอบครัว 40 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1 - 3 เม.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

27 - 28 เม.ย. 59

488,660

2

โครงการฝึ กอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและฝึ กชี พ
เพือ่ เพิม่ รายได้ในชุมชน

ทต.วังหิน

60,000

10,000

-

50,000

30,000 -ผูพ้ ิการ 16 คน
-ผูส้ ู งอายุ 16 คน
-กลุ่มสตรี 18 คน
50,000 กลุ่มแม่บา้ น 30 คน

3
4

โครงการเยาวชนไทยพอเพียง
โครงการส่ งเสริ มความรู ้ เพือ่ ลดภาวะการเจริ ญพันธุ์
ของวัยเรี ยนและวัยรุ่ น
โครงการวัยใสใส่ใจดูแล ผูส้ ู งอายุในครอบครัว
และชุมชน

อบต.ดอน
อบต.บึงปรื อ

70,000
49,000

20,000
10,000

-

50,000
39,000

50,000 เด็กและเยาวชน 100
39,000 เด็กนักเรี ยน 130 คน

บริ การสังคม
สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

30เม.ย.-1พ.ค.59
22 - 23 มิ.ย. 59

อบต.หนองน้ าแดง

58,190

13,850

-

44,340

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

22 - 23 มิ.ย. 59

6

โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวร่ วมมือร่ วมใจ
ห่างไกลยาเสพติด

อบต.ละหานปลาค้าว

35,200

7,000

-

28,200

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

7

โครงการส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ
ประจาปี 2559
โครงการส่ งเสริ มอาชี พผูส้ ู งอายุและคนพิการ

อบต.หนองบุนนาก

79,000

30,000

-

49,000

44,340 -เด็กและเยาวชน 37
-ผูป้ กครอง 37 คน
-ผูส้ ู งอายุ 37 คน
-ผูส้ ู งอายุที่พ่ งึ พา
ตนเองไม่ได้ 18 ราย
28,200 -50 ครอบครัวๆ 2 คน
รวม 100 คน
-เจ้าหน้าที่ 20 คน
49,000 ผูส้ ู งอายุ 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

อบต.สาโรง

78,000

25,000

-

53,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

5

8

53,000 -ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-ผูด้ ูแลคนพิการ 30 คน
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

9 โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด อบต.หนองกระทุม่
10 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชี วิต
อบต.นกออก
ผูส้ ูงอายุ ประจาปี 2559
รวม 10
โครงกำร
10 องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

57,350
26,200

11,750
4,000

552,940

141,600

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ
45,600
22,200
411,340

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

สุ ขภาพอนามัย
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - ก.ย. 59
ก.พ. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

50,000 -เด็ก เยาวชน 25 คน
-คนชรา 25 คน
-ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ
25 คน
-ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส 25 คน
214,400 เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ย. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

45,600 ครอบครัว 140 คน
22,200 ผูส้ ู งอายุ 70คน
411,340

ภาค.............ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ..................... จังหวัด ...........บึงกาฬ.................
1
2

3

เชิงประเด็น
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้ อม
ในวัยรุ่ น (STOP TEEN MOM)
โครงการพัฒนาเครื อข่ายเฝ้าระวังปัญหาการขอทาน

บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจ.บึงกาฬ
ศูนย์คุม้ ครองคนไร้ ที่พ่ งึ
จ.บึงกาฬ

50,000

-

-

50,000

50,000

-

-

50,000

50,000 นักเรี ยน 100 คน

สนง.พมจ.บึงกาฬ

214,400

-

-

214,400

สนง.พมจ.บึงกาฬ

140,000

-

-

140,000

140,000 เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 160 คน

454,400

-

-

454,400

454,400

1

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.)และเครื อข่าย
ในการจัดสวัสดิการสังคมและเฝ้าระวังปั ญหา
การค้ามนุษย์
โครงการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ "ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.)และเครื อข่ายตาม
ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
รวม 4
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์

อบต.บ้านต้อง

58,000

3,000

-

55,000

2

โครงการวัยเรี ยน วัยใส รู้ เท่าทันเรื่ องเพศ

ทต.หนองเลิง

55,000

5,000

-

50,000

4

3

องค์ กร

-

55,000 -เด็กนักเรี ยน 30 คน
-ผูป้ กครอง 30 คน
50,000 -เด็ก เยาวชน 80 คน
-ผูน้ าชุ มชน 80 คน

-

-

-

-

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59
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ที่
3
4

5

โครงกำร
โครงการเสริ มทักษะชี วิต อดเปรี้ ยวไว้กินหวาน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 263/2556)
โครงการผูส้ ูงวัยใส่ ใจสุขภาพ ปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3790)

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ยวุ ทูตน้อย
หอคา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 265/2556)
รวม

5

โครงกำร

องค์ กร
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.บึงโขลงหลง
สาขาสมาคมสภา
ผูส้ ู งอายุแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรี นคริ น
ทราบรมราชชนนี
ประจา จ.บึงกาฬ
กลุ่มแม่บา้ นวัดป่ าเทพ
วิมุตบ้านหอคา

5

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

51,000

3,000

66,100

3,500

53,000

3,000

283,100

17,500

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

48,000

48,000 นักเรี ยน 340 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
พ.ค. - ก.ย. 59

-

62,600

62,600 ผูส้ ู งอายุ 240 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

-

50,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

-

265,600

-

-

-

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

50,000 -เยาวชน 75 คน
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-กลุ่มสตรี 75 คน
-กลุ่มผูน้ าชุ มชน 20 คน
265,600
-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดบุรีรัมย์
1
2
3

4

5

เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พแบบพึ่งพาตนเอง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 117/2557)
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พ "แหนม ใส้กรอก"
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 042/2558)
โครงการเรี ยนรู้ สูว้ ิกฤติภยั แล้งสู่การผลิตอาหาร
ปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 045/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนต้นแบบ
ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 420/2552)
โครงการพลังเยาวชนสู่ชุมชนสี ขาว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1410)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองตะครอง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทม.นางรอง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์

52,400

-

-

52,400

32,764

-

-

32,764

48,800 -กลุ่มสตรี 50 คน
-อาสากูช้ ี พ 50 คน
17,700 สมาชิ กกองทุน 50 คน

50,100

-

-

50,100

31,100 สมาชิ กกองทุน 70 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการ
ภาคประชาชน
(สัจจะวันละ 1 บาท)
ต.ประโคนชัย
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ดอนมนต์

50,000

-

50,000

49,600 เด็ก เยาวชน 50 คน

การศึกษา

การขับเคลื่อน

พ.ค. - ส.ค. 59

47,900

-

47,900

47,900 เด็ก เยาวชน 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - ต.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

6

โครงการยุติธรรมความรุ นแรงต่อเด็กและสตรี
ตาบลพระครู
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1396)

กองทุนสวัสดิการ
ต.พระครู

46,700

-

7

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 268/2558)
โครงการอบรมเชิ งปฏิบติการเลี้ยงจิ้งหรี ดและ
การเรี ยนรู้ ตลาดเพือ่ สร้างรายได้เสริ มให้กบั สมาชิ ก
กองทุนสวัสดิการภาคปรระชาชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 042/2556)
โครงการอบรมนวดสปาเพือ่ สุขภาพ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 201/2554)
โครงการรู้ เขารู ้ เราก้าวทันประชาคมอาเซี ยน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 036/2555)
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุที่บา้ น
(อผส.)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 415/2555)
โครงการพัฒนาศักยภาพชี วิตกลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
ของคนตาบลโคกสะอาด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 044/2555)
โครงการลดการใช้สารเคมีเพือ่ สุขภาพที่ดีของคน
ตาบลหนองตาด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1394)
โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ สิทธิ ข้นั พื้นฐาน
ของประชาชนด้านบริ โภค พ.ศ. 2559

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.สตึก
กองทุนสวัสดิการ
ภาคประชาชน
(สัจจะวันละ
1 บาท ตาบลป่ าชัน)
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ดงพลอง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โนนเจริ ญ
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สระบัว

49,800

-

-

49,800

46,700 -เด็ก 28 คน
-ผูส้ ู งอายุ 28 คน
-ผูพ้ ิการ 28 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 28 คน
-สตรี 32 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 28
-ผูต้ ิกเชื้ อเอดส์ 28 คน
24,200 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

49,900

-

-

49,900

28,700 สมาชิ กกองทุน 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

40,250

-

-

40,250

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

55,000

5,000

-

50,000

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

เม.ย. - ก.ย. 59

18,400

-

-

18,400

28,550 กลุ่มอาสาสมัครดูแล
ผูส้ ู งอายุที่บา้ น 25 คน
30,500 -เด็ก เยาวชน 80 คน
-ประชาชน 70 คน
15,400 อาสาสมัครดูแล
ผูส้ ู งอายุจานวน 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โคกสะอาด

31,300

-

-

31,300

29,800 กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
และผูส้ นใจ 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองตาด

54,000

-

-

54,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - พ.ค. 59

สมาคมเพือ่ ผูบ้ ริ โภค
จ.บุรีรัมย์(BURIRAM

50,000

-

-

50,000

33,525 กลุ่มเครื อข่ายปรัญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม 81 คน
33,300 ผูน้ าชุ มชน 150 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 59

8

9
10
11

12

13

14

46,700

อนุมัติ
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4473)

15 โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
ตาบลโคกกลาง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 030/2555)
16 โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาอาหารและขนมไทย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 199/2554)

องค์ กร
CONSUMER
ASSOCIATION)
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โคกกลาง

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

49,620

-

-

49,620

23,940 ผูส้ ู งอายุ 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.หนองกี่

48,500

-

-

48,500

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

17 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนเรี ยนรู ้
เรื่ องเอดส์ในอาเภอหนองหงส์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2588)

ชมรมรวมใจเพือ่ น
หนองหงส์

49,600

-

-

49,600

44,900 สมาชิ กกองทุนและ
ประชาชนที่สนใจ
จานวน 100 คน
49,600 -ประชาชน 100 คน
-นักเรี ยน ชาย หญิง
จานวน 100 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 59

18 โครงการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่ วมของ
เด็กเพือ่ ป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยง
ของเด็ก
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1178)
19 โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มพัฒนาอาชี พผูส้ ู งอายุ
และผูด้ อ้ ยโอกาส เพือ่ สร้ างรายได้และลดปั ญหา
การว่างงานในชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 225/2556)
20 โครงการเฝ้าระวังและสร้ างเครื อข่ายในการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุ นแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 408/2555)
21 โครงการรณรงค์สร้างความเข้าใจจากการใช้สื่อ
และสื่อโซเชี ยลเน็ตเวิร์ก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 033/2555)

เครื อข่ายเยาวชน
ประชาสังคมบุรีรัมย์
(คยส.)

60,200

6,400

-

53,800

49,000 เด็ก 120 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เมืองแก

50,000

-

-

50,000

30,200 -ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

23 - 25 มิ.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ตะโกตาพิ

21,640

-

-

21,640

19,840 -เยาวชน 45 คน
-ประชาชน 45 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

พ.ค. - ส.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.พนมรุ ้ ง

26,500

-

-

26,500

24,400 -นักเรี ยน นักศึกษา
54 คน
-ผูป้ กครอง 36 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 59
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

22 โครงการวัยรุ่ น วัยใส ห่างไกลปั ญหา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 224/2556)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.มะเฟื อง

50,000

-

23 โครงการเพิม่ มูลค่าและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ขา้ ว
(เส้นหมี่)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 522/2557)
24 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและพัฒนา
สื่อท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3784)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.จรเข้มาก

49,760

-

-

49,760

สมาคมเทียนธรรมสิ ริ

54,800

-

-

54,800

-

1,077,734

รวม

1

2

24

โครงกำร

เชิงพื้นที่
โครงการรณรงค์ยตุ ิความรุ นแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว "สื่อสังคมออนไลน์ :
ภัยใกล้ตวั "
โครงการพัฒนาเครื อข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตน้ น้ า
อย่างบูรณาการ
รวม

2

โครงกำร

24

41,200 -นักเรี ยน 90 คน
-พ่อ แม่ ผูป้ กครอง 15
-ผูน้ าชุ มชน 15 คน
32,500 สมาชิ กกองทุน 18
หมู่บา้ น รวม 40 คน
43,695 นักเรี ยน 60 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
13 - 14 ส.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

การศึกษา

การขับเคลื่อน

มิ.ย. 59

11,400

อบต.ชุมแสง

50,050

4,650

-

45,400

40,400 เด็ก เยาวชน 250 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

เม.ย. - ก.ย. 59

ร.ร.อนุบาลโนนดินแดง

88,000

38,000

-

50,000

34,550 -เด็กและเยาวชน 100
-คณะครู 20 คน
-ผูป้ กครอง 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ต.ค. 59

138,050

42,650

-

95,400

74,950

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ส.ค. 59

องค์ กร

-

กลุ่มเป้ ำหมำย

1,089,134

2

องค์ กร

50,000

อนุมัติ

-

825,050

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดมหาสารคาม
1

เชิงประเด็น
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สวัสดิการสังคม
ถ้วนหน้าจากองค์การสวัสดิการสังคมฐานราก

สนง.พมจ.มหาสารคาม

246,600

3,600

-

243,000

243,000 -ผูแ้ ทนองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น 142 คน
-กองทุนสวัสดิการ
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ยุทธศำสตร์

ชุ มชน 124 คน
-ผูแ้ ทนองค์กร
สาธารณประโยชน์ 26
-เจ้าหน้าที่ 3 คน

1

2

3

4

5

6

รวม
1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการสวัสดิการสานฝันปั้นดิน สู่ดาว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 410/2553)
โครงการฝึ กอาชี พหนุนเสริ มสวัสดิการพัฒนา
กลุ่มอาชี พสตรี ตาบลดอนกลาง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 794/2553)
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุ มชนเข้มแข็ง
สู่เศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 223/2554)
โครงการน้อมนาปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบตั ิ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 215/2554)
โครงการส่ งเสริ มการจัดการขยะแบบบูรณาการ
ภายใต้แนวคิดชุมชนจัดการตัวเอง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 037/2557)
โครงการสร้างอาชี พเสริ มสวัสดิการ กองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลลานสะแก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 224/2554)

1

องค์ กร

246,600

3,600

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ตลาดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ดอนกลาง

69,900

-

-

243,000

243,000

-

-

29,400

-

40,500

40,500 กลุ่มภูมิปัญญาไทย
10 กลุ่ม 70 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

50,000

10,000

-

40,000

40,000 สตรี 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองเม็ก

46,100

6,000

-

40,100

40,100 -สมาชิ กกองทุน 20
หมู่บา้ น จานวน 100คน
-คณะกรรมการ 20 คน
40,050 -สมาชิ กกองทุนฯ
หมู่บา้ นละ 5 คน 16
หมู่บา้ น จานวน 80 คน
-คณะกรรมการ 15 คน
29,800 -สมาชิ กผูส้ นใจ 55 คน
-คณะกรรมการ 25 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการ
เพือ่ สุ ขภาพต.กุดรัง

50,050

10,000

-

40,050

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.วาปี ปทุน

32,300

2,500

-

29,800

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ลานสะแก

45,000

5,000

-

40,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

40,000 -เยาวชน 11 คน
-ผูส้ ู งอายุ 12 คน
-คนพิการ 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 3 คน
-ประชาชนผูส้ นใจ 38
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

7

โครงการสื บสานภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 245/2555)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองจิก

45,000

5,000

-

40,000

8

โครงการถ่ายทอดคลังปัญญาผูส้ ู งวัย ใส่ใจเยาวชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 684/2557)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองโพธิ์

45,700

9,700

-

36,000

9

โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนการผลิตและ
บริ โภคผักปลอดภัยในครัวเรื อน หนุนนาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 242/2552)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ห้วยเตย

55,500

15,000

-

40,500

10 โครงการอบรมพิธีกรในงานพิธีการ
สานฝันสวัสดิการชุนชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 502/2555)
11 โครงการรักสะอาด หนองคูขาดประทับใจ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 503/2555)
12 โครงการ "โครงการต้นกล้าฮักแพง"
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 688/2557)
13 โครงการส่ งเสริ มสนับนุนให้มีการวางแผน
การใช้จ่ายเงินและการออมของครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 217/2554)
14 โครงการอบรมแกนนาจิตอาสาดูแลสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ "เพือ่ นช่วยเพือ่ น" ประจาปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 586/2557)
15 โครงการอบรมพัฒนาอาชี พเสริ ม แก่สมาชิ กชมรม

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บ้านกู่

54,360

5,000

-

49,360

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองคูขาด
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.แพง
กองทุนสัจจะสวัสดิการ
ชุมชนทต.เชี ยงยืน

50,050

5,000

-

42,540

7,000

36,700

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เกิ้ง
ชมรมผูส้ ู งอายุตกั สิ ลา

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-สมาชิ กกองทุนฯ 16
40,000 -ผูส้ ู งอายุ 25 คน
-สมาชิ กผูส้ นใจ 15 คน
-คณะกรรมการฯ 6 คน
36,000 -ผูส้ ู งวัย 30 คน
-เด็กและเยาวชน 40คน
-คณะกรรมการ 30 คน
40,500 -ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาส
ครอบครัวละ 1 คน
จานวน 50 คน
-คณะกรรมการฯ 20คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

45,050

49,360 -เยาวชน 10 คน
-สมาชิ กกองทุนฯ 35
-คณะกรรมการฯ 27คน
45,050 สมาชิ กกองทุนฯ 155

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

-

35,540

35,540 เด็กและเยาวชน 96 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 59

6,000

-

30,700

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

38,500

3,500

-

35,000

30,700 -คณะกรรมการ 25 คน
-สมาชิ กกองทุน หมู่ 3,
4, 5, 18, 19หมู่ละ 15คน
รวม 75 คน
35,000 ผูส้ ู งอายุ 80 คน

สุ ขภาพอนามัย

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ย. 59

37,400

13,000

-

24,400

24,400 สมาชิ กชมรมฯ 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59
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ที่

โครงกำร
ผูส้ ูงอายุตกั สิ ลานคร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2380)
รวม

15

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

นคร

15

องค์ กร

699,100

132,100

-

-

567,000

567,000

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดมุกดาหาร
1

2

3

1

2

เชิงประเด็น
โครงการสื บทอดและอนุรักษ์ฮีตสิ บสองครองสิ บสี่
มรดกอีสาน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4342)
โครงการเสริ มสร้างทักษะเครื อข่ายรุ่ นใหม่สานใจ
ห่วงใยสังคม ประจาปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2907)
โครงการสร้างสรรค์ความรู ้ ดา้ นประเพณี และ
วัฒนธรรมปัจจุบนั ของชุมชนตาบลพังแดง ปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 425/2552)
รวม
3
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการเทคนิ คการกรี ดยางพารา

โครงการ "วัคซี นสังคม" ส่ งเสริ มองค์ความรู้
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชี วิตเด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุและ
สถาบันครอบครัว

รวม

2

โครงกำร

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.บ้านเป้า
ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
จ.มุกดาหาร
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.พังแดง

43,200

1,000

-

42,200

186,600

10,000

-

176,600

58,400

-

-

58,400

42,200 -เยาวชน 5 คน
-วัยทางาน 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 15 คน
176,600 ผูม้ ีจิตอาสา 180 คน

58,400 -เยาวชน 15 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 15 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน

3

288,200

11,000

ทต.คาป่ าหลาย

126,100

ทต.นิ คมคาสร้ อย

2

องค์ กร

องค์ กร

-

-

277,200

277,200

7,500.00

-

118,600

344,600

20,400

-

324,200

118,600 เกษตรกรผูว้ ่างงานและ
ผูม้ ีอาชี พรับจ้างรายวัน
จานวน 50 คน
324,200 -เด็กและเยาวชน 60คน
-ผูส้ ู งอายุ 100 คน
-50 ครอบครัวๆ ละ3
คน รวม 150 คน

470,700

27,900

-

442,800

442,800

-
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดยโสธร
1

เชิงประเด็น
โครงการ คาเขื่อนแก้ววัยรุ่ นวัยใส ใส่ ใจเรื่ องเพศ
ศึกษา สู่อนาคตที่ดี มีทกั ษะชี วิต

รพ.สต.แคนน้อย

180,500

500

180,000

36,000 นักเรี ยน ม.1 - ม.3
จานวน 666 คน

-

180,000

36,000

63,750

1,500

-

62,250

58,910 -เด็กและเยาวชน 50
-ประชาชน 30 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

16 - 27 เม.ย. 59

2

โครงการอบรมมัคคุเทศก์นอ้ ยตาบลไทยเจริ ญ

อบต.ไทยเจริ ญ

125,950

30,000

-

95,950

การศึกษา

การขับเคลื่อน

31มี.ค. - 2เม.ย. 59

3

โครงการส่ งเสริ มคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ ผดู้ อ้ ยโอกาส
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 177/2555)
โครงการฝึ กอบรมการส่งเสริ มอาชี พ
ให้แก่ประชาชน
โครงการประชุมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการกรรมการ
และสมาชิ กกองทุน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 115/2553)
โครงการเลียบเลาะเรื อโบราณ เพือ่ สื บสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 2631/2554)
โครงการจูงมือเพือ่ เดินตามรอยพระพุทธศาสนา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 240/2556)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ลุมพุก
อบต.หนองเรื อ

44,450

1,000

-

43,450

29,950 -เด็ก เยาวชน
ที่มีจิตอาสา 55 คน
-พีเ่ ลี้ยง 5 คน
21,800 ผูด้ อ้ ยโอกาส 100 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มี.ค. - เม.ย. 59

23,450

2,000

-

21,450

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.สามัคคี

50,000

-

500

49,500

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - เม.ย. 59

ชมรมผุส้ ู งอายุ
บ้านเชี ยงเพ็ง หมู่ท1ี่ , 7

31,750

500

-

31,250

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

กองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์เพือ่

19,100

-

500

18,600

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

20 พ.ค. 59

5

6

7

-

-

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.ห้องแซง

4

องค์ กร

500

รวม
1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการอนุรักษ์ สื บสาน และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูไท ตาบลห้องแซง อาเภอนกทา
จังหวัดยโสธร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3886)

1

1

180,500

ทต.สามัคคี

อบต.

14,400 -กลุ่มสตรี 25 คน
-ประชาชน 25 คน
49,500 สมาชิ กกกองทุนและ
คณะกรรมการ 70 คน
17,800 -เด็กและเยาวชน 35คน
-ประชาชน 35 คน
-สมาชิ กชมรม 10 คน
13,800 สมาชิ กกองทุน 100 คน
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ที่

8

โครงกำร

โครงการสานใยรักแห่งครอบครัว

องค์ กร
สวัสดิการชุ มชน
ต.หนองแหน
อบต.สิ งห์

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

55,000

20,000

-

35,000

-

24,475

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

27,800 -เด็กและเยาวชน 33
-ครอบครัว 33 คน
20,225 -นักเรี ยน 10 คน
-บุคคลที่สนใจ 5 คน
-สมาชิ กชมรม 5 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

9 - 10 เม.ย. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

26 - 27 มี.ค. 59,
2 เม.ย. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

โครงการผูส้ ูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปะ
การตีกลองยาวสู่เยาวชนคนรุ่ นใหม่และสมาชิ ก
ชมรมผูส้ ูงอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3184)
10 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
ที่ปรึ กษากองทุนสวัสดิการชุ มชนตาบลหนองเรื อ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 178/2555)

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.หนองเรื อ หมู่ 1

24,975

500

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองเรื อ

20,900

500 อบต.

1,000

19,400

10,460 ผอ. และผูน้ าท้องถิ่น
จานวน 68 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ค. 59

11 โครงการพัฒนาฝี มือการจักสานผลิตภัณฑ์
จากต้นกกและเรี ยนรู้ สถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์
จักสานท้องถิ่นเพือ่ สร้างรายได้แก่สมาชิ ก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 251/2554)
12 โครงการนวดแผนไทยเพือ่ สุ ขภาพ

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บากเรื อ

45,220

500 อบต.บากเรื อ

4,000

40,720

25,370 -สตรี 20 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 25 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - พ.ค. 59

อบต.ไผ่

51,000

1,000

-

50,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

13 โครงการฝึ กอบรมเพือ่ การส่ งเสริ มอาชี พการทาปุ๋ ย
ชี วภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2635)

ชมรมอาสาสมัครคุม
ประพฤติ จ.ยโสธร

47,450

4,400

-

43,050

35,750 -สตรี 10 คน
-เครื อข่ายชมรม
ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-อสม. 10 คน
-หมอยาสมุนไพร 10
-หมอนวดแผนไทย 10
-กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร
10 คน
40,450 ประชาชนทัว่ ไป 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

9
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

14 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลสงยาง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 241/2556)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สงยาง

56,500

14,125

15 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุ มชน
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 176/2555)
16 โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลสิ งห์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 173/2555)
17 โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนจัดตั้งธนาคารขยะ
ตาบลหนองหิน
18 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูน้ าสตรี จังหวัด
ยโสธร

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ป่ าติ้ว

16,300

500

-

15,800

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สิ งห์

21,700

500

-

21,200

อบต.หนองหิ น

52,800

17,800

-

35,000

ทต.คาเขื่อนแก้ว

80,500

500

-

80,000

830,795

95,325

6,000

729,470

รวม

18

โครงกำร

18

องค์ กร

-

42,375

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

38,175 -คณะกรรมการ 40 คน
-แกนนนาสมาชิ ก
กองทุน 40 คน
-ประชาชน 8 หมู่บา้ น
400 คน
15,100 คณะกรรมการ 60 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ต.ค. 59

19,300 -คณะกรรมการ 20 คน
-ผูน้ าชุ มชน 30 คน
-สมาชิ กกองทุน 100
16,000 คณะกรรมการ 49 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

38,054 ผูน้ าสตรี และกรรมการ
จานวน 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

23 - 24 มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

492,844

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดร้อยเอ็ด
1
2

1

เชิงประเด็น
โครงการศึกษาวิจยั รู ปแบบการเลี้ยงดูลูกครอบครัว
อบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้ อยเอ็ด
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้ อยเอ็ด
ขยายผล 4 อาเภอ
รวม 2
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการผูส้ ูงวัยใส่ ใจสุขภาพ

สนง.พมจ.ร้ อยเอ็ด

116,600

-

-

116,600

สนง.พมจ.ร้ อยเอ็ด

247050

-

-

247,050

363,650

-

-

363,650

151,700

64,000

-

87,700

1

องค์ กร

อบต.อีง่อง

-

116,600 50 ครอบครัว ๆละ 2คน
รวม 100 คน
247,050 ครอบครัวพ่อ แม่ ลูก
จานวน 360 คน
363,650
87,700 -ผูส้ ู งอายุ 80 คน
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ที่

2

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 40 คน
71,000 -เด็กและเยาวชน 130
-ประชาชน 90 คน
37,500 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนผูส้ นใจ 70คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

20 - 22 พ.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

27 - 29 ก.ค. 59

โครงการแข่งขันฟุตซอล ซุปเปอร์ ลีกสัมพันธ์
ตาบลท่าม่วง
โครงการส่ งเสริ มการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนตาบลโพธิ์ ทอง

ทต.ท่าม่วง

81,000

10,000

-

71,000

อบต.โพธิ์ ทอง

39,000

1,500

-

37,500

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พให้กบั ประชาชน
ตาบลดอนโอง ประจาปี 2559 การทายาดม
สมุนไพร
โครงการนาบุญตาบลค้อใหญ่

อบต.ดอนโอง

23,850

2,500

-

21,350

21,350 สตรี แม่บา้ น 10 หมู่บา้ น
รวม 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - มิ.ย. 59

อบต.ค้อใหญ่

50,000

2,000

-

48,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประเด็นความรุ นแรง
ในครอบครัว ประจาปี 2559

อบต.ทุง่ เขาหลวง

20,000

10,000

-

10,000

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

10 พ.ค. 59

อบต.กู่กาสิ งห์

99,100

50,000

-

49,100

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.นาเมือง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองหิ น

86,700

25,000

-

61,700

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

47,200

10,000

-

37,200

48,000 -เด็กและเยาวชน 30คน
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน
10,000 -ตัวแทนประชาชน 70
-คณะทางาน ศพค.23
-กานันผูใ้ หญ่บา้ น 7
49,100 -ผูส้ ู งอายุ 68 คน
-ผูด้ ูและผูส้ ู งอายุ 44
61,700 -ผูส้ ู งอายุ 75 คน
-เด็กและเยาวชน 75คน
37,200 เด็กและเยาวชน 100คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

16 - 17 มิ.ย. 59

45,000

5,000

-

40,000

40,000 นักเรี ยน 220 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

11 โครงการแม่ลูกผูกพัน สานฝันสร้างอาชี พ

ชมรมแม่ดีเด่น
แห่งชาติประจา
จ.ร้อยเอ็ด
ร.ร.สุ วรรณภูมิวิทยาลัย

54,400

20,000

-

34,400

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

12 โครงการครอบครัวมีสุข

ร.ร.น้ าใสวรวิทย์

41,900

3,500

-

38,400

34,400 -นักเรี ยน 50 คน
-ผูป้ กครอง 50 คน
38,400 -นักเรี ยน 210 คน
-ผูป้ กครอง 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 59

3

4

5
6

7

โครงการส่ งเสริ มและบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผูส้ ูงอายุตาบลกู่กาสิ งห์
8 โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุตาบลนาเมือง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 194/2553)
9 โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมเด็กและ
เยาวชนตาบลหนองหิน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 357/2555)
10 โครงการด้วยใจรัก
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 1519)
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ที่

โครงกำร

รวม

12

โครงกำร

องค์ กร

12

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

739,850

งบขององค์ กร

203,500

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร
-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

536,350

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

220,000 -เด็กและเยาวชน 90คน
-ครู 15 คน
ผูน้ าชุ มชน 60 คน
220,000

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

536,350

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดเลย
1

1

2

3
4
5

6

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาเยาวชนเชิ งบวก โดยประยุกต์
ใช้แนวคิดบ้านหลังเรี ยน
รวม
1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนในการจัด
สวัสดิการสังคมบนฐานการใช้ตน้ ทุนในท้องถิ่น
ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3813)
โครงการ "ส่งเสริ มสุ ขภาพ ให้ความรักความอบอุ่น
แก่ผสู ้ ูงอายุ"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4263)
โครงการพีอ่ าสาบอกเล่าปัญหารู้ ทนั วัยทีน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4494)
โครงการฝึ กอบรมการทาขนมและการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
การย้อมผ้าสี ธรรมชาติในเชิ งพานิ ช
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3158)
โครงการฝึ กอบรมให้ความรู้ เรื่ องกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตาบลโคกใหญ่ประจาปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 339/2558)

สนง.สาธารณสุ ข
จ.เลย

220,000

-

-

220,000

220,000

-

-

220,000

อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์จ.เลย

91,900

-

-

91,900

45,400

3,000

-

42,400

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.ศรี สงคราม
ทต.เชี ยงกลม

20,400

3,000

-

17,400

91,900 -กลุ่มเกษตรกร 30 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 20 คน
-อพม. 20 คน
-กลุ่มออมทรัพย์บา้ น
เจริ ญศรี 20 คน
42,400 -อสม.ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ
จานวน 60 คน
-ผูส้ ู งอายุ 100 คน
17,400 เด็กและเยาวชน 60 คน

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ต.นาโป่ ง

27,900

5,000

-

22,900

22,900 กลุ่มสตรี 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

กลุ่มเยาวชนก่อการดี

37,200

-

-

37,200

37,200 เยาวชน 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โคกใหญ่

21,900

3,000

-

18,900

18,900 -คณะกรรมการกองทุน
จานวน 45 คน
-ผูน้ าชุ มชน 15 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - มิ.ย. 59

1

องค์ กร

-
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ที่

โครงกำร

โครงการครอบครัวอบอุ่น มัน่ คง มัง่ คัง่
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3810)
8 โครงการอบรมเพือ่ การเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ริ เริ่ มสร้ าง
แหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิเวศและการพึ่งพาตนเอง
อย่างยัง่ ยืน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 013/2558)
9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพือ่ ลดการใช้
ความรุ นแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชนตาบลบ้านเพิม่
10 โครงการเพาะต้นกล้าเยาชนจิตอาสาสานึกรักษ์
พัฒนาบ้านเกิด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4261)
7

รวม

10

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
ก.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.กุดป่ อง
ชมรมผูป้ ระกอบการ
ท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์
อย่างยัง่ ยืนหนองหิ น

37,000

5,000

50,100

3,000

-

47,100

32,000 30 ครอบครัวๆละ 2 คน
รวม 60 คน
47,100 -เด็กและเยาวชน 40
-สมาชิ กผูป้ ระกอบการ
20 คน

อบต.บ้านเพิม่

85,745

15,000

-

70,745

70,745 เด็กและเยาวชน 50 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

พ.ค. - ก.ย. 59

119,455

-

-

119,455

119,455 เด็กและเยาวชน 60 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ก.ค. 59

537,000

37,000

-

500,000

500,000

ศูนย์เยาชนราชพฤกษ์
2550

10

องค์ กร

-

32,000

อนุมัติ

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดศรี สะเกษ
1

2

3

4

เชิงประเด็น
โครงการอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะในการช่ วยเหลือ
ผูก้ ระทาความรุ นแรงในครอบครัวแก่ อพม.
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 526/2554)
โครงการอบรมให้ความรู ้ ปลุกพลังผูส้ ูงอายุ
สู่กิจกรรมทางสังคม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 742/2553)
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครื อข่ายและ
กรรมการผูส้ ู งอายุใหม่เตรี ยมเข้าสู่สงั คมสู งวัย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0135/2551)
โครงการเครื อข่ายเยาวชนคนรักษ์เกษตรสื บสาน
การทางานขบวนองค์กรชุ มชนฯ

กองทุนพัฒนาสตรี
อ.ราษีไศล

45,300

-

-

45,300

45,300 อพม. ผูน้ าชุ มชน 190
คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มี.ค. 59

กองทุนสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุเฉลิม
พระเกียรติ
สาขาสมาคมสภา
ผูส้ ู งอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ
ประจาจ.ศรี สะเกษ
ชมรมแก้วสว่างภูสิงห์

27,700

-

-

27,700

27,700 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

93,285

-

-

93,285

93,285 แกนนาผูส้ ู งอายุ 264 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59 - ส.ค. 60

37,360

-

-

37,360

37,360 แกนนาเยาวชน 60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59 - มี.ค. 60
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1448)

1

2

3

4

5

6

7
8
9

รวม
4
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการส่ งเสริ มศักยภาพผูส้ ูงอายุตาบลกาแพง
และประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0134/2551)
โครงการโตวโซวบองโตวโซวโปอน เยี่ยมพี่
เยี่ยมน้อง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 702/2555)
โครงการเยาวชนรุ่ นใหม่ร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์
และยาเสพติด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 699/2555)
โครงการเด็กวัยรุ่ นเยาวชนยุคใหม่ในอาเภอ
ราษีไศลไม่ทอ้ ง ไม่เอดส์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 765/2553)
โครงการสู งวัยใส่ใจสุขภาพ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 713/2552)
โครงการอบรมสายใยรักเชื่ อมความสัมพันธ์เด็ก
ผูป้ กครอง และผูส้ ูงวัย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 073/2557)
โครงการสุ ขกาย สุขใจ ผูส้ ู งวัยพลังชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 523/2554)
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 528/2554)
โครงการผูส้ ูงวัยใส่ ใจลูกหลานตาบลหนองอึ่ง

4

องค์ กร

203,645

-

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.กาแพง

43,900

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.กองกาเม็ด

-

-

203,645

203,645

-

-

43,900

43,900 ผูส้ ู งอายุ 270 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 59

32,750

-

-

32,750

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สาโรงตาเจ็น

56,925

5,100

-

51,825

32,750 -ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-ผูพ้ ิการ 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
42,825 เด็กและเยาวชน 65 คน

สุ ขภาพอนามัย

การขับเคลื่อน

เม.ย. - ก.ย. 59

กลุ่มตะวันเบิกฟ้า

41,900

-

-

41,900

29,100 -เด็ก เยาวชน 30 คน
-ผูป้ กครอง 20 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 59

กองทุนพัฒนาระบบ
สวัสดิการในชุ มชน
ต.สาโรงพลัน
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.พยุห์

32,450

-

-

32,450

32,450 -ผูส้ ู งอายุ 70 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

31,700

-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

33,000

-

31,700
33,000

31,700 -ผูส้ ู งอายุ 75 คน
-เด็กและเยาวชน 75คน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ใจดี
ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนต.เมืองจันทร์
กองทุนสวัสดิการชุ มชน

-

33,000 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

4,900

-

-

4,900

24,700 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

42,670

-

-

42,670

42,470 ผูส้ ู งอายุ 51 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59
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ที่

10
11

12

13
14
15
16

โครงกำร
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 698/2555)
โครงการใส่ ใจอาสาพัฒนาชุ มชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4492)
โครงการส่ งเสริ มทักษะการสื่อสารเชิ งบวก
ระหว่างพ่อแม่/ผูป้ กครองกับบุตรหลานที่กาลัง
เป็ นวัยรุ่ น/เยาวชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1421)
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพือ่ การ
อนุรักษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตาบลโพธิ์ ชัย
โครงการส่ งเสริ มอนุรักษ์ภูมิปัญญาผูส้ ู งอายุ
ตาบลกุดเสลา
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุตาบลดวนใหญ่
ประจาปี 2559
โครงการอบรมสายใยรักเชื่ อมความสัมพันธ์เด็ก
ผูป้ กครองและผูส้ ู งวัย
โครงการอบรมมัคคุเทศก์แหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์
ป่ าชุมชนโนนใหญ่ตาบลอีเซ

17 โครงการสื บสานภูมิปัญญาถิ่น ภูมิปัญญาไทย
สู่ลูกหลาน
18 โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ติดเกมส์ สื่อลามก
สิ่งอบายมุขและยาเสพติดที่ไม่เหมาะสม
19 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวต้นแบบ
คัดแยกขยะแบบครบวงจร
20 โครงการค่ายเยาวชนรุ่ นใหม่ รวมใจต้านภัย
ยาเสพติด

องค์ กร
ต.หนองอึ่ง
ชมรมรักษ์สุขภาพ
ทต.ยางชุมน้อย
กลุ่มกาลังใจ

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

46,820

-

-

46,820

46,820 เด็กและเยาวชน 60 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. 59

39,680

-

-

39,680

39,680 -ผูป้ กครอง 26 คน
-เด็กและเยาวชน 26
-แกนนา 11 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

อบต.โพธิ์ ชัย

38,400

6,700

-

31,700

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

20 ส.ค. 59

อบต.กุดเสลา

29,600

3,000

-

26,600

31,700 -เยาวชน 80 คน
-ปราชญ์ชาวบ้าน 11
-คณะทางาน 9 คน
24,200 ผูส้ ู งอายุ 160 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

อบต.ดวนใหญ่

44,550

12,350

-

32,200

32,200 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

อบต.ธาตุ

20,500

3,000

-

17,500

17,500 เด็กและเยาวชน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

อบต.อีเซ

68,100

25,500

-

42,600

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ค. 59

ทต.โพธิ์ กระสังข์

50,000

9,600

-

40,400

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - พ.ค. 59

อบต.โนนคูณ

46,000

5,800

-

40,200

42,600 -เด็กและเยาวชน 50
-ผูน้ าหมู่บา้ น 60 คน
-คณะกรรมการ 15 คน
40,400 -เด็กและเยาวชน 30
-สตรี 30 คน
40,200 -เด็กและเยาวชน 110
-คณะทางาน 10 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มี.ค. - พ.ค. 59

อบต.เสี ยว

49,210

10,050

-

39,160

39,160 ครอบครัว 204 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

ร.ร.บ้านโนนแฝก

50,000

-

-

50,000

29,000 นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง
จานวน 200 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

108

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

รวม

20

โครงกำร

องค์ กร

20

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

803,055

งบขององค์ กร

81,100

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร
-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

721,955

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

เสริ มพลัง

มี.ค. - ก.ย. 59

696,355

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดสกลนคร
1

2

เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มสวัสดิการการเติมเต็มชี วิต
กลุ่มผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีสกลนคร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4463)
โครงการอาสาไทสกลฯ มุ่งสร้างสุ ขและ
ความพร้อมสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3946)

รวม

1

2

3

2

โครงกำร

เชิงพื้นที่
โครงการอบรมให้ความรู ้ ดา้ นโภชนาการและดูแล
สุขภาพผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการที่ติดบ้านติดเตียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 619/2555)
โครงการโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลตองโขบ

โครงการการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
(กล้วยกวน กล้วยตากหรื อกล้วยอบ กล้วยอบงา
ข้าวเกรี ยบกล้วย กล้วยม้วนสมุนไพร)
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 456/2557)

สมาคมพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี
จ.สกลนคร (สพอ.)
สมาคมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จ.สกลนคร
2

องค์ กร

ชมรมผูส้ ู งอายุบา้ น
ตาดโพนไผ่
ทต.ตองโขบ

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.นาฮี

78,250 กลุ่มผูต้ ิดเชื้ อฯ 1,975 คน

78,250

-

-

78,250

109,120

-

-

109,120

109,120 ผูส้ ู งอายุ 400 คน

187,370

-

-

187,370

187,370

48,600

-

-

48,600

48,600 -ผูส้ ู งอายุ 84 คน
-ผูพ้ ิการ 26 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

-

43,800

43,800 ผูส้ ู งอายุ 120 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - พ.ค. 59

-

45,190

45,190 -เด็กและเยาวชน 10คน
-ผูห้ ญิงและครอบครัว
ผูถ้ ูกละเมิดทางเพศ 20
-ผูส้ ู งอายุ 15 คน
-คนพิการ 15 คน
-แรงงานนอกระบบ 10 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

143,800

45,190

100,000

-

109
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ที่
4

5

6

7

8

โครงกำร

50,000

50,000 -อสม. 40 คน
-หมอพื้นบ้าน 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

-

156,400

156,400 ครอบครัว 6 หมู่บา้ น
981 หลังคาเรื อน
รวม 3,654 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

-

-

118,000

118,000 ประชาชนกลุ่มบ้านแร่
จานวน 1,461 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

41,440

-

-

41,440

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 59

องค์กรพัฒนาเด็กและ
ครอบครัวท่าแร่
จ.สกลนคร

50,000

-

-

50,000

การศึกษา

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.คาบ่อ
อบต.ม่วง
9
องค์ กร

50,000

-

-

50,000

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

-

19,200
622,630

41,440 -เจ้าหน้าที่ พนักงานฯ
55 คน
-กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น 55
50,000 -เด็ก 208 คน
-ผูป้ กครองเด็กอาสา
35 คน
-ครู ผสู ้ อน 15 คน
50,000 -ผูส้ ู งอายุ 95 คน
-อผส. 5 คน
19,200 ประชาชน 60 คน
622,630

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

โครงการสื บสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
เพือ่ สุขภาพของคนในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 243/2558)
โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวโดยการมีส่วนร่ วมจากครอบครัว
ต้นแบบและแกนนาชุมชนในพื้นที่กลุ่มบ้าน
ห้วยหีบ - นาสี นวล ตาบลตองโขบ
อาเภอศรี สุพรรณ จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 2
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1289)
โครงการการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวโดยการมีส่วนร่ วมจาก
ครอบครัวต้นแบบและแกนนาชุ มชนในพื้นที่
กลุ่มหมู่บา้ นแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1289)
โครงการฝึ กอบรมคนปทุมวาปี ทาดีเพือ่ ท้องถิ่น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 241/2558)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.เชี ยงเสื อ

โครงการอาสาเล่านิทานอ่านหนังสื อ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1117)

9

โครงการส่ งเสริ มสุขภาพกาย - ใจผูส้ ู งอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 624/2555)
10 โครงการเตรี ยมตัวเตรี ยมใจสู่วยั ชรา
รวม
10
โครงกำร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
ก.ค. 59

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

50,000

-

ชมรมส่งเสริ มคนดี
เมืองสกล

156,400

-

ชมรมส่งเสริ มคนดี
เมืองสกล

118,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
อปพร.ทต.ปทุมวาปี

21,200
724,630

2,000
102,000

องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดสุรินทร์
เชิงประเด็น

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

องค์ กร
18,000 อบต.ตะเคียน

จำนวนเงิน
50,000

เสนอขอ

ยุทธศำสตร์

50,000 -เด็ก เยาวชน 30 คน
-ผูน้ าท้องถิ่น หมอยา
พื้นบ้าน ปราชญ์ทอ้ งถิ่น
จานวน 10 คน
-ผูน้ าประเทศกัมพูชา
พระสงฆ์ หมอยา
ผูน้ าท้องถิ่น 10 คน
74,800 -เยาวชน 30 คน
-คนพิการ 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
พ.ค. - ต.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

80,000 นักเรี ยน 40 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - พ.ย. 59

กลุ่มเป้ ำหมำย

1

โครงการ "เสริ มสร้างเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ สุ ขภาวะในชุ มชน
ชายแดนไทยกัมพูชา"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1375)

มูลนิธิพฒั นาอีสาน

118,000

2

โครงการ "เยาวชนทาดีมีทุนชี วิตร่ วมสร้างสรรค์
สุขภาวะคนพิการในชุมชน"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3825)
โครงการสมุนไพรใกล้ตวั
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1373)
โครงการทอเสื่อ ทอใจ สานสายใยคนสามวัย
สู่ชุมชน

มูลนิธิขวัญชุมชน

74,800

-

-

74,800

สมาคมป่ าชุ มชนอีสาน

80,000

-

-

80,000

มูลนิธิชุมชนอีสาน

102,500

-

-

102,500

102,500 -เด็ก เยาวชน 15 คน
-ผูป้ กครอง 15 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1พ.ค. - 31ธ.ค. 59

5

โครงการ "พัฒนาเครื อข่ายจัดการป่ าไม้เพือ่
สวัสดิการชุมชนจังหวัดสุ รินทร์"

มูลนิธิพฒั นาอีสาน

181,095

50,000

113,095

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ต.ค. 59

6

โครงการเสริ มพลังเครื อข่ายศูนย์ประชาบดี 1300
จังหวัดสุรินทร์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะอนุกรรมการ
บริ หารกองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดสุรินทร์

บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว จ.สุรินทร์
สนง.พมจ.สุรินทร์

67,500

-

-

67,500

113,095 -อนุกรรมการ
ผูน้ าชุ มชน 25 คน
-ส่ วนราชการ ตัวแทน
เครื อข่าย คณะทางาน
20 คน
-ตัวแทนเกษตร 5 คน
-ตัวแทนป่ าหัวไร่ 5 คน
-ตัวแทนป่ าครอบครัว 5 คน
67,500 อปพร. 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

189,100

-

-

189,100

189,100 -คณะอนุกรรมการฯ
18 คน
-เจ้าหน้าที่ 12 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มิ.ย. 59

3
4

7

18,000 ศูนย์เพาะชา
กล้าไม้จ.สุรินทร์

50,000

สำขำสวัสดิกำร

อนุมัติ
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ที่

โครงกำร

8

โครงการสร้างสื่อเยาวชนคนรักสุรินทร์

1

รวม
8
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการรณรงค์คดั แยกขยะในชุ มชนตาบลขุดสระ

2

โครงการพัฒนคุณภาพชี วิตคนพิการ ผูส้ ู งอายุ
รวม

2

องค์ กร
สนง.พมจ.สุรินทร์

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

140,400

-

953,395

36,000

ทต.สระขุด

74,120

35,500

อบต.ทับใหญ่

50,485

6,500

124,605

42,000

6

โครงกำร

2

องค์ กร

องค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน
100,000
-

เสนอขอ

-

กลุ่มเป้ ำหมำย

140,400

140,400 เด็กและเยาวชน 100

817,395

817,395

38,620

43,985
-

อนุมัติ

82,605

38,620 -ผูน้ าชุ มชน 11 คน
-กลุ่มสตรี 11 คน
-ประชาชน 77 คน
-นักเรี ยน 25 คน
-คณะกรรมการ 30 คน
43,985 -ผูพ้ ิการ 30 คน
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน
82,605

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
ก.ค. - ส.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มี.ค. 59

บริ การสังคม

การสร้ างและพัฒนา

ม.ค. - ก.พ. 59

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดหนองบัวลาภู
1

1

เชิงประเด็น
โครงการมหกรรมรวมพลังต้านภัยค้ามนุษย์
หยุดความรุ นแรงทุกรู ปแบบ

รวม 1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชมรม

สนง.พมจ.
หนองบัวลาภู

227,000

-

องค์ กร

227,000

-

สาขาสมาคมสภา

52,000

1

โรงพยาบาล

-

227,000

-

227,000

6,000

46,000

227,000 -นักเรี ยน 90 คน
-กลุ่มสตรี 90 คน
-ผูน้ าชุ มชน 90 คน
-อาสาสมัคร 90 คน
-จนท.อปท. 60 คน
-แกนนาเครื อข่าย
ค้ามนุษย์ ผูพ้ ิการ
ผูส้ ู งอายุ 80 คน
227,000
40,000 -คณะกรรมการ 100คน
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สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร
ผูส้ ูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2927)

2
3

โครงการส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0595/2552)
โครงการลีลาศสร้างสุขภาพเพือ่ คนหนองบัวลาภู
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 169/2556)

องค์ กร
ผูส้ ู งอายุแห่ง
ประเทศไทยในพระราชู
ปถัมป์ สมเด็จพระศรี
นคริ นทราบรม
ราชชนนี ประจา
จ.หนองบัวลาภู
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองบัวใต้
ชมรมแอโรบิคด๊านซ์
เรารักสุขภาพ
จ.หนองบัวลาภู

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร
จำนวนเงิน
ส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบล ทั้ง 4ตาบล

เสนอขอ

43,000

-

-

43,000

16,000

-

-

16,000

โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ การทาปุ๋ ยหมักชี วภาพ กองทุนสวัสดิการชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 573/2557)
ต.หนองสวรรค์

34,000

-

-

34,000

5

โครงการการทาปุ๋ ยหมัก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 179/2558)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.นาแก

45,100

-

-

45,100

6

โครงการส่ งเสริ มอาชี พทาที่ตกั ขยะจากถังปี้ บ
ให้แก่ผสู้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ ูแลผูพ้ ิการเด็กและเยาวชน

ทต.จอมทอง

34,000

2,000

-

32,000

7

โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาทองม้วน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 779/2557)
โครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ละอบายมุข
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 416/2555)
โครงการป้องกันการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตร
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 175/2551)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บ้านขาม
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทม.หนองบัวลาภู
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ออมความดีต.กุดแห่

32,000

-

-

32,000

33,300

-

-

33,300

37,190

-

-

37,190

9

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - พ.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - เม.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

-สมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุ
100 คน

4

8

อนุมัติ

43,000 สมาชิ กกงอทุนฯ จาก 10
หมู่บา้ น จานวน 90 คน
16,000 -สมาชิ กชมรมแอโรบิค
ด๊านซ์เรารักสุ ขภาพ 25 คน
-เยาวชน 12 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 13 คน
34,000 สมาชิ กกองทุนฯ จานวน
50 คน
45,100 -สมาชิ กกองทุนฯจาก 10
หมู่บา้ น จานวน 25 คน
-ประชาชนตาบลนาแก 25
32,000 -กลุ่มผูส้ ู งอายุ 17 คน
-เด็กและเยาวชน 18 คน
-ผูด้ ูแลผูพ้ ิการ 18 คน
-ผูพ้ ิการ 17 คน
32,000 สมาชิ กกลุ่มกองทุน
140 คน
33,300 ประชาชน 120 คน
37,190 -อาสาสมัคร 56 คน
-เกษตรกร 70 คน
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

23,275

23,275 -คณะกรรมการ 10 คน
-สมาชิ กกลุ่มฯ 15 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

-

43,800

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

2,000

-

35,800

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

69,600

29,600

-

40,000

43,800 -ประชาชน 20 คน
-กลุ่มอาชี พ 50 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
35,800 -เด็กและเยาวชน 25คน
-กลุ่มสตรี 25 คน
40,000 นักเรี ยน 100 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

21,735

2,000

-

19,735

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. 59

524,800

37,600

6,000

481,200

19,735 -ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-กลุ่มเม่บา้ น สตรี 20
-เด็กและเยาวชน 10คน
-ประชาชน 10 คน
475,200

งบขององค์ กร

10 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
สมาชิ กกลุ่มจิตอาสาชุมชนตาบลนาดี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4455)
11 โครงการส่ งเสริ มฝึ กอาชี พให้ความรู ้ กลุ่มอาชี พ
ตาบลนาเหล่า "การเพาะเห็ดฟางในตะกร้ า"

กลุ่มจิตอาสาชุ มชน
ต.นาดี

23,275

-

อบต.นาเหล่า

45,800

2,000

12 โครงการอบรมส่ งเสริ มอาชี พการทาขนมไทย
ท้องถิ่น
13 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ าแก่นกั เรี ยน
ในสถานศึกษา "กิจกรรมว่ายน้ าเพือ่ ชี วิต"
14 โครงการส่ งเสริ มสวัสดิการสังคมเพือ่ คนในชุ มชน
กิจกรรม "คองก้า 3 วัย"

อบต.กุดสะเทียน

37,800

ทต.โนนสัง
อบต.นามะเฟื อง

รวม

14

โครงกำร

14

องค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. 59

ทั้งโครงกำร

องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดหนองคาย
1

เชิงประเด็น
โครงการฝึ กอบรมการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 278/2558)

กองทุนสวัสดิการ
สถาบันการเงินเทศบาล
เมืองท่าบ่อ

54,650

-

-

54,650

19,400 สมาชิ กกองทุน 19
ชุ มชน จานวน 200 ราย

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

2

โครงการส่ งเสริ มและการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาและองค์กรเครื อข่ายในชุมชน

สถานพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน
จ.หนองคาย

29,300

-

-

29,300

27,250 นักเรี ยน 155 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ส.ค. 59

3

โครงการอบรมให้ความรู ้ แก่เยาวชนในการตัด
สติกเกอร์ และสกรี นเสื้อ

กลุ่มผูป้ ระกอบการค้า
ขายตลาดสดชุ มชน

42,800

-

-

42,800

28,200 -เยาวชน 60 คน
-สมาชิ กองค์กร 70 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59
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ที่

4

5

6

โครงกำร

2
3

4

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 580/2554)
โครงการเสริ มสร้างความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 520)
โครงการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการเพือ่ ถอดบทเรี ยน
การดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายในรู ปแบบประชารัฐ

น้ าโมง
บ้านพักใจหนองคาย

45,800

3,000

-

42,800

สนง.พมจ.หนองคาย

357,250

-

-

357,250

โครงการลดรายจ่ายของชุ มชนเวียงคุกด้วยวิถี
เกษตรกรพอเพียงเพือ่ บริ โภคภายในครัวเรื อน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 577/2554)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เวียงคุก

40,000

-

-

40,000

569,800

3,000

-

566,800

อบต.นาดี

25,000

5,000

-

20,000

โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและคติการดารง
ชี วิตในวัยชรา
โครงการจิตอาสาวัยใสรวมใจสร้ างสุขผูส้ ู งอายุ
(อผส.น้อย) ประจาปี 2559

อบต.รัตนวาปี

36,700

3,000

-

33,700

อบต.พระพุทธบาท

60,000

10,000

-

50,000

โครงการอาสาสมัครน้อยดูแลผูส้ ูงอายุ (อผส.น้อย)
พัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุตาบลหนองสองห้อง

ทต.หนองสองห้อง

53,000

3,000

-

50,000

รวม

1

องค์ กร

6

โครงกำร

เชิงพื้นที่
โครงการชุมชนร่ วมใจกาจัดขยะให้เป็ น

6

องค์ กร

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

26,200 30 ครอบครัว 60 คน

357,250 -องค์กรสวัสดิการ
สังคม 28 คน
-คณะอนุกรรมการ 12
-เจ้าหน้าที่ 24 คน
-กอ.พม. 5 คน
สภาผูส้ ู งอายุ 1 คน
25,600 ผูน้ าชุ มชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ 72 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

28 - 31 ก.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ต.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. -มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

มิ.ย. -ส.ค. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ส.ค. - ก.ย. 59

483,900

17,200 -ผูน้ าชุ มชน 25 คน
-กลุ่มสตรี 25 คน
20,400 -เยาวชน 40 คน
-ผูส้ ู งอายุ 70 คน
34,400 -เด็กและเยาวชน 50
-อาสาสมัครดูแล
ผูส้ ู งอายุ 10 คน
19,200 -เด็กและเยาวชน 50
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 50 คน
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ที่

5
6
7

8
9

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
องค์กรบริ หารส่วนตาบลหนองหลวง
โครงการครอบครัวอบอุ่นสังคมเป็ นสุ ข

อบต.หิ นโงม

53,000

3,000

-

50,000

32,200

อบต.หนองหลวง

77,600

30,000

-

47,600

22,200

อบต.บ้านหม้อ

58,000

13,000

-

45,000

32,600

โครงการพัฒนาส่งเสริ มคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านโพธิ์
โครงการส่ งเสริ มสุขภาพและอบรมแกนนาผูส้ ู งอายุ

อบต.บ้านโพธิ์

27,700

2,000

-

25,700

25,700

อบต.บ้านม่วง

37,200

5,000

-

32,200

32,200

428,200

74,000

-

354,200

236,100

รวม

9

โครงกำร

9

องค์ กร

กลุ่มเป้ ำหมำย
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 50 คน
-ผูน้ าชุ มชน 25 คน
-ประชาชนในพื้นที่ 25
-ผูส้ ู งอายุ 60 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน
-ประชาชน 70 คน
-เด็กและเยาวชน 40
-ผูป้ กครอง 15 คน
-ผูน้ าชุ มชน 10 คน
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-ประชาชน 30 คน
-ผูส้ ู งอายุ 66 คน
-แกนนาผูส้ ู งอายุ 14คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

22 - 23 มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

17 - 19 พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ม.ค. - เม.ย. 59

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ธ.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ค. 59

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดอุดรธานี
1

2

3

เชิงประเด็น
โครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.)
จังหวัดอุดรธานี ตามหลักสู ตร 24 ชัว่ โมง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2097)
โครงการค่ายศิลปะเพือ่ เด็กพิเศษ (โครงการ
ต่อเนื่อง)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 419)
โครงการวัยรุ่ นวัยใสเรี ยนนรู ้ เข้าใจเอดส์เพศวิถี
ศึกษาไม่เอดส์ ไม่ทอ้ ง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัด

กลุ่มอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
(อพม.) จ.อุดรธานี
ศูนย์สงเคราะห์บุคคล
ปั ญญาอ่อนภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
รพ.ศรี ธาตุ

175,320

-

-

175,320

101,000

10,000

-

91,000

65,000

-

-

65,000

179,500 อาสาสมัคร 80 คน

55,500 -ผูพ้ ิการ 20 คน
-ผูป้ กครอง 20 คน
-อาสาสมัคร 20 คน
60,000 นักเรี ยน 50 คน
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ที่

4

5

6

โครงกำร
อุดรธานี
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาฉลาดรู ้ เรื่ อง
เพศให้สามารถถ่ายทอดความรู ้ และนาไปขยายผล
สู่ชุมชนได้
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1688)
โครงการค่าย "เครื อข่าย ครอบครัว ชุ มชน ร่ วมใจ
คืนคนดีสู่สงั คม"

โครงการสร้างพลังเยาวชนคนรักษ์วดั เพือ่ เอาชนะ
ยาเสพติดในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจาปี พ.ศ. 2559
7 โครงการอบรมการสร้างทีมกระบวนการเยาวชน
เพือ่ ส่งเสริ มสุขภาวะทางเพศของเยาวชน
ตาบลโนนทองแผนกสามัญศึกษา ประจาปี 2558
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 168/2558)
8 โครงการอบรมเพือ่ เพิม่ สมรรถภาพทางการแพทย์
ให้แก่ญาติ จิตอาสา แกนนาและผูด้ ูแลคนพิการ
ในชุมชนอาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประจาปี งบประมาณ 2559
9 โครงการส่ งเสริ มสุขภาพกายและใจเพือ่ ผูส้ ู งวัย
อย่างมีสุข
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 480/2557)
10 โครงการพัฒนาศูนย์นาร่ องเครื อข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันการกระทาความรุ นแรงต่อเด็กและสตรี
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 713/2554)
11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
22 - 24 เม.ย. 59

องค์กรพัฒนเด็กและ
ครอบครัวบ้านดุง

60,200

5,000

-

55,200

51,800 เด็กและเยาวชน 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สานักงานคุมประพฤติ
จ.อุดรธานี

105,000

5,000

-

100,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จ.อุดรธานี
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โนนทอง

100,500

500

-

100,000

50,000 -ผูก้ ระทาผิดที่อยู่ใน
ความดูแลของสานัก
คุมประพฤติ 20 คน
-ครอบครัว 20 คน
-วิทยากร 10 คน
50,000 นักเรี ยนและบุคลากร
ทางการศึกษา 540 คน

51,800

12,000

-

39,800

รพ.โนนสะอาด

83,750

-

5,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โคกกลาง

49,800

5,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.นาสะอาด

105,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน

100,000

5ม.ค. - 30พ.ค.59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. - 30ก.ย.59

26,800 -แกนนาเด็กและ
เยาวชน 30 คน
-วิทยากร 12 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

21 - 23 เม.ย. 59

78,750

63,750 อสม. ผูน้ าชุ มชน
ญาติ จิตอาสา แกนนา
จานวน 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

เสริ มพลัง

1มี.ค. - 30ก.ย. 59

-

44,800

20,200 ผูส้ ู งอายุ 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - มิ.ย. 59

5,000

-

100,000

70,000 -กลุ่มเยาวชน 10 คน
-คณะกรรมการ 10 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

ม.ค. - ก.ย. 59

5,000

-

95,000

70,000 -เยาวชน 21 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

ม.ค. - ก.ย. 59

คปสอ.
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ที่

1
2

3
4

โครงกำร

องค์ กร

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลนาพู่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 479/2557)

ต.สร้างคอม

รวม
11
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการพ่อแม่ใจดีสื่อสารกับลูกวัยรุ่ นอย่างเข้าใจ
เพือ่ ป้องกันเอดส์และท้องไม่พร้ อม
โครงการสร้างเครื อข่ายเฝ้าระวังป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุ นแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว
โครงการสร้างเสริ มคุณภาพชี วิตเยาวชน
ด้านสุ ขภาวะทางเพศ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนดาเนิ นงาน
ป้องกันการติดต่อโรคเอดส์ ลดปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม

11

รวม

4

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

38,800 -ผูป้ กครอง 50 คน
-ผูน้ าชุ มชน 50 คน
30,100 -กลุ่มสตรี 100 คน
-ผูน้ าท้องถิ่น 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1เม.ย. - 31ส.ค. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

มี.ค. - ก.ย. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย
-คณะกรรมการ ผูน้ าชุ มชน 21 คน

997,370

47,500

5,000

944,870

อบต.กุมภวาปี

74,800

25,000

-

49,800

ทม.หนองสาโรง

55,900

2,100

-

53,800

105,800

7,000

-

98,800

65,300 เด็กและเยาวชน 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - 31 ส.ค. 59

97,550

15,000

-

82,550

68,250 เยาวชน 65 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

334,050

49,100

-

284,950

ทต.แสงสว่าง
อบต.หนองหัวคู

4

องค์ กร

697,550

202,450

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดอุบลราชธานี
1

2

3

เชิงประเด็น
โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลห้วยยาง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 147/2558)
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พระยะสั้น
ตาบลหัวดอน "การทาขนมครองแครงกรอบและ
ขนมกะหรี่ ป๊ับ"
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 692/2553)
โครงการเยาวชนรุ่ นใหม่ใส่ใจคุณภาพชี วิต

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ห้วยยาง

50,000

-

-

50,000

25,000 -สมาชิ กกองทุน 70 คน
-คณะกรรมการ 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

พ.ค. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หัวดอน

20,000

-

-

20,000

16,100 ประชาชนผูว้ ่างงาน 60

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน

55,000

-

-

55,000

29,800 -ผูบ้ ริ หาร 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 622/2557)

ต.โพธิ์ ไทร

โครงการการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุในชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 693/2553)
โครงการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต เด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้ ูงอายุ คนพิการ สมาชิ ก องค์กรสวัสดิการชุ มชน
ตาบลคาครั่ง (อ.ส.ช.ค.) ปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 691/2553)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองผือ
องค์กรสวัสดิการชุ มชน
ต.คาครั่ง

50,000

-

-

50,000

49,800

-

-

49,800

6

โครงการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชมุชนตาบลท่าหลวงและเสริ มสร้ าง
ความเข้าใจให้กบั สมาชิ ก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 123/2552)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ท่าหลวง

55,000

-

-

55,000

7

โครงการส่ งเสริ มอาชี พการเพาะเห็ดนางฟ้าและ
เห็ดฟางตะกร้า
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3908)

ศูนย์คาทอลิกเชี ยงของ
จ.อุบลราชธานี

35,500

-

-

35,500

8

โครงการคัดตน ดารงกาย สบายแบบสู งวัย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 302/2554)

ชมรมผูส้ ู งอายุบา้ นเชื อก

39,560

-

-

39,560

9

โครงการการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยการ
ออกกาลังกาย

ชมรมผูส้ ู งอายุต.สะพือ

40,000

-

-

40,000

4
5

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

-เด็กและเยาวชน 40
-สภาเด็กและเยาวชน
10 คน
-ประชาชน 10 คน
25,900 ผูส้ ู งอายุ 60 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

26,757 -เด็ก เยาวชน 15 คน
-ผูส้ ู งอายุ 15 คน
-สตรี 15 คน
-คนพิการ 15 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 15 คน
35,500 สมาชิ กกองทุน จานวน
200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

25,050 -ผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ผูด้ อ้ ยโอกาส 15 คน
-ผูส้ ู งอายุ 15 คน
-เด็ก เยาวชน 10 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 10
13,900 -ผูส้ ู งอายุ 35 คน
-อาสาสมัคร 5 คน
ประชาชนที่สนใจ 10
20,500 ผูส้ ู งอายุ 70 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

อนุมัติ
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ที่

โครงกำร

(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4399)
10 โครงการอาชี พ สุ ขภาพ บริ การชุมชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4404)
11 โครงการสร้างเครื อข่ายในการดูแลสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 306/2554)
12 โครงการส่ งเสริ มการดูแลสุขภาพและป้ องกัน
การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
ชายรักชายที่ติดเชื้อเอชไอวี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0061)
13 โครงการปลูกฝังคุณธรรม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4401)
14 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสะพือ
ส่งเสริ มอาชี พการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 148/2558)
15 โครงการทาขนมไทย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 528/2552)
16 โครงการป้องกันปั ญหาวัยรุ่ นท้องไม่พร้ อม
ในโรงเรี ยน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4403)
17 โครงการเพิม่ ศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิ ก
ชมรมผูส้ ูงอายุบา้ นหวาง หมู่ที่ 2
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4402)
18 โครงการฝึ กอบรมอาชี พเสริ มรายได้สร้ างสุ ข
ช่วยทุกวัย (เป็ นโครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิจริ ง
การประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4104)

องค์ กร

ชมรมผูส้ ู งอายุวดั โรมัน
คาทอลิก
ชมรมผูส้ ู งอายุ
เขตสถานบริ การสถานี
อนามัยคาโพธิ์
กลุ่มเพือ่ นวันอังคาร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

48,900

-

-

48,900

25,400 สมาชิ กสามัญ 55 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

143,700

-

-

143,700

35,800 ผูส้ ู งอายุ 6 หมู่บา้ น
รวม 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

45,000

-

-

45,000

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

ชมรมก้าวตามตะวัน

26,000

-

-

26,000

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.สะพือ

50,000

-

-

50,000

38,100 -กลุ่มชายรักชายที่ติด
เชื้ อเอชไอวี 120 คน
-แกนนาผูต้ ิดเชื้ อ 30 คน
-บุคลากรทางการ พยาบาล 30 คน
24,000 -กลุ่มยุวชน 45 คน
-เยาวชน 35 คน
36,190 สมาชิ กกองทุน จานวน
100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ขี้เหล็ก
กองทุนพัฒนาสตรี
อ.วาริ นชาราบ ปี 2546

30,000

-

-

30,000

21,500 กลุ่มสตรี 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

21,500

-

-

21,500

17,000 เด็กนักเรี ยน 100 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ
บ้านหวาง หมู่ที่ 2

13,600

-

-

13,600

13,000 คณะกรรมการ 55 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ
บ้านหนองมุก

25,088

-

-

25,088

23,438 -ผูส้ ู งอายุ 31 คน
-เด็ก เยาวชน 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59
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งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

49,300

28,100 16 หมู่บา้ น รวม 60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
พ.ค. - ก.ค. 59

-

32,550

25,000 คณะกรรมการ 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

พ.ค. - ก.ค. 59

-

-

46,200

40,200 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

52,080

13,020

-

39,060

39,060 นักเรี ยน 120 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

สมาคมอาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์
จ.อุบลราชธานี
ชมรมอาสาสมัครดูแล
ผูส้ ู งอายุที่บา้ น
ทต.คาน้ าแซบ

66,950

-

-

66,950

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ก.ค. 59

14,000

-

-

14,000

33,975 -อาสาสมัคร 60 คน
-องค์กรสวัสดิการ
สังคม จานวน 90 คน
13,500 อาสาสมัครดูแล
ผูส้ ู งอายุที่บา้ น 40 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

พ.ค. - ก.ค. 59

25 โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบอาชี พที่มีปัญหา
หนี้สินองค์กรอย่างยัง่ ยืน ปี 2558
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4108)
26 โครงการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตผูด้ อ้ ยโอกาส บัดดี้
โฮม แคร์ (Buddy home care)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3903)

ชมรมสื่อมวลชนสี ขาว

48,400

-

-

48,400

30,000 กรรมการในชุ มชน 80
คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

มูลนิธิเพือ่ สุขภาพและ
การแบ่งปั น

258,720

-

-

258,720

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

27 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่สุขภาวะทางจิต
วิญญาณในกลุ่มผูส้ ูงอายุ
28 โครงการพัฒนาอาชี พสาหรับสมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุ

รพ.นาเยีย

36,600

-

-

36,600

50,000 -เด็ก เยาวชน 30 คน
-ผูส้ ู งวัย 200 คน
-ผูม้ ีจิตอาสา 60 คน
-คณะทางาน 20 คน
36,600 ผูส้ ู งอายุ 40 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ

36,080

-

-

36,080

36,080 -ผูส้ ู งอายุ 25 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

19 โครงการส่ งเสริ มอาชี พจักสานพลาสติก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 651/2555)
20 โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหัวเรื อ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 303/2554)
21 โครงการผูส้ ูงอายุไทย ห่างไกลอาการปวดหลัง
เสริ มสร้างพลังการดูแลตนเอง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0049)
22 โครงการค่ายวัยเรี ยนวัยใสห่วงใยสุขภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 743)
23 โครงการเสริ มสร้างพลังบวกเครื อข่ายอาสาสมัคร
และองค์กรสวัสดิการสังคม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0054)
24 โครงการชมรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุที่บา้ น
เทศบาลตาบลคาน้ าแซบ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3904)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หนองบัวฮี
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หัวเรื อ

49,300

-

32,550

-

มูลนิธิวิทยาลัยพยาบาล
สรรพสิ ทธิ ประสงค์
อุบลราชธานี
มูลนิธิวดั มณี วนาราม

46,200

องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์
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ที่

โครงกำร
ตาบลแสนสุขและผูท้ ี่สนใจ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 307/2554)

งบเชิ งพื้นที่เพิม่ เติม
29 โครงการขยายผลการดาเนิ นงานโครงการ
ผูส้ ูงวัย ต้านภัยยาสเตียรอยด์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 648/2555)

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

ต.แสนสุข

ชมรมผูส้ ู งอายุ
อ.สิ รินธร

-

-

269,280

1,708,808

13,020

-

1,695,788

อบต.สองคอน

50,000

11,300

-

38,700

2

โครงการผูส้ ูงวัยสุ ขใจ

ทต.เทพวงศา

22,600

6,600

-

16,000

3

โครงการฝึ กอบรมสานตะกร้าพลาสติก

อบต.กองโพน

42,500

5,050

-

37,450

4

โครงการเสริ มทักษะอาชี พเพือ่ พัฒนาอาชี พผูส้ ู งอายุ

อบต.ระเว

30,000

7,500

-

22,500

145,100

30,450

-

114,650

โครงกำร

4

องค์ กร

269,280

1

4

29

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 59

-ผูส้ นใจทัว่ ไป 25 คน

รวม
29
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการสร้างแกนนาชุ มชนเพือ่ คนในครอบครัว

รวม

อนุมัติ

องค์ กร

-

194,480 -อาสาสมัคร 72 คน
-คณะกรรมการ 60 คน
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
10 คน
979,930
33,900 แกนนาชุมชน อสม.
จานวน 50 คน
16,000 -ผูส้ ู งอายุ 50 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 50
20,200 -ประชาชน 20 คน
-แม่บา้ น 20 คน
-สตรี 20 คน
22,500 ผูส้ ู งอายุ 80 คน
92,600

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดอานาจเจริ ญ
1

เชิงประเด็น
โครงการผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุ มชน
รุ่ น 2
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 2063)

ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความ
ความมัน่ คงของมนุษย์
จ.อานาจเจริ ญ

75,240

2,040

-

73,200

73,200 ประชาชน จานวน
4 อาเภอ รวม 70 คน
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ที่

1

2

โครงกำร
รวม
1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการเสริ มสร้างสถาบันครอบครัวในชุ มชน
เข้มแข็ง
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 3239)
โครงการเยาวชนจิตอาสาใส่ ใจสังคม
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 4203)

3

โครงการการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพือ่ การป้ องกัน
ปัญหาทางสังคม
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 4217)

4

โครงการทบทวนเครื อข่ายอาสาสมัครการจัด
สวัสดิการสังคม
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 563)
โครงการเชื่อมร้อยเครื อข่ายผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมเชิ งพื้นที่
จังหวัดอานาจเจริ ญ
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 567)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน
จังหวัดอานาจเจริ ญ
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 2064)
โครงการเปิ ดใจเข้ากันสานสัมพันธ์ป้องกันเอดส์
สู่การพัฒนาศักยภาพแกนนาแบบยัง่ ยืน
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 3237)
โครงการส่ งเสริ มดูแลเด็กและครอบครัว
(องค์กรสาธารประโยชน์ เลขทะเบียน 966)

5

6

7

8

องค์ กร
1

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

75,240

2,040

ศูนย์ยตุ ิธรรมชุ มชน
ต.คาพระ

73,225

27,500

สมาคมส่งเสริ มการ
มีส่วนร่ วมของ
ประชาชนอานาจเจริ ญ
เครื อข่ายเพิม่ พลัง
พลเมืองอาสาพัฒนา
คุณภาพชี วิตประชาชน
ชานุมาน
เครื อข่ายพัฒนาสตรี
อ.ปทุมราชวงศา

46,785

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร
-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

73,200

73,200

-

45,725

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

10,800

-

35,985

29,215 -ครอบครัว 60 คน
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 8 คน
35,985 เยาวชน 65 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

17 พ.ค. 59

54,600

11,900

-

42,700

30,640 เครื อข่าย อพม. 50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

7 พ.ค. 59

37,980

1,000

-

36,980

27,920 เครื อข่ายพัฒนาสตรี
จานวน 74 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - มิ.ย. 59

สมาคมศูนย์ประสาน
งานองค์การเอกชน
อานาจเจริ ญ

46,600

4,000

-

42,600

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ย. 59

ชมรมอาสาสมัคร
แรงงาน จ.อานาจเจริ ญ

45,100

5,300

-

39,800

43,040 -องค์กรสาธารณ
ประโยชน์ รวม 50 คน
-บริ ษทั ร้ านค้า
สื่ อมวลชน รวม 10 คน
40,240 ชมรมอาสาสมัคร 100

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. - ก.ย. 59

กลุ่มกุหลาบสี รุ้ง(MSM)

80,200

2,000

-

78,200

37,400 เด็กและเยาวชน 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค. - ก.ย. 59

กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์
จ.อานาจเจริ ญ

55,600

2,400

-

53,200

42,400 เด็กและผูท้ ี่ได้รับผล
กระทบจากเอดส์
จานวน 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59
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ที่

โครงกำร

9

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

20,760

20,760 ผูด้ อ้ ยโอกาส 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
มี.ค. - ส.ค. 59

-

25,050

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

5,500

-

16,320

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

30,560

6,600

-

23,960

25,050 -สตรี 10 คน
-เด็กและเยาวชน 10คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
-ประชาชน 10 คน
15,820 -ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-ผูพ้ ิการ 20 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 20 คน
19,310 -ชมรมผูส้ ู งอายุ 35 คน
-อพม. 9 คน
-สภาเด็ก 10 คน
-องค์กรสวัสดิการ
ชุ มชน 5 คน
-โรงพยาบาล 1 คน
- ทต.หนองข่า 3 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

ทต.โคกกลาง

35,960

5,000

-

30,960

25,080 เด็ก นักเรี ยน 60 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

ศูนย์คุม้ ครองคนไร้
ที่พ่ งึ จ.อานาจเจริ ญ

95,940

7,000

-

88,940

88,940 คณะอนุกรรมการ
50 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

27 พ.ค. 59

ร.ร.โคกสวาสดิ์หอง

50,000

3,000

-

47,000

47,000 นักเรี ยน 250 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

15 มี.ค.59 -

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

โครงการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสคนพิการและ
ผูส้ ูงอายุที่ถูกทอดทิง้
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 211/2556)
10 โครงการฝึ กอาชี พการทาขนมไทย

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ดงบัง

30,760

10,000

อบต.เหล่าพรวน

27,050

2,000

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ ตาบล
หนองสามสี

อบต.หนองสามสี

21,820

12 โครงการเพือ่ นช่วยเพือ่ น ผูส้ ูงอายุหนองข่า

ทต.หนองข่า

13 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็ก เยาวชน

14 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการบริ หาร
กองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
และองค์การผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดอานาจเจริ ญ
15 โครงการเลี้ยงผึ้งพันธ์ตามหลักปรัชญาของ

องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์
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ที่

โครงกำร

เศรษฐกิจพอเพียง
16 โครงการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
17 โครงการเลี้ยงปลาเพือ่ อาหารกลางวัน
18 โครงการเพาะเลี้ยงใส้เดือนดิน

รวม

18

รวมทั้งสิ้น

โครงกำร

347 โครงกำร

องค์ กร
สองห้องดอนแดง
ร.ร.บ้านดอนดู่
ร.ร.บ้านนาหมอม้า
โครงการบ้านหนอง
สองสามสี หนองดินดา

18

องค์ กร

335 องค์ กำร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

50,000
50,000
50,000

4,500
12,500
15,000

882,180

136,000

-

21,441,287

1,638,520

-

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

-

45,500
37,500
35,000

-

746,180

646,800

19,685,767

16,482,268

117,000

กลุ่มเป้ ำหมำย

45,500 นักเรี ยน 100 คน
37,500 นักเรี ยน 53 คน
35,000 -นักเรี ยน 204 คน
-คณะครู บุคลากร 18คน
-ผูป้ กครอง 10 ครอบครัว

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

การทางาน
การทางาน
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
31 มี.ค. 59
พ.ค. - ก.ค. 59
เม.ย. - พ.ค. 59
พ.ค. 59 - มี.ค. 60

-

ภาคใต้ จังหวัดกระบี่
1

เชิงประเด็น
โครงการสตรี นาครอบครัวกระบี่ชนะหนี้

1

รวม
1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการค่ายสามวัย สายใย สัมพันธ์

สนง.พมจ.กระบี่

1

องค์ กร

อบต.อ่าวลึกใต้

283,000

-

283,000

-

130,875

81,025

-

-

283,000

283,000 -สตรี 50 คน
-วิทยากร 8 คน

-

283,000

283,000

-

49,850

49,850 -15 ครอบครัว รวม 45
-คณะทางานศพค. 10คน

ยุติธรรม

-

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59

-

-

-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

26 - 28 เม.ย. 59
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ที่
2

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

ยุทธศำสตร์

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
7 - 8 พ.ค. 59

นันทนาการ
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59
พ.ค. - มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 59

-

-

-

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

80,000 -ผูท้ ี่อยู่ระหว่างคุม
ประพฤติ 30 คน
-ครอบครัว 30 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
92,000 เด็กและเยาวชน 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

62,000 50 ครอบครัว รวม 150
คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

กลุ่มเป้ ำหมำย

อบต.ไสไทย

142,400

50,000

3
4

โครงการค่ายครอบครัวไสไทย สร้างสายใย
สัมพันธ์ ประจาปี 2559
โครงการครอบครัวอบอุ่น
โครงการครอบครัวคลองยา พัฒนาสายใยรัก

อบต.ห้วยยูง
อบต.คลองยา

63,632
75,550

20,000
20,000

-

43,632
55,550

5

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง แม่มีลูกเมื่อพร้ อม

อบต.เหนือคลอง

100,110

20,000

-

80,110

6

โครงการประคบรักด้วยใจสานใยรักครอบครัว
สู่ความยัง่ ยืน

อบต.คลองยาง

49,100

1,000

-

48,100

561,667

192,025

-

369,642

369,642

100,000 เยาวชน 85 คน

รวม

6

โครงกำร

6

องค์ กร

-

92,400

สำขำสวัสดิกำร

อนุมัติ

92,400 -ครอบครอว 63 คน
-วิทยากรเจ้าหน้าที่ 7คน
43,632 ครอบครัว 80 คน
55,550 -ครอบครัว 51 คน
-คณะทางาน 3 คน
-วิทยากร 2 คน ผูช้ ่ วย 2
80,110 -ครอบครัว 63 คน
-วิทยากรและเจ้าหน้าที่
จานวน 20 คน
48,100 ครอบครัว 60 คน

ภาคใต้ จังหวัดชุมพร
1

เชิงประเด็น
โครงการค่ายเยาวชนสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
ร่ วมสมัย ห่างไกลยาเสพติด

2

3
4

สนง.วัฒนธรรม
จ.ชุมพร

100,000

-

-

100,000

โครงการครอบครัวผูกพัน สานพลังสร้างวินยั

สนง.คุมประพฤติ
จ.ชุมพร

80,000

-

-

80,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายแกนนาเด็ก
และเยาวชน
โครงการสนับสนุนการป้ องกันการกระทาผิด
ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว "เติมรัก พัก

ศูนย์คุม้ ครองคนไร้ ที่พ่ งึ

92,000

-

-

92,000

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว

62,000

-

-

62,000
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ที่

โครงกำร

5

ความรุ นแรงในครอบครัว"
โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ส่ งเสริ ม
ชี วิต ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

1
2

รวม
5
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการส่ งเสริ มอาชี พการผลิตพวงหรี ดและ
ของชาร่ วยเพือ่ จัดสวัสดิการในชุ มชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 144/2552)

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

กศน.จ.ชุ มพร

90,000

-

5

424,000

-

อบต.สวนแตง
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
เพือ่ การผลิตบ้านโตนด
การ้อง

57,500
33,000

โครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวตาบลปังหวาน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3562)
โครงการอบรมให้ความรู ้ ดา้ นกองทุนจัดสวัสดิการ
สังคมปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0882555)

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ตาบลปังหวาน
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เขาค่าย

5

โครงการ วัยเรี ยน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2668)

สมาคมประชาสังคม
ชุมพร

6

โครงการส่ งเสริ มพัฒนาสุ ขภาพผูส้ ูงอายุ คนพิการ
ประจาปี งบประมาณ 2559
โครงการฝึ กอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
พวงหรี ดและดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
โครงการอบรมให้ความรู ้ แก่ผนู ้ าท้องที่ ผูน้ าท้องถิ่น
ภาคีเครื อข่ายทางสังคมเพือ่ สร้ างภูมิคุม้ กัน
ทางสังคมของชาวตาบลวิสยั เหนื อ

3
4

7
8

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

-

90,000

-

424,000

7,500
3,000

-

50,000
30,000

20,000

-

-

20,000

65,000

15,000

-

50,000

110,300

60,300

-

50,000

อบต.หาดพันไกร

36,000

16,000

-

ทต.หาดทรายรี

23,000

3,000

อบต.วิสยั เหนื อ

22,000

2,000

องค์ กร

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

90,000 -ตัวแทนนักศึกษา 80 คน
-เจ้าหน้าที่ กศน. 20 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

424,000

-

-

50,000 ครอบครัว รวม 70 คน
30,000 -ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-สมาชิ กกลุ่มออมทรัพย์
30 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 10 คน
20,000 40 ครอบครัว รวม 100
คน
50,000 -เด็ก เยาวชน 180 คน
-ผูพ้ ิการ 180 คน
-ผูส้ ู งอายุ 180 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 180
50,000 -แกนนาเยาวชน 170
-ครู ที่ปรึ กษา 10 คน

บริ การสังคม
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59
20เม.ย. - พ.ค.59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

งบประมาณปี 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

20,000

20,000 อาสาสมัคร 35 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

-

20,000

20,000 ผูท้ ี่สนใจ 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

-

20,000

20,000 -ผูน้ าท้องที่ 36 คน
-เครื อข่ายทางสังคม 39
-สภาเด็กและเยาวชน 5
-อพม. อสม. 39 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

ก.พ. - พ.ค. 59
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ที่
9

โครงกำร
โครงการค่ายเยาวชนร่ วมใจต้านภัยยาเสพติด
รวม

9

โครงกำร

องค์ กร
อบต.สองพีน่ อ้ ง
9

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

39,600

3,600

406,400

110,400

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ
36,000

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

36,000 เด็กและยาวชน 70 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

296,000

296,000

-

305,910

305,910 -ประชาชน 120 คน
-ครอบครัว 140
ครอบครัว
-แกนนาครอบครัว 20
-เด็กและเยาวชน 135

-

305,910

305,910

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
งบประมาณปี 59

-

-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

-

-

-

ภาคใต้ จังหวัดตรัง
1

เชิงประเด็น
โครงการครอบครัวรั้วเหล็ก
(1 โครงการ 13 กิจจกรรม)

1
2

รวม 1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พการทาลูกประคบ
สมุนไพรเพือ่ สุ ขภาพ
โครงการฐานรั้ว ฐานใจ ต้านภัยยาเสพติด

3
4
5
6

ศูนย์คุม้ ครองคนไร้ ที่พ่ งึ
จ.ตรัง

367,810

61,900

367,810

61,900

อบต.บ้านควน

13,885

1,050

-

12,835

12,835 ประชาชนที่สนใจ 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

อบต.ควนปริ ง

25,900

15,500

-

10,400

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มสตรี (นวดฝ่ าเท้า)

อบต.บางเป้ า

40,800

20,000

-

20,800

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ วยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่ งเสริ มอาชี พแปรรู ปผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม
เพือ่ ส่งออกตาบลกันตังใต้
โครงการส่ งเสริ มอาชี พและพัฒนาอาชี พการจัดทา
น้ ามันเขียวสมุนไพรและน้ ามันนวดสมุนไพร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

อบต.คลองลุ

26,900

2,700

-

24,200

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

อบต.กันตังใต้

28,100

7,500

-

20,600

10,400 -เด็ก เยาวชน 36 คน
-ผูน้ าท้องถิ่น 36 คน
-อพม. อสม. 14 คน
20,800 -ประชาชนทัว่ ไป 20 คน
-เจ้าหน้าที่ 2 คน
24,200 30 ครอบครัวๆ ละ 2 คน
รวม 60 คน
20,600 ชาวประมงพื้นบ้าน 60

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

อบต.ย่านซื่อ

20,980

1,150

-

19,830

19,830 อสม. 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

1

องค์ กร

-

-
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งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

20,000

20,000 กลุ่มสตรี 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
เม.ย. - ส.ค. 59

-

20,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

3,000

-

12,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

20,700

3,000

-

17,700

20,000 ประชาชนผูย้ ากไร้
จานวน 20 คน
12,000 -กลุ่มแม่บา้ น สตรี 20
-ประชาชน 10 คน
17,700 -ผูส้ ู งอายุ 27 คน
-คณะกรรมการ 13 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

อบต.ในเตา

36,300

18,600

-

17,700

17,700 -ผูส้ ู งอายุ 150 คน
-ผูด้ ูและผูส้ ู งอายุ 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

12 โครงการส่ งเสริ มอาชี พการเลี้ยงปลานิ ล

อบต.เขากอบ

34,900

14,900

-

20,000

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

13 โครงการฝึ กอบรมการทาขนม
14 โครงการอบรมอาชี พสกรี นเสื้ อแก่ผพู ้ ิการ
15 โครงการพัฒนาเพิม่ ศักยภาพอาชี พให้กบั กลุ่มสตรี
การตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบ
16 โครงการฝึ กอบรมอาชี พขนมไทย

อบต.ปะเหลียน
อบต.เกาะสุ กร
อบต.สุ โสะ

61,000
34,360
37,100

30,000
17,260
600

-

31,000
17,100
36,500

20,000 -ชมรมผูส้ ู งอายุ 30 คน
-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 5 คน
31,000 กลุ่มแม่บา้ น สตรี 50 คน
17,100 ผูพ้ ิการ 25 คน
36,500 กลุ่มสตรี 20 คน

การทางาน
การทางาน
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59
เม.ย. - ส.ค. 59
เม.ย. - ส.ค. 59

อบต.นาข้าวเสี ย

24,950

750

-

24,200

24,200 สตรี 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

17 โครงการอบรมให้ความรู ้ การนวดตัวและ
นวดฝ่ าเท้า

อบต.ตะเสะ

13,500

1,200

-

12,300

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

18 โครงการส่ งเสริ มรายได้ในชุมชน "การเลี้ยง
ปูดาไข่"
19 โครงการฝึ กอบรมอาชี พทาขนม

อบต.หาดสาราญ

71,025

8,600 กลุ่มเลี้ยงปูดา

5,000

57,425

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

อบต.เขาไม้แก้ว

21,000

1,500

-

19,500

12,300 -ผูส้ ู งอายุ 7 คน
-สตรี 7 คน
-เยาวชน 6 คน
57,425 ประชาชนผูย้ ากไร้
จานวน 30 คน
19,500 -กลุ่มส่งเสริ มอาชี พ
กลุ่มสตรี 8 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 59

ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

อบต.ในควน

25,000

5,000

8

โครงการลดรายจ่าย สร้ างรายได้สู่ชุมชน
(น้ ายาล้างจาน, น้ ายาปรับผ้านุ่ม, สบูเ่ หลว)
โครงการฝึ กอาชี พการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง

อบต.อ่าวตง

27,900

7,900

9

โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาขนมไทย

อบต.มะปราง

15,000

10 โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาพวงหรี ดและ
ดอกไม้จนั ทน์ให้แก่ผสู้ ูงอายุชมรมผูส้ ู งอายุ
ตาบลบางกุง้
11 โครงการพัฒนาและส่งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
ประจาปี 2559

อบต.บางกุง้

7

องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ยุทธศำสตร์

-ผูส้ ู งอายุ 5 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 7 คน
รวม

19

โครงกำร

19

องค์ กร

579,300

160,210

-

5,000

414,090

414,090

-

-

ภาคใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
1

2

3

4

5

6

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0069)

พุทธสมาคม
จ.นครศรี ธรรมราช

47,600

-

-

47,600

โครงการ "วัยรุ่ น วัยใส รู ้ เท่าทันภัยห่างไกล
ยาเสพติด/ท้องก่อนวัย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 279/2552)
โครงการสุ ขภาพดีสมวัย ผูส้ ู งอายุเขาพังไกร
แข็งแรง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 340/2556)
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครื อข่ายกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบล ตาบลพรหมโลก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 077/2558)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.โพธิ์ ทอง

50,000

-

-

50,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เขาพังไกร

22,200

7,200

-

15,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.พรหมโลก

15,000

-

-

15,000

โครงการคืนความรักความอบอุ่นให้ครอบครัว
สู่ชุมชนมีสุข
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 071/2558)
โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการภูมิสารสนเทศ
เพือ่ การบริ หารจัดการ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 283/2552)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ท่าประจะ

47,400

7,400

-

40,000

เครื อข่ายองค์กร
สวัสดิการชุ มชน
จ.นครศรี ธรรมราช

50,950

-

-

50,950

47,600 -ผูน้ าชุ มชน 69 คน
-สมาชิ กพุทธสมาคม
11 คน
-ผูส้ นใจ 70 คน
50,000 -เด็ก เยาวชน 50 คน
-วิทยากร 5 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน
15,000 ผูส้ ู งอายุ 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

25 มิ.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

3 - 4 พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

13 พ.ค. 59

15,000 แกนนาเครื อข่ายผูส้ ู งอายุ
50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

28 พ.ค. 59

40,000 -เด็ก 25 คน
-ผูด้ ูแลผูป้ กครอง 25 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
50,950 -ผูแ้ ทนจากกองทุน
สวัสดิการชุ มชน 20 คน
-คณะกรรมการจังหวัด

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

28 - 29 เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

19 - 20 พ.ค. 59
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ที่

7

โครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

50,000

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

จานวน 11 คน
-วิทยากร 4 คน
50,000 -ตัวแทนคณะกรรมการ
70 คน
-คณะกรรมการ 5 คน
-วิทยากร 5 คน
75,000 -เด็กพิการ 12 คน
-ผูป้ กครอง 12 คน
-วิทยากร 3 คน
-คณะทางาน 6 คน
-อาสาสมัคร 7 คน
-ล่าม 3 คน
30,000 ผูน้ าสตรี 30 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

15 - 16 มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

30ก.ค. -2ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

20 - 23 มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

23 - 25 พ.ค. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

8 เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ค. 59

10,000

มูลนิธิเพือ่ เด็กพิการ

176,400

31,400

-

145,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี มุลสิ ม
นครศรี ธรรมราช
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 7331)
10 โครงการเสริ มสร้างความรู ้ เกี่ยวกับการป้ องกันภัย
ให้เด็ก
11 โครงการคุณค่าและส่งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ูงอายุ
ปี 2559
12 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3207)

สมาคมสตรี มุสลิม
นครศรี ธรรมราช

30,000

-

-

30,000

ตารวจภูธรจ.นครศรี ธรรมราช
รพ.มหาราช
นครศรี ธรรมราช
ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.นาเขลียง

30,660

-

-

30,660

9,600

-

-

9,600

42,800

5,000

-

37,800

13 โครงการกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 195/2552)
14 โครงการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการถอดบทเรี ยน
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่ งเสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคม ปี 2559

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.นาทราย

38,000

3,000

-

35,000

35,000 -เด็กและเยาวชน 40 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

23 - 24 เม.ย. 59

สนง.พมจ.นครศรี ธรรมราช

15,965

-

-

15,965

15,965 -อนุกรรมกรรมฯ 15 คน
-ผูป้ ระสานงาน 28 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

ส.ค. 59

9

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.กรุ งชิ งฯ

ทั้งโครงกำร

60,000

8

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนากองทุน
แบบบูรณาการเชื่อมโยงองค์กรสวัสดิการชุ มชน
ระดับโซน 5
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 308/2554)
โครงการสร้างแกนนาปกครองการฝึ กการเคลื่อนไหวแบบญี่ปน(โดสะโฮ)
ุ่
เพือ่ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
เด็กพิการ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1948)

องค์ กร

30,660 -เด็กนักเรี ยน 100 คน
-เจ้าหน้าที่ 14 คน
9,600 สมาชิ กชมรมผูส้ ูงอายุ
จานวน 120 คน
37,800 ผูส้ ู งอายุ 40 คน
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

อบต.บางศาลา

32,800

6,600

-

26,200

6

โครงการพัฒนาศักยภาพผูพ้ ิการและผูด้ ูแลคนพิการ

ทต.การะเกด

35,200

7,200

-

28,000

ทต.เกาะเพชร
อบต.นาไม้ไผ่
อบต.กลาย

175,000
20,700
41,400

140,000
10,000
8,500

-

35,000
10,700
32,900

ทต.ชะเมา

40,000

10,000

-

30,000

อบต.นาโพธิ์

58,750

22,000

-

36,750

35,900
732,775

10,900
312,050

23,300

25,000
397,425

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
โครงการพัฒนาคลังปัญญาผูส้ ูงอายุ
โครงการเรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็ก
และเยาวชน
10 โครงการสวนบาบัดจากธรรมชาติสู่การบาบัด
หลักสู ตร การอบรมสวนบาบัดขั้นพื้นฐาน
11 โครงการปฏิบตั ิธรรมและศึกษาดูงานชมรม
ผูส้ ูงอายุ ประจาปี 2559
12 โครงการส่ งเสริ มอาชี พชุมชนเกษตรพอเพียง
รวม
12
โครงกำร

-

572,575

45,000

10,000

-

35,000

อบต.แม่เจ้าอยู่หวั

108,000

50,000

18,000

40,000

อบต.ไชยมนตรี

76,300

19,600

5,300

51,400

อบต.ไม้เรี ยง

63,725

17,250

-

46,475

อบต.ห้วยปริ ก

ทต.จันดี
12 องค์ กร

-

จำนวนเงิน

โครงการเสริ มสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

7
8
9

64,000

องค์ กร

เสนอขอ

5

3

636,575

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

4

2

องค์ กร

งบขององค์ กร

รวม
14
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชี วิต
โครงการอบรมการบริ หารจัดการขยะและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม เพือ่ ชุมชนน่าอยู่
โครงการส่ งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ จิตแจ่มใส
ร่ างกายแข็งแรง
โครงการ "ฝึ กทักษะการปฏิเสธ"

1

14

ทั้งโครงกำร

-

ภาคใต้ จังหวัดนราธิ วาส

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

502,575
35,000 -ตัวแทนนักศึกษา 40คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
40,000 -เด็กและเยาวชน 300
-เจ้าหน้าที่ 30 คน
51,400 -ผูส้ ู งอายุ 100 คน
-วิทยากร 10 คน
46,475 -เด็กและเยาวชน 225
-คณะทางาน 5 คน
-วิทยากร 2 คน
26,200 50 ครอบครัวๆ ละ 2 คน
รวม 100 คน
28,000 -ผูพ้ ิการ 60 คน
-ผูด้ ูแลคนพิการ 60 คน
35,000 อาสาสมัคร 50 คน
10,700 ผูส้ ู งอายุ 50 คน
32,900 -สภาเด็กและเยาวชน50
-คณะทางาน ศพค. 20
30,000 -สมาชิ กศูนย์ฟ้ื นฟู 30
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
36,750 ผูส้ ู งอายุ 90 คน
25,000 ประชาชน 60 คน
397,425

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ยุทธศำสตร์

-

-

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

26 - 29 พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

16 - 17 มิ.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

17 - 18 มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

24 - 26 พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

2 - 3 มิ.ย. 59

บริ การสังคม
การศึกษา
บริ การสังคม

เสริ มพลัง
พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

2 - 4 พ.ค. 59
งบประมาณปี 59
มิ.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

17 - 19 พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

4 - 5 เม.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
-

ก.พ. - ก.ย. 59
-
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ที่

1

2

3

4

5

6

1

โครงกำร
เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบ้าน/วัด/ชุ มชนและพุทธสมาคม ปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2323)
โครงการประสานใจสร้ างแกนนาไทยใต้
สู่สงั คมสันติสุข
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2328)
โครงการส่ งเสริ มอาชี พ และงานอดิเรก
สาหรับผูส้ ู งอายุ "หลักสูตรผลิตดอกไม้จนั ทน์และ
ไม้ใยบัว"
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2324)
โครงการคืนความสุขสู่เยาวชนโดยวิถีชีวิตมุสลิม
ครั้งที่ 2 (ค่ายอบรมจริ ยธรรม ภาคฤดูร้อน ปี 2559)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3574)
โครงการอบรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิต
ผูส้ ูงอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 105/2558)
โครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูพ้ ิการเทศบาลตาบล
มะรื อโบตก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 101/2558)
รวม
6
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลยี่งอและแกนนา
ชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 607/2553)

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

58,000 -คณะกรรมการ 30 คน
-14 วัด 13 อาเภอ
รวม 1,090 คน
54,300 -ผูส้ ู งอายุ 104 คน
-คณะกรรมการ 6 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

พทธสมาคม
จ.ทนราธิ วาส

73,400

15,400

-

58,000

สมาคมกองทุน
สวัสดิการเครื อข่าย
ชมรมผูส้ ู งอายุ
จ.นราธิวาส
ชมรมผูส้ ู งอายุ
โรงพยาบาลตากใบ

67,885

13,585

-

54,300

62,875

12,575

-

50,300

50,300 สมาชิ กชมรมผูส้ ูงอายุ50

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 59

มูลนิธิอสั สาอาดะห์

88,900

21,600

-

67,300

67,300 -เยาวชน 75 คน
-เด็กกาพร้ า 5 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

16 - 18 เม.ย. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ทต.มะรื อโบตก

38,700

7,740

-

30,960

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

2 มิ.ย. 59

ชมรมผูพ้ ิการ
ทต.มะรื อโบตก

40,330

8,100

-

32,230

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

17 - 18 พ.ค. 59

องค์ กร

372,090

79,000

-

293,090

30,960 -สมาชิ กชุมรมผูส้ ูงอายุ
93 คน
-คณะกรรมการ 24 คน
32,230 -ผูพ้ ิการ 32 คน
-ผูด้ ูแลคนพิการ 32 คน
-จิตอาสา 24 คน
-คณะกรรมการ 23 คน
293,090

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.ยี่งอ

63,125

12,625

-

50,500

50,500 คณะกรรมการ 150 คน

บริ การสังคม

6

-

เสริ มพลัง

18 - 19 พ.ค. 59
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

67,025 -คณะกรรมการ/แกนนา
หมู่บา้ น/ชุ มชน 100 คน
-ผูส้ ู งอายุ 7 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 7 คน
-ผูพ้ ิการ 6 คน
-วิทยากรกระบวนการ
8 คน
51,500 สมาชิ กกองทุนผูส้ ู งอายุ
400 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
15 -17 เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

ม.ค. - ก.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

2

โครงการเสริ มสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่ วม
ของภาคีเครื อข่ายในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ที่ยง่ั ยืน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 099/2558)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.ตันหยงมัส

83,785

16,760

3

โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพสมาชิ กกองทุน
สวัสดิการผูส้ ู งอายุตาบลมะรื อโบออก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 666/2554)
โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมและวิถีการ
ดารงชี วิตแก่ประชาชนผูส้ ู งอายุ ตาบลตะมะยูง
อาเภอศรี สาคร จังหวัดนราธิวาส
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4377)
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตและส่ งเสริ มอาชี พ
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตชุมชนจือปอ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 102/2558)
โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม แก่สมาชิ ก
บุคคลทัว่ ไปเพือ่ พัฒนาสถาบันครอบครัวและสังคม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 606/2553)

ศูนย์กองทุนสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุต.มะรื อโบออก

64,375

12,875

-

51,500

มูลนิธิอิหม่าน คอเต็บ
บีหลัล

52,125

10,425

-

41,700

41,700 ประชาชน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

15 - 16 เม.ย. 59

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่
การผลิตชุมชนจือปอ
ถนนแสงจันทร์

86,375

17,275

-

69,100

69,100 -สมาชิ กกลุ่มออมทรัพย์
160 คน
-คณะกรรมการ 10 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

13 - 14 เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.แว้ง

51,625

10,325

-

41,300

41,300 -สมาชิ กกองทุน 70 คน
-คณะกรรมการ 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

12 - 13 พ.ค. 59

7

โครงบการส่งเสริ มสุขภาพอนามัยและการแข่งขัน
กีฬานันทนาการผูส้ ูงอายุ ปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 610/2553)

73,875

14,775

-

59,100

59,100 ผูส้ ู งอายุ 200 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ธ.ค. - ส.ค. 59

8

โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาน้ าพริ ก

ชมรมส่งเสริ มสุ ขภาพ
และฟื้ นฟูสภาพผูส้ ู งอายุ
รพ.นราธิ วาส
ราชนคริ นทร์
เครื อข่ายพัฒนาสังคม

62,185

12,500

-

49,685

49,685 กลุ่มสตรี 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

4

5

6

67,025
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ที่

โครงกำร
ตาบลปาเสมัส
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2326)

องค์ กร

โครงการวัยใสใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้ คู่คุณธรรมสู่สนั ติสุข
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2974)
10 โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาขนม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1665)

และความมัน่ คง
ของมนุษย์ระดับ
ต.ปาเสมัส
ชมรมข้าราชการ
มุสลิมะห์นราธิ วาส
มูลนิธิเอาว์กอฟ อัลมิสบะฮ

งบเชิงพื้นทีเ่ พิ่มเติม
11 โครงการครอบครัวอบอุ่น ใส่ ใจชุมชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2325)
12 โครงการหนูนอ้ ยจิตอาสารักบ้านเกิด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4379)

9

รวม

12

โครงกำร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

56,125

11,225

-

44,900

52,625

10,525

-

42,100

ชมรมผูน้ ามุสลีมะห์
นราธิวาส

71,750

14,350

-

57,400

ชมรมครู อิสลามศึกษา
สพป. นธ.เขต 3

75,500

15,100

-

60,400

793,470

158,760

-

634,710

12

องค์ กร

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

44,900 -เยาวชนสตรี 50 คน
-คณะทางงาน 10 คน
42,100 เยาวชน 150 คน

57,400 -เด็กและเยาวชน 80 คน
-ครอบครัว 30 คน
-คณะกรรมการ 10 คน
60,400 -นักเรี ยน 100 คน
-ครู และพีเ่ ลียง 20 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

21 - 22 เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

6 - 7 เม.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. 59

634,710

-

-

ภาคใต้ จังหวัดปั ตตานี
1
2

3

4

เชิงประเด็น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่กระเสาะ อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปั ตตานี
โครงการคืนสู่เหย้าบ้านเด็กกาพร้ าหมอนวด
แผนไทย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2103)
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพือ่ การพัฒนาสังคม

สานักงานสาธารณสุ ข
อ.มายอ
สานักงานสาธารณสุ ข
อ.ทุง่ ยางแดง

45,100

-

-

45,100

49,800

-

-

49,800

มูลนิธิบา้ นเด็กกาพร้ า
ปั ญญาเลิศ

51,200

3,000

-

48,200

120,150

-

-

120,150

สนง.พมจ.ปัตตานี

25,800 -เยาวชน 80 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
25,800 -เยาวชน 90 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

16 - 17 พ.ค. 59

20,000 สตรี 150 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

17 - 18 เม.ย. 59

95,375 ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59
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ที่

5

6

7

8

9

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.)
จังหวัดปัตตานี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1704)
โครงการอบรมและส่งเสริ มอาชี พแก่ผดู้ อ้ ยโอกาส
ในชุมชนตาบลรู สะมิแล
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3669)

ชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
จ.ปั ตตานี
ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ในชุ มชนประจา
ต.รู สะมิแล

193,300

-

-

193,300

33,300

-

-

33,300

โครงการเวทีพฒั นาศักยภาพกองทุนฯ และ
การบูรณาการภาคีเครื อข่ายในชุมชนตะโละกาโปร์
ให้เกิดความยัง่ ยืน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 959/2552)
โครงการส่ งเสริ มสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ในพื้นที่พิเศษ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 198/2551)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ตะโละกาโปร์

27,060

2,260

-

24,800

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.ยะหริ่ ง

35,900

5,000

-

30,900

โครงการพบปะเครื อข่ายผูน้ าและการสร้ างจิตอาสาในชุมชน ปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2798)

เครื อข่ายพัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์ ต.ช้างให้ตก

36,250

-

-

36,250

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ยามู

39,500

5,000

-

34,500

10 โครงการเวทีพฒั นาเรี ยนรู้ สวัสดิการ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 123/2556)

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

10 - 11 พ.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

20 พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

งบประมาณปี 59

21,200 -คณะกรรมการ 10 คน
-สมาชิ ก 50 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 30 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน
22,650 -ประชาชน 70 คน
-ผูน้ าชุ มชน 25 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

งบประมาณปี 59

27,800 -คณะกรรมการ 10 คน
-สมาชิ ก 30 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 50 คน
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

ในพื้นที่จ.ปั ตตานี รวม
3,000 คน
193,300 -อพม. 115 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน

20,600 -คณะกรรมการ 5 คน
-สมาชิ ก 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 40 คน
-ผูพ้ ิการ 5 คน
18,575 -สมาชิ กกองทุน 90 คน
-คณะกรรมการ 10 คน

136

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

11 โครงการปลูกผักกินเอง ห่างไกลโรค
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 111/2556)

12

13

14

15

6

1

งบเชิงประเด็นเพิ่มเติม
โครงการอบรมให้ความรู ้ ยาเสพติดและศึกษา
ดูงานสถานบาบัดยาเสพติด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1069)
โครงการฝึ อบรมเด็กและเยาวชนเพือ่ เสริ มสร้ าง
ศักยภาพทางพุทธศาสนา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2317)
โครงการสานเสวนาเพือ่ สร้ างความเข้าใจแก่
สมาชิ กกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลราตาปั นยัง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 118/2556)
โครงการเสริ มสร้างความเข้าใจและขยายสมาชิ ก
กองทุนสวัสดิการชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 121/2556)
โครงการลูกผูช้ ายหัวใจไร้ ความรุ นแรง ประจาปี
งบประมาณ 2559
รวม
16
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการจัดสวัสดิการสังคม เยาวชนต้นกล้า
ต้านภัยยาเสพติด ตาบลตันหยงลุโละประจาปี
งบประมาณ 2559

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

142,280

27,000 ประชาชน 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
งบประมาณปี 59

-

52,800

22,800 -นักเรี ยน 50 คน
-ผูป้ กครอง 50 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

-

-

58,800

28,600 นักเรี ยน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

16 - 17 ก.ค. 59

52,250

-

-

52,250

32,500 -เยาวชน 50 คน
-ประชาชน 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

เม.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.คอลอตันหยง

47,600

-

-

47,600

24,800 สมาชิ กกองทุน 144 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

เม.ย. 59

บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว จ.ปัตตานี
16 องค์ กร

95,600

-

-

95,600

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

งบประมาณปี 59

-

1,065,630

73,200 -เด็กและเยาวชน 50 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน
680,000
32,750 -เด็ก เยาวชน 40 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน
-คณะกรรมการ 10 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
14,350 -ผูส้ ู งอายุ 250 คน
-ผูพ้ ิการ 10 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 40 คน
40,800 -เด็ก 60 คน

องค์ กร
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ตะโละ/ปุลากง

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

142,280

-

มูลนิธิเพือ่ การศึกษา
ร.ร.ดรุ ณมุสลิมวิทยา

52,800

-

พุทธสมาคม จ.ปัตตานี

58,800

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ราตาปั นยัง

องค์ กร

-

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

1,080,890

15,260

อบต.ตันหยงลุโละ

70,700

3,000

-

67,700

2

โครงการสงเคราะห์ผสู้ ูงวัย ใส่ ใจ ผูพ้ ิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน

อบต.คลองใหม่

48,350

10,000

-

38,350

3

โครงการดูแลสุ ขภาพ กาย จิต เด็ก สตรี

อบต.นาเกตุ

86,800

9,800

-

77,000

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

-

-

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

7 - 8 พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1มิ.ย. - 31ก.ค 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

ก.ค. 59
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูไ้ ด้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

26 - 28 เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

29 - 30 เม.ย. 59

โครงการอบรมพร้อมก่อนสมรส ลดปัญหา
ครอบครัว
6 โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชี พการทาแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากต้นนมแมว
งบเชิงพื้นทีเ่ พิ่มเติม
7 โครงการครอบครัวมีสุข เยาวชนห่างไกล
สิ่งเสพติด
8 โครงการเสริ มสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้วยหลัก
ศาสนา ต้านยาเสพติด
9 โครงการค่ายอบรมภาษาเพือ่ ส่ งเสริ มทักษะ
การสื่อสารสาหรับนักเรี ยนตาดีกาในเขต
เทศบาลตาบลยะรังเพือ่ การเข้าสู่อาเซี ยน
10 โครงการวัยเรี ยน วัยใส รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด
11 โครงการเข้าค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด
12 โครงการบ้านเรื อนน่าอยู่ หมู่บา้ นสะอาด

อบต.ปิ ยามุมงั

60,000

10,000

-

50,000

-สตรี 30 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 30 คน
-ผูไ้ ด้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ 20 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
97,700 -เด็กและเยาวชน 60 คน
-ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น 15 คน
22,700 เยาวชน 60 คน

อบต.กะดุนง

45,000

5,500

-

39,500

13,600 ประชาชน 20 คน

อบต.ตะโละดือรามัน

43,570

3,350

-

40,220

อบต.ปะกาฮะรัง

62,600

12,700

-

49,900

17,000 -นักเรี ยน 168 คน
-ผูป้ กครอง 167 คน
26,000 ครอบครัว 90 คน

ทต.ยะรัง

60,000

11,400

-

48,600

27,500 -เด็กและเยาวชน 80 คน
-ครู 10 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

23 พ.ค. 59

40,100
231,000
59,600

8,000
50,000
10,100

-

32,100
181,000
49,500

สุ ขภาพอนามัย
สุ ขภาพอนามัย
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

12 พ.ค. 59
เม.ย. 59
2 - 3 พ.ค. 59

13 โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมตาบลกะมิยอ

อบต.กะมิยอ

74,300

24,500

-

49,800

31,100 เด็ก เยาวชน 50 คน
63,600 เยาวชน 50 คน
27,000 ผูน้ าท้องที่ ผูบ้ ริ หาร
ผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าศาสนา
รวม 160 คน
33,600 เยาวชน 70 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

11 - 12 พ.ค. 59

1,011,370

190,000

-

821,370

4

โครงการเยาวชนต้นกล้าตาบลยะรัง

5

รวม

13

โครงกำร

อบต.ยะรัง

อบต.ตะลุโบะ
อบต.ท่าเรื อ
อบต.ลิปะสะโง

13

องค์ กร

129,350

31,650

-

97,700

-

447,700

-

-
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

26 พ.ค. 59

ภาคใต้ จังหวัดพังงา
1
2

1

เชิงประเด็น
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างเสริ มอาชี พ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0878)
โครงการสานสายใยรักครอบครัวอุปถัมภ์

รวม
2
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการส่ งเสริ มการออมสู่การพัฒนาคุณภาพชี วิต
สมาชิ กกองทุนสวัสดิการชุมชน

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขจ.พังงา
สนง.พมจ.พังงา

75,000

-

-

75,000

46,600

-

-

46,600

121,600

-

-

121,600

อบต.โคกเจริ ญ

66,000

6,000

-

60,000

2

องค์ กร

-

2

โครงการฝึ กอบรมการเพ้นท์ผา้ ลายลักษณ์ทอ้ งถิ่น

อบต.นบปริ ง

50,700

2,500

-

48,200

3

โครงการอบรมการเย็บอวนกุง้ อวนปูให้แก่
กลุ่มผูส้ ูงอายุ เยาวชน และกลุ่มสตรี ในชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0688/2552)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
เทศบาลสัมพันธ์

60,000

-

-

60,000

4

โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลถ้ า
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 650/2554)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ถ้ า

24,880

-

-

24,880

75,000 -เด็กและเยาวชน 40 คน
-ผูป้ กครอง 40 คน
46,600 -35 ครอบครัว รวม 70
-วิทยากร 10 คน
121,600

-

-

60,000 -ครอบครัว 60 คน
-เด็กและเยาวชน 50 คน
-ผูส้ ู งอายุ 30 คน
-ผูพ้ ิการ 5 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 5 คน
48,200 -สตรี 15 คน
-เด็กและเยาวชน 10 คน
-คนชรา 3 คน
-ผูพ้ ิการ 1 คนน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 1 คน
60,000 -สมาชิ กกองทุน 20 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 10 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

มิ.ย. - ส.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - พ.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

10 - 12 พ.ค. 59

24,880 -สมาชิ กกองทุน 60 คน
-ผูส้ ู งอายุ 20 คน
-เด็กและเยาวชน 20 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

16 - 23 พ.ค. 59
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ที่

โครงกำร

5

โครงการนวดแผนไทยเพือ่ สุ ขภาพ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 248/2555)

6

โครงการส่ งเสริ มการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์ดนตรี ไทย
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 228/2551)
โครงการเยาวชนออมทรัพย์เลี้ยงไก่สร้ างเศรษฐกิจ
ครัวเรื อนสู่ครอบครัวอบอุ่น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 687/2552)
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิต
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 659/2554)
โครงการนวดสมุนไพรสานสายสัมพันธ์

7

8
9

10 โครงการส่ งเสริ มอาชี พการทาตูเ้ ลี้ยงผึ้ง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 229/2551)
11 โครงการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทยเพือ่ การพัฒนา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1524)
รวม

11

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
กลุ่มสัจจะช่ วยเพือ่ น
ทต.ห้วยเหมือง
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บางเหรี ยง

52,250

-

-

52,250

52,200

-

-

52,200

กองทุนสวัสดิการ
วันละ 1 บาท
ต.แม่นางขาว
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บางนายสี
ทต.บางเตย

56,600

2,000

-

54,600

34,070

-

-

34,070

13,100

1,500

-

11,600

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ลาภี
สถาบันเพือ่ การศึกษา
และวัฒนธรรม

36,150

-

-

36,150

93,000

33,000

-

60,000

538,950

45,000

-

493,950

11

องค์ กร

-

ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง
เชิงประเด็น

เสนอขอ

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

23 - 28 เม.ย. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

11,600 -เด็ก เยาวชน 10 คน
-ครอบครัว 10 คน
-อาสาสมัคร 10 คน
36,150 เด็กและเยาวชน 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

15 มิ.ย. 59

60,000 -เด็ก 20 คน
-ผูป้ กครอง 20 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1 - 31 ก.ค. 59

-

-

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-ประชาชนทัว่ ไป 20 คน
52,250 -สมาชิ กกองทุน 30 คน
-เด็กและเยาวชน 5 คน
-ประชาชนทัว่ ไป 10 คน
52,200 เยาวชน 50 คน

54,600 เยาวชนในกลุ่มครอบครัว
เฉพาะครอบครัวผูพ้ ิการ
จานวน 40 คน
34,070 สมาชิ กกองทุนฯ 50 คน

493,950

-
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ที่
1

1

2
3

4

5

โครงกำร
โครงการความรุ นแรงยุติได้ที่ตวั เรา

รวม
1
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการแปรรู ปพืชสมุนไพร
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร และยาใช้ดูแลสุ ขภาพ
ของตนเองและอนามัยครอบครัว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 086/2554)
โครงการคนดีศรี ตาบล

องค์ กร
สนง.พมจ.พัทลุง

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

240,000

-

องค์ กร

240,000

-

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.พญาขัน

31,200

อบต.ชัยบุรี

1

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

240,000

220,000 -เด็กและเยาวชน 50 คน
-สื่ อมวลชนและ
เจ้าหน้าที่ 100 คน
-นักศึกษา 33 คน
-ผูป้ กครอง 33 คน
-ครู 11 คน
-ผูร้ ับผิดชอบ 6 คน

-

240,000

220,000

-

-

31,200

74,500

24,500

-

50,000

-

-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
มิ.ย. - ด.ย. 59

-

-

-

31,200 สตรี 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

50,000 -เด็ก 60 คน
-ผูป้ กครอง 60 คน
33,820 ครอบครัว 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

โครงการรู ปธรรมการจัดการขยะชุ มชนแบบ
มีส่วนร่ วมเพือ่ เพิม่ มูลค่า
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3308)
โครงการลูกหลานห่วงใย ใส่ใจผูส้ ูงอายุและ
ผูป้ ่ วยติดเตียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 811/2553)

เครื อข่ายพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์ต.นาท่อม
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.อ่างทอง

113,820

80,000

-

33,820

19,400

-

-

19,400

19,400 -ผูส้ ู งอายุ/ผูป้ ่ วยติดเตียง
45 คน
-คณะกรรมการ 25 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

โครงการภาคีชุมชนร่ วมใจให้ไออุ่นผูพ้ ิการ
ฟื้ นฟูประสบการณ์ สู่นวัตกรรมที่ยงั่ ยืน

ทต.บ้านสวน

105,000

35,000

50,000

50,000 -ผูพ้ ิการ 150 คน
-ผูด้ ูแล 150 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

20,000 กองทุน
หลักประกัน
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ที่

6

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร
สุขภาพ

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย
-ผูส้ ู งอายุ 10 คน
-สตรี 10 คน
-คณะกรรมการ 10 คน
- อสม. 10 คน
-เด็ก เยาวชน 20 คน
-ผูบ้ ริ หาร 15 คน
-ผูส้ ู งอายุ 42 คน
-อาสาสมัคร 2 คน
-สภาผูน้ า 30 คน
-แนวร่ วม 50 คน
-เด็ก เยาวชน 20 คน
-กลุ่มสตรี 35 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน
-แกนนา 100 คน
-ผูเ้ กี่ยวข้อง 50 คน

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุเทศบาล
ตาบลเขาชัยสน
โครงการสร้างฝายชะลอน้ า บ้านทุง่ ยาว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0410/2552)

ทต.เขาชัยสน

188,600

50,000

88,600

50,000

50,000

สถาบันการเงิน
ต.โคกม่วง

50,000

-

-

50,000

50,000

โครงการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ อาชี พเสริ ม
เพิม่ รายได้
9 โครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบตาบลป่ าพะยอม
รักษ์โลก รักษ์ส่ิ งแวดล้อม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 245/2558)
10 โครงการโยคะเพือ่ สุขภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1162)
11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริ มอาชี พ
กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตาบลบางแก้ว ประจาปี
2559
12 โครงการชวนน้องท่องพุทธจวนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชิ นีนาถ ประจาปี 2559
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 591)
รวม 12
โครงกำร

ทต.ท่ามะเดื่อ

70,000

20,000

-

50,000

50,000

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ป่ าพะยอม

52,930

3,750

-

49,180

49,180

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.ชะม่วง
ทต.บางแก้ว

30,700

-

-

30,700

30,700 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

47,500

10,000

-

37,500

35,700 สตรี 100 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59

มูลนิธิวิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง

110,000

60,000

-

50,000

50,000 -เด็กและเยาวชน 1,000
-นักเรี ยน 200 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

893,650

268,250

-

-

7

8

12

องค์ กร

-

123,600

ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต

501,800

500,000

-

-
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ที่

1
2

4

โครงกำร
เชิงประเด็น
โครงการวัยรุ่ นสดใส รักอย่างไรไม่เสี่ ยง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1046)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่ น ตาบลศรี สุนทร อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
โครงการครอบครัวตัวดี

4

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ นกั ศึกษา กศน.
อาเภอถลาง

5

โครงการเสริ มสร้างทักษะชี วิตเพือ่ พัฒนาพฤติกรรม
และอารมณ์ที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนมูลนิ ธิ
หมู่บา้ นเด็กตะวันฉาย (อสป ทะเบียน 3327)
รวม
5
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการเครื อข่ายนักเรี ยนวัยใส รักดี ไม่เสพ
ไม่ทอ้ ง

1

รวม

1

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สมาคมสตรี สร้ างสรรค์
การเมืองและสังคมไทย
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพต.ศรี สุนทร

206,800

-

-

206,800

131,800

-

-

131,800

สานักงานคุมประพฤติ
จ.ภูเก็ต

75,600

-

-

75,600

ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
มูลนิธิหมู่บา้ นเด็ก
ตะวันฉาย

205,650

-

-

205,650

50,305

-

-

50,305

670,155

-

-

670,155

ทม.กระทู ้

54,345

4,500

-

49,845

1

54,345

4,500

-

49,845

5

องค์ กร

องค์ กร

-

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

206,800 -นักเรี ยน 80 คน
-คณะกรรมการ 20 คน
131,800 -เด็กและเยาวชน 160คน
-ผูป้ กครอง 40 คน
อสม. 40 คน
75,600 -ผูก้ ระทาผิดเป็ นเด็กและ
เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 40 คน
-เจ้าหน้าที่ 5 คน
-อสม. 5 คน
-ผูป้ กครอง 40 คน
205,650 -นักศึกษา 100 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
50,305 -เด็กชายและหญิง 60
-เจ้าหน้าที่ 5 คน
670,155
49,845 -คณะกรรมการ 52 คน
-เจ้าหน้าที่ 8 คน
-เด็กและเยาวชน 5 คน
-วิทยากร 5 คน
-นักเรี ยน 150 คน
-เครื อข่ายนักเรี ยน 20
49,845

-

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

-

-

สุ ขภาพอนามัย

-

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1พ.ค.-30ก.ย.59
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ภาคใต้ จังหวัดยะลา
1

2

3

4
5

1
2

เชิงประเด็น
โครงการส่ งเสริ มจิตสานึ กผูด้ ูแลเด็กกาพร้ า
ในชุมชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 424)
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพือ่ ขยายเครื อข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลยุโป ปี 2559
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 695/2554)
โครงการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่กภู้ ยั เพือ่ พัฒนาความรู ้
แก่เจ้าหน้าที่กภู้ ยั ของหน่วยเจ้าแม่ทบั ทิม
จังหวัดยะลา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2999)
โครงการเสริ มสร้างต้นทุนชี วิตแก่เด็กในสถาน
สงเคราะห์
โครงการพ่อแม่ลอ้ มรั้วครอบครัวล้อมรัก

รวม
5
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการอบรมความรู้ พืชแซมสวนยาง
แก่เกษตรกรตาบลเขื่อนบางลาง
โครงการส่ งเสริ มทักษะชี วิตเด็กกาพร้ าและ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวตาบลห้วยกระทิง

รวม

2

โครงกำร

มูลนิธิสงเคราะห์
เด็กกาพร้ า

88,700

-

-

88,700

87,500 ผูม้ ีจิตรอาสา 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ยุโป

61,500

-

-

61,500

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

ก.ค. - ส.ค. 59

มูลนิธิตยุ ้ บ๋ วยเต็งเนี่ยง
จ.ยะลา

50,100

-

-

50,100

58,500 -แกนนาชุมชน 180 คน
-คณะทางานกองทุน
20 คน
50,100 เจ้าหน้าที่และอาสากูภ้ ยั
จานวน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 59

203,550

-

-

203,550

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 59

173,550

-

-

173,550

203,550 -เด็กและเยาวชน 45 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน
173,550 -สตรี 60 คน
-เจ้าหน้าที่ 10 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 59

องค์ กร

577,400

-

-

577,400

ทต.เขื่อนบางลาง

49,450

1,250

-

48,200

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 59

อบต.ห้วยกระทิง

110,600

12,000

-

98,600

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

160,050

13,250

-

146,800

สถานสงเคราะห์
เด็กชาย จ.ยะลา
สนง.พมจ.ยะลา

5

2

องค์ กร

-

-

573,200
48,200 เกษตรกรและประชาชน
ที่สนใจ 200 คน
98,600 -เด็กกาพร้ า เด็กด้อย
โอกาส ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว 100 คน
-คณะทางาน 10 คน
146,800

-
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ภาคใต้ จังหวัดระนอง
1
2

3
4

5

6

7
8

9

เชิงประเด็น
โครงการการตรวจบูรณาการเพือ่ ป้องปราม
การค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
โครงการเสริ มสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพือ่ ป้องกันแอลกอฮอล์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3950)
โครงการแกนนาเยาวชนต่อต้านและป้ องกัน
ยาเสพติด
โครงการส่ งเสริ มจริ ยธรรมอิสลามในสังคมไทย
มุสลิม สู่รอยยิ้มแห่งสยาม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 699/2557)
โครงการสอนวิชาดนตรี ไทยให้แก่เยาวชน
ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนและบุคคลทัว่ ไป
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 248/2558)
โครงการอบรมให้ความรู ้ แกนนาและดูแล
ผูส้ ูงอายุผพู้ ิการ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 252/2558)
โครงการสร้างสุขให้ผสู้ ูงอายุดว้ ยโภชนาการที่ดี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2625)
โครงการสร้างสุขภาวะ ไทยคืนถิ่นภายใต้กาย จิต
ปัญญา สังคม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 240/2557)
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการชุมชน กลุ่มธนาคารเพือ่ น

สานักงานแรงงาน
จ.ระนอง
เครื อข่ายประชาคม
งดเหล้าจ.ระนอง

45,000

-

-

45,000

45,000 คณะกรรมการ 30 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

1ต.ค. - 30ก.ย. 59

121,500

-

-

121,500

119,050 -เด็กและเยาวชน 100
-คณะกรรมการฯ 11 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 59

ร.ร.บ้านเกาะสิ นไท

95,800

-

-

95,800

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - มิ.ย. 59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.กาพวน

41,400

-

-

41,400

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

ชมรมข้าราชการบานาญ
จ.ระนอง

50,000

-

-

50,000

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

16มี.ค.-11พ.ค.59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บ้านนาเชี่ ยวเหลียง

50,000

-

-

50,000

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ทต.กะเปอร์
กลุ่มออมทรัพย์ไทย
คืนถิ่น จ.ระนอง

48,691

-

-

48,691

93,600 -เยาวชน 40 คน
-บุคคลทัว่ ไปที่สนใจ 10
คน
36,300 -ผูพ้ ิการ 30 คน
-ผูด้ ูแล 30 คน
-แกนนา คณะกรรมการ
30 คน
20,050 ผูส้ ู งอายุ 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 59

80,000

-

-

80,000

55,000 สมาชิ ก 210 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ธ.ค. 59

กลุ่มธนาคารเพือ่ น
ช่วยเพือ่ น

50,000

-

-

50,000

54,290 -คณะกรรมการ 9 คน
-สมาชิ ก 130 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 59

80,800 -นักเรี ยน 72 คน
-ผูบ้ ิรหาร 18 คน
41,400 -เด็ก เยาวชน 40 คน
-สตรี 40 คน
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ที่

โครงกำร

ช่วยเพือ่ น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 240/2554)
10 โครงการวัยใสใจสะอาดไม่เป็ นทาสยาเสพติด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 180/2553)

11 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาดูแลผูส้ ู งวัย
และผูด้ อ้ ยโอกาส ภายในชุมชนเทศบาลตาบล
หงาว
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 693/2557)

1
2

รวม
11
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ นแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
โครงการอบรมให้ความรู ้ เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตาบลบางนอน เพือ่ ลดความ
เหลื่อมล้ าด้านความเป็ นธรรมทางสังคม
รวม

2

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

พ.ค. 59

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

พ.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

23พ.ค.-30ส.ค.59

-ผูส้ นใจ 11 คน
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ทต.บางนอน

64,860

-

-

64,860

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.หงาว

70,000

-

-

70,000

717,251

-

-

717,251

ทต.บางนอน

32,050

3,000

-

29,050

ทต.บางนอน

49,200

4,000

-

45,200

23,050 ผูน้ ากลุ่มต่างๆ อสม.
รวม 60 คน
24,000 อพปร. อสม. รวม 80 คน

81,250

7,000

-

74,250

47,050

11

1

องค์ กร

องค์ กร

-

-

64,860 -เด็ก เยาวชน 30 คน
-คณะกรรมการ 10 คน
-ผูน้ าชุ มชน 5 คน
-วิทยากร 3 คน
62,600 -เยาวชน 20 คน
-ผูส้ ู งอายุ ผูด้ ูแล 20 คน
-ผูพ้ ิการ 20 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 20 คน
-อสม. 20 คน
672,950

ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
1
2

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการ
โครงการเหลียวหลังแลหน้าการบูรณางาน
ด้านสังคมภายใต้ความรับผิดชอบร่ วมกันตามวาระ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
สนง.พมจ.สงขลา

120,000

-

-

120,000

100,000

-

-

100,000

106,500 -เด็กพิการ 30 คน
-พีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ 10 คน
100,000 -อาสาสมัคร 50 คน
-เจ้าหน้าที่ 50 คน
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สงขลาปันสุข

3

98,500

-

318,500

-

อบต.ฉลุง
ชมรมผูส้ ู งอายุ หมู่ 5
ต.เขาพระ

86,000
60,000

โครงการส่ งเสริ มรายได้คณะกรรมการกองทุนฯ
ตาบลวงใหญ่
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0032/2551)
โครงการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงวัยในชุ มชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1581)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.วงใหญ่

5

6

1
2

3

4

โครงการรามโนราห์เพือ่ แก้ปัญหาเยาวชนและ
อนุรักษ์ศิลปิ นพื้นบ้าน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 0046/2551)

5,000

93,500

5,000

313,500

36,000
10,000

-

50,000
50,000

57,000

3,000

-

54,000

ศูนย์ประสานงาน
อพม. ต.ท่าหมอไทร

51,600

3,600

-

48,000

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเพือ่ เตรี ยม
ความพร้อมสู่การท่องเที่ยว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1573)

ศูนย์ประสานงาน
อพม. ต.บ่อแดง

51,000

1,000

-

50,000

โครงการสร้างเสริ มศักยภาพความเข้มแข็ง

กองทุนสวัสดิการเรื อ

76,400

-

-

76,400

รวม
3
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติด
โครงการสร้างสุขผูส้ ูงวัย ด้วยสมุนไพรและ
สิ่งแวดล้อม
(องค์กรสาธรณประโยชน์ เลขทะเบียน 2042)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บ่อแดง

3

องค์ กร

โรงเรี ยน

-

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

-ประชาชน 50 คน
-ภาครัฐ 70 คน
-เอกชน 50 คน
93,500 -ชมรมผูส้ ู งอายุ 10 คน
-เยาวชน 30 คน
-ผูป้ กครอง 30 คน
-ท้องถิ่น 10 คน
-คณะครู ภูมิปัญญา 10

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - 30ก.ย.59

300,000

-

-

50,000 เด็ก เยาวชน 120 คน
50,000 -ชมรมผูส้ ู งอายุ 30 คน
-กองทุนสวัสดิการ
ชุ มชนต.เขาพระ 10 คน
-กลุ่มออมทรัพย์ 10 คน
50,000 ประชาชน 50 คน

สุ ขภาพอนามัย
การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

25 - 26 มิ.ย. 59
มิ.ย. -30 ก.ย. 59

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

48,000 -ผูส้ ู งอายุ 50 คน
-อพม. 17 คน
-คณะที่ปรึ กษา 3 คน
47,000 -คณะกรรมการ 15 คน
-ชมรมผูส้ ู งอายุ 15 คน
-อพม. 15 คน
-เยาวชน 10 คน
-อสม. 15 คน
46,200 ประชาชนทัว่ ไป 80 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ย. - ก.ค. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 59
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ที่

โครงกำร
ของครอบครัวเพือ่ พัฒนเยาวชนให้มีความสุ ข
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 004/2558)

7

องค์ กร

อบต.ท่าข้าม

11 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่เทศบาลนครสงขลา สร้างภูมิคุม้ กันต้านยา
เสพติด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 4231)
12 โครงการบริ หารจัดการฐานข้อมูลผูป้ ่ วยติดเตียง
และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม

12

โครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ประมงพื้นบ้าน ชุ มชน
เก้าเส้ง

โครงการต่อยอดศิลปะการแสดงมโนราสร้ าง
วัฒนธรรมนาเด็กและเยาวชน ประจาตาบลท่าข้าม
8 โครงการส่ งเสริ มอาชี พการเพาะเห็ดนางฟ้า
สาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ/ผูด้ ูแล
ในตาบลสะพานไม้แก่น
9 โครงการฝึ กอบรมอาชี พการทาพวงหรี ดและ
ของชาร่ วยให้กบั ผูพ้ ิการ ผูด้ ูแลผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูส้ ูงอายุตาบลทุง่ ลาน
10 โครงการเครื อข่ายผูส้ ูงอายุร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2805)

รวม

ทั้งโครงกำร

130,000

80,000

-

50,000

50,000 เด็ก เยาวชน 20 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 59

อบต.สะพานไม้แก่น

46,225

2,000

-

44,225

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - พ.ย. 59

ทต.ทุง่ ลาน

56,400

2,000

-

54,400

44,225 -ผูส้ ู งอายุ 33 คน
-ผูพ้ ิการ 33 คน
-ผูด้ อ้ ยโอกาส 34 คน
54,400 ชมรมผูด้ พิการ 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 59

เครื อข่ายพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์ต.ดีหลวง

50,000

1,200

-

48,800

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 59

สหพันธ์เยาวชนภาคใต้

50,700

2,500

-

48,200

44,800 -เครื อข่ายผูส้ ู งอายุ 24
-ผูน้ าชุ มชน 16 คน
-คณะกรรมการ 11 คน
-เจ้าหน้าที่ 12 คน
48,200 เด็ก เยาวชน 100 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 59

สนง.พมจ.สงขลา

67,175

-

-

67,175

67,175 -อาสาสมัคร 114 คน
-ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
จานวน 16 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - 25ก.ย. 59

-

641,200

600,000

297,100

297,100 -ประชากรจ.สตูล

12

องค์ กร

782,500

141,300

-

-

-

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ย. - ก.ย. 59

ภาคใต้ จังหวัดสตูล
1

เชิงประเด็น
โครางการการแปลงนโยบายด้านสังคมระดับชาติ

สนง.พมจ.สตูล

297,100

-

-

บริ การสังคม
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ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

สู่การปฏิบตั ิในบริ บทของจังวัดสตูล

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 59

133,880 คน
-อพม.ศพค. 323 คน

ชมรมผูส้ ู งอายุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสตูล
กลุ่มแม่บา้ นตันหยง
พัฒนา
ชมรมส่งเสริ มสุ ขภาพ
กีฬาประชาชนและ
เยาวชนจ.สตูล

36,270

-

-

36,270

36,270 สมาชิ กกลุ่ม 24 คน

48,700

-

-

48,700

48,700 เด็กและเยาวชน 30 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1 - 4 เม.ย. 59

72,000

-

-

72,000

72,000 -เด็กและเยาวชน 50 คน
-ผูป้ กครอง 50 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 59

ชมรมจริ ยธรรมอิสลาม
ประจาตาบลควนโพธิ์
กลุ่มท่องเที่ยว
เชิ งอนุรักษ์
เขาพญาบังสา
สนง.พมจ.สตูล

41,400

-

-

41,400

41,400 เด็กและเยาวชน 50 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

13 - 15 เม.ย. 59

35,160

-

-

35,160

35,160 -ครู 10 คน
-นักเรี ยน 60 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

19มี.ค.-30มิ.ย59

7

โครงการฝึ กดนตรี ตีเครื่ องประกอบร่ ายรามโนราห์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1947)
โครงการยุวมัคคุเทศก์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 369/2554)
โครงการส่ งเสริ มครอบครัวอบอุ่นและพัฒนา
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรี ยน ประจาปี
2559 จังหวัดสตูล
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3261)
โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรมภาคฤดูร้อน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3115)
โครงการค่ายเรี ยนรู ้ วิถีภูมิปัญญาพญาบังสา
สู่โรงเรี ยนชายคามัสยิด
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3260)
โครงการบูรณางานด้านสังคมจังหวัดสตูล

35,600

-

-

35,600

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 59

8

โครงการรวมพลคนสูงวัยใส่ ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนง.พมจ.สตูล

41,186

-

-

41,186

35,600 -เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 10
-เจ้าหน้าที่พม. 3 คน
-องค์การสวัสดิการ
สังคม 20 คน
-ภาคประชาชน 3 คน
-ผูแ้ ทนอพม. 3 คน
-ผูแ้ ทนศพค. 3 คน
-ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ 8 คน
41,186 -อปท. 41 คน
-ศพอส. 7 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

25 พ.ค. 59

2
3
4

5
6

149

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

26 - 27 เม.ย. 59

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

18 - 19 เม.ย. 59

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

21 - 28 เม.ย.,
6 พ.ค.59

-ชมรมผูส้ ู งอายุ 10 คน
-อนุกรรมการ 5 คน
-จนท.สนง.สตูล 7 คน

1

รวม 8
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ นแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

6

องค์ กร

607,416

-

อบต.ทุง่ บุหลัง

59,052

-

-

607,416

12,000

-

47,052

2

โครงการอบรมและเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ
ด้านครอบครัวเทศบาลตาบลทุง่ หว้า

ทต.ทุง่ หว้า

53,000

10,000

-

43,000

3

โครงการเด็กดัด (ไม้อ่อน) จัดให้

อบต.เกตรี

32,532

10,000

-

22,532

144,584

32,000

-

112,584

รวม

3

โครงกำร

3

องค์ กร

-

607,416
47,052 ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น/
ผูน้ าชุ มชน/
คณะกรรมการ รวม 44
43,000 -ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วย
ติดเตียง 50 คน
-คณะทางาน 20 คน
-ครอบครัว 40 คน
22,532 -เด็ก 32 คน
-แกนนาผูส้ ู งอายุ 56 คน
-เจ้าหน้าที่ 4 คน
112,584

ภาคใต้ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
1

2

3

เชิงประเด็น
โครงการสร้างเครื อข่ายภาคประชาชน (Volunteer)
ในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โครงการบรรพชาสมาเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2679)
โครงการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการเสริ มสร้ าง

ตารวจภูธร
จ.สุ ราษฎร์ ธานี

60,850

-

-

60,850

60,850 เครื อข่ายภาคประชาชน
50 คน

บริ การสังคม

การขับเคลื่อน

งบประมาณปี 59

หน่วยฟื้ นฟูและส่งเสริ ม
คุณภาพชี วิต ศูนย์พฒั นา
คุณธรรมภาคใต้
สุ ราษฎร์ ธานี
สานักงานเขตพื้นที่

60,000

-

-

60,000

60,000 -สามเณร 90 รู ป
-พระภิกษุ 10 รู ป

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1 - 30 เม.ย. 59

50,000

-

-

50,000

50,000 -สภาเด็ก 108 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 59
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ที่

4

5

1
2

3

4

5

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

สุ ขภาพอนามัย

เสริ มพลัง

Apr-59

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

25 - 29 พ.ค. 59

ความเข้มแข็งสภานักเรี ยนตามวิถีประชาธิ ปไตย

การศึกษาประถม
ศึกษา สุ ราษฎร์ ธานี
เขต 3

โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ เสริ มพลัง
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บา้ น (อสม.)และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการฟื้ นฟูผปู้ ่ วยอัมพาต
ครึ่ งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองในชุ มชน
โครงการ "ซัมเมอร์ แคมป์ ปิ ดเทอม เปิ ดโลก
กิจกรรม"

รพ.เคียนซาและ
เครื อข่ายสุ ขภาพ
อ.เคียนซา

56,575

-

-

56,575

56,575 -อสม. 102 คน
-เจ้าหน้าที่ รพ. 37 คน
-เจ้าหน้าที่ อปท. 6 คน

อบต.สองแพรก

80,000

30,000

-

50,000

50,000 เยาวชน 80 คน

307,425

30,000

-

277,425

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.น้ าหัก
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.ประสงค์

33,500

6,800

-

26,700

26,700 ผูส้ ู งอายุ 100 คน

สุ ขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 59

43,850

-

-

43,850

43,850 สมาชิ กกองทุน 150 คน

บริ การสังคม

พัฒนามาตรการทางการเงิน

25 เม.ย. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.ทรัพย์ทวี

37,000

-

-

37,000

37,000 สมาชิ กชมรมผูส้ ูงอายุ
จานวน 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 59

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขต.น้ าหัก

51,900

-

-

51,900

51,900 -อสม. 150 คน
-ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง 30 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 59

ชมรมผูส้ ู งอายุ
สาธารณสุ ข
ทต.เวียงสระ

35,000

-

-

35,000

35,000 แกนนาผูส้ ู งอายุ 20 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

22 - 30 เม.ย. 59

รวม
5
โครงกำร
เชิงพื้นที่
โครงการผูส้ ูงอายุยคุ ใหม่ ใส่ ใจสุ ขภาพ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 327/2554)
โครงการพัฒนาศักยภาพขยายสมาชิ กกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลประสงค์
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 564/2552)
โครงการฝึ กอบรมและจัดตั้งกลุ่มฝึ กอาชี พผูส้ ู งอายุ
ผลิตดอกไม้จนั ทน์และพวงหรี ด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 046/2554)
โครงการดูแลสุ ขภาพพึ่งตนเองแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 027/2553)
โครงการค่ายทักษะดนตรี พฒั นาชี วีผสู ้ ูงอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 385/2555)

5

องค์ กร

-ครู ผรู ้ ับผิดชอบ 36 คน
-วิทยากร 10 คน

-

277,425
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ที่
6

โครงกำร

23,330

23,330 ชมรมผูส้ ู งอายุ 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

-

23,700

23,700 เด็กและเยาวชน 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

6,000

-

25,300

25,300 คณะกรรมการ 60 คน

บริ การสังคม

เสริ มพลัง

15 - 16 มิ.ย. 59

48,000

-

-

48,000

48,000 ผูส้ ู งอายุ 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

12 - 27 พ.ค. 59

ศูนย์พฒั นาครอบครัว
ต.น้ าหัก

22,800

8,600

-

14,200

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

26 พ.ค. 59

ศูนย์การเรี ยนรู ้ ชีววิถี
สู่เศรษฐกิจพอเพียง
ต.เขาหัวควาย
สถานพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน
จ.สุ ราษฎร์ ธานี
ร.ร.บ้านส้อง
สนง.พมจ.สุราษฎร์ ธานี

20,800

-

-

20,800

14,200 - 45 ครอบครัวๆ ละ
2 คน รวม 90 คน
-คณะทางาน 10 คน
20,800 คณะกรรมการ 60 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. 59

61,700

-

-

61,700

61,700 เด็กและเยาวชน 50 คน

บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 59

48,660
32,435

-

-

48,660
32,435

การทางาน
บริ การสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
เสริ มพลัง

11พ.ค.-30ต.ค.59
11พ.ค.-30ต.ค.59

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.บางไทร

40,000

-

-

40,000

48,660 นักเรี ยน 266 คน
32,435 -เจ้าหน้าที่สนง.พมจ.
สุ ราษฎร์ ธานี 11 คน
-ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
จานวน 42 คน
-อนุกรรมการ 7 คน
40,000 สมาชิ กกองทุน 10 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

31 ธ.ค. 59

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

โครงการดื่มน้ าสมุนไพร ปลอดภัยจากโรค
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 112/2555)
โครงการเด็กดีมีเงินออม
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 557/2552)

ชมรมผูส้ ู งอายุชุมชน
เสรี พล
กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.เขาหัวควาย

23,330

-

23,700

-

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสวัสดิการ
ชุมชนตาบลน้ าหัก
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 146/2556)
9 โครงการโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุตาบลบางโพธิ์
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 036/2553)
10 โครงการครอบครัวอบอุ่นชุ มชนพอเพียง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 2340)

กองทุนสวัสดิการชุ มชน
ต.น้ าหัก

31,300

ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต.บางโพธิ์

11 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรี ยนรู้
เครื อข่ายพัฒนาชุ มชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1997)
12 โครงการเสริ มสร้างคุณลักษณะความเป็ นผูน้ า
"เยาวชนคนกล้าเห็นค่าชี วิต"

7

8

13 โครงการโรงเรี ยนปลอดขยะโดยใช้หลัก 7R
14 โครงการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการถอดบทเรี ยน
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่ งเสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคม ปี 2559

15 โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงกุง้ ก้ามแดง (เครฟิ ช)
ในไร่ ขา้ วและบ่อปูน

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
2 - 3 เม.ย. 59

องค์ กร

องค์ กร

จำนวนเงิน
-

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

152

สรุ ปโครงกำรกองทุนส่ งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมระบบกระจำยกองทุน ปี 2559
ที่

โครงกำร

องค์ กร

ทั้งโครงกำร

งบขององค์ กร

งบสมทบจำกองค์ กรอื่น
องค์ กร

จำนวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขทะเบียน 355/2553)
รวม

15

รวมทั้งสิ้น

โครงกำร

212 โครงกำร

15

209 องค์ กร

องค์ กร

553,975

21,400

-

14,018,398

1,906,305

-

-

156,900

532,575

532,575

11,955,193

10,973,692

กลุ่มเป้ ำหมำย

สำขำสวัสดิกำร

ยุทธศำสตร์

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

