สรุปภาพรวมโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ปีงบประมาณ 2562

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ก
คำนำ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย โดยการดำเนินงานของกองทุนแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ
1. ระบบปกติ องค์การสวัส ดิการสังคมเสนอโครงการผ่านสำนักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด หรือสำนักพัฒ นาสังคม กรุงเทพมหานคร มายังกองทุนส่วนกลางโดยมีคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม เป็นผู้พิจารณา
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอนุมัติ ระยะเวลาเปิดรับ โครงการ
ตลอดทั้งปี
สำหรับในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้มีมติ
ให้ ก ระจายเงิน กองทุ น ในระบบปกติ ก ระจายสู่ ภู มิ ภ าคสู่ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการส่ งเสริม การจั ด
สวัสดิการสังคมจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการเพิ่มเติมด้วย
ในปีงบประมาณ 2558 - 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ได้มี ก ารจดทะเบี ย นรั บ รององค์ ก รสาธารณประโยชน์ ต่ างประเทศ จำนวน 12 ประเทศ รวม 31 องค์ ก ร
ซึ่งองค์กรเหล่านี้สามารถจัดทำโครงการด้านสวัสดิการสังคม และเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมได้ โดยเสนอโครงการผ่านสถานเอกอัครราชทูตและกรมการกงสุล มายังกองทุนส่วนกลาง
ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ระบบกระจายกองทุ น สู่ ภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น โดยมุ่ งเน้ น เป็ น การกระจายลงพื้ น ที่ การเข้ า ถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายครอบคลุ ม ประเด็ น ปั ญ หาและภารกิ จ รวมทั้ งให้ ค วามสำคัญ กับ การบู รณาการการทำงาน
และการมีส่วนร่วมทุกระดับ เพื่อให้กองทุนสามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติมีมติให้ดำเนิ นงานกองทุนเชิงรุก โดยให้กระจายกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สู่ ภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น โดยออกหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อนไขอื่ น ในการดำเนิ น งานตามโครงการส่ งเสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใช้เฉพาะการดำเนินงานงานที่กระจายอำนาจการบริหารกองทุน
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-2ให้แก่คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด โดยมีรูปแบบวิธีการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสั งคมได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการบริห ารกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัส ดิการสั งคมกรุงเทพมหานคร
และจั งหวั ด ทุ ก จั งหวั ด โดยให้ อ ำนาจคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ในการอนุมัติโครงการตามวงเงินและหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่ งเสริ ม การจั ด สวัส ดิ ก ารสั งคมกำหนดทั้ งโครงการที่ ต อบสนองสถานการณ์ ปั ญ หาเชิ งประเด็ น ภาพรวม
ของจั งหวั ดและโครงการที่ ต อบสนอง ต่อ ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ องค์ การบริห ารส่ ว นตำบล
และเทศบาล โดยอาศัยกระบวนการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการจัดทำโครงการ
และการร่วมสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปี ง บประมาณ 2562 กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม สามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น
องค์ก ารสวั ส ดิ ก ารสั งคม และองค์ ก รสาธารณประโยชน์ ในต่ างประเทศ รวม 877 องค์ ก ร 896 โครงการ
รวมเป็นเงิน 56.32 ล้านบาท ดังนี้
1. ระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 62.96 ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น
53.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.37 เป็นจำนวนโครงการที่อนุมัติทั้งสิ้น 868 องค์กร 887 โครงการ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ให้ ค วามสนใจและมี ส่ ว นร่ว มในการส่ งเสริม การดำเนิ น งานด้ านสวั ส ดิ ก ารสั งคม
โดยสมทบงบประมาณสำหรั บ โครงการที่ ด ำเนิ น การในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลและเทศบาล
ทั้งสิ้น 3.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.87 ของงบประมาณที่กระจายลงพื้นที่ทั้งหมด 25.95 ล้านบาท
2. ระบบปกติ ส่ ว นกลาง จำนวน 8.00 ล้ า นบาท สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ ทั้ ง สิ้ น 3.20 ล้ า นบาท
หรือร้อยละ 40.00 เป็นจำนวนโครงการที่อนุมัติทั้งสิ้น 9 องค์กร 9 โครงการ
2.1 องค์ก ารสวั ส ดิ การสั งคมในส่ วนกลาง สามารถเบิ กจ่ายได้ทั้ งสิ้ น 2.44 ล้ านบาท โครงการ
ที่อนุมัติทั้งสิ้น 6 องค์กร 6 โครงการ
2.2 องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 0.76 ล้านบาท โครงการ
ที่อนุมัติทั้งสิ้น 3 องค์กร 3 โครงการ
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-3สำหรั บ โครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ประจำปี
งบประมาณ 2562
1. ระบบกระจายกองทุนสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปี 2562 แยกตามสาขาสวัสดิการสังคม
7 สาขา โดยโครงการที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ส่ ว นใหญ่ เป็ น โครงการด้ า นบริก ารทางสั งคมทั่ ว ไป รองลงมา
ได้ แ ก่ ด้ า นการทำงาน ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ด้ านการศึ ก ษา ด้ านนั น ทนาการ ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
และด้านที่อยู่อาศัย ตามลำดับ ผู้ที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพได้ แ ก่ เด็ ก และเยาวชน ประชาชนทั่ ว ไป ผู้ สู ง อายุ ผู้ น ำชุ ม ชน คณะกรรมการ แกนนำ
อาสาสมัคร บุคลากรขององค์กรรองลงมาเป็น ครอบครัว สตรี ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV
และผู้ติดยาเสพติด รองลงมาเป็นกลุ่มอื่น ๆ รวมจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 108,141 คน
2. ระบบปกติ ส่วนกลาง แยกตามสาขาสวัสดิการสังคม 7 สาขา โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ส่วนใหญ่เป็นด้าน บริการสังคมทั่วไป รองลงมา ได้แก่ สุขภาพอนามัย การศึกษา ผู้ที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมศักยภาพ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้ นำชุมชน คณะกรรมการ แกนนำ
อาสาสมั คร บุ คลากรขององค์กร รองลงมา ได้แก่ เด็กและเยาวชน ครอบครัว ผู้ ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สตรี
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 22,032 คน
โครงการที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ งเสริม การจัด สวัส ดิ ก ารสั งคมทั้ ง 3 ระบบ ส่ ว นใหญ่
มีความสอดคล้องกับร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565)
เอกสารฉบับนี้ได้นำเสนอสรุปภาพรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในระบบกระจายกองทุ น สู่ ภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น และระบบปกติ ส่ ว นกลาง ประจำปี ง บประมาณ 2562
โดยได้นำเสนอรายชื่อโครงการตามจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การสวัสดิการสังคม ทั้งระดับจังหวัด
ระดับ พื้นที่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น และในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที่ส นใจ
เพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนองค์การสวัสดิการ
สังคมของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการขององค์การ
สวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ธันวาคม 2562

สารบัญ
หน้า
คำนำ
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ 2562

1

ตารางแสดงการกระจายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
(ระบบกระจาย)
ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจาย
กองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ตารางที่ 2 การจัดสรรและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
ตารางที่ 3 จำนวนเงินที่เสนอขอและอนุมัติ
ตารางที่ 4 จำนวนองค์การและโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ตารางที่ 5 ประเภทขององค์การที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
ตารางที่ 6 การกระจายโครงการเชิงพื้นที่และวงเงินที่ได้รับการสมทบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ตารางที่ 7 โครงการที่ได้รับอนุมัติซึ่งสอดคล้องกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กราฟแสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติซึ่งสอดคล้องกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคม
ตามกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
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1

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ 2562 (68.70 ล้านบาท)

การบริหารจัดการเงินกองทุนส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ระบบปกติส่วนกลาง 8.00 ล้านบาท

ระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น 60.70 ล้านบาท
- สนับสนุนโครงการในภาพรวม
54.66 ล้านบาท
- งบบริหารจัดการ
6.04 ล้านบาท

2

ตารางแสดงการกระจายเงินกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สู่ภูมิภาคและท้องถิ่นในระบบกระจาย
ปีงบประมาณ 2562

3

ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสูภ่ ูมิภาคและท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ 2562
ขนาดจังหวัด

เชิงประเด็น และเชิงพื้นที่

งบบริหารจัดการ

รวม

จังหวัดขนาดใหญ่

11,340,000

1,260,000

12,600,000

(ประชาชน รับรององค์กร และผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ 1.75% ขึ้นไป)

(จังหวัดละ 810,000 บาท)

(จังหวัดละ 90,000 บาท)

(รวม 14 จังหวัด)

จังหวัดขนาดกลาง

12,240,000

1,360,000

13,600,000

(ประชาชน รับรององค์กร และผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ 1.18% - 1.75%)

(จังหวัดละ 720,000 บาท)

(จังหวัดละ 80,000 บาท)

(รวม 17 จังหวัด)

จังหวัดขนาดเล็ก

31,050,000

3,450,000

34,500,000

(ประชาชน รับรององค์กร ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่า 1.18%)

(จังหวัดละ 675,000 บาท)

(จังหวัดละ 75,000 บาท)

(รวม 46 จังหวัด)

รวม

54,630,000

6,070,000

60,700,000

4

ตารางที่ 2 การจัดสรรและการใช้จา่ ยเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในระบบการกระจายกองทุนสูภ่ มู ิภาคและท้องถิ่น
ภาค

วงเงินจัดสรร
เชิงประเด็น และ
บริหารจัดการ
เชิงพื้นที่

การใช้จ่ายเงิน
รวม

ร้อยละของ

เชิงประเด็น

เชิงพื้นที่

บริหารจัดการ

รวม

การใช้จ่ายเงิน

ภาคกลาง

18,745,713.00

1,980,000.00

20,725,713.00

10,437,647.00

7,224,046.00

1,815,432.93

19,477,125.93

93.98

ภาคเหนือ

12,746,450.00

1,335,000.00

14,081,450.00

4,333,002.00

7,223,718.00

1,181,583.35

12,738,303.35

90.46

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

14,956,080.00
10,472,040.00
56,920,283.00

1,630,000.00
1,095,000.00
6,040,000.00

16,586,080.00
11,567,040.00
62,960,283.00

6,793,245.00
5,607,730.00
27,171,624.00

7,414,552.00
4,088,487.00
25,950,803.00

1,595,418.50
1,067,359.50
5,659,794.28

15,803,215.50
10,763,576.50
58,782,221.28

95.28
93.05
93.36

หมายเหตุ : การจัดสรรเงินกองทุนฯ ในระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจาปี 2560 จานวน 60,700,000 บาท โครงการเพิ่มเติม จานวน 2,260,283 บาท
ทาให้มีงบประมาณในระบบการกระจาย ทั้งสิ้น 62,960,283 บาท

5

ตารางที่ 3 จานวนเงินที่เสนอขอ และโครงการอนุมัติ
ที่

ภาค

เสนอขอ

อนุมัติ

ร้อยละ

1 ภาคกลาง

19,508,262

17,661,693

90.53

2 ภาคเหนือ

11,699,778

11,556,720

98.78

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15,112,583

14,207,797

94.01

4 ภาคใต้

10,457,497

9,696,217

92.72

56,778,120

53,122,427

93.56

รวม

6

ตารางที่ 4 จานวนองค์กรและโครงการทีไ่ ด้รับการอนุมัติ
ที่

ภาค

จานวน
องค์การ

ร้อยละ

จานวนโครงการ
เชิงประเด็น

เชิงพื้นที่

รวม

1 ภาคกลาง

280

32.26

150 (51.37)

142 (48.63)

292 (100.00)

2 ภาคเหนือ

204

23.49

69 (33.33)

138 (66.67)

207 (100.00)

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

224

25.81

101 (45.09)

123 (54.91)

224 (100.00)

4 ภาคใต้

160

18.43

77 (46.95)

87 (53.05)

164 (100.00)

868

99.99

397 (44.76)

490 (55.24)

887 (100.00)

รวม

7

ตารางที่ 5 ประเภทขององค์การที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุน
สูภ่ มู ิภาคและท้องถิ่น
ประเภท

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

รวม

ร้อยละ

องค์กรสาธารณประโยชน์

112

71

59

56

298

34.33

องค์กรสวัสดิการชุมชน

71

84

82

34

271

31.22

- องค์การบริหารส่วนตาบล

35

16

39

33

123

14.17

- เทศบาล

19

13

11

11

54

6.22

43

20

33

26

122

14.06

280

204

224

160

868

100.00

หน่วยงานรัฐ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- หน่วยราชการ

รวม

8

ตารางที่ 6 การกระจายโครงการเชิงพื้นที่และวงเงินที่ได้รับสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2561
ภาค

พื้นทีท่ ี่ อบต./เทศบาล ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด

วงเงินทีอ่ นุมตั แิ ละได้รับสมทบ

สวัสดิการสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบล

เทศบาล

รวม

ร้อยละ

เชิงพื้นที่

งบสมทบ อปท.

ร้อยละ

ภาคกลาง

34

17

51

29.82

7,224,046

1,062,510

14.71

ภาคเหนือ

15

13

28

16.37

7,223,718

572,567

7.93

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36

11

47

27.49

7,414,552

584,006

7.88

ภาคใต้

33

12

45

26.32

4,088,487

864,683

21.15

118

53

171

100.00

25,950,803

3,083,766

11.88

รวม
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ตารางที่ 7 โครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติซงึ่ สอดคล้องกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ภาค

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สุขภาพอนามัย

การศึกษา

การทางาน

ที่อยูอ่ าศัย

ภาคกลาง

69 (23.63)

31 (10.62)

60 (20.55)

1 (0.34)

ภาคเหนือ

34 (16.43)

22 (10.63)

56 (27.05)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40 (17.86)

20 (8.93)

ภาคใต้

22 (13.41)
165 (18.60)

รวม (ร้อยละ)

นันทนาการ

กระบวนการยุตธิ รรม

บริการสังคม

รวมโครงการ

33 (11.30)

3 (1.03)

95 (32.53)

292 (100)

(0.00)

15 (7.25)

5 (2.42)

75 (36.23)

207 (100)

65 (29.02)

(0.00)

16 (7.14)

2 (0.89)

81 (36.16)

224 (100)

14 (8.54)

39 (23.78)

(0.00)

17 (10.37)

4 (2.45)

68 (41.46)

164 (100)

87 (9.81)

220 (24.80)

1 (0.11)

81 (9.13)

14 (1.58)

319 (35.95)

887 (100)

10

ร้อยละของโครงการ

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคมตามกฏหมาย
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ปี 2562
ระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
77.78

80
สุขภาพอนามัย

70

การศึกษา

60

การทางาน

50

ที่อยู่อาศัย
นันทนาการ

40

กระบวนการยุติธรรม

30

บริการสังคม

20
10

11.11

11.11
0

0

0

0

0
สาขาการจัดสวัสดิการ
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ตารางที่ 8 โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ซิ งึ่ สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565)
ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

รวม (ร้อยละ)

ยุธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคมสาหรับประชาชนทุกคนเพื่อลด
ความเหลื่อมลาทางสังคมอย่างยั่งยืน

การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

และเสริมสร้างพลังทางสังคม
ในการจัดสวัสดิการสังคม

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง
และการระดมทุน
เพื่อการจัดสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคม

การพัฒนาความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคม

ในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

รวมโครงการ

174 (59.59)
207 (99.99)
202 (90.17)
100 (60.98)

118 (40.41)
(0.00)
22 (9.82)
64 (39.02)

(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)

(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)

(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)

292 (100.00)
207 (100.00)
224 (100.00)
164 (100.00)

683 (77.00)

204 (23.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

887 (100.00)
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โครงกำรที่ได้รับสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับร่ำงแผนพัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคมไทย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565)
ปี 2562
ระบบกระจำยกองทุนสู่ภูมิภำคและท้องถิ่น

จำนวนโครงกำร
683

กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบสวัสดิกำรสังคม
สำหรับประชำชนทุกคนเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำง
สังคมอย่ำงยั่งยืน
กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้ำงพลัง
ทำงสังคมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

700
600
500

พัฒนำระบบกำรเงิน กำรคลัง และกำรระดมทุนเพื่อ
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม

400
300
200
100
0

204

กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำคุณภำพ และมำตรฐำน
กำรปฏิบัติด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสวัสดิกำรสังคมใน
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก

ยุทธศำสตร์
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ตารางที่ 9 จานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ประเภทกลุม่ เป้าหมาย

จานวนกลุม่ เป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์เป็นรายภาค
ภาคตะวันออกฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

รวม

ร้อยละ

61,446

56.82

- เด็ก เยาวชน

11,063

9,293

5,755

4,415

30,526

28.24

- ผู้สูงอายุ

7,024

4,104

4,888

2,051

18,067

16.71

- ผู้พิการ

243

194

258

205

900

0.83

- ผู้ติดเชื้อ HIV

248

80

55

383

0.35

- สตรี

449

311

773

685

2,218

2.05

- ครอบครัว

1,567

1,460

2,162

2,684

7,873

7.28

220

162

382

0.35

435

130

1,097

1.01

46,695

43.18

- ผู้ติดยาเสพติด
- ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

405

127

การส่งเสริมศักยภาพของประชาชนทัว่ ไป
- ประชาชนทัว่ ไป

4,880

8,253

5,860

2,306

21,299

19.70

- ผู้นาชุมชน คณะกรรมการ แกนนา อาสาสมัคร

4,834

4,188

5,630

2,385

17,037

15.75

- บุคลากรขององค์กร

1,994

3,109

1,767

1,489

8,359

7.73

32,707

31,119

27,803

16,512

108,141

100.00

อื่น ๆ

รวม

14

จานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ปี 2562
ระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

ร้อยละของกุล่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์
30

28.24

25
20

กลุ่มป้าหมาย

19.7
16.71

15.75

กลุ่มประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ

15
10
5
0.83

0

7.73

7.28

0.35

2.05

0.35

1.01

อื่น ๆ

15

สรุปโครงการ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมในระบบกระจาย
ปีงบประมาณ 2562
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กรุงเทพมหานคร
เชิงประเด็น
1

พัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการเน้นเชิงผลผลิต

สมาคมสวัสดิการชุมชน

(Productive Welfare)

กรุงเทพมหานคร

557,405

557,405

298,885 ผู้บริหารองค์การสวัสดิกา

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ต.ค. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - พ.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.- ก.ย. 62

รชุมชนองค์กรที่เข้าร่วม

(สวัสดิการชุมชน 119/2560)

โครงการผู้ที่มีศักยภาพ
ในการเขียนโครงการจานวน
60 คน วิทยากรและอาสาสมัคร

10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน
2

พัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนในการจัดการ

มูลนิธเิ พื่อการบริหาร

กับปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสริมสร้างชีวติ

สังคม

102,500

102,500

76,500 ครอบครัวในชุมชนที่มีสมาชิก
3 ช่วงวัย

ที่ดีกว่า

พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1050)

รวมทั้งสิ้น 120 คน

รวม

2 โครงการ

2 องค์กร

659,905

สัมนาเสริมสร้างความรู้การจัดสวัสดิการชุมชน

สมาคมมวยไทยท้องถิน่

50,000

พื้นที่ในเคหะชุมชนคลองจั่น

และนานาชาติ (อนุชน)

-

-

-

659,905

375,385

เชิงพื้นที่
1

50,000

34,440 คณะกรรมการอาคารชุด
ผู้นาชุมขนกลุ่มองค์กร

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2258)

ผู้นาบริเวณใกล้เคียง
50 คน บุคลากรของชมรม
อนุชนเคหะ 50 คน
รวมทั้งสิ้น 100 คน

2

ให้ความรู้ส่งเสริมการออมเงินและ

ศูนย์การเรียนรู้สวัสดิการ

การจัดสวัสดิการอนาคตที่สดใส

ชุมชน

(สวัสดิการชุมชน 673/2553)

106,260

106,260

73,830 ผู้นาชุมชนในเขตมีนบุรี 30คน
ผู้ปกครองและนักเรียน รร.
เศรษฐบุตร 50 คน
ประชาชนที่สนใจและนัก
ศึกษา ม.เกษมบัณฑิต 20 และ
วิทยากรเจ้าหน้าทีช่ ่วยโครงการ
รวมทัง้ สิ้น 110 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
3

โครงการ

องค์กร

การเข้าถึงสวัสดิการสังคมลดความ

ชมรมผู้สูงอายุศูนย์ 49 วัด

เหลื่อมล้า

ชัยพฤกษมาลา

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

42,600

เสนอขอ
42,600

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

41,515 ผู้นาชุมชน 60 คน

สาขาสวัสดิการ
บริการสังคม

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

นูน้ าองค์กรสวัสดิการชุมชน

(สวัสดิการชุมชน 0323/2552)

20 คน คณะทางาน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 90 คน

รวม

3 โครงการ

3 องค์กร

198,860

-

-

-

198,860

149,785

จังหวัดกาญจนบุรี
เชิงประเด็น
1

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ

คริตจักรความหวัง

ป้องกัน รู้ทนั ก่อนเป็นคุณแม่วยั ใน ปีที่ 2

กาญจนบุรี

89,200

9,000

80,200

80,200 เด็กและเยาวชน 300 คน
เจ้าหน้าที่ 5 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2068)

2

รวมทั้งสิ้น 305 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพและกลุ่ม

ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูง

สัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สุขอนามัย

อายุที่บา้ นตาบลไทรโยค

71,900

6,000

65,900

65,900 ผู้สูงอายุ 70 คน คณะกรรมการ

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62

อผส. และเจ้าหน้าที่ 20 คน

ผู้สูงอายุ

รวมทั้ง 90 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3930)

รวม

2 โครงการ

2 องค์กร

161,100

15,000

95,850

10,000

-

-

146,100

146,100

เชิงพื้นที่
1

โครงการส่งเสริม สร้างสุข

เทศบาลตาบลหนองลาน

85,850

เสริมสร้างคุณค่า ภูมิปญ
ั ญาผู้สูงวัย

2

3

85,850 ผู้สูงอายุในเขตเทสบาล

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

จานวน 100 คน

โครงการส่งเสริมอาชีพทาน้ามัน

องค์การบริหารส่วงน

เขียวและยาหม่องแก่ผู้สูงอายุ

ตาบลหนองตากยา

โครงการเยาวชน ดี เก่งกล้า

องค์การบริหารส่วนตาบล

ยุคไทยแลนด์ 4.0

ด่านแม่แฉลบ

39,180

3,780

35,400

35,400 ผู้สูงอายุในเขต อบต.2รุ่น
รวมทั้งสิ้น 140 คน

72,260

22,600

49,660

49,660 เด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น 80 คน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
4

5

6

โครงการ

องค์กร

โครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

องค์การบริหาร

ตาบลทุ่งสมอ

ส่วนตาบลทุ่งสมอ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ "ชีวติ สดใส ผู้สูงวัย

องค์การบริหารส่วนตาบล

สุขสันต์"

บ่อพลอย

โครงการส่งเสริมอาชีพการสานผลิตภัณฑ์จากเส้น

เทศบาลตาบลท่าไม้

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

55,400

5,400

50,000

50,000 ผู้สูงอายุ จานวน 60 คน

56,800

8,800

48,000

48,000 ผู้สูงอายุ 60 คน

106,050

12,000

94,050

94,050 ผู้สูงอายุ จานวน 30 คน

425,540

62,580

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

นันทนาการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.ค. - ก.ย. 62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค-ส.ค62

พลาสติกและพรมเช็ดเท้าจากเสษผ้า

รวม

6 โครงการ

6 องค์กร

-

-

362,960

362,960

จังหวัดจันทบุรี
เชิงประเด็น
1

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการับรอง

สมาคมพัฒนาประชาสังคม

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS จังหวัดจันทบุรี

และองค์กความรู้จันทบูร

196,900

14,700

182,200

182,200 คณะกรรมการโครงการ
30 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2354)

เกษตรกร 120 คน
รวม 150 คน

2

โครงการค่ายปลุกฝัน ปั้นดาวน์

ศูนย์ศึกษาพิเศษประจา

127,500

26,900

100,600

100,600 1.เด็กที่มีความบกพร่องทาง

จังหวัดจันทบุรี

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.62

สติปญ
ั ญา กลุ่มดาว์ซินโดรม
20คน
ผู้ปกครอง 20 คน
2.ครูผู้ดูแลคนพิการ20คน
รวมทั้งหมด 60 คน

รวม

2 โครงการ

2 องค์กร

324,400

41,600

105,700

21,100

-

-

282,800

282,800

เชิงพื้นที่
1

โครงการครอบครัวชุมชนคนวังใหม่ทานาข้าวไรเบอร์รี่

อบต.วังใหม่

84,600

84,600 1.ผู้พิการ 85 คน
2.ผู้ติดเชือ้ 33 คน
3. ผู้มีรายได้นอ้ ย 282 คน
รวม 400 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.62
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ที่
2

โครงการ
โครงการสานฝัน วัยใส ครอบครัวอบอุน่ เพื่อป้องกัน

องค์กร
เทศบาลตาบลอ่างคีรี

ทั้งโครงการ
45,000

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

5,000

เสนอขอ
40,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

40,000 1.ผู้ปกครอง 45 คน

แก้ไขปัญหายาเสพติด

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.62

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย62

2.เด็กเยาวชน 45 คน
3. คณะทางาน 10 คน
รวม 100 คน

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

เทศบาลตาบลค่ายเนินวง

95,300

3,000

92,300

92,300 สตรี 4 คน อพม. 2 คน

เครือข่ายการทางานด้านการป้องกันและแก้ไข

อสม. 6 คน สภาเด็ก 7 คน

ปัญหาทางสังคมเทศบาลตาบลค่ายเนินวง

อาสาพัฒนาชุมชน 1 คน
อาสาสมัครแรงงาน 1 คน
ศพด. 2 คน คณะผู้บริหาร
และสมาชิก 6 คน
เจ้าหน้าที่ 9 คน ศูนย์คมุ้ เด็กและแรงงาน 12 คน

4

5

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เยาวชน และ

เครือข่ายพัฒนาสังคม

บุคคลทั่วไปในชุมชนตาบลบางสระเก้า

และความมัน่ คงของ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3608)

มนุษย์ตาบลบางสระเก้า

โครงการค่ายทอเสื่อจันทบูร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

67,200

5,000

62,200

62,200 ผู้สูงอายุ 30 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ค.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

เยาวชนบุคคลทั่วไป 20คน
63,450

16,200

47,250

47,250 เด็กพิการของศูนย์การศึกษา

ประจาจังหวัดจันทบุรี

พิเศษฯ 20 คน
ผู้ดูแลคนพิการ 20 คน
คณะทางาน 10 คน
รวมทั้งหมด 50 คน

6

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

การทาน้าพริกเผาจากมังคุด

เทศบาลตาบลพลับพลา

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 261/2555)

นารายณ์

รวม

6 โครงการ

6 องค์กร

68,850

3,000

65,850

65,850 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
จานวน 50 คน

445,500

53,300

-

-

392,200

392,200

จังหวัดฉะเชิงเทรา
1

เชิงประเด็น
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุตาบลคลอง

ชมรมผู้สูงอายุตาบลคลอง

หลวงแพ่ง

หลวงแพ่ง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5398)

50,800

50,800

50,800 ผู้สูงอายุ 150 คน
ประชาชนทั่วไป 150 คน
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ที่
2

3

โครงการ

องค์กร

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุตาบลบาง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5063)

กะเจ็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ทั้งโครงการ
30200

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
30,200

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย
30200 ผู้สูงอายุ 100 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
กค. 62

แกนนาผู้สูงอายุ 100 คน
50,200

50,200

37,400 สมาชิกชมรม/คณะกรรมการ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ก.ย.62

เจ้าหน้า 50 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0332)
4

5

โครงการ สูงวัยใส่ใจสุขภาพกาย

ชมรมผู้สูงอายุดอกลาดวน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5399)

ดารุ้ลคอยร้อต

โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงวัยและรณรงค์ส่งเสริม

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรในชุมชน

ตาบลปากน้า

46,100

46,100

38,100 สมาชิกชมรม/เครือข่าย 30คน

สุขภสพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ย.62

34,000

34,000

34,000 ผู้สูงอายุ 60 คน

สุขภสพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

19-20มิ.ย.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

ผู้ดูแล/จิตอาสา 10 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0624)

คณะกรรมการ/จนท. 5 คน
รวม 75 คน

6

7

โครงการพัฒนาคุณค่าตนเองในผ้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0882)

แปลงยาว

โครงการถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาผู้สูงวัยสู่ลูกหลาน

ชมรมผู้สูงอายุองค์การ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4288)

บริหารส่วนตาบลเทพราช

20,950

20,950

26,350.00

26,350.00

19,350 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 50 คน

26,350.00 ผู้สูงอายุ 25 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ก.ค.62

แกนนาชุมชน 25 คน
เด็กนักเรียน 40 คน

8

โครงการเสริมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ศูนย์ให้คาปรึกษาเรื่อง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2870)

เอชไอวี/เอดส์ตาบล

33,400.00

33,400.00

28,600.00 ผู้ด้อยโอกาสในอ.สนามชัย

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

จานวน 50 คน

ท่ากระดาน
9

โครงการฝึกอาชีพเสริมการผนึกลายกระดาษบนพื้นผิว

สมาคมชาวไทยเชือ้ สายจีน

วัตถุต่างๆ

ฉะเชิงเทรา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2252)

32,300

32,300

32,300 ประชาชนทั่วไป 20 คน
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ที่

โครงการ

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพให้กับ
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน

องค์กร
กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

32,300

32,300

31,300 ประชาชนทั่วไป 20 คน

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

65,570

65,570

55,050 เด็กเยาวชน 60คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

ตาบลปากน้า

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 531/2557)
11 โครงการ D.I.Y ลดโรค ลดขยะ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 015/2562)

กองทุนบริหารจัดการขยะ
ตาบลเสม็ดใต้

ประชาชนทั่วไป 20 คน
รวม 80 คน

12 โครงการส่งเสริมวินยั ในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน

โรงเรียนบ้านคลองอุดม

30,200

30,200

20,200 นักเรียนป4 และม.3

โรงเรียนแบบตลบวงจร โดยใช้หลัก ๓ Rs

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิย. 62

ที่อยูอ่ าศัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ก.ย.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

จานวน 100 คน
ครู ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน 50
คน รวม 150 คน

13 โครงการติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง

สนง.พมจ.ฉะเชิงเทรา

98,000

98,000

98,000 อาสาสมัคร 23 คน

การพัฒนาที่อยูอ่ าศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แทนภาคประชาชน
171 คน
บุคลากรองค์กร 13 คน

14 โครงการค่ายครอบครัวเด็กกล้าดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

สนง.พมจ.ฉะเชิงเทรา

72,500

72,500

72,500 เด็กและเยาวชน 20 คน
ผู้ปกครอง 20 คน
เจ้าหน้าที่ 6 คน

15 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กับครอบครัว

สนง.พมจ.ฉะเชิงเทรา

39,360

39,360

ผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก

ข้าราชการ/จนท. 15 คน

เกิดในพื้นที่โครงการ Social Smart City

รวม 105 คน

รวม

15 โครงการ

1

เชิงพื้นที่
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป

2

ตาบลคลองตะเกรา
โครงการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

13 องค์กร

662,230

-

อบต.คลองตะเกรา

30,300.00

1,000.00

อบต.เทพราช

53,500

7,000

-

-

662,230

613,510

29,300.00

29,300.00 สตรี 30 คน

46,500

เพื่อสร้างอาชีพให้กับเด็ก เยาวชนประชาชนทั่วไป
3

39,360 ครอบครัว 90 คน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณถภาพ
ชีวติ ของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ประชาชนทั่วไป .30 คน
46,500 เด็กและเยาวชน 60 คน
ประชาชนทั่วไป 20 คน

เทสบาลตาบลดอนเกาะกา

17,350

1,000

16,350

15,150 ประชาชนทั่วไป 60 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
4

โครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแล

องค์กร
เทศบาลตาบลบางผึ้ง

ทั้งโครงการ
16,540

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

1,000

เสนอขอ
15,540

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

15,540 ประชาชน 50 คน

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปว่ ยติดเตียง

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
กค. 62

วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 10 คน
รวม 60 คน

รวม

4 โครงการ

4 องค์กร

117,690

10,000

-

-

107,690

106,490

จังหวัดชลบุรี
เชิงประเด็น
1

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสาน อพม. เพื่อพัฒนา

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

ระบบการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึง

สังคมและความมัน่ คงของ

บริการและสวัสดิการสังคม

มนุษย์จังหวัดชลบุรี

172,450

สนง. พมจ.

2,000

170,450

ชลบุรี

170,450 ศูนย์ประสานงาน อพม. 11

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค. 62 - มี.ค. 63

อาเภอๆ ละ 30 คน คือ
คณะกรรมการชมรม อพม.

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2693)

จังหวัดชลบุรี จานวน 5 คน
คณะกรรมการศูนย์ประสาน

2

โครงการขยายผลความรู้นวัตกรรมเกมการ์ดพลัง

มูลนิธเิ อช เอช เอ็น เพื่อ

ป้องกันเด็ก สาหรับเด็กในโรงเรียนภายในจังหวัด

เด็กไทย

232,200

60,000

172,200

172,200 จานวน 650 คน คือ
นักเรียนระดับประถมศึกษา

ชลบุรี

ปีที่ 4 - 6 ในจังหวัดชลบุรี

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4164)
โรงเรียนๆ ละ 60 คน รวม
3

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิง

สานักงานสภาเกษตรกร

เกษตรโดยชุมชน ให้แก่องค์กรเกษตรกร

จังหวัดชลบุรี

93,555

93,555

93,555 จานวน 40 คน
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศและโฮมสเตย์
2. กลุ่มเกษตรผู้ปลูกขนุน
อาเภอเกาะจันทร์ 4 คน
3. กลุ่มอนุรักษ์แป้งท้าว
ยายม่อม 4 คน
4. กลุ่มภูมิปญ
ั ญาชายฝั่งทะล
ตาบลคลองตาหรุ 4 คน
5. กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้าน
เนินดินแดง 4 คน
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมง
ปพื้นบ้านเกาะสีชัง 4 คน
7. กลุ่มเกษตรกรบ้านร้อย

การทางาน/รายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค. - ก.ย. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เสาตาบลตะเคียนเตีย้ 4 คน
8. กลุ่มไร่มันสาปะหลังตาบล
สระสี่เหลี่ยม 3 คน
9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัก
สานตาบลสระสี่เหลี่ยม 3 คน
10. กลุ่มอาชีพเกษตรกร
ตาบลบ่อวิน 3 คน
11. กลุ่มเกษตรกรแปรรูป
สับปะรด 3 คน
4

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้านจิตใจผู้สูงอายุอย่าง

ชมรมรักษ์ดนตรีไทย

มีคุณค่าด้วยคลังปัญญาด้านดนตรีไทย

จังหวัดชลบุรี

95,380

1,900 1. เทศบาล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5318)

13,000

80,480

80,480 1. ผู้สูงอายุสมาชิกชมรมรักษ์

เมืองบ้านสวน

ดนตรีไทยฯ 30 คน

2. โรงเรียน

2. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

เทศบาลสถาวร

1 (สถาวร) 800 คน

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค. - ต.ค. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ต.ค. 62

3. หน่วยงานภาครัฐ จานวน
6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 830 คน

รวม 4 โครงการ

4 องค์กร

593,585

61,900

-

15,000

516,685

516,685

เชิงพื้นที่
1

โครงการถุงมืออุน่ น้าใจช่วยผู้ปว่ ยติดเตียง

กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5316)

อายุ (อผส.)

36,050

36,050

36,050 กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
(อผส.) ตาบลพลูตาหลวง และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง จานวน
45 คน

2

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุก

ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

ช่วงวัย

ชุมชนตาบลพลูตาหลวง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5315)

54,000

อบต. พลูตา
หลวง

45,000

9,000

9,000 สมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตาบลพลูตาหลวง
จานวน 150 คน
แบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการของ อบต.อ พลูตา
หลวง จานวน 100 คน
และกลุ่มเป้าหมายตามโครง
การที่ขอกองทุนฯ จานวน
50 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
3

4

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

36,300

เสนอขอ

กลุม่ เป้าหมาย

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก

องค์กรพัฒนาสตรีองค์

เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวตาบลพลูตาหลวง

การบริหารส่วนตาบลพลู

ตาบลพลูตาหลวงที่มีพฤติกรรม

(องค์กรสาธาณประโยชน์ 5317)

ตาหลวง

เสี่ยง 100 คน

โครงการส่งเสริมวิชาชีพช่างตัดผมของนักเรียน

โรงเรียนวัดท้องคุง้

โรงเรียนวัดท้องคุง้ "ไพโรจน์ประชาสรรค์"

"ไพโรจน์ประชาสรรค์"

105,490

36,300

อนุมตั ิ

10,000

95,490

36,300 เด็ก เยาวชน ครอบครัวใน

95,490 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

สาขาสวัสดิการ
นันทนาการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.ค. 62

ก.ค. - ก.ย. 62

ถึง 3 จานวน 50 คน โดยคัด
เลือกจาก 1. ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ชาย 10 หญิง 10
2. ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชาย
10 หญิง 10
3. ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชาย
5 หญิง 5

รวม

4 โครงการ

4 องค์กร

231,840

10,000

-

45,000

176,840

176,840

จังหวัดชัยนาท
เชิงประเด็น
1

โครงการสานสัมพันธ์ ๓ วัยใส่ใจครอบครัว

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 090/2556)

ตาบลเขาแก้ว

40,600

2,000

38,600

38,600 เด็กและเยาวชน 50 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.- ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-พ.ค.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

พ่อแม่ ผู้ปกครอง 30 คน
ผู้สูงอายุ 20 คน

2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและเยาวชน

ชมรมผู้สูงอายุบา้ น

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4597)

ท่าบ้านหลวง

32,540

32,540

32,540 สมาชิกชมรมฯ 52 คน
ผู้พิการและคนดูแล 10 คน
เยาวชน 15 คน
รวม 77 คน

3

โครงการส่งเสริมสวัสดิการให้กับนักเรียนเยาวชนและ

โรงเรียนเทพรัตน์

47,470

2,000

45,470

ประชาชนในชุมชน (ส่งเสริมเพิ่มรายได้ด้วยผลิดภัณฑ์

45,470 นักเรียนและเยาวชน 20 คน
ผู้ปกครอง 20 คน

งานฝีมือจากเชือกร่ม)
4

โครงการสานสัมพันธ์ต่างวัยแต่กายและใจใกล้กัน

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5292)

ห้วยกรด

47,500

47,500

47,500 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบา้ น
ห้วยกรด 60 คน
เยาวชน 60 คน
รวม 120 คน

บริการสังคม1

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-พ.ค.62

25

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
5

6

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ
47,400

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
47,400

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาองค์กรชุมชนตาบลจังหวัด

คณะประสานงานขบวน

47,400 แกนนาเครือข่าย 59 พื้นที่

ชัยนาท

องค์กรชุมชนจังหวัด

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4467)

ชัยนาท

โครงการจัดทาแผนสวัสดิการสังคม ๑๐ ตาบลนา

คณะประสานงานขบวน

ร่องของจังหวัดชัยนาท สู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ

องค์กรชุมชนจังหวัด

10 ตาบล ๆ ละ 3 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4467)

ชัยนาท

รวม 30 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคมม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ส.ค.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ก.ย.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ก.ย.62

จานวน 60 คน
28,300

28,300

28,300 แกนนาสภาองค์กรชุมชน

แกนนาตาบลฯ 30 คน
ประชาชนหน่วยภาคีรัฐ
เอกชน 10 คน
รวม 70 คน
7

โครงการสรุปบทเรียนการจัดทาแผนสวัสดิการสังคม

คณะประสานงานขบวน

28,300

28,300

28,300 แกนนาสภาองค์กรชุมชน

สู่การถอดเป็นชุดองค์ความรู้

องค์กรชุมชนจังหวัด

10 ตาบล ๆ ละ 3 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4467)

ชัยนาท

รวม 30 คน
แกนนาตาบลฯ 30 คน
ประชาชนหน่วยภาคีรัฐ
เอกชน 10 คน
รวม 70 คน

8

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน

เครือข่ายกองทุนสวัสดิ

สวัสดิการชุมชน

ชุมชนจังหวัดชัยนาท

61,350

61,350

61,350 ประชาชนทั่วไปที่มาจาก
กองทุนฯ 159 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5290)

คณะทางานเครือข่าย
11 คน

9

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการทาโปรแกรมบริหาร

เครือข่ายกองทุนสวัสดิ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ชุมชนจังหวัดชัยนาท

58,250

58,250

58,250 ประชาชนทั่วไปจากกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล 8

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5290)

อาเภอ จานวน 2 รุ่นๆ ละ
65 คน รวม 130 คน

10 อบรมเชิงปฏิบตั ิการระบบการทาเอกสารกองทุน
สวัสดิการชุมชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5290)

เครือข่ายกองทุนสวัสดิ
ชุมชนจังหวัดชัยนาท

58,250

58,250

58,250 ประชาชนทั่วไปจากกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
จานวน 2รุ่น ๆ ละ 65 คน
รวม 130 คน

26

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

11 โครงการปันรัก ปันน้าใจ ให้ผ้สูงวัยมีสุข
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4087)

องค์กร
ชมรมคนรักบ้านเกิด

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

26,200

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
26,200

วัดสิงห์

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

26,200 ประชาชน 20 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

เยาวชน 40 คน
รวม 60 คน

12 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชาชนใช้ ๔ ดี
ชุมชนสามัคคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กองทุนสวัสดิการชุมชน

29,050

900

28,150

ตาบลอูต่ ะเภา

28,150 คณะกรรมการกองทุน 10คน
สมาชิกกองทุนและประชา

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 592/2553)

ชนในตาบลฯ 5 หมูบ่ า้ น
จานวน 30 คน
ผู้สูงอายุ 30 คน
รวมทั้งหมด 70 คน

13 โครงการชุมชนร่วมใจสานสายใยครอบครัว
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3019)

ชมรมผู้สูงอายุ หมูท่ ี่ ๒

38,100

38,100

บ้านหนองม่วง

38,100 ผู้สูงอายุในชมรมฯ 30 คน
ผู้ปกครอง(ครอบครัว)35คน
เยาวชน 35 คน รวม100คน

14 โครงการห่วงใย ใส่ใจ วัยสูงอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3341)

ชมรมผู้สูงอายุ หมูท่ ี่ 1

59,140

59,140

บ้านหนองมะโมง

59,140 ผู้สูงอายุ 71 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

ประชาชน 22 คน
รวม 93 คน

15 โครงการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมด้วยพลัง
เครือข่ายอาสาสมัคร

ศูนย์ประสานงานองค์การ

47,500

47,500

เอกชนจังหวัดชัยนาท

47,500 คณะกรรมการ 15 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค.-ก.ย.62

องค์กรภาคประชาสังคม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0434)

อาสาสมัครฯ (อพม.)60 คน
ประชนภาครัฐ/หน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง 5 คน รวม80คน

16 โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมพลังหุ้นส่วนทางสังคม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0427)

อาสาบูรณชนบทเพื่อ
พัฒนาชุมชน

47,500

47,500

47,500 คณะกรรมการ 15 คน
เครือข่ายหุ้นส่วน:ผู้ด้อยโอกาส
อาสาสมัคร 60 คน
ประชาชนภาครัฐ/หน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง 5คน รวม80คน
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ที่

โครงการ

17 โครงการพัฒนาจิต เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0433)

องค์กร
ชมรมผู้สูงอายุบา้ นคลอง

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

27,450

เสนอขอ

อนุมตั ิ

27,450

กลุม่ เป้าหมาย

27,450 เยาวชน 10 คน

เรือ

สาขาสวัสดิการ
บริการสังคม

แผนพัฒนาสวัสดิการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
กค. 62

ประชาชน 10 คน
ผู้สูงอายุ 30 คน
รวมทั้งหมด 50 คน

รวม

17 โครงการ

13 องค์กร

724,900

4,900

-

-

720,000

720,000

จังหวัดตราด
เชิงประเด็น
1

โครงการสร้างพ่อแม่คุณภาพเพื่อสร้างคนคุณภาพ

สนง. สาธารณสุข

ตามนโยบาย "มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวติ

จังหวัดตราด

196,300

196,300

196,300 หญิงตัง้ ครรภ์ และครอบครัว

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

แกนนาชุมชน 250 คน
-

2

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว ชุมชนและคน

หัวใจสะพายเป้

204,200

204,200

204,200 เด็กและเยาวชน 100 คน

สะพายเป้ (องค์กรสาธารณประโยชน์ 4553)

รวม

2 โครงการ

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

สค - ธค 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค.62- ส.ค. 63

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส.ค. - .ค. 62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ครอบครัว 50 คน

2 องค์กร

400,500

-

-

-

400,500

400,500

เชิงพื้นที่
1

2

โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐาน อพม.สู่การ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

ปฏิบตั ิ

สังคมและความมัน่ คง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3641)

ของมนุษย์จังหวัดตราด

โครงการพัฒนาแกนนาเสริมสร้างทักษะชีวติ

สภาชุมชนข้าวหม้อ

สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ

แกงหม้อ

59,168

59,168

59,168 อพม. 80 คน
วิทยากร 6 คน

158,448

158,448

158,448 อสม. 50 คย
วิทยากร 10 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2367)
3

ลดการตีตราตัวเองในกลุ่มผู้ติดเชือ้ HIV/เอดส์

ชมรมรักเพื่อน

35,400

35,400

35,400 สมาชิกชมรมผู้ติดเชือ้

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2958)
4

HIV 215 คน

ส่งเสริมอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากกาบ

องค์การบริหารส่วนตาบล

หมาก

หนองคันทรง

รวม

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

4 โครงการ

4 องค์กร

69,484

3,000

322,500

3,000

66,484

-

-

319,500

66,484 ประชาชน 30 คน

319,500

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดนครนายก
1

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. และขับเคลื่อนศูนย์

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

ประสานงาน (ศปง.อพม.)

สังคมและความมัน่ คงของ

ประธาน สปง.อพม. 4 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4444)

มนุษย์จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ 16 คน

รวม
1

1 โครงการ

เชิงพื้นที่
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลบางสมบูรณ์ ประจา

1 องค์กร
อบต. บางสมบบูรณ์

276,900

900 อบต.ชุมพล

276,900

900

352,350

218,600

1,000

-

1,000

275,000

275,000
133,750

275,000 อพม. 180 คน

การทางาน/รายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.- ก.ค.62

275,000
133,750 ผู้สูงอายุ 200 คน

ปีงบประมาณ 2562

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค.- ก.ย.62

อสม 10 คน
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
10 คน

2

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบ้านนา

อบต.บ้านนา

3

โครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยชมรมผู้สูงอายุตาบล

อบต.พระอาจารย์

174,120
48,000

โรงพยาบาลบ้านนา

82,900

85,620

88,500

88,500 ผุ้สูงอายุ 50 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.- ก.ย.62

38,000

38,000 ผู้สูงอายุ 26 คน

ทางาน/รายได้

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.- มิ.ย.61

19,200

50,000

50,000 ครอบครัว ๆ ละ 2-4 คน
จานวน 50 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.- ก.ย.62

1,000

89,750

89,750 สมาชิกกองทุน 50 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

20,200

400,000

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.- ก.ค.62

10,000.00

พระอาจารย์
4

โครงการ "เชือ่ มสัมพันธ์ สานฝันปั้นดาว"
ชุมชนซอยเจริญทรัพย์ หมูท่ ี่ 4 ต.บ้านนา

13,700 กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่
ต.บ้านนา

5

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 528/2555)

รวม

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลชุมพล

5 โครงการ

5 องค์กร

91,650

749,020

900 อบต.ชุมพล

328,820

-

400,000

จังหวัดนครปฐม
เชิงประเด็น
1

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคม

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

เพื่อเป็นกลไกในการดูแลคุณภาพชีวติ ประชาชน

สังคมและความมัน่ คง

จังหวัดนครปฐม

ของมนุษย์จัหงวัดนคร

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2028)

ปฐม

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

161,700

161,700

161,700 สมาชิกองค์การสวัสดิการ
สังคม 430 คน

161,700

-

-

-

161,700

161,700

บริการสังคม
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนสู่ความยัง่ ยืน

เครือข่ายกองทุนสวัสดิ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0195/2552)

การชุมชนท้องถิน่

54,200

54,200

54,200 คณะกรรมการ 144 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 62

18,400

18,400

18,400 คณะกรรมการ 50 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พค. 62

14,100

14,100

13,500 คณะกรรมการ 30 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค. 62

18,400

18,400

18,400 บุคลากร 50 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.พ. - ส.ค. 62

17,900

17,900

17,900 คณะกรรมการ 50 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มี.ค. - ก.ย. 62

18,400

18,400

14,400 คณะกรรมการ 10 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. 62

จังหวัดนครปฐม
2

3

4

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

เครือข่ายกองทุนสวัสดิ

ชุมชนตาบล

การชุมชนอาเภอนคร

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 035/2560)

ชัยศรี

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการ

อาเภอกาแพงแสน - ดอนตูม

ชุมชนอาเภอกาแพงแสน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 033/2560)

ดอนตูม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับกองทุนสวัสดิการ

เครือข่ายกองทุนส่วสั ดิการ

ในเครือข่ายอาเภอสามพราน

ชุมชนอาเภอสามพราน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 032/2562)
5

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตาบลเครือข่ายอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ชุมชนอาเภอเมืองนครปฐม

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 034/2560)
6

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพจากใบมะพร้าว

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 0737/2552)

ตาบลคลองจินดา

ประชาชน 10 คน
เด็กและเยาวชน 10 คน

7

พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนด้านประชาสัมพันธ์

กองทุนสวัสดิการชุมชน

งานกองทุนส่งเสริมสวัสดิการเทศบาลตาบล

เทศบาลตาบลกาแพงแสน

12,600

12,600

12,600 กลุ่มผู้นาชุมชน 30 คน

31,610

31,610

31,610 คณะกรรมการ 21 คน

กาแพงแสน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 031/2557)
8

ลดขยะเพื่อโลกเพิ่มสวัสดิการเพื่อท่าน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 092/2559)

ตาบลศรีษะทอง

สมาชิก 70 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 62

30

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
9

โครงการ

องค์กร

สายธารนาใจเพื่อนต่างวัยไม่ทิ้งกัน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 193/2559)

ตาบลไทยาวาส

10 สุขสันต์สดใส กับเพื่อนวัยเดียวกัน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 193/2559)

11 กระบวนการสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กและ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทั้งโครงการ
16,400

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
16,400

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

16,400 ผู้สูงอายุ 20 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.พ. - พ.ค. 62

เยาวชน 30 คน
99,400

99,400

10,800 ผู้สูงอายุ 50 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.- ก.ย. 62

สถาบันปฐมนคร

18,100

18,100

18,100 เด็กและเยาวชน 50 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค 62

สถาบันปฐมนคร

44,600

44,600

21,300 ผู้สูงอายุ 80 คน

สถาบันปฐมนคร

18,100

18,100

18,100 ผู้สนใจเข้าร่วม 50 คน

มูลนิธอิ โณทัย

43,400

43,400

20,750 เยาวชนและผู้ปกครอง

ตาบลไทยาวาส

เยาวชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4860)
12 การให้บริหารวิชาการเพื่อเตรียมการสู่สังคม

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

ผู้สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงวัย ฒ.)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4860)
13 ปฐมนคร สอนอาชีพ (ฝึกอาชีพขนมไทยเพิ่มรายได้)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4860)
14 สานพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย. - มิ.ย. 62

65 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5057)
15 เรารักครอบครัวที่สุด

โฮป อะคาเดมี่ นครปฐม

36,700

36,700

17,500 กลุ่มสามีภรรยา 50 คน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62

โฮป อะคาเดมี่ นครปฐม

25,900

25,900

28,400 ครอบครัว 100 คน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย. - มิ.ย. 62

ชมรมผู้สูงอายุวดั กงลาด

23,400

23,400

15,900 ผู้สูงอายุ และเยาวชน

บริการสังคม

พัฒนาระบบต่อสังคม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4968)
16 ครอบครัวแข็งแรง สังคมแข็งแรง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4968)
17 นันทนาการสุขภาพกาย-ใจ ผู้สูงอายุ+เยาวชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0319)

วัดทุ่งผักกูด

50 คน

สค. 62
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ที่

โครงการ

18 โครงการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อป้องกันการพลัดตก หกล้ม และภาวะสมองเสื่อม

องค์กร
ชมรมผู้สูงอายุเครือข่าย

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

19,490

19,490

18,990 แกนนาผู้สูงอายุ 71 คน

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิย. 62

ชมรมผู้สูงอายุจินดาภรณ์

13,100

13,100

14,600 ผู้สูงอายุ 50 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ย. 62

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

25,025

25,025

25,550 กลุ่มผู้สูงอายุ 100 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

48,000

48,000

15,600 ผู้สูงอายุ 50 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

11,900

11,900

11,900 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

เมย. 62

อาเภอนครชัยศรี

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2036)
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(องคฺกรสาธารณประโยชน์ 5059)
20 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพฝ่าเท้า
ด้วยสมุนไพรของผู้สูงอายุ

ตาบลบางหลวง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4771)
21 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพพลานามัยกายใจดี
มีสุข

ชมรมผู้สูงอายุตาบล
นครชัยศรี

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5061)
22 โครงการสิ่งแวดล้อมดีชีวเี ป็นสุข
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4772)
23 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4773)

ชมรมผู้สูงอายุตาบล
คลองนกกระทุง
ชมรมผู้สูงอายุอาเภอ

55 คน
27,800

27,800

บางเลน

27,800 ผู้สูงอายุ 90 คน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
10 คน
คณะกรรมการ 10 คน

24 ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4099)
25 โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อม
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1814)
26 โครงการฝึกอบรมการทาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุน

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

66,000

66,000

18,400 ผู้สูงอายุ 80 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 62

31,025

31,025

14,300 แกนนา 20 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 62

11,800

11,800

11,800 ผู้สูงอายุ 40 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ค. 62

ลานตากฟ้า
ชมรมอาสาสมัครสาธารณ
สุขตาบลบางภาษี
ชมรมผู้มีประสบการณ์

ไพรไทย

องค์การบริหารส่วน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5060)

ตาบลห้วยพลู
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ที่

โครงการ

27 พัฒนาศักยภาพ เครือข่าย พม. และแกนนาชุมชน

องค์กร
เครือข่ายพัฒนาสังคม

ตาบลบางภาษี เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองผู้บริโภค

และความมัน่ คงของมนุษย์

ด้านบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพประชาชน

ตาบลบางภาษี

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

34,970

34,970

17,900 แกนนา 21 คน

มิ.ย. - ก.ย. 62

28,840

28,840

18,400 คณะกรรมการ 81 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค. - ก.ย. 62

20,000

20,000

14,800 ผู้สูงอายุ 100 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - มิ.ย. 62

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3097)
28 ประชุมอบรมพัฒนาสภาองค์กรชุมชนระดับตาบล
ห้วอยด้วน

สภาองค์กรชุมชนตาบล
ห้วยด้วน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3677)
29 โครงการทาน้ายาล้างจานและน้ายาซักผ้า
จากน้ามะกรูด

ชมรมผู้สูงอายุองค์การ
บริหาส่วนตาบลบางภาษี

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5312)

รวม

29 โครงการ

25 องค์กร

849,560

-

-

-

849,560

558,300

จังหวัดนนทบุรี
เชิงประเด็น
1
2

ผลิตวัสดุเหลือใช้สร้างรายได้ให้ชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 0499/2552)

ตาบลบางบัวทอง

ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล

และท้องไม่พร้อมในนักเรียนตาบลบางรักใหญ่

บางรักใหญ่

48,200

48,200

30,800 สมาชิกกองทุนสสวัสดิการ

46,450

46,450

43,450 ผู้แทนชุมชนจานวน 50 คน

ส.ค. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 62

ชุมชน ตาบลบางบัวทอง
และนักเรียนชัน้ ป.5-6

(องค์การสวัสดิการชุมขน 267/2556)
3

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

จานวน 150 รวม 200

อบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ

ชมรมผู้สูงอายุองค์การ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5411)

บริหารส่วนตาบลคลอง

45,550

45,550

42,300 สมาชิกชมรมผู้สุงอายุ จานวน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส.ค. 62

50 ราย

พระอุดม
4
5

อบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 0075/2553)

ไทรน้อย

12,360

12,360

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ชมรมผู้สูงอายุรัตนาธิเบศร์

40,800

40,800

(องค์กรสาธารณประโยชนฺ 3793)

40,800 ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ

สุขภาพอนามัย

ก.ย. 62

รัตนิเบศร์ จานวน 200 คน

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ป้องกันการละเมิดสิทธิ

มูลนิธคิ ริสเตียนเพื่อเด็ก

เด็กพิการ

พิการ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2857)

ส.ค. 62

จานวน 60 คน

อบรมความรู้ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ

6

12,360 ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

88,200

88,200

63,600 กลุ่มเด็ก เยาวชนผู้พิการและ
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลพิการและอื่นๆ

รวม 100 คน

ยุติธรรม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 62
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ที่
7

โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามประจาเดือนเพื่อ

องค์กร
มูลนิธพิ ลังศรัทธาชน

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

60,500

เสนอขอ
60,500

อนุมตั ิ

12,750 70 คน ผู้เป็นสมาชิกของ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

สาขาสวัสดิการ
การศึกษา

แผนพัฒนาสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ส.ค. - ก.ย. 62

มัสยิดอิกอมะตุล้ มุมินนี

(องคืกรสาธารณประโยชน์ 5414)
8

กลุม่ เป้าหมาย

และประชาชน

ฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ในยุค

สมาคมสหภาพคนตาบอด

82,900

82,900

43,400 ผู้เข้าร่วมโครงการลัเจ้าหน้าที่

ดิจิทอลสาหรับคนพิการทางการเห็น

ในประเทศไทยเพื่อการ

รวม 65 คน ได้แก่ 1. ผู้พิการ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1733)

สร้างงานสร้างอาชีพ

ทางการเห็น 40 คน 2. ผู้ด้อย

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ
ส.ค. 62

โอกาสและประชาชนที่สนใจ
12 คน 3. กรรมการบริหาร
และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 11 คน

4. วิทยากร 2 คน

รวม

8 โครงการ

8 องค์กร

424,960

-

-

-

424,960

289,460

เชิงพื้นที่
1

การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู้วยั ผู้สูงอายุ

สานักงานพัฒนาสังคมและ

18,600

18,600

16,800 ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

นนทบุรี

รวม

1 โครงการ

กาศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เมย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ ว

ความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด

ข้อง จานวน 60 คน

1 องค์กร

18,600

-

-

-

18,600

16,800

จังหวัดปราจีนบุรี
1

เชิงประเด็น
โครงการพลังคนตาบอดจัดสวัสดิการชุมชน

สมาคมคนตาบอดจังหวัด

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4789/2559)

ปราจีนบุรี

52,790

52,790

52,790 ประชาชนทั่วไป 50 คน
หมอนวดตาบอด 10 คน
อาสาสมัครช่วยเหลือคนตา
บอด 2 คน
รวม 62 คน

2

โครงการเสริมสร้างอาชีพทากะหรี่ปั๊บ/ถัว่ กรอบแก้ว

ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 3925/2557)

โดยชุมชนวัดป่าทรงคุณ

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ

ชมรมกีฬาและนันทนาการ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5099)

ผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี

45,370

45,370

45,370 ผู้สูงอายุ 40 คน
ประชาชนทั่วไป 20 คน
รวม 60 คน

3

45,100

45,100

45,100 ผู้สูงอายุ 50 คน
ประชาชนทั่วไป 10 คน
รวม 60 คน

34

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
4

โครงการ
โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมการสานตะกร้าจาก

องค์กร
ชมรมผู้สูงอายุตาบลดงบัง

ทั้งโครงการ
41,520

งบขององค์กร
1,000

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
40,520

เถาวัลย์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4584)

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

40,520 ผู้สูงอายุ 40 คน
ผู้ดแู ลคนพิการ ผู้พกิ าร 10 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มิ.ย.-ส.ค.62

ประชาชนทั่วไป 10 คน
รวม 60 คน

5

โครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนกลุ่มบ้านพอเพียง

สวัสดิการชุมชนตาบล

ชนบทตาบลทุ่งโพธิ์ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์วถิ ี

ทุ่งโพธิ์

50,350

6,485

43,865

43,865 ประชาชนทั่วไป 45 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ส.ค.62

50,480

50,480 สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ 40 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ย.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

พอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0175/2552)
6

โครงการฝึกอบรมราลีลาประกอบเพลงพื้นบ้าน

สวัสดิการชุมชนตาบล

เพื่อสุขภาพที่ดี

นนทรี

50,480

ประชาชนผู้สนใจ 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0784/2552)
7

รวม 50 คน

โครงการคนสามวัยใส่ใจสุขภาพและอนุรักษ์ดนตรีไทย

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 136/2556)

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

52,600

52,600

52,600 ศิษย์ดนตรีไทย (เด็กและเยาว
ชน 15 คน
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 15 คน
รวม 30 คน

8

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุตาบล

กองทุนสวัสดิการชุมชน

นาแขม

ตาบลนาแขม

51,500

1,500

50,000

ประชาชนทั่วไป 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 040/2556)
9

รวม 60คน

โครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธเี ต้นแอโรบิค

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 041/2556)

ตาบลกบินทร์

10 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาภูมิปญ
ั ญาเทศบาล
ตาบลบ้านนาปรือ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

43,600

41,570

1,000

42,600

42,600 ประชาชน 40 คน

41,570

41,570 เด็และเยาวชน 15 คน

เทสบาลตาบลบ้านาปรือ

ประชาชนทั่วไป 15 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 212/2559)
11 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0782/2552)

50,000 ผู้สูงอายุ 40 คน

รวม 30 คน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลบ้านพระ

38,150

38,150

38,150 สมาชิกกองทุน (ประชาชน)
70 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

35

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

12 โครงการราวงพื้นบ้านสืบวัฒนธรรมไทยพวนชวนการ
รักสุขภาพ ผ่านเวทีชุมชนดงกระทงยาม

องค์กร
กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทั้งโครงการ
42,240

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

240

เสนอขอ
42,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

42,000 ประชาชน 40คน

สาขาสวัสดิการ
นันทนาการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มิย. 62

ตาบลดงกระทงยาม

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 208/2557)

รวม

12 โครงการ

12 องค์กร

555,270

10,225

-

-

545,045

545,045

อบต.บางแตน

23,715

1,000

22,715

22,715 ประชาชนทั่วไป 30 คน

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

อบต.ดงขีเ้ หล็ก

27,940

1,000

26,940

26,940 ผู้สูงอายุประชาชนทั่วไป

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

เชิงพื้นที่
1

โครงการฝึกอบรมการทาแปรรูปกล้วยน้าว้า ประจาปี
งบประมาณ 2562

2

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวมี ีสุข

70 คน
เจ้าหน้าที่องค์กร 10 คน
รวม 80 คน
3

โครงการเย็บผ้าเอนกประสงค์ ประจาปีงบประมาณ 2562

อบต.ลาดตะเคียน

31,300

4

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน

สานักงานเทศบาลตาบล

50,000

ประชาชน สร้างจิตสาธารณะพัฒนาชุมชน

บ้านสร้าง

รวม 4 โครงการ

4 องค์กร

132,955

1,000

3,000

-

-

30,300

30,300 ประชาชนทั่วไป 50 คน

50,000

50,000 ประชาชนทั่วไปรวม 50 คน

129,955

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กค. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ส.ค.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ส.ค.62

129,955

จังหวัดปทุมธานี
1

เชิงประเด็น
โครงการพัฒนาแกนนายุวอาสา จังหวัดปทุมธานี

ชมรมผู้นาการศึกษาเพื่อ

ปี 2562

สันติภาพ

49,600

-

แต่ละโรงเรียน

2,000

47,600

47,600 นักเรียนจาก 5 โรงเรียน
รวมจานวน 2500 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0932)

ตัวแทนนักเรียนแกนนาทา
ค่ายอาสา 20 คน

2

โครงการส่งเสริมให้ความรู้สิทธิและเสรีภาพและพัฒนา

ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อ

ศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม

พิพาทชุมชนตาบลประชา

จานวน 60 คน

พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ธิปตั ย์

เจ้าหน้าที่ 10 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2782)

43,950

1,000

42,950

37,350 อาสาสมัครและเครือข่าย

36

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
3

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ
98,730

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

1,000

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

และความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.) ให้เข้าใจสิทธิและ

สังคมและความมัน่ คงของ

รม 210 คน

บริการพื้นฐานต่อกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย

มนุษย์จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ 10 คน

97,730

86,950 อพม. 7 อาเภอๆ ละ 30 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาเนินงาน
เม.ย.-ส.ค.62

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ส.ค.62

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2791)

รวม

3 โครงการ

3 องค์กร

192,280

2,000

86,500

9,000

-

2,000

188,280

171,900

เชิงพื้นที่
1

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

กองทุนสวัสดิการชุมตาบล

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 781/2553)

หนองสามวัง

โครงการชุมชมสุขภาวะทางเพศการหนุนเสริมป้องกัน

ศูนย์ประเด็นเครือข่าย

การตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร

ด้านชุมชนแออัด

โรงเรียนละ 80 คน รวม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4249)

(ชุมชนเมือง)

คณะทางาน 15 คน

77,500

77,500 ผู้สูงอายุกองทุนฯ 190 คน
กรรมการและเจ้าหน้าที่
10 คน

2

51,200

1,200

50,000

46,000 เด็กและเยาวชน 2 โรงเรียนๆ

160 คน
วิทยากร 5 คน
เจ้าหน้าที่องค์กร 8 คน
จัด 2 รุ่นรวมวันละ 100 คน
3

โครงการเจ้าบ้านน้อย (มัคคุเทศก์นอ้ ย)

ชมรมอาสาเพื่อนเห็นเพื่อน

60,950

2,000

58,950

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5148)
4

53,950 เด็กและเยาวชน 20 คน

การทางาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ก.ย.62

การทางาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ส.ค.62

สุขภาพ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ส.ค.62

ผู้จัด/วิทยากร 5 คน

โครงการองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวติ สู่ชุมชน

มูลนิธพิ ระครูอุตตโมรุวงศ์

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2555)

ธาดา

37,000

2,000

35,000

35,000 ผู้นาชุมชน 50 คน
นักเรียนแกนนาและครู
จานวน 50 คน
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 12 คน

5

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพิ่มศักยภาพแก่กลุ่ม

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ผู้สูงอายุ

ตาบลลาลูกกา

29,850

1,000

28,850

27,950 ผู้สูงอายุ 30 คน

44,800

2,000

42,800

42,800 เด็กและเยาวชน 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0511/2552)
6

โครงการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนคนสามวัย

ชุมชนเมืองน่าอยู่ อาเภอ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1987)

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วัยทางาน 60 คน
ผู้สูงอายุ 50 คน
อาสาสมัคร 20 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
7

8

9

โครงการ

องค์กร

โครงการสร้างภาวะผู้นาและปลูกจิตอาสาช่วยเหลือ

เครือข่ายพัฒนาสังคม

สังคม

และความมัน่ คงของ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2790)

มนุษย์ตาบลนพรัตน์

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0023/2553)

ตาบลบางขะแยง

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ เพิ่มรายได้

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(ธูปกอมสมุนไพรจุดไล่ยุง)

ตาบลบางพูด

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

171,850

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน
92,000

เสนอขอ
79,850

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

78,750 เด็กและเยาวชน 60 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสัวคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาเนินงาน
พ.ค.-ก.ย.62

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

เจ้าหน้าที่ 10 คน

39,700

300

39,400

27,500 ผู้สูงอายุ 50 คน
คณะกรรมการกองทุน 10 คน

60,700

6,000

54,700

44,700 ประชาชนทั่วไป 100 คน

การทางาน/รายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ส.ค.62

45,300

1,000

44,300

34,050 สมาชิกสวัสดิการชุมชนฯและ

การทางาน/รายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ส.ค.62

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 075/2554)

10 โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพิ่มรายได้ให้ตนเอง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 072/2554)
11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพิ่มศักยภาพให้กับเด็ก
และเยาวชนโดยการเรียนราไทย

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลบางเดือ่
ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒน

กลุ่มสมทบ 100 คน
30,900

400

30,500

30,500 เด็กและเยาวชน 30 คน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ส.ค.62

43,400

1,000

42,400

39,400 ผู้สูงอายุสมาชิกกองทุน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ส.ค.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ม.ค.-ก.ย.62

ธรรมไทยตาบลคลองสาม

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0515/2552)
12 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 073/2554)

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลบางโพธิ์เหนือ

จานวน 80 คน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
20 คน

งบเสนอขอเพิ่มเติมเชิงพื้นที่
(เชิงพื้นทื่ คงเหลือ 10,000 บาท ขอเพิ่มเติม
จานวน 161,820 บาท)
13 โครงการเพิ่มพูนคุณภาพชีวติ ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปว่ ยที่ด้อยโอกาสของเครือข่าย

เครือข่ายฅนจักรยานอาสา
พัฒนาเมืองปทุมธานี

260,000

100,000

160,000

116,600 ประชาชนทั่วไปอาเภอหนอง
เสือ ตานวน 470 คน

ฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี

(เช่น เด็กและเยาวชน ญาติผู้

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4467)

ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ ยติดเตียง
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ที่

โครงการ

ั นธรรมเมืองปทุมธานี
14 โครงการสัมพันธ์สร้างศิลป์วฒ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1922)

องค์กร
ศูนย์ศิลปะเชิดชูพลเมืองดี

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

56,220

เสนอขอ
56,220

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

55,220 เยาวชน 40 คน

ศูนย์ศิลปะเชิดชูพลเมืองดี

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การทางาน/รายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
สค. 62

วิทยากร 2 คน
เจ้าหน้าที่องค์กร 8 คน

รวม

14 โครงการ

14 องค์กร

1,018,370

125,900

-

92,000

800,470

709,920

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เชิงประเด็น
1

โครงการค่ายลุกเสือคุณธรรม ป้องกันยาเสพติด

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา

87,600

39,200

48,400

48,400 1. เด็กนักเรียนชัน้ ป4- ป.6

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิย. 62

จานวน 6 โรงเรียน ๆ ละ
120 คน
2. ผู้บริหารและครูโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 20 รวม
2

โครงการวัยรุ่นวังก์พงใส ไม่ทอ้ งไม่ทกุ ข์ รุ่นที่ ๒

โรงพยาบาลส่งเสริม

136,060

68,760.00

67,300

สุขภาพตาบลวังก์พง

รวมทั้งหมด 140 คน
39,280 เด็กและเยาวชน 529 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

และเด็กเยาวชนในพื้นที่
ตาบลวังก์พง อ. ปราณบุรี
จ.ประจวบฯ 30 คน

3

4

5

6

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ชุมชนใส่ใจสุขภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คนพิการและผู้สูงอายุ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3545)

ตาบลอ่าวน้อย

โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ และธรรมสวัสดี

ช,รมผู้สูงอายุตาบล

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 115/2558)

วังก์พง (ลีลาวดี)

โครงการหยุดท้องซ้า ย้าท้องเว้น เน้นการพัฒนา

สานักงานสาธารณสุข

คุณภาพของชีวติ ใหม่ อาเภอทับสะแก ๒๕๖๒

อาเภอทับสะแก

โครงการครอบครัวยุคใหม่ เข้าใจวัยรุ่น ประจาปี

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

งบประมาณ 2562

ในชุมชนตาบลไน่ใหม่

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 496/2557)

111,200

5,000.00

106,200

76,100 ผู้สูงอายุติดสังคม 100 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค.-ก.ย.62

41,500

8,500.00

33,000

20,600 ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มีค. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

ตาบลวังก์พง (ลีลาวดี) 60 คน
38,600

3,000.00

35,600

35,600 สตรี 70 คน
ผู้ที่เกีย่ วข้อง 5 คน

80,000

1,500.00

78,500

78,500 เด็กและเยาวชน 25 คน
กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง 25 คน
คณะทางาน ผู้นาชุมชน
10 คน รวมจานวน 60 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ส.ค.62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
7

โครงการ

องค์กร
โรงเรียนบ้านในล็อค

โครงการต้องรู้ - ไม่ต้องลอง

ทั้งโครงการ
81,800

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

3,000.00

เสนอขอ
78,800

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

78,800 นักเรียนชัน้ ป.4-6

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
25-27 ก.ค.62

จานวน 130 คน

8

โครงการสถานศึกษาสีขาว เยาวชนรุ่นใหม่หา่ งไกล

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง

20,500

1,500.00

19,000

129,650

6,050.00

123,600

17,200 เด็กนักเรียนป3-6 -40 คน

มิย. 62

ยาเสพติด

9

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลปากน้าปราณ

ชมรมผู้สงู อายุปากน้าปราณ

110,600 ผู้สูงอายุ 50 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0210/2552)
10 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.พ.-ก.ค.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ส.ค.62

สุขภาพ

วิทยากร 15
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

17,100

1,000.00

16,100

16,100 นักเรียน ป.1-6
จานวน 60 คน

11 โครงการการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ครอบครัวและนักเรียนในการป้องกันปัญหายาเสพติด

โรงเรียนสมาคมเลขานุการ

62,000

5,800.00

56,200

56,200 นักเรียนอนุบาล1-ม.3

สตรี ๒

จานวน 156
นักเรียนม1-ม.3 - 48 คน
ผู้ปกครอง 48 คน
ครูบคุ ลากร 14 คน
วิทยากร 5 คน

12 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วยั สูงอายุ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0208/2552)

13 โครงการค่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม

ชมรมผู้สูงอายุตาบลหิน

35,200

2,000.00

33,200

28,400 ผู้สูงอายุ 70 คน

30,900

5,000.00

25,900

25,900 นักเรียนม.1-6 จานวน

โรงเรียนกุยบุรีวทิ ยา

168 คน

หลักคิด "ศาสตร์พระราชา"

ครูที่ปรึกษา 28 คน

รวม

13 โครงการ

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

หลังงบปี 2562

เหล็กไฟ

13 องค์กร

872,110

150,310

-

-

721,800

631,680

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-มิ.ย.62
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

อบต.ทับสะแก

45,820

2,000

43,820

25,550 ภาคีเครือข่ายในชุมชน 30คน

คนพิการ และคนไร้ที่พึ่ง

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

12-14 มิ.ย.62

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย-พ.ค.62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.-มิ.ย.62

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 20
ผู้ดูแลคนพิการ 20 คน
เจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง 10 คน

รวม

1

โครงการ

1 องค์กร

45,820

2,000

-

-

43,820

25,550

270,000

246,500 เด็กและเยาวชน 100 คน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เชิงประเด็น
1

2

3

โครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ "เรียนคนละที่ แต่เลือด

ตารวจภูธรจังหวัด

สีเดียวกัน"

พระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูอนุบาลและครูตารวจ

ศูนย์อานวยการป้องกัน

แดร์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันในเด็กปฐมวัยให้รู้จัก

และปราบปรามยาเสพติด

วิธปี ฏิเสธสิ่งเสพติด

จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการค่ายทางม้าลาย ครั้งที่ 1

ศูนย์อบรมเยาวชนบาง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5374 ลว. 21 ม.ค.62)

ปะหัน

รวม 3 โครงการ

270,000

เจ้าหน้าที่องค์กร 20
159,800

50,000

109,800

240,600

15,000

225,600

71,600 ผู้สูงอายุ 220 คน

190,000 เด็กและเยาวชน 60 คน
เจ้าหน้าที่องค์กร 15 คน

3 องค์กร

670,400

65,000

89,800

33,000

-

-

605,400

508,100

เชิงพื้นที่
1

โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการ

องค์การบริหารส่วนตาบล

เรียนรู้อย่างพอเพียง

มารวิชัย

56,800

45,100 ครอบครัวใน ต.มารวิชัย
หมูท่ ี่1-5 จานวน 30
ครอบครัว 90 คน

2

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตาบล
รางจรเข้

63,000

3,000

60,000

55,000 ผู้สูงอายุ 50 คน

41

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
3

โครงการ

องค์กร

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดาริ

องค์การบริหารส่วนตาบล

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

ชายนา

ทั้งโครงการ
50,000

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

20,000

เสนอขอ
30,000

อนุมตั ิ

28,000 เด็กและเยาวชน 60 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พค. 62

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พค. 62

การทางาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ก.ค.62

เจ้าหน้าที่ขององค์กร

เดช ประจาปี 2562
4

กลุม่ เป้าหมาย

10 คน

โครงการ "พลเมืองรุ่นใหม่ สร้างสุขสู่หวั ใจของ

องค์การบริหารส่วนตาบล

แผ่นดิน" (Smari Civit Society)

คูส้ อด

92,800

33,000

59,800

38,800 เด็กและเยาวชน 40 คน
เจ้าหน้าที่ของอบต. 10 คน

งบเชิงพื้นที่เพิ่มเติม
5

6

7

โครงการส่งเสริมทักษะชีวติ ด้วยหลักปรัญชาของ

โรงเรียนจรัลวิทนาคาร

เศรษฐกิจพอเพียง

(มิตรภาพที่ ๕๗)

โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพส่งเสริมวิถีไทย

เทศบาลตาบลเชียงราก

ประจาปี 2562

น้อย

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุพิชิตโรคโดย

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

ไม่ใช้ยา ประจาปี 2562

ตาบลเชียงรากน้อย

39,323

2,000

37,323

30,998 นักเรียนชัน้ ป.1 - ม.3
80 คน

53,500

3,500

50,000

36,300 ผู้สูงอายุ 50

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

53,500

3,500

50,000

29,800 ผู้สูงอายุ 50 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิย. 62

74,000

3,000 1.วิสาหกิจชุมชน

60,000

45,900 ผู้สูงอายุ 60 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

60,000

58,520 ผู้สูงอายุ 50 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5220 ลว.14ก.ย.61)
8

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุ

ชมรมเรารักบางบาล

ตาบลไทรน้อย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4383 ลว. 18 ก.ย.58)
9

11,000

9,000 บาท
2.สภาวัฒนธรรม

โครงการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมสร้างสุข ๕ มิติ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลบางปะอิน

เทศบาลตาบลบางปะอิน

60,000

(กองทุนสวัสดิการชุมชน 175/2559)

รวม

9 โครงการ

9 องค์กร

575,923

101,000

-

11,000

463,923

368,418

จังหวัดเพชรบุรี
เชิงประเด็น
1

เมนูครอบครัว สังคมน่าอยู่ ควรคูส่ ังคมไทย

เครือข่ายพัฒนาสังคม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3386)

และความมัน่ คงของมนุษย์

134,346

134,346

134,346 บุคคล/ครอบครัวที่ประสบ
ปัญหาสังคม 30 ครอบครัว

ตาบลวังจันทร์

คณะทางาน 15 คน
รวม 65 คน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มี.ค.-ส.ค.62
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ที่
2

โครงการ

องค์กร

คนรุ่นใหม่ แปรรูป แปลงร่าง สร้างสวนสวย ด้วย

ชมรมจิตอาสาพัฒนาเมือง

ขยะร๊ไซเคิล

เพชรบุรี

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

45,165

เสนอขอ
45,165

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

45,165 สภาเด็กและเยาวชน จ.เพชรบุรี

สาขาสวัสดิการ
บริการสังคม

แผนพัฒนาสวัสดิการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พ.ค. 62

32คน ตัวแทนจากสภานักเรียน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4863)

32 คน แกนนาภาคประชาชน
ด้านอาสาสมัครทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งเวดล้อม 16 คน
คณะกรรมการชมรมจิตอาสา
5คน แกนนาด้านต่าง 80 คน
3

4

อบรมแกนนาสุขภาพในการออกกาลังกายเต้น

ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้

45,400

บาร์สโรพผู้สูงวัย

สูงอายุโรงพยาบาลพระ

กาลังกายผู้สูงวัยจานวน40คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0733)

จอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

แบ่งออกเป็น4กลุ่มๆละ10คน

อบรม อพม. ผู้เชีย่ วชาญด้านการช่วยเหลือ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1285)

สังคมและความมัน่ คงของ

จานวน 93 คน

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ พมจ. เพชรบุรี

175,480

45,400

4,880

170,600

45,400 แกนนาสุขภาพในการออก

170,600 ประธาน อพม. ระดับตาบล

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค. - มิ.ย. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มี.ค.-ก.ค.62

จานวน 4 คน
5

ค่ายครอบครัวเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนา

กองทุนสวัสดิการชุมขน

อย่างยัง่ ยืน

ตาบลท่าแร้งออก

50,040

50,040

50,040 ครอบครัว 30 คน
เยาวชน 30 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 505/2555)

ในตาบลท่าแร้งออก อาเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
60 คน

6
7

แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 164/2553)

ตาบลไร่ใหม่พัฒนา

สานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนบน

โรงเรียนบ้านหนองเขือ่ น

98,100

98,100

98,100 ผู้สุงอายุ 37 คน และคณะ

96,999

96,999

96,999 นักเรียนชัน้ ป.4-6 27 คน

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ปกครอง 18 คน ครู 6 คน
คนในชุมชน 8 คณะกรรมการ
กลุ่ม 6 คน รวม 65 คน

รวม

7 โครงการ

7 องค์กร

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ส.ค. 62

ทางาน 5 คน รวม 42 คน

645,530

4,880

-

-

640,650

640,650

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มี.ค. - ก.ค. 62
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

วังไคร้รู้ทนั ภัยไซเบอร์

องค์การบริหารส่วนตาบล

38,250

3,900

34,350

34,350 แกนนาสภาเด็กและเยาวชน

วังไคร้

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

ตาบลวังไคร้ 21 คน
แกนนาผู้ปกครอง 29 คน
แกนนากลุ่มสตรีตาบลวังไคร้
20 คน แกนนาผู้สงู อายุ20 คน
ผู้นาหมู่บ้าน 10คน รวม100คน

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

38,250

3,900

-

-

34,350

34,350

250,000

250,000 เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบตั ิงาน

จังหวัดระยอง
เชิงประเด็น
1

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนาครอบครัวป้องกัน

ตารวจภุธรจังหวัดระยอง

250,000

แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมจังหวัดระยอง

การทางาน/รายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค. - ก.ย. 62

ในพื้นที่ รวม 120 คน
(2 รุ่นๆ ละ 60 คน)

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

250,000

-

-

-

250,000

250,000

เชิงพื้นที่
1

โครงการอบรมช่างชุมชนจิตอาสา

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 077/2559)

ตาบลหนองบัว

188,000

4,000 สภาองค์กร

144,000

40,000

ชุมชนหนองบัว

40,000 ประชาชนทีส่ นใจซึ่งเป็นสมาชิก

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กย. 62

การทางาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค. - ส.ค. 62

ของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต. หนองบัว อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง จานวน 30 คน

2

โครงการขับขีป่ ลอดภัย รักวินยั จราจรกับโรงเรียน

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ต้นแบบ รุ่นที่ 1

ปากน้า

59,420

59,420

59,420 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 100 คน
เจ้าหน้าที/่ องค์กร/เครือข่าย
20 คน รวม 120 คน

3

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัมนาอาชีพคนพิการ

องค์การบริการส่วนตาบล

ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้วา่ งงาน ตาบลตะพง

ตะพง

100,000

50,000

50,000

50,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และผู้วา่ งงานงาน
2รุ่นๆละ 50 คน รวม 100คน
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ที่
4

โครงการ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้

องค์กร
โรงเรียนบ้านมะเดือ่

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

80,000

เสนอขอ
80,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

80,000 เด็กนักเรียนชั้น ป1-ม.3 120 คน การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มี.ค. - ก.ย.ย 62

ครูผู้ปกครอง 40 คน
รวม 160
5

โครงการฟื้นฟูจิตใจและเสริมสร้างสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ

มูลนิธปิ ระภัสสรคุณธรรม

155,100

24,000

131,100

131,100 ผู้สงู วัยอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปใน

"ผู้สูงวัยสุขใจห่างไกลโรค"

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 62

พื้นที่ จังหวัดระยอง 40 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1962)
6

โครงการรัก(ษ์)ป่าชายเลนและแม่น้าระยอง

กองทุนสวัสดิการเทศบาลนคร

(องค์กรสวสัดิการชุมชน 080/2559)

ระยอง

104,480

10,000

94,480

94,480 1. สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก..ย 62

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

27พ.ค.-27ก.ย.62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.- ก.ย.62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-มิ.ย.62

เทศบาลนครระยอง 35 คน
2.กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลยแม่น้า

ระยองและประชาชนที่
สนใจ 65 คน
3.จิตอาสา 60คน รวมทั้งสิ้น
160 คน

รวม 6 โครงการ

6 องค์กร

687,000

88,000

-

144,000

455,000

455,000

จังหวัดราชบุรี
เชิงประเด็น
1

โครงการงานอาชีพสร้างสรรค์

โรงเรียนอนุบาลดาเนิน

34,330

34,330

34,330 เด็กและเยาวชน

สะดวก (วัดโคกบารุง-

(นักเรียนชัน้ ป.4-6)

ราษฎร์ รตนลาโภประชา

จานวน 30 คน

สรรค์
2

โครงการสอนดนตรีไทย

โรงเรียนอนุบาลดาเนิน

32,400

32,400

สะดวก (วัดโคกบารุง-

32,400 เด็กและเยาวชน
(นักเรียนชัน้ ป.4) 50 คน

ราษฎร์ รตนลาโภประชา
สรรค์
3

โครงการดนตรีศึกษาห่างไกลยาเสพติดโรงเรียน
วัดบ้านใหม่

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

62,600

62,600

62,600 เด็กและเยาวชน 40 คน
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ที่
4

5

โครงการ
โครงการรวมพลังสร้างเสริมธรรมนูญความสุข

องค์กร
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

99,960

เสนอขอ
99,960

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

99,960 เด็กและเยาวชน 100 คน

มวลรวม เพื่อลูกหลานของเรา สู่ความมัน่ คง มัง่ คง

ครอบครัว 50 คน

ยัง่ ยืน

ประชาชนทั่วไป 100 คน

โครงการการประชุมปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

สานักงาน พมจ.ราชบุรี

79,500

โครงการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน

113,280

ตาบล จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มี.ค.-ก.ย.62

79,500

79,500 ประชาชนทั่วไป 150 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

103,280

103,280 บุคลากรขององค์กร 20 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-มิ.ย.62

สุขภาพอนามัย

พ.ค.-ก.ย.62

ผู้ปฏิบตั ิงานด้านเด็กปฐมวัยในจังหวัดราชบุรี
ประจาปี 2562

6

10,000

ประชาชนทั่วไป 100 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน ๑๙๗/๒๕๕๖)

7

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรมชมรม

เรือนจากลางราชบุรี

100,000

100,000

100,000 ผู้สูงอายุ (เป็นผู้ต้องขัง)

ผู้สูงอายุ เรือนจากลางจังหวัดราชบุรี

260 คน

งบเชิงประเด็นเพิ่มเติม
8

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์

สานักงานสวัสดิการและ

ในวัยรุ่น ปี 2562 ในสถานประกอบกิจการ

คุม้ ครองแรงงานจ.ราชบุรี

148,200

148,200

99,975 ประชาชนทั่วไป(เป็นลูกจ้าง
ในสถานประกอบการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

จ.ราชบุรี) 100 คน

รวม 8 โครงการ

7 องค์กร

670,270

10,000

-

-

660,270

612,045

เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพของ

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

ชมรมผู้สูงอายุตาบลเขาชะงุ้ม

เขาชะงุ้ม

24,280

อบต.เขาชะงุ้ม

1,000

23,280

23,280 ผู้สูงอายุ 50 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-มิ.ย.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค-มิ.ย.62

บุคลากรขององค์กร 10 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ ๔๘๐๐)
2

โครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบตั ิตัวเพื่อ

กลุ่มผู้สูงอายุตาบล

ป้องกัน เพื่อห่างไกลโรคร้าย ปีงบประมาณ 2562

กรับใหญ่

(องค์กรสาธารณประโยชน์ ๓๕๓๓)

42,500

เทศบาลตาบล
กรับใหญ่

1,000

41,500

41,500 ผู้สูงอายุในเทศบาลตาบล
กรับใหญ่ 200 คน
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ที่
3

โครงการ
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวถิ ีชีวติ และวัฒนธรรมดัง้ เดิม

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ
นันทนาการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ชมรมผู้สูงอายุอยูด่ ีมีสุข

83,850

1,000

82,850

75,850 ผู้สูงอายุ 180 คน

พ.ค.-ส.ค.62

โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล

26,500

1,000

25,500

16,600 ผู้สูงอายุในชมรมฯ 80 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ก.ย.62

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

ส่งเสริมสุขภาพตาบล

บ้านดอนแฉลบ ปี 2562

บ้านดอนแฉลบ

66,700

16,000

50,700

50,700 เด็กและเยาวชน 40 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

แก่ชมรมอยูด่ ีมีสุข ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์ ๔๗๙๖)
4

(องค์กรสาธารณประโยชน์ ๕๑๘๗)
5

โครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ปอ้ งกันภัย ไม่ทอ้ ง

องค์การบริหารส่วนตาบล

ก่อนวัยอันควร

คุง้ พยอม

รวม

5 โครงการ

5 องค์กร

เจ้าหน้าที่องค์กร 10 คน

243,830

18,000

-

2,000

223,830

207,930

จังหวัดลพบุรี
เชิงประเด็น
1

2

โครงการพัฒนาศักยภาพช่างฝีมือก่อสร้างเพื่อ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

สวัสดิการชุมชน

สังคมและความมัน่ คงของ

103,990

103,990

95,290 ประชาชนทั่วไป (อพม.)

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4255)

มนุษย์อาเภอท่าหลวง

โครงการเยาวชนอาสาใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4257)

สังคมและความมัน่ คงของ

มีผู้สูงอายุจากพื้นที่ 11

มนุษย์อาเภอท่าวุ้ง

ตาบลๆ ละ 5 คน

เยาวชน รวมทั้งสิ้น 40 คน

52,150

52,150

45,550 เด็กและเยาวชนที่ครอบครัว

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ก.ค. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ก.ค. 62

รวม 55 คน
3

โครงการสร้างเยาวชนคนดีศรีลพบุรี ตาบลชอน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

สารเดช

ตาบลชอนสารเดช

28,540

28,540

25,240 ครูนกั เรียน รร. ชุมชนศรี
นาครัตนาราม ม.1-ม.3

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 434/2554)
กลุ่มเสี่ยง จานวน 55 คน
4

โครงการสร้างเสริมรายได้เพื่อสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการทะเล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 752/2557)

ชุบศร

47,400

47,400

45,600 ประชาชนตาบลทะเลชุบศร
จานวน 9 หมู่ 30 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62
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ที่
5

โครงการ

องค์กร

โครงการสายใยรัก พ่อ แม่ ลูก ผูกพัน สถาบัน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ครอบครัวอบอุน่

เทศบาลตาบลท่าโขลง

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

157,600

เสนอขอ
157,600

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

99,760 ครอบครัวผู้ประสบปัญหา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค. - ส.ค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเทศบาล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 112/2558)

ตาบลท่าโขลงจานวน 20
ครอบครัวๆ ละ2 คน รวม
40 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน

6

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายใกล้ตัวใน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ชีวติ ประจาวัน

ตาบลซับจาปา

23,000

23,000

20,750 ผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไป
ในตาบลซับจาปา จานวน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 100/2561)

70 คน 7 หมูบ่ า้ นๆ ละ 10
เจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน

7

โครงการฝึกอบรมอาชีพเยาวชนและประชาชน

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

จัดทาไม้กวาดดอกหญ้า

หนองเมือง

73,950

73,950

43,030 เยาวชน ประชาชนตาบล
หนองเมือง คณะกรรมการ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4274)
8

ชมรม จานวน 20 คน

โครงการฝึกอาชีพการทาดอกไม้จันทน์และการ

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน

ซับจาปา

70,790

70,790

43,095 กลุ่มแม่บา้ น ผู้สูงอายุ
เยาวชน ประชาชนในพื้นที่

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5260)

ตาบลซับจาปา จานวน
60 คน

9

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทางการเกษตร

ตาบลบโคกลาพาน

140,526

140,526

43,625 สมาชิกกองทุนและบุคคล

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

ทั่วไปที่สนใจ 50 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0216/2552)
10 โครงการพัฒนาศักยภาพช่างฝืมือก่อสร้างเพื่อ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

สวัสดิการชุมชน

สังคมและความมัน่ คงของ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4254)

มนุษย์อาเภอโคกสาโรง

รวม

10 โครงการ

10 องค์กร

51,850

51,850

47,840 ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น
25 คน

749,796

-

-

-

749,796

509,780

เชิงพื้นที่
1

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรม

องค์การบริหารส่วนตาบล

พืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ

ซับจาปา

88,200

19,000

69,200

66,200 กลุ่มนักเรียนโครงการ
พันธุกรรมพืช ครูและเจ้า
หน้าที่ จานวน 60 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62
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ที่
2

โครงการ

องค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพช่างฝีมือก่อสร้างเพื่อ

องค์การบริการส่วนตาบล

สวัสดิการชุมชน

รากยาง

ทั้งโครงการ
116,220

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

10,000

เสนอขอ
106,220

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

99,020 ประชาชน เยาวชนและ

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พ.ค. - ก.ย. 62

ผู้สนใจ จาก 12 หมูบ่ า้ น
จานวน 40 ราย

รวม

2 โครงการ

2 องค์กร

204,420

29,000

-

-

175,420

165,220

จังหวัดสมุทรปราการ
เชิงประเด็น
1

โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์ครอบครัวจังหวัด

ชมรมเจ้าของสถานรับ

สมุทรปราการ

เลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัด

37,725

6,125

31,600

31,600 สมาชิกในครอบครัวจาก 6
อาเภอๆ ละ 10 รวม 60 คน

(องค์กรสาธาณประโยชน์ 3254)

สมุทรปราการ

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย. - ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

ยุติธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มี.ค. - ก.ย. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

โครงการ จานวน 12 คน
วิทยากร จานวน 13 คน
รวมทั้งสิ้น 85 คน
2

โครงการถ่ายทอดความรู้การผลิตเต้านมเทียม

ชมรมอาสาสมัครโรง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2366)

พยาบาลสมุทรปราการ

17,340

725

16,615

15,215 อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ า้ นในชุมชน, ประชาชน

(จิตอาสา)

ทั่วไป รวม 10 คน คณะกรรม
การโครงการ 13 คน
รวมทั้งสิ้น 23 คน

3

โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติและ

ชมรมอาสาสมัครคุม

เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทา

ประพฤติจังหวัด

54,000

4,000

50,000

เครือข่ายภาคประชาชน

ผิด

สมุทรปราการ

จานวน 70 คน คณะกรรม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0758)

42,000 อาสาสมัครคุมประพฤติและ

การโครงการฯ จานวน 10คน
รวมทั้งสิ้น 80 คน

4

โครงการให้ความรู้ระบบสารสนเทศเบื้องต้นแรงงาน

ชมรมปากลัดอินทรีย์

105,600

1,000

104,600

94,982 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นละ

นอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ

40 คน จานวน 3 รุ่น

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0467)

รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยผู้เข้า
รับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ

1. เป็นผู้จบการศึกษาตัง้ แต่
มัธยมศึกษาตอนต้นขึน้ ไป
2. เป็นผู้วา่ งงาน/แรงงานนอก
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ระบบ/ประชาชนที่สนใจ (ไม่
จากัดเพศชาย/หญิง)
3. มีอายุตงั้ แต่ 17 - 55 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5

สร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

สานักงานพัฒนาสังคม

303,100

303,100

317,260 1. อาสาสมัครจิตอาสาในพื้นที่

และความมัน่ คงของมนุษย์

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

2. วิทยากร

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค. 62

3. เจ้าหน้าที่โครงการและ
อนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
(ติดตามโครงการ)

รวม 5 โครงการ

.5 องค์กร

517,765

11,850

135,760

500

-

-

505,915

501,057

เชิงพื้นที่
1

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในการ

ชมรมปากลัดอินทรีย์

135,260

47,840 แกนนาชุมชน 46 คน ตัวแทน

จัดการปัญหาหนีส้ ินครัวเรือนอย่างยัง่ ยืน เทศบาล

กองทุนชุมชน 28 คน

เมืองลัดหลวง

ประชาชน 9 คน คณะกรรม

(องค์กรสาธาธารณประโยชน์ 0467)

การโครงการ 12 คน วิทยากร

ยุติธรรม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 62

และผู้ช่วยวิทยากรรวม 5 คน
รวมทั้งสิ้น 100 คน
2

สูงอายุ สร้างยิม้ สร้างสุข อายุยืน ประจาปี 2562

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 205/2559)

ตาบลบางพลีใหญ่

90,900

1,500

89,400

46,800 ผู้สูงอายุในตาบลบางพลีใหญ่
จานวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน
รวมเป็น 100 คน คณะกรรม
การโครงการ จานวน 15 คน
รวามทั้งสิ้น 115 คน

3

มัดย้อมมัดใจ เพื่อเด็กไทยมีอาชีพ

โรงเรียนวัดบางกอบัว
(ขลิบราษฎร์บรุ ณะ)

24,535

24,535

24,535 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
4 - 6 โรงเรียนวัดบางกอบัว
(ขลิบราษฎร์บรุ ณะ) จานวน
50 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 62
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ที่
4

โครงการ

องค์กร

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทางสังคมในการดูแล

ชมรมสวัสดิการชุมชน

ตนเองของผู้สูงอายุ

ด่านสาโรง

ทั้งโครงการ
47,891

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

3,040

เสนอขอ
44,851

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

43,151 ผู้สูงอายุในเทศบาลด่านสาโรง

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
เม.ย. - ก.ย. 62

จานวน 75 คน คณะกรรมการ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2709)

บริหารโครงการ จานวน 12
คน ผู้นาชุมชน จานวน 26คน
วิทยากร จานวน 7 คน
รวมทั้งสิ้น 120 คน

รวม 4 โครงการ

4 องค์กร

299,086

5,040

-

-

294,046

162,326

จังหวัดสมุทรสงคราม
เชิงประเด็น
1

โครงการสูงวัยท่าคาใส่ใจสุขภาพ

อบต.ท่าคา

28,300

4,000

24,300

20,200 ผู้สูงอายุตาบลท่าคา

สุขอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

สุขอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

28 มิย. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

27-28 มิ.ย.62

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ก.ค.62

80 คน
2

โครงการเตรียมการเข้าสู่วยั สูงอายุยุคใหม่

เครือข่ายพัฒนาสังคม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3331)

และความมัน่ คงของ

18,000

1,500

16,500

15,900 ประชาชนตาบลบางแค
40 คน

มนุษย์ตาบลบางแค
3

โครงการล้อมรักชุมชน ด้วยพลังคนอาสา

สานักงานคุมประพฤติ

241,850

241,850

จังหวัดสมุทรสงคราม
4

โครงการปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึก เพื่อความ

วุฒิอาสาธนาคารสมอง

มัน่ คงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหกษัตริย์

จังหวัดสมุทรสงคราม

98,400 อาสาสมัคร 100 คน
บุคลากรขององค์กร 5 คน

66,200

66,200

62,600 เด็กและเยาวชน 320 คน
ผู้สูงอายุ 80 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ ๔๕๖๙)
5

โครงการเตรียมความพร้อมเมือ่ เข้าสู่วยั สูงอายุ

เทศบาลตาบลเหมืองใหม่

14,800

2,000

12,800

9,200 ประชาชน 35 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เมย. 62

บุคคลากรขององค์กร 2 คน
ผู้นาชุมชน 3 คน
6

โครงการเด็กและเยาวชนเรียนรู้ทกั ษะชีวติ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตาบลคลองเขิน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0431/2552)

68,400

3,000

65,400

65,400 เด็กและเยาวชน 30 คน
ผู้สูงอายุ 4 คน
ประชาชน (วิทยากร) 2 คน
บุคลากรขององค์กร 4 คน

เม.ย.-ก.ย. 62
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ที่
7

8

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

130,000

เสนอขอ
130,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

โครงการส่ง้เสริมกระบวนการและรูปแบบของการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ติดตามผลการดาเนินงานของกองทุนส่งเสริมการ

สวนสุนนั ทา ศูนย์การ

เด็กเยาวชน 800 คน

จัดสวัสดิการสังคมสมุทรสงครามและกองทุนคุม้

ศึกษาจังหวัดสมุทร

ผู้สูงอายุ 580 คน

ครองเด็กจังหวัดสมุทรสงคราม

สงคราม

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทีมวิทยากรจิตอาสา

ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ

ด้านผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

136,750

136,750

109,900 ประชาชนทั่วไป 200 คน

136,750 ประชาชนทั่วไป 20 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ธ.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค.-พ.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ตค. 62

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3875)
9

โครงการครอบครัวอบอุน่ เติมรักเติมใจสานสายใย

เทศบาลตาบลเมืองใหม่

43,550

5,500

747,850

16,000

38,050

38,050 ตัวแทนครอบครัว 55 คน

ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

รวม

9 โครงการ

9 องค์กร

-

-

731,850

556,400

จังหวัดสมุทรสาคร
เชิงประเด็น
1

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการป้องกันปัญหา

สานักงานพัฒนาชุมชน

ยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

358,900

358,900

358,900 1.แกนนาสภาเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 3 อาเภอ 30 คน

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-มิ.ย.62

2.เด็กและเยาวชนของ
จ.สมุทรสาคร 80 คน

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

358,900

-

-

-

358,900

358,900

เชิงพื้นที่
1

โครงการอบรมการทาผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพร

สมาคมคนตาบอดจังหวัด

เพื่อสุขภาพและส่งเสริมรายได้ให้กับคนตาบอด

สมุทรสาคร

35,060

3,000

32,060

32,060 1. คนตาบอด 20 คน
2. อาสาสมัครผู้ช่วยเหลือ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

การทางาน/รายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

ผู้พิการ 4 คน

ในจังหวัดสมุทรสาคร
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2917)
2

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

สานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

ความมันคงของมนุษย์

284,040

284,040

284,040 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.)
120 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน

จังหวัดสมุทรสาคร

รวม

2 โครงการ

2 องค์กร

319,100

3,000

-

-

316,100

316,100
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดสระแก้ว
เชิงประเด็น
1

โครงการส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 446/2554 ลว. 8ก.ย.2554)

ตาบลพระเพลิง

75,800

25,800

50,000

50,000 สมาชิกกองทุนฯ 25 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ส.ค.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ค.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ค.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ส.ค.62

ผู้นาชุมชน 2 คน
ผู้สูงอายุ 2 คน
สตรีวา่ งงาน 1 คน
รวมทั้งหมด 30 คน

2

โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยอาชีพการทอ

องค์กรกองทุนสวัสดิการ

53,000

3,000

50,000

50,000 สมาชิกกองทุนฯ 16 คน

เสื่อกก

ชุมชนเทศบาลตาบล

ผู้สูงอายุ 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 340/2547 ลว. 16 มิ.ย.47)

บ้านด่าน

ผู้พิการ 8 คน
ผู้ด้อยโอกาสและว่างงาน
6 คน รวมทั้งหมด 50 คน

3

โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่สาหรับผู้สูงอายุ

กองทุนตาบลโคกปี่ฆ้อง

ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยดอกาส

เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

52,300

2,800

49,500

49,500 ประชากรในตาบลโคกปี่ฆ้อง
20 คน ได้แก่

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 424/2555 ลว. 24 ส.ค.55)

ผู้ด้อยโอกาส

1. ผู้สูงอายุ 10 คน
2. ผู้ยากไร้ 5 คน
3. ผู้ด้อยโอกาส 5 คน

4

โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดขอนในชุมชน

องค์กรสวัสดิการชุมชน

ตาบลทุ่งมหาเจริญ

ตาบลทุ่งมหาเจริญ

58,650

8,650

50,000

50,000 สมาชิกองค์กรสวัสดิการชุมชน
ต.ทุ่งมหาเจริญ 30 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0414/2552 ลว. 22 ม.ค.62)

ผู้มีรายได้นอ้ ยและด้อยโอกาส
15 คน
ผู้นาชุมชน 5 คน รวม 50 คน

5

โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 011/2556 ลว. 1 ส.ค.56)

25,500

25,500

25,500 คณะกรรมการกองทุนฯ 20คน
สมาชิกกองทุนฯ 50 คน
ผู้แทนเครือข่าย 20 คน
ผู้แทนภาคราชการ 20 คน
ผู้แทนภาคเอกชน 20 คน
รวม 150 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ก.ค.62

53

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
6

โครงการ

องค์กร

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยอาชีพการปลูก

องค์กรสวัสดิการชุมชน

ผักหวาน

ตาบลคลองทับจันทร์

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

50,000

เสนอขอ
50,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

50,000 ผู้สูงอายุ 5 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การทางานรายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ก.ค.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ค.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ค.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

สมาชิกกองทุน (ประชาชน)

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0767/2552 ลว. 17 ก.ย.52)

10 คน
รวม 15 คน

7

โครงการเพิ่มโอกาสและส่งเสริมการมีงานทาองค์กร

องค์กรกองทุนสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคลองน้าใส

ชุมชนตาบลคลองน้าใส

50,000

50,000

50,000 สมาชิกองค์กรกองทุนฯ
(ประชาชนทั่วไป) 30 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0431/2552 ลว.22 ม.ค.52)
8

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรปลูกข้าว

กองทุนสวัสดิการชุมชน

นาปีปลอดสาร

ผลิตภัณฑ์ชิงช้าโยกบ้าน

60,800

10,800

50,000

50,000 สมาชิกกองทุนฯ (ประชาชน)
20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0224 ลว.21 ส.ค.51)

เสาสูง

ผู้สูงอายุ 10 คน
ผู้นาชุมชน 10 คน
รวม 40 คน

9

ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 451/2554 ลว.7 ก.ค.54)

ตาบลบ้านแก้ง

50,000

50,000

50,000 สมาชิกกองทุนฯ (ประชาชน)
20 ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน
รวม 20 คน

10 โครงการเพิ่มศักยภาพคนในชุมชนในการพึ่งตนเอง

กองทุนสวัสดิการเพื่อกลุ่ม

ได้อย่างยัง่ ยืน ด้วยอาชีพการเลี้ยงหมูหลุม

ผู้สูงอายุบา้ นคลองอาราง

50,000

50,000

50,000 สมาชิกกองทุนฯ (ประชาชน)
30 ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0226/2551 ลว. 21 ส.ค.51)
11 โครงการครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 2439 ลว.29 ก.ค.54)

รวม 30 คน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

51,000

1,000

50,000

50,000 คณะทางานศูนย์พัฒนาฯ

ชุมชนตาบลเขาสามสิบ

30 คน
ผู้สูงอายุ 50 คน
ประชาชนทั่วไป 50 คน
นักเรียน เด็กและเย่าวชน
50 คน รวมทั้งหมด 180 คน

รวม

11 โครงการ

11 องค์กร

577,050

52,050

-

-

525,000

525,000

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.61
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการฝึกทักษาะอาชีพผูกผ้าประดับ เทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

56,000

6,000

50,000

50,000 เด็กและเยาวชน 40 คน

วังน้าเย็น

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

อาสาสมัคร 40 คน
รวม 80 คน

2

โครงการเครือข่ายสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรงต่อเด็ก

เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

56,000

6,000

50,000

50,000 เจ้าหน้าที่เทศบาล 20 คน

สตรี และบุคคลในครอบครัวเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ก.ค.62

เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 60คน
ผู้ใหญ่บา้ นและผู้ช่วย 10 คน
สตรีและอสม. 10 คน
รวม 100 คน
พัฒนาระบบสวัสดิการ

3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนตาบล

อบต.ทัพไทย

56,000

6,000

50,000

50,000 ประชาชนตาบลทัพไทย

ทัพไทย

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ค.62

50 คน ได้แก่
1.ผู้สูงอายุ 10 คน
2.กลุ่มสตรี 20 คน
3.คนว่างงาน 10 คน(ปชช.)
4.ผู้มีรายได้นอ้ ยและด้อย-โอกาส 10 คน

รวม

3 โครงการ

2 องค์กร

168,000

18,000

-

-

150,000

150,000

จังหวัดสระบุรี
เชิงประเด็น
1

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการ

สระบุรี สู่การขับเคลื่อนเป็นองค์การการจัดสวัสดิการสังคม

ชุมชนจังหวัดสระบุรี

174,200

92,000

82,200

82,200 พื้นที่กองทุนสวัสดิการชุมชน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 62

40 กองทุน จาก 13 อาเภอ

ของประชาชน

รวมจานวน 120 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1565)
พัฒนาระบบสวัสดิการ
2

โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตาบล

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

ชาผักแผว

ชาผักแพว

(องค์รกสาธารณประโยชน์ 4918)

25,000

25,000

25,000 ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
คนพิการในตาบลชาผักแพว
จานวน 10 หมูบ่ า้ นๆละ
10 คน รวม 100 คน

สุขภาพอนามัย

มิย. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
3

โครงการ

องค์กร

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน่ ครอบครัวเข้มแข็ง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

คงค์กรสวัสดิการชุมขน 797/2553)

ตาบลหนองแซง

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

19,800

เสนอขอ
19,800

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

19,800 1. ครอบครัวของเด็กและ

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย - ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

เยาวชนที่อยูใ่ นเขตเทสบาล
ตาบลหนองแซง จานวน
25 ครอบครัวละ 2 คน
จานวน 50 คน
2. คณะกรรมการกองทุนฯ 5คน

3. วิทยากร 5 คน
4

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ชุมชนตาบลปากข้าวสาร

ตาบลปากข้าวสาร

57,100

57,100

57,100 คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลปาก

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0726/2552)
5

โครงการเสริมสร้างความรู้ภาคีเครือข่ายภูมิปญ
ั ญาท้อง

ข้าวสาร รวม 40 คน
ชมรมผู้สูงอายุตาบลโคกแย้

100,700

100,700

100,700 1. คณะกรรมการเครือข่าย

ถิน่ โดยใช้พืชสมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ทั้ง 13 อาเภอๆละ

จังหวัดสระบุรี

4 คน รวม 52 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3595)

2. แกนนาเครือข่ายผู้สูงอายุ
ตาบลโคกแย้ และเจ้าหน้าที่
องค์กรภาครัฐ จานวน 18 คน
รวม 70 คน

6

โครงการฝึกทาน้าพริกแกงและพริกเผาสมุนไพร

ชมรผู้สูงอายุตาบลคาพราน

38,200

38,200

38,200 ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ประชาชน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4644)

รวม

ทั่วไป จานวน 40 คน

6 โครงการ

6 องค์กร

415,000

92,000

โรงเรียนโคกกระท้อน

98,000

10,000

-

-

323,000

323,000

เชิงพื้นที่
1

โครงการ "ลูกหลานยวน ชวนรักษ์วฒ
ั นธรรมพื้นบ้าน"

88,000

กิตติวมุ ิวทิ ยา

88,000 นักเรียนระดับชัน้ ม.ปลายที่

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค. - ส.ค. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค. - ก.ย. 62

สนใจทาย่ามยวน 100 คน
นักเรียนระดับชัน้ ม. ต้นที่ฝึก
เล่นดนตรีพื้นบ้าน 25 คน
จานวน 125 คน

2

โครงการจตุรศิลป์เทพศิรินทร์อาสา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
สระบุรี

182,200

45,000

137,200

137,200 นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรื
พุแค จานวนว 110 คน
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ที่
3

โครงการ

องค์กร

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตาบล

สานักงาเทศบาลตาบลห้วย

ห้วยป่าหวาย ประจาปี 2562 กิจกรรม "โรงเรียนผู้สูง

ป่าหวาย

ทั้งโครงการ
46,600

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

4,800

เสนอขอ
41,800

อนุมตั ิ

41,800 ผู้สูงอายุที่สนใจสมัครเข้าเรียน

สาขาสวัสดิการ
นันทนาการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 62

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค. - ส.ค. 62

ในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลห้วย

อายุ (รุ่นบุกเบิก)"
4

กลุม่ เป้าหมาย

ป่าหวาน จานว 40 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุและคนพิการ

โรงพยาบาลหนองแค

95,070

10,070

85,000

85,000 1. แกนนาผู้สูงอายุและคนพิการ

อาเภอหนองแค

สุขภาพอนามัย

ตาบลละ 4 คน ทั้ง 18 ตาบลใน

อาเภอหนองแค รวม 72 คน
2. คณะทางานพัมนาคุณภาพ
ชีวติ อาเภอหนองแค ประเด้น
ผู้สูงอายุและคนพิการ 20 คน
3. บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สงู อายุ

และคนพิการ 20 คน

รวม

4 โครงการ

4 องค์กร

421,870

69,870

-

-

352,000

352,000

จังหวัดสิงห์บุรี
เชิงประเด็น
1

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ

ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บรุ ี

จังหวัดสิงห์บรุ ี

136,300

136,300

136,300 คณะกรรมการและสมาชิก

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ส.ค.62

สามัญชมรมคลังปัญญา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4025)

ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บรุ ี
60คน

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

136,300

-

-

-

136,300

136,300

เชิงพื้นที่
1

โครงการอบรมองค์กรสตรี ผู้นา กลุ่มแม่บา้ น

อบต. โพสังโฆ

103,000

3,000

100,000

100,000 ผู้นาชุมชน 10 คน
องค์กรสตรีและกลุ่มแม่บา้ น
10 คน
เด็กและเยาวชน 20 คน
ประชาชนทั่วไป 20 คน
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ที่
2

โครงการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภมู ิปญ
ั ญาท้องถิน่

องค์กร
อบต. น้าตาล

ทั้งโครงการ
103,000

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

3,000

เสนอขอ
100,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

100,000 ผู้แทนสภาเด้กและเยาวชน

ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มิ.ย.-ส.ค.62

10 คน
ผู้แทนองค์กรสตรีและกลุ่ม
แมบ้าน 10 คน
ผู้นาชุมชน 10 คน
ผู้สูงอายุ 10 คน
ประชาชนทั่วไป 10 คน

3

4

5

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญา

กองทุนสวัสดิการชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง

เครือข่ายชุมชนเมือง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 130/2553)

สิงห์บรุ ี

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพ

ศูนย์การศึกษานอกระบบ

ผู้สูงวัย อาสามัครฯ และเครือข่าย

และการศึกษาตามอัธยาศัย

อาสาสมัครและเครือข่าย

อาเภอท่าช้าง

ในชุมชน 20 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

อาสาสมัคร และเครือข่ายในชุมชนตาบลถอนสมอ

ถอนสมอ

124,300

124,300

124,300 คณะกรรมการกองทุนฯ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

100 คน

103,500

103,500

110,900

110,900

103,500 ผู้สูงอายุ 30 คน

110,900 ผู้สูงอายุ 30 คน

การทางาน/รายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

อาสาสมัครและเครือข่าย

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0305)

รวม

บริการสังคม

ในชุมชน 20 คน

5 โครงการ

5 องค์กร

544,700

6,000

-

-

538,700

538,700

จังหวัดสุพรรณบุรี
เชิงประเด็น
1

พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการ

สาขาสภาผู้สูงอายุแห่ง

ของชมรมผู้สูงอายุ และสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทสไทย

ประเทศไทยฯ ประจา

อายุแห่งประเทศไทยฯ

ประจาจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรรณบุรี

ประจาจังหวัดสุพรรรบุรี

(องค์กรสาธาณประโยชน์ 2149)

53,900

53,900

53,900 คณะกรรมการสาขาสภาผู้สูง

39 คน คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ 100 คน ผู้ดูแลผู้สูง
อายุติดบ้านติดเตียง 11 คน
รวมทั้งสิ้น 150 คน
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ที่
2

โครงการ
อบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

องค์กร
มูลนิธวิ ดั สามชุก

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

50,000

เสนอขอ

อนุมตั ิ

50,000

กลุม่ เป้าหมาย

50,000 นักเรียนระดับประถมศึกษา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2151)

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค. - ส. .ค 62

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
200 คน

3

ร้อยเครือข่ายครูสังกัด สพป.เขต1 ป้องกันภัยให้

องค์กรพัฒนาเอกชน: กลุ่ม

ลูกหลาน ครั้งที2่

กัลยารมิตร จ. สุพรรณบุรี

60,920

60,920

60,920 รุ่นที่ 1 ครูสังกัด สพป.
68 แห่ง รุ่นทที่2 ครุ 85 แห่ง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0457)
4
5

ส่งเสริมสุขภาพด้วยจังหวะดนตรี (ชมรมผู้สูงอายุ)

ชมรมผู้สูงอายุตาบลรั้ว

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5339)

ใหญ่

เสริมพลังและเสริมสร้างความร่วมมืองานอาสาสมัคร

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

เพื่อการพัฒนาสังคม

สังคมและความมัน่ คง

สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4093)

ของมนุษย์ (อพม.)

อาสาสมัคร 120 คน

รวม

5 โครงการ

5 องค์กร

32,900

32,900

32,900 ผู้สูงอายุตาบลรั้วใหญ่ 60 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

38,530

38,530

38,530 อาสาสมัครและจิตอาสาที่

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค. - ส.ค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

236,250

-

-

-

236,250

236,250

เชิงพื้นที่
1

อนามัยวัยเจริญพันธุ์ เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม

เทศบาลตาบลหนอง

(การป้องกันและและแก้ไขปัญหาตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมใน

กระทุ่ม

14,050

450

13,600

13,600 เยาวชนในตาบลหนองกระทุ่ม
จานวน 40 คน

วัยรุ่น)

ครูประจาชัน้ หรือที่ปรึกษา
จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น50 คน

2

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตระกร้าหวาย

เทศบาลตาบลปลายนา

21,100

4,400

16,700

(ตะกร้าใส่ผ้า)

16,700 สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ
ผู้ดูแลคนพิการ 20 คน

3

อบรมล้อมรั้ว ล้มรักผู้สูงอายุ

เทศบาลตาบลสวนแตง

16,770

2500

14,270

14,270 ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ70คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

4

สตรีอาสาพัฒนาครอบครัว

เทศบาลตาบลบ้านแหลม

18,000

3,000

15,000

15,000 กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตาบล

สุขภาพอนามัย ความรับผิดต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62

พัฒนา

บ้านแหลมพัฒนา 100 คน
-
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ที่
5

โครงการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง

องค์กร
เทศบาลตาบลท่าเสด็จ

ทั้งโครงการ
34,600

งบขององค์กร
5,000

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

29,600

ประจาปี 2562
6

พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุในตาบลทุ่งคลี

กลุม่ เป้าหมาย

29,600 ผู้สูงอายุเทศบาลตาบล

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

ท่าเสด็จ 180 คน
เทศบาลตาบลทุ่งคลี

57,000

7,000

50,000

50,000 ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลทุ่งคลี
3รุ่นๆ ละ 100 คน

-

รวมทั้งสิ้น 300 คน
พัฒนาระบบสวัสดิการ

7

พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุในตาบลทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตาบล

18,400

3,000

ทัพหลวง

15,400
-

15,400 ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

สุขภาพอนามัย

มิ.ย. - ส.ค. 62

อสม.ใน ตาบลทัพหลวง
จานวน 50 คน

8
9

ส่งเสริมและพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพตาบลศรีประจันต์

องค์การบริหารส่วนตาบล

(การทาฝาชีด้วยเชือกฟาง)

ศรีประจันต์

สังคมจะดีต้องเริ่มที่ครอบครัว

องค์การบริหารส่วนตาบล

81,300

12,500

68,800

68,800 สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

ทั่วไป จานวน 25 คน
15,250

5,250

10,000

ปรู

10,000 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. - ส.ค. 62

ปีที่4-6 โรงเรียนวัดดอนเปรู
และผู้ปกครอง 70 คน

10 ค่ายคุณธรรม สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุกับผู้นาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตาบล

52,432

20,000

บางตาเถร

32,432
-

32,432 ผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัวผู้สูงอายุผู้นาชุมชน
ในตาบลบางตาเถร 100 คน

11 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม

องค์การบริหารส่วนตาบล

19,000

1,000

กฤษณา

18,000
-

18,000 เด็ก เยาวชน สมาชิกใน
ครอบครัว ตาบลกฤษณา
จานวน 60 คน

12 สายใยรักษ์สานสัมพันธ์ครอบครัว

สานักงานเทศบาลตาบล

64,200

2,000

62,200

บ้านโพธิ์

62,200 เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ อสม.
กลุ่มสตรี กศน. และประชาชน

-

2รุ่นๆละ 110คน
จานวนทั้งสิ้น 220 คน

13 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน

สานักงานเทศบาลตาบล
ดอนเจดีย์

80,700

50,000

30,700

30,700 เด็กเยาวชน 50 คน
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ที่

โครงการ

14 พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงวัยและชุมชนรองรับสังคมสูงวัย
ในระดับพื้นที่ตาบลเขาดิน

องค์กร
กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

เสนอขอ

จานวนเงิน

62,000

62,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

62,000 ผู้สูงวัยและบุคคลในครอบครัว

ตาบลเขาดิน

สาขาสวัสดิการ
การศึกษา

แผนพัฒนาสวัสดิการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.ค. - ส.ค. 62

ประชาชนทั่วไปในเขต

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 598/2552)

เทศบาลตาบลเขาดิน 120 คน
คณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
เขาดินและและชาชนทั่วไป
หน่วยงานและภาคีที่เกีย่ ว
ข้องเช่น รพ.สต. ชมรมผู้สูง
อายุ ฯลฯ 18 คน รวมทั้งสิ้น
160 คน

รวม

14 โครงการ

14 องค์กร

554,802

116,100

-

-

438,702

438,702

จังหวัดอ่างทอง
เชิงประเด็น
1

โครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ถนิ่ มีจิตอาสา มุง่ ทา

ศูนย์พัฒนาคุณธรรม

ความดีเพื่อสังคม (บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน)

จังหวัดอ่างทอง

459,300

308,900

150,400

308,900

150,400

150,400 เด็กและเยาวชนชาย 120 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

(องค์กรสวัสดิการชุมชน0501/2552)

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

459,300

-

-

150,400

เชิงพื้นที่
1

โครงการฝึกอบรมทักษาะอาชีพ การทาข้าวหลาม

ชมรมผู้สูงอายุรวมใจไชโย

110,022

-

110,022

110,022 ผู้สูงอายุ 100 คน

โครงการพัฒนาความปลอดภัยนักเรียน ๓ ตาบล

มูลนิธสิ ิริพัฒนคุณานุสรณ์

94,600

-

94,600

94,600 นักเรียน 60 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4955)

(จาลอง สิริญาโณ)

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-มิ.ย.62

ขนมกง ขนมสามเกลอ ด้วยภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4952)
2

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ส.ค.62

สุขภาพ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.62

ครู 10 คน
ผู้นาท้องถิน่ 10 คน
วิทยากร 3 คน

3

โครงการส่งเสริมสุขภาพวันผู้สูงอายุตาบลไผ่ดาพัฒนา

กองทุนผู้สูงอายุและ

ประจาปี 2562

กองทุนช่วยเหลือสวัสดิการ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1338/2550)

สังคมตาบลไผ่ดาพัฒนา

98,600

-

98,600

98,600 ผู้สูงอายุ 300 คน
แกนนา ผู้นาชุมชน 100 คน
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ที่

โครงการ

องค์กร

4

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหัวไผ่

อบต.หัวไผ่

5

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่างฝีมือแก้ไขปัญหา

อบต.บ้านพราน

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

128,182

3,000

99,196

3,000

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

เสนอขอ

จานวนเงิน
-

125,182
96,196

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

125,182 ผู้สูงอายุ 40 คน
96,196 ประชาชน

สาขาสวัสดิการ
การศึกษา

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ก.ย.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.พ.-ก.ย.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ก.ค.62

การขาดปัจจัย 4 (ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชือ่ มเหล็ก)
เชิงพื้นที่เสนอขอเพิ่มเติม
6

โครงการเด็กและเยาวชนอ่างทองยุคใหม่ ใส่ใจปัญหา

สนง.พมจ.อ่างทอง

162,400

162,400

162,400 สภาเด็กและเยาวชน

(อพม.น้อย)

จ.อ่างทอง 70 คน
เจ้าหน้าที่ พมจ. 10 คน
เด็กและเยาวชน 500 คน

รวม 6 โครงการ
รวมภาคกลาง 292 โครงการ

6 องค์กร
280 องค์กร

693,000
21,750,487

6,000
1,601,125

-

641,100

687,000
19,508,262

687,000
17,661,693
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดกาแพงเพชร
เชิงประเด็น
1

คนดี สังคมดี ที่นกี่ าแพงเพชร

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

155,000

5,000

150,000

150,000 เด็กและเยาวชน จานวน

กาแพงเพชร

การศึกษา

มิ.ย. - ก.ย. 62

บริการสังคม

มิ.ย. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย

มิ.ย. - ก.ย. 62

บริการสังคม

มิ.ย. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย

มิ.ย. - ก.ย. 62

บริการสังคม

มิ.ย. - ก.ย. 62

บริการสังคม

มิ.ย. - ก.ย. 62

2,200 คน ประกอบด้วย
นักเรียนชัน้ ม.4 โรงเรียน
มัธยมประจาอาเภอทุก
อาเภอ

2

3

โครงการวิจยั และพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้ม

คณะวิทยาการจัดการ

71,500

แข็งเครือข่ายสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

จานวน 40 ชมรมๆ ละ

ราชูปถัมภ์ฯ และชมรมผู้สูงอายุจงั หวัดกาแพงเพชร

กาแพงเพชร

2 - 3 คน

โครงการอบรมทักษะชีวติ เพื่อลดปัญหา

สานักงานสาธารณสุข

พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

จังหวัดกาแพงเพชร

67,400

6,500

65,000

10,000

57,400

65,000 100 คน ชมรมผู้สูงอายุ

57,400 120 คน ประกอบด้วย
เยาวชนในระบบและนอก
ระบบการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดกาแพงเพชร ใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่
5 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร่วมกับผู้ปกครอง

รวม 3 โครงการ

3 องค์กร

293,900

21,500

64,100

13,500

-

-

272,400

272,400

เชิงพื้นที่
1

2
3
4

โครงการขยายเครือข่ายเพิ่มแกนนาและฝึก

กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูง

สมาธิบาบัดการสร้างสุขด้วยสติระดับชุมชน

อายุเทศบาลเมืองกาแพง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 202/2559)

เพชร

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู้วยั

องค์การบริหารส่วนตาบล

ผู้สูงอายุตาบลมหาชัย

มหาชัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการครัวเรือนเข้มแข็ง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 180/2555)

ตาบลบึงสามัคคี

พัฒนาทักษะชีวติ เด็กและเยาวชนด้วยทักษะ

องค์กรเครือข่ายเด็กและ

การอ่านชีวติ อ.เมือง จ.กาแพงเพชร

เยาวชน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1741)

50,600

50,600 ประชาชนทั่วไป จานวน
316 คน

78,000

1,000

77,000

77,000 ประชาชนทั่วไป จานวน

74,850

8,000

66,850

66,850 ประชาชนทั่วไป

66,875

2,925

63,950

63,950 เด็กและเยาวชน 30 คน

350 คน
110 คน
ประชาชนทั่วไป 120 คน
รวมทั้งสื้น 150 คน
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ที่
5

6

โครงการ

องค์กร

โครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพของเยาวชนไทย

กองทุนเงินสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 005/2560)

ตาบลมหาชัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการสานตะกร้าและ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

ตาบลคลองแม่ลาย

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

41,260

1,260

40,000

40,000 เด็กและเยาวชน 150 คน

การทางาน/รายได้

ดาเนินงาน
มิ.ย. - ก.ย. 62

40,000

3,250

36,750

36,750 เด็กและเยาวชน 15 คน

การทางาน/รายได้

มิ.ย. - ก.ย. 62

ประชาชนทั่วไป 48 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 091/2557)
7

กลุม่ เป้าหมาย

รวมทั้งหมด 63 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

เครือข่ายผู้สูงอายุ

ตาบลสลกบาตร

70,450

3,000

67,450

67,450 ประชาชนทั่วไป 197 คน

บริการสังคม

มิ.ย. - ก.ย. 62

96,780

96,780 เด็กและเยาวชน 213 คน

บริการสังคม

ก.ย. 62

บริการสังคม

ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย

ก.ย. 62

การศึกษา

พ.ค. - ก.ค. 62

สุขภาพอนามัย

พ.ค. - ก.ค. 62

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0305/2552)
โครงการเพิ่มเติม เชิงพื้นที่
8

โครงการการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

โรงเรียนและชุมชน

ตาบลสลกบาตร

100,035

ชมรมศิษย์เก่า

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 390/2554)
9

โครงการขยายเครือข่ายเพิม่ แกนนาระดับหมู่บ้าน

สมาชิกสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 634/2557)

ตาบลไตรตรึงษ์

10 โครงการจักรยานแรลลี่ ขีเ่ พื่อครอบครัว
(Bike for Family)

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

3,255

โรงเรียนบ้าน

ประชาชน 245 คน

บ่อแก้ว

รวม 458 คน

106,760

6,760

100,000

70,150

3,850

66,300

100,000 ประชาชนทั่วไป 689 คน
66,300 เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ

เทศบาลตาบลสลกบาตร

ประชาชนทั่วไปในเขตเทศ

องค์กรสาธารณประโยชน์ 1787)

รวม 10 โครงการ

บาลตาบลสลกบาตร 100 คน

10 องค์กร

712,480

43,545

-

3,255

665,680

665,680

จังหวัดเชียงราย
เชิงประเด็น
1

โครงการถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุจังหวัด

ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ

เชียงรายรุ่น 2

จังหวัดเชียงราย

50,890

4,550

46,340

ประชาชนทั่วไป 40 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4729)
2

การอบรมหมอพื้นบ้านกับอนาคตสุขภาพชุมชน

46,340 ผู้สูงอายุ 60 คน
รวมทั้งสิ้น 100 คน

สภาหมอเมืองล้านนา

68,500

25,000

43,500

43,500 หมอเมือง เครือข่าย

ตามวิถีวฒ
ั นธรรม

สุขภาพและผู้สนใจรวม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0679)

ทั้งหมด 100 คน
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ที่

โครงการ

3

โครงการขยายเครือข่ายส่งเสริมคนดีด้าน

องค์กร
ชมรมคนดีศรีเชียงราย

ทั้งโครงการ
32,500

งบขององค์กร
3,000

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
29,500

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

29,500 เยาวชนโรงเรียนมัธยม

คุณธรรมสู่ระดับอาเภอ

ศึกษาและนักจิตอาสาพัฒนา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4223)

สังคม ในพื้นที่ต่างจังหวัด

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

การศึกษา

ดาเนินงาน
พ.ค. - ก.ค. 62

บริการสังคม

มิ.ย. 62

นันทนาการ

พ.ค. - ก.ค. 62

การศึกษา

พ.ค. - ก.ค. 62

การศึกษา

พ.ค. - ก.ค. 62

สุขภาพอนามัย

พ.ค. - ก.ค. 62

สุขภาพอนามัย

พ.ค. - ก.ค. 62

เชียงราย 3 รุ่นๆ ละ 50
คน คือ อ.เวียงป่าเป้า
4

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

45,850

5,200

40,650

40,650 อาเภอพาน มี 15 ตาบล

ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการสังคมระดับอาเภอ

สังคมและความมัน่ คงของ

จานวน 80 คน และทีม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2921)

มนุษย์จังหวัดเชียงราย

วิทยากร จานวน 5 คน
รวม 85 คน
รวมทั้งสิ้น 165 คน

5

โครงการสานสัมพันธ์สร้างสุขคนสามวัย

สโมสรฝึกการพูด

27,000

2,500

24,500

24,500 วัยผู้ใหญ่ 40 คน วัยกลาง

โครงการอบรมยุวพุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย

พุทธสมาคมแห่งจังหวัด

24,600

3,000

21,600

21,600 ผู้บริหาร คณะครู กรรม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1254)

เชียงราย

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3921)
6

คน 40 คน วัยเด็ก 40คน
การสถานศึกษา นักเรียน
และพุทธศาสนิกชนใน
เขตพื้นที่ 100 คน

7

โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมแก่เด็กและ

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ

เยาวชนจากการประสานสัมพันธ์ของกลุ่ม

ประจาจังหวัดเชียงราย

27,300

3,500

23,800

23,800 เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถาน

โรงเรียนการกุศลในอาเภอเมืองเชียงรายและ

ศึกษา จานวน 128 คน

แม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเชียงราย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3603)
8

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ให้แก่ผู้สูงวัย

โรงเรียนผู้สูงอายุ

ตามทฤษฎี "ดีและสุข"

ตาบลหัวง้ม

48,000

4,000

44,000

44,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูง
อายุ 60 คน สตรี 20คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4567)

แกนนาจิตอาสา 20 คน
เด็กเยาวชน 20

9

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์

ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

ในวัยรุ่น

ชุมชนตาบลม่วงคา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4871)

34,100

3,000

31,100

31,100 ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และแกนนาเด็กเยวชนใน
ตาบลม่วงคา 100 คน
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ที่

โครงการ

10 โครงการมหกรรมสานสัมพันธ์รักในครอบครัว
ตาบลแม่พริก

องค์กร
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

ทั้งโครงการ
33,500

งบขององค์กร
3,500

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
30,000

ชุมชนตาบลแม่พริก

โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

กลุม่ เป้าหมาย

30,000 สมาชิกครอบครัวของศูนย์พฒั นา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

นันทนาการ

ดาเนินงาน
พ.ค. - ก.ค. 62

การศึกษา

พ.ค. 62

สุขภาพอนามัย

พ.ค. - ก.ค. 62

บริการสังคม

ก.ค.-ก.ย.62

นันทนาการ

ก.ค.-ก.ย.62

ครอบครัวในชุมชนแม่พริก

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5158)
11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

อนุมตั ิ

เจ้าหน้าทีอ่ บต แม่พริก320 คน

องค์กรเครือข่ายโรงเรียนผู้

52,500

4,500

48,000

สูงอายุจังหวัดเชียงราย

48,000 คณะกรรมการบริหาร
องค์กรเครือข่ายโรงเรียนผู้

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5333)

สูงอายุ 30 คน
ผู้อานวยการหรือผู้แทนผู้
บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ
70 คน

12 สร้างเสริมสุขภาวะชีวติ แบบพอเพียง
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3210)

ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชน

31,300

5,000

26,300

ตาบลแม่อ้อ

26,300 ศูนย์สุขภาพสานใจฯ กลุ่ม
สตรี กลุ่มผู้ติดเชือ้ กลุ่มผู้
พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในตาบลแม่อ้อ จานวน

เสนอขอเพิ่มเติม-งบเชิงประเด็น
13 โครงการอนุรักษ์ภมู ิปญ
ั ญาล้านนา
เพราะกล้าคุณธรรมน้อมนาความพอเพียง

สภาวัฒนธรรมอาเภอพาน

101,400

13,000

88,400

จังหวัดเชียงราย

88,400 คณะกรรมการและเครือ
ข่าย 50 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4995)

นักเรียน นักศึกษา ครู
250 คน
ประชาชนทั่วไปที่มาจาก
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
50 คน
ประชาชนที่มาจากหน่วย
งานรัฐฯลฯ 20 คน
ประชาชนที่มาจากองค์กร
ชุมชน องค์กรประชาสังคม
30 คน รวม 400 คน

14 โครงการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่าย
กีฬาวู๊ดบอลบุคคลทั่วไปจังหวัดเชียงราย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4353)

ชมรมกีฬาวู๊ดบอลจังหวัด
เชียงราย

123,800

11,000

112,800

112,800 เด็กและเยาวชน 60 คน
ประชาชนทั่วไป 40 คน
จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 100
คน รวม 200 คน
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ที่

โครงการ

15 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรคุณภาพ
ด้านการคุม้ ครองสิทธิผู้บริโภค

องค์กร
สถาบันประชาสังคมเพื่อ

ทั้งโครงการ
83,450

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

6,000

เสนอขอ
77,450

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

77,450 แกนนาสมาชิกองค์กร

การพัฒนา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

ดาเนินงาน
ก.ค.-ก.ย.62

การศึกษา

มิ.ย. 62

การศึกษา

พ.ค. - ก.ค. 62

บริการสังคม

พ.ค. - มิ.ย. 62

การศึกษา

พ.ค. - ก.ค. 62

สุขภาพอนามัย

พ.ค. - ก.ค. 62

การทางานรายได้

พ.ค. - ก.ค. 62

14 ตาบลๆ ละ 30 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1919)

รวม 420 คน
ประชาชนคณะทางานการ
คุม้ ครองสิทธิระดับจังหวัด
15 คน

รวม 15 โครงการ

15 องค์กร

784,690

96,750

30,900

9,300

-

-

687,940

687,940

เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาทาความเข้าใจสวัสดิการวันละ

สานักงานกองทุนสวัสดิการ

1 บาท ตาบลจันจว้า

ชุมชนท้องถิน่ ตาบลจันจว้า

21,600

21,600 ผู้สูงอายุ 20 คน
เด็ก/เยาวชน 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 727/2553) )

บุคคลทั่วไป 64 คน
ผู้ด้อยโอกาส 5 คน

2

โครงการพัฒนาทาความเข้าใจระบบบริหาร

องค์กรสวัสดิการชุมชุม

จัดการแก่สมาชิกสวัสดิการชุมชนตาบลโป่งงาม

ตาบลโป่งงาม

30,900

9,300

21,600

21,600 บุคคลทั่วไป 70 คน
ผู้สูงอายุ 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 740)

เด็ก/เยาวชน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 100 คน

3

โครงการการพัฒนาทาความเข้าใจระบบบริหาร

สานักงานกองทุนสวัสดิการ

จัดการแก่สมาชิกสวัสดิการชุมชนตาบลโยนก

ชุมชนท้องถิน่ ตาบลโยนก

30,900

9,300

21,600

20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 129/2553)
4

21,600 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ผู้นาและบุคคลทั่วไป 80คน

โครงการอบรมให้ความรู้สวัสดิการชุมชนสู่ผู้สูง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

อายุและด้อยโอกาส

ตาบลสันทรายงาม

18,100

2,000

16,100

16,100 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
เด็ก ประชาชนทั่วไป

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 4567)

ในพื้นที่ตาบลสันทรายงาม
7 หมูบ่ า้ น รวม 100 คน

5
6

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุตาบลโยนก

โรงเรียนผู้สูงอายุตาบล

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 035/2561)

โยนก

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการส่งเสริมอาชีพ

โรงรียนผู้สูงอายุตาบล

นักเรียน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ

ทานตะวัน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 127/2561)

26,760

2,000

24,760

24,760 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง เด็ก

31,050

3,000

28,050

28,050 นักเรียนโรงเรียน 20 คน

และเยาวชน รวม 80 คน
กลุ่มพัฒนาสตรี 20 คน
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 40 คน
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ที่
7

โครงการ

องค์กร

ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมบ้านแม่ตาต้นโพธิ์

องค์กรสวัสดิการชุมชนแม่

(องค์กรสวัสดิการขุมชน179/2555)

ตาต้นโพธิ์

โครงการฝึกอาชีพกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ป่าแงะ

ตาบลป่าแงะ

ทั้งโครงการ
29,100

งบขององค์กร
3,000

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
26,100

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

26,100 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

การทางานรายได้

ดาเนินงาน
พ.ค. - ก.ค. 62

การทางานรายได้

พ.ค. - ก.ค. 62

การทางานรายได้

พ.ค. - ก.ค. 62

การทางานรายได้

พ.ค. - ก.ค. 62

การศึกษา

พ.ค. 62

การทางานรายได้

พ.ค. 62

การทางานรายได้

พ.ค. 62

บริการสังคม

พ.ค. - ก.ค. 62

ชุมชนตาบลป่าแงะ จานวน
50 คน

8

17,350

1,500

15,850

ชุมชนตาบลป่าแงะ จานวน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 140/2557)
9

50 คน

โครงการฝึกอาชีพกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ป่าแดด

ตาบลป่าแดด

17,350

1,500

15,850

โรงช้าง

50 คน
สวัสดิการชุมชนตาบล

17,350

1,500

15,850

โรงช้าง

1 บาท

จานวน 50 คน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

22,000

2,000

20,000

ตาบลศรีดอนมูล

ศรีโพธิ์เงิน

หมูบ่ า้ น รวม 100 คน
สวัสดิการท้องถิน่ ตาบลศรี

17,350

1,500

15,850

โพธิ์เงิน

พลาสติกเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะ

ศรีโพธิ์เงิน จานวน 50 คน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

17,350

1,500

15,850

ตาบลสันมะค่า

2562
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0486/2552)

15,850 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลสันมะค่า

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 175/2554)
14 โครงการพัฒนาองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจาปี

15,850 กลุ่มสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 145/2557 )
13 โครงการการอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า

20,000 กลุ่มกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลศรีดอนมูล 13

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 182/2554 )
12 โครงการฝึกอาชีพกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล

15,850 สมาชิกองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนตาบลโรงช้าง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 176/2554 )

11 โครงการพัฒนาทาความเข้าใจสวัสดิการ วันละ

15,850 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลป่าแดด จานวน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 174/2554)
10 โครงการฝึกอาชีพกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล

15,850 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ

จานวน 50 คน
องค์กรสวัสดิการท้องถิน่
ตาบลแม่สลองนอก

20,095

4,245

15,850

15,850 สมาชิกผู้รับประโยชน์
ทั้งหมด 1,250 คน 13
หมูบ่ า้ นจากสมาชิกองค์กร
สวัสดิการชุมชน/ต.แม่
สลองนอก จานวนทั้งหมด
50 คน
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ที่

โครงการ

15 โครงการสวัสดิการกินได้และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

องค์กร
เครือข่ายองค์กรสวัสดิการ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 723/2553)

ชุมชนจังหวัดเชียงราย

16 โครงการฝึกอาชีพกองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตาบลเชียงเคีย่ น

ทั้งโครงการ
33,060

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

6,460

เสนอขอ
26,600

อนุมตั ิ

ระยะเวลา

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

26,600 เคือข่ายระดับอาเภอป่า

สุขภาพอนามัย

ดาเนินงาน
พ.ค. - ก.ค. 62

การทางานรายได้

พ.ค. - ก.ค. 62

การทางานรายได้

พ.ค. - มิ.ย. 62

การศึกษา

พ.ค. - มิ.ย. 62

บริการสังคม

พ.ค. - ก.ค. 62

นันทการ

เม.ย. -มิ.ย. 62

สุขภาพอนามัย

มี.ค.- ก.ย. 62

แผนพัฒนาสวัสดิการ

แดด จานวน 100 คน
29,900

3,000

26,900

26,900 สมาชิกหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ

ตาบลเชียงเคีย่ น

กลุ่มเด็ก/เยาวชน กลุ่ม

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 728/2553)

บุคคลทั่วไป กลุ่มผู้ด้อย
โอกาส จานวน 120 คน

17 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลบ้านด้าย

สวัสดิการชุมชนท้องถิน่

26,600

5,000

21,600

21,600 กลุ่มผู้สูงอายุ 20 คน

บ้านด้าย

กลุ่มเด็ก/เยาวชน 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 217/2555)

กลุ่มบุคคลทั่วไป 55 คน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 5 คน

18 โครงการการพัฒนาทาความเข้าใจระบบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต. หนองป่าก่อ

สวัสดิการท้องถิน่ ตาบล

30,900

9,300

21,600

21,600 กลุ่มผู้สูงอายุ 20 คน

หนองป่าก่อ

กลุ่มเด็ก/เยาวชน 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 782/2553)

กลุ่มบุคคลทั่วไป 60 คน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 10 คน

19 โครงการมาตรฐานแห่งเรียนรู้วิถชี มุ ชน คนไม่ทิ้งกัน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 728/2553)

รวม 19 โครงการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

32,100

3,000

29,100

29,100 กลุ่มองค์กรสวัสดิการชุมชน

ตาบลป่าสัก

19 องค์กร

ตาบลป่าสัก 90 คน

479,115

78,405

-

-

400,710

400,710

จังหวัดเชียงใหม่
เชิงประเด็น
1

สูงวัยถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาสู่คนรุ่นใหม่

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4428)

สะเมิงใต้

40,810

40,810

40,810 เด็กนักเรียนในพื้นที่ตาบล
สะเมิงใต้ 40 คน
แกนนาอาสาสสมัคร
10 คน รวม 50 คน

2

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น

ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวติ ใน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2904)

ชุมชนมัสยิดอัสสาอาดะฮ์

53,000

3,000

50,000

50,000 เด็กและเยาวชนในตาบล
ดป่งน้าร้อน 45 คน
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ที่
3

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

75,000

เสนอขอ
75,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

ค่ายครอบครัวอบอุน่ ไร้ความรุนแรง

กองทุนคล๊นกิ ครอบครัว

75,000 ครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4419 )

และสวัสดิการเติมเต็ม

ความรุนแรง ครอบครัวผู้

ชีวติ ตาบล

ด้อยโอกาสในเขตองค์การบริหาร

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

นันทนาการ

ดาเนินงาน
พ.ค. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย

ก.พ. - ส.ค. 62

สุขภาพอนามัย

มี.ค. - ส.ค. 62

บริการสังคม

พ.ค. - ก.ย. 62

นันทนาการ

มี.ค. - ส.ค. 62

สุขภาพอนามัย

พ.ค. - ก.ค. 62

นันทนาการ

เม.ย. -ส.ค. 62

การทางานรายได้

พ.ค. - ก.ย. 62

ส่วนตาบลข่วงเปา 40 คน
คณะกรรมการฯแกนนาชุมชน

10 คน รวมทั้งหมด 50 คน
4

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วยั สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุเทสบาล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3172)

ตาบลมหาสันทาน

ส่งเสิมสุขภาพทันตกรรมแก่ผู้สงู อายุตาบลดอนแก้ว

ชมมรมผู้สุงอายุตาบล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5380)

ดอนแก้ว

เสริมสร้างความเข้มแข้งและลดความรุนแรง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ในครอบครัวตาบลท่าผา

เทศบาลตาบลท่าผา

29,300

3,000

26,300

26,300 ประชาชนทั่วไปที่อายุ 55-59 ปี
ในพืน้ ที่เทศบาลตาบลสันมหา

พล จานวน 60 คน
5
6

30,300

30,300

30,300 สมาชิกชมรมผู้สงู อายุตาบล
ดอนแก้ว รวมทัง้ สิ้น 100คน

40,370

2,120

38,250

38,250 กลุ่มครอบครัวเปาะบาง
ผู้สงู อายุและผู้พกิ าร 50 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 110/2559)

ผู้นาชุมชน และประชาชนทัว่ ไป

30 คน คณะกรรมการกองทุน

20 คน รวม 100 คน
7

8

เสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงในครอบครัว

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 208/2554)

ตาบลยุหว่า

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุหนองหอย

35,000

5,000

30,000

30,000 สมาชิกกองทุน และประชาชน
ทั่วไปในพืน้ ที่ จานวน 100 คน

57,300

57,300

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4668)

57,300 ผู้สูงอายุ 30 คน เด็กและเยาวชน
10 คน ผู้ดูแลผู้งอายุและคนใน

ครอบครัว 20 คน รวม 50 คน

9

อบรมเชิงปฏิบัติ "เปลี่ยน...ชีวิต" Change for life

ประสานกิจนานาชาติ

98,000

5,000

3,000

90,000

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2553)

90,000 เด็กและเนาวชนกลุ่มเสี่ยง
อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด
อ.เมืองเชียงใหม่ รวม 130 คน

10 ปราชญ์ชาวบ้านสอนลูกหลานสร้างงานชุมชน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 049/2561)

กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตาบลจอมทอง

50,000

10,000

40,000

40,000 ประชาชนในชุใชนเทศาบล
จอมทอง110 หมูบ่ า้ นๆละ
5 ครั้ง รวม 300 คน
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ที่

โครงการ

11 ค่ายสร้างสรรค์เพี่อเด้กและเยาวชนตาบลหนองหอย
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2558)

องค์กร
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

48,700

เสนอขอ
48,700

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

48,700 เด็กและเยาวชนตาบลหนอง

ชุมชนตาบลหนองหอย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

นันทนาการ

ดาเนินงาน
พ.ค.- ส.ค. 62

สุขภาพอนามัย

ก.ค. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย

มิ.ย. -ส.ค. 62

การศึกษา

ก.ค. - ก.ย. 62

การศึกษา

ก.ค. - ก.ย. 62

การทางานรายได้

ก.ค. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย

มิ..ย. - ส.ค. 62

หอย 30 คน คณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ 10 คน

12 พัฒนาศักยภาพและทักษะชีวติ แก่ผู้สูงอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5197)

โรงเรียนผู้สูงอายุตาบล

79,200

79,200

79,200 ผู้สูงอายุในตาบลสันทราย

สันทราย

จานวน 200 คน
พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะ
ทางาน 20 คน รวม 220 คน

13 เตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วยั ผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุบา้ นห้วยบง

49,300

3,000

46,300

46,300 กลุ่มผู้ที่จะเข้าสู่วยั ผู้สูงอายุ

ประจาปีงบประมาณ 2562

จานวน 40 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4761)
14 เพิ่มสักยภาพผู้สูงอายุเพื่อถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0126/2551)
15 สืบสานภุมิปัญญา ตาบลสง่าบ้าน อาเภอดอยสะเก็ด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 592/2554)
16 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง
(ปัน้ ผางประทีป/ปัม๊ พระผง) ให้กบั ลูกหลานตาบลสันกลาง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

46,468

15,000

31,468

31,468 ผู้สูงอายุ 13 หมู่บ้าน 65 คน

ตาบลแม่นะ
กองทุนสวัสดิการชุมชน

กลุ่มเยาวชนนักเรียน 35 คน

41,468

5,000

5,000

31,468

31,468 ผู้สูงอายุ จานวน 60 คน

31,468

31,468 เด็กเยาวชน 50 คน

เทศบาลตาบลสง่าบ้าน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

31,468

ตาบลสันกลาง

สตรีแม่บา้ น 40 คน และ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 307/2558)

17 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วยั ผู้สุงอายุ

ผู้สูงอายุ 40 คน รวม 130 คน

กลุ่มผู้สงุ อายุตาบลท่าศาลา

31,968

31,968

31,968 คนทุกช่วงวัยและเคือข่าย

ประจาปีงบประมาณ 2562

50 คน ผู้สูงอายุ 100 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4424)

รวม 17 โครงการ

17 องค์กร

837,652

36,120

-

23,000

778,532

778,532
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับกฎหมาย/สิทธิประโยชน์

องค์การบริหารส่วนตาบล

ของผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

มะขามหลวง

รวม 1 โครงการ

1 องค์กร

31,468

31,468

31,468 ผู้สูงอายุ 112 คน

ยุติธรรม

ก.ค. -ก.ย. 62

บริการสังคม

ส.ค. 62

บริการสังคม

ก.ค. - ส.ค. 62

การทางานรายได้

ก.ค. - ก.ย. 62

การทางานรายได้

ก.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

ก.ค. - ส.ค. 62

บริการสังคม

ก.ค. 62

การทางาน/รายได้

มิ.ย. - ก.ค. 62

กลุ่มผู้นาหมูบ่ า้ น 8 คน

31,468

-

-

-

31,468

31,468

100,680

100,680 แกนนาคณะกรรมการศูนย์

จังหวัดตาก
เชิงพื้นที่
1

2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารถอดบทเรียนเครือข่ายจิตอาสา

ศูนย์พัฒนาราษฎรบน

ศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก

พื้นที่สูง จังหวัดตาก

โครงการฝึกอบรมให้ความรุ้เด็กและเยาวชน

สานักงานเทศบาลเมืองตาก

131,180

30,500

เครือข่าย 90 คน
20,500

5,000

15,500

จิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน
3

โครงการส่งเสริมอาชีพทาขนมไทย

คนพิการ 40 คน
องค์การบริหารส่วนตาบล

26,000

6,000

โมโกร
4

5

15,500 เด็กและเยาวชน 80 คน

โครงการฝึกอาชีพผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

องค์การบริหารส่วนตาบล

ประจาปี2562

โป่งแดง

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างอาสาสมัคร

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม

พัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์

และความมัน่ คงของมนุษย์

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4095)

จังหวัดตาก (อพม.)

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความ

สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก

82,235

20,000

20,000

คนพิการ 40 คน

62,235

62,235 ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ สตรี

-

106,600

20,000 เยาวชน สตรี ผู้สุงอายุ

-

106,600

เด็กและเยาวชน 100 คน

106,600 เครือข่ายจิตอาสาที่มีความ
ประสงค์เป็นอาสาสมัคร
อพม. 60 คน

6

70,000

70,000

สามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่

70,000 เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ 60 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4585)
7

โครงการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารตามแนวทาง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตาบลโมดกร

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 504/2547)

32,735

32,735

32,735 ประชาชนทั่วไป 1100 คน
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ที่
8

9

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

กลุม่ เป้าหมาย

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 105/2560 )

สังคมบนพื้นที่สุงปูเป้

ชาวบ้านทั่วไป 150 คน

สวัสดิการ

รวม 200 คน

ศุนย์ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 104/2560)

บ้านร่มเกล้าสหมิตร

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการชุมชนจิตอาสา

ศูนย์ส่งเสริมการจัด

ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านห้วยปลาหลด

24,200

52,500

อนุมตั ิ

ศูนย์ส่งเสริมการจัด

อะโวคาโดบ้านร่มไม้เกล่าสหมิตร

1,000

เสนอขอ

โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนา

โครงการอบรมให้ความรู้การติดตา เสียบยอดต้น

53,500

งบขององค์กร

2,000

22,200

52,500 กลุ่มจิตอาสา 50 คน

22,200 กลุ่มสมาชิกเครือข่าย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

ดาเนินงาน
ก.ค. - ส.ค. 62

การทางาน/รายได้

ก.ค. 62

50 คน

33,700

2,700

31,000

31,000 ประชาชนจิตอาสา 50 คน

บริการสังคม

ก.ค. 62

55,400

1,000

54,400

54,400 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายและ

บริการสังคม

ก.ค. 62

47,400

2,400

45,000

45,000 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายและ

บริการสังคม

ก.ค.62

บริการสังคม

ก.ค. 62

บริการสังคม

ก.ค. 62

บริการสังคม

ก.ค. - ก.ย. 62

สวัสดิการสังคม

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 105/2560)
11 โครงการจิตอาสาร่วมใจพัมนาหมูบ่ า้ นให้สะอาด
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 102/2560)
12 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและพัฒนา
แหล่งน้าประจาหมูบ่ า้ นห้วยปูแกง

ศูนย์สง่ เสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมบนพื้นที่สูงหม่องวา
ศูนย์การส่งเสริมการจัด

ประชาชนในหมู่บา้ น 150 คน

สวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 103/2560)
13 โครงการจิตอาสาร่วมขุดใจลอกลาห้วย บ้านพะเด๊ะ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน: ยังไม่มีเลขทีร่ ับรององค์กร )

14 โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตาก

ประชาชนในหมู่บา้ น 300 คน

บ้านห้วยปูแกง
ศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

แยกวันละ 100 คน
17,900

1,000

16,900

16,900 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายและ

สังคมบนพืน้ ที่สูง บ้านพะเด๊ะ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ประชาชนในหมู่บา้ น 100 คน

27,900

27,900

27,900 สมาชิกกองทุนฯ และผู้

เทศบาลเมืองตาก

สนใจ 60 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน) 049/2557)
15 โครงการอบรมสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ด้วยความห่วงใยจาก อพม. น้อย

กองทุนสวัสดิการชุมชน

25,000

7,650

17,350

17,350 เด็ก เยาวชน อาสาสมัคร

ตาบลท่าสายลวด

85 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 051/2557) )

รวม

15 โครงการ

15 องค์กร

754,250

79,250

-

-

675,000

675,000
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดนครสวรรค์
เชิงพื้นที่
1

โครงการ ๕ รู้ (รู้กิน รู้ใช้ รู้การออม รู้รักษา

ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

สุขภาพ รู้การหารายได้)

ชุมชนตาบลอ่างทอง

78,200

78,200

78,200 สมาชิกศูนย์พัฒนาฯ

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

การทางานรายได้

พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

นันทนาการ

พ.ค.-ก.ย.62

การทางานรายได้

พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

10 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5023)

ผู้สูงอายุ 30 คน
สตรี 20 คน
เด็ก 65 คน
ประชาชนที่สนใจ30คน
รวมทั้งหมด 155 คน

2

โครงการ "แปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ"

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4295)

เมืองตาคลี

34,305

1,500

32,805

32,805 1.สมาชิกชมรมฯ 20 คน
และผู้สูงอายุ 20 คน
2.ประชาชนที่สนใจ 20 คน
รวมทั้งหมด 60 คน

3

โครงการส่งเสริมการทางานร่วมกันของเครือข่าย

ชมรมผู้สูงอายุตาบลระฆัง

60,160

60,160

60,160 1.สมาชิกชมรมฯและผู้สูง

ชมรมผู้สูงอายุตาบลระฆัง

อายุที่สน 10 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5244)

2.เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ 10 คน

3.แกนนาผู้สูงอายุในชมรม
129 คน
4

โครงการกลองยาวเพื่อสุขภาพสืบสานวัฒนธรรม

ชมรมผู้สูงอายุตาบลพุ

ตาบลพุนกยูง

นกยูง

39,950

900

39,050

39,050 ผู้สูงอายุในชมรม 30 คน
บุคคลทั่วไป 5 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4296)

เยาวชน 15 คน
รวมทั้งหมด 50 คน

5
6

โครงการพุนกยูงเมืองน่าอยู่ มัน่ คง ยัง่ ยืน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 189/2555)

ตาบลพุนกยูง

โครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุและ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

คนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง

เทศบาลตาบลบางประมุง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0138/2551)

41,400

1,000

40,400

40,400 สมาชิกกองทุนฯ และ
ประชาชนทั่วไปรวม 50 คน

19,800

1,800

18,000

18,000 1.คณะกรรมการกองทุนฯ 5 คน
2.ผู้สูงอายุจิตอาสา16คน
3.อาสาสมัครสาธารณสุข 16 คน

4.จนท.เทศบาล 3 คน
5.ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 66 คน
6.คนพิการติดเตียง 2คน
รวมทั้งหมด 108 คน
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ที่
7

โครงการ

องค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเตรียม

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุทมี่ ีคุณภาพของสังคม

ตาบลเนินศาลา

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

55,370

4,900

เสนอขอ
50,470

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

50,470 ผู้สูงอายุ 50 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

ดาเนินงาน
พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

ม.ค. - ก.ย. 62

เครือข่ายผู้สูงอายุ/ศพอส.

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 049/2559)

กรรมการ แกนนาระดับ
หมูบ่ า้ น 20 คน
เด็กเยาวชน 30 คน

8

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตาบลหาดสูง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 023/2558)

ตาบลหาดสูง

39,810

1,200

38,610

38,610 นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หาดสูง ป.1-ม.3
จานวน 52 คน

9

โครงการชุชนใส่ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

และผู้ปว่ ยติดเตียงตาบลจันเสน

ตาบลจันเสน

40,000

8,000

10,000

22,000

22,000 1.ผู้สูงอายุ 75 คน
2.ผู้พิการ 23 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 843/2553)

3.ผู้ดูแล 22 คน
รวมทั้งหมด 120 คน

10 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรม-

กองทุนสวัสดิการชุมชน

119,950

31,800

88,150

88,150 1.คณะกรรมการกองทุน

การกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองกรด เพือ่ การ

ตาบลหนองกรด อาเภอ

15 คน

จัดสวัสดิการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัด

2.สมาชิกกองทุนฯ 50 คน

รับผิดชอบต่อชุมชนตาบลหนองกรด อาเภอเมือง

นครสวรรค์

3.เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง/

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แกนนาองค์กรเครือข่าย

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 075/2561)

กองทุนและคณะกรรมการ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
สวัสดิการชุมชนฯ(ภาคประชาชน) 10 คน

รวม 10 โครงการ

10 องค์กร

528,945

45,000

-

16,100

467,845

467,845

จังหวัดน่าน
เชิงประเด็น
1

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจา

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม

ครอบครัว (อสค.) เพื่อดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาส

และความมัน่ คงขงมนุษย์

75,500

75,500

75,500 จานวน 80 คน ประกอบด้วย
อาสาสมัครประจาครอบครัว

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2654)

จังหวัดน่าน (อพม.น่าน)

65 คน อาสาสมัครดูแลผู้สูง

อายุที่มีภาวะพึ่งพิง 15 คน

รวม 1 โครงการ

1 องค์กร

75,500

-

-

-

75,500

75,500

75
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการสืบสานภูมิปญ
ั ญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

เพื่อพัฒนาสู่การจัดตัง้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

วัดโป่งคา

25,250

25,250

25,250 คนในอาเภอสันติสุข

การทางาน/รายได้

ม.ค. - .ค. 62

สุขภาพอนามัย

ก.พ. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย

มิ.ย. - ก.ย. 62

นันทนาการ

ส.ค. - ก.ย.62

การทางาน/รายได้

เม.ย. - ส.ค. 62

การทางาน/รายได้

มี.ค. - มิ.ย. 62

จานวน 50 คน

สมุนไพรได้อย่างยัง่ ยืน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0187/2551)
2

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ สมาชิกชมรมรักษ์

ชมรมรักษ์สมุนไพรอาเภอ

สมุนไพร อาเภอทุ่งช้าง

ทุ่งช้าง

49,970

49,970

49,970 สมาชิกชมรมรักษ์สมุนไพร
อาเภอทุ่งช้าง 80 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 279/2554)
3

โครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุอาเภอเชียง

อาเภอเชียงกลาง

กลาง จังหวัดน่าน

74,000

74,000

74,000 ผู้สูงอายุ อสม. คณะ
กรรมการ จานวน 600คน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 445/2555)
4

โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา

สาขาสภาผู้สูงอายุแห่ง

235,855

7,100

228,755

228,755 เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และ

ผู้สูงอายุจังหวัดน่าน

ประเทศไทยประจา

บุคคลที่สนใจ 537 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 007/2551)

จังหวดน่าน

ปราชญ์ชาวบ้าน 16 คน
คระกรรมการชมรมผู้สูงอายุ

15 คน ผู้สูงอายุและผู้ที่
เกีย่ วข้อง 29 คน
รวมทั้งสิ้น 597 คน

รวม 4 โครงการ

4 องค์กร

385,075

7,100

-

-

377,975

377,975

จังหวัดพิจิตร
เชิงพื้นที่
1

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพในชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(หลักสูตรการทากระเป๋าผ้าด้นมือ)

ตาบลหนองปล้อง

46,905

46,905

47,805 กลุ่มแม่บา้ น 10 และ
ประชาชนทั่วไป 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขที่ 612/2555)
2

ส่งเสริมการเรียนรู้การล้างแอร์เพื่อเพิ่มรายได้
(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขที่ 236/2558)

ชรมผู้สูงอายุตาบลวังกรด

17,800

17,800

18,700 ผู้สูงอายุ หมู่1-6 ในตาบล
วังกรด จานวน 100 คน
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ที่
3

4

5

โครงการ

องค์กร

ถักทอสายใยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นกล้าตาบลไผ่หลวง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขที่ 538/2555)

ตาบลไผ่หลวง

สานใบลานและถักกระเป๋าเชือกกระสอบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน เลขที่ 538/2555)

ตาบลไผ่หลวง

ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ให้กับกลุ่มสตรี

เทศบาลตาบลหนองปล้อง

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

36,000

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
36,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

34,805 เด็กและเยาวชน 30 และผู้

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

การทางาน/รายได้

ดาเนินงาน
เม.ย. - พ.ค. 62

การทางาน/รายได้

เม.ย. - พ.ค. 62

การทางาน/รายได้

เม.ย. - ส.ค. 62

การศึกษา

เม.ย.- ส.ค. 62

บริการสังคม

พ.ค. - ส.ค. 62

ปกครอง 30 คน
23,580

23,580

23,060 ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขนึ้ ไป
จานวน 36 คน

27,070

6,000

21,070

ตาบลหนองปล้อง ประจาปีงบประมาณ 2562

21,070 กลุ่มสตรีในพื้นที่ตาบลหนอง
ปล้อง จานวน 20 คน

(หลักสูตรการบุผ้ากระเป๋าผักตบชวา)
6

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยตาบลคลอง

องค์การบริหารส่วนตาบล

คูณ ประจาปีงบประมาณ 2562

คลองคูณ

43,906

3,000

40,906

35,656 เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 45 คน
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองคูณ

7

การขับเคลื่อนฐานข้อมูลด้านสังคมและพืน้ ทีต่ ้นแบบการ

สนง.พัฒนาสังคมและความ

จัดสวัสดิการสังคม (Social Smart City)

มั่นคงของมนุษย์จงั หวัดพิจติ ร

61,060

61,060

52,560 คณะทางานผู้แทนเด็กและ
เยาวชน 1 คน คนพิการ1คน

สตรี 1 คน อพม. 1 คน
ครอบครัว 1 คน ผู้สูงอายุ2คน
พระ 1 คน เครือข่ายราชการ

5 คน ผู้นาชุมชน 30 คน
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง 7คน
8

ฝึกอบรมปลูกพืขไร้ดิน "ไฮโดรโพนิกส์"

เทศบาลตาบลหัวดง

21,167

1,897

19,270

19,970 ประชาชนทั่วไป จานวน 80 คน

การทางาน/รายได้

พ.ค. - ก.ย. 62

9

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่วน

42,508

19,900

22,608

25,608 ผู้สูงอายุ 40 คน ผู้พิการ 5 คน การาทงาน/รายได้

พ.ค. - ก.ค. 62

หลักสูตรทากระเป่าจากผักตบชวา

ตาบลปากทาง

และผู้ด้อยโอกาส 5 คน
รวม 50 คน

10 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด

ศูนย์อานวยการป้องกัน

156,156

156,156

156,156 กลุ่มเด็กและเยาวชน ในสถาน

และปราบปรามยาเสพติด

ศึกษาขยายโอกาสพื้นที่ที่

(สนง.ปลัดจังหวัดพิจิตร)

จังหวัดพิจิตร 3240 คน

การศึกษา

พ.ค. - ก.ย. 62
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ที่

โครงการ

11 จิตอาสาพัฒนาสังคม ไปเยีย่ ม ไปให้ไ ไปหา

องค์กร
สานักงานพระพุทธศาสนา

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

119,400

เสนอขอ
119,400

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

111,900 เด็ก เยาวชน 50 คน และ

จังหวัดพิจิตร

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

ดาเนินงาน
พ.ค. - ก.ย. 62

การทางาน/รายได้

มิ.ย. 62

การทางาน/รายได้

พ.ค. - ก.ค. 62

การทางาน/รายได้

พ.ค. - ก.ค. 62

บริการสังคม

พ.ค. - ส.ค. 62

การศึกษา

ก.ค. - ก.ย. 62

ประชาชนจิตอาสา
เจ้าหน้าที่ 10 คน

12 การฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตาบลห้วยเกตุ
หลักสูตร "ขนมไทย และตะกร้ามัดเชือกฟาง"

กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน

47,400

47,400

55,800 ผู้สูงอายุ 20 คน และ

บ้านงิ้วราย

ประชาชน 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0078/2553)
13 ฝึกอบรมเพ้นท์ผ้าบาติก

องค์การบริหารส่วนตาบล

11,600

2,000

9,600

13,200 ผู้สูงอายุจานวน 20 คน สตรี

วังกรด
14 ส่งเสริอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
หลักสูตร "การทากระเป๋าผ้าจากผักตบชวา"
15 เสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

รวม

15 โครงการ

และแม่บ้าน จานวน 30 คน

องค์การบริหารส่วน

42,508

19,000

23,508

25,460 ผู้สงู อายุ 40 คน และผู้ดอ้ ย

ตาบลโพทะเล
สนง.พัฒนาสังคมและ

โอกาส 10 คน
33,250

33,250

33,250 คณะทางาน 15 คน ครูผู้

ความมัน่ คงของมนุษย์

ดูแลศูนย์เด็กเล็ก 24 คน

จังหวัดพิจิตร

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5 คน

14 องค์กร

730,310

51,797

-

-

678,513

675,000

จังหวัดพิษณุโลก
เชิงประเด็น
1

ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล

สานักงานศึกษาธิการ

1-3):กรณ๊การพัฒนาสมอง EF ด้านวินยั เชิงบอก

จังหวัดพิษณุโลก

สาหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง

153,300

153,300

137,900 1. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
2. ครูสอนในสถานศึกษา ทุก

หน่วยงานที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัย จานวน 50 คน
3. ผู้ปกครองนักเรียน ทีเ่ รียน
อยู่ในสถานศึกษาทีเ่ ปิดสอน

ระดับปฐมวัย 50 คน
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ที่

โครงการ

องค์กร

2

รวมพลังสร้างเยาวชนคนดีเมืองพิษณุโลก

สมาคมสตรีศรีสองแคว

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0941)

จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

181,050

เสนอขอ
181,050

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

169,300 เป้าหมายหลัก ตัวแทนนักเรียน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

ดาเนินงาน
มิ.ย. - ก.ย. 62

บริการสังคม

กค. 62

บริการสังคม

มิ.ย. - ก.ย. 62

ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก
เขต1 จานวน 10 โรงเรียนๆ

ละ 5 คน รวม 50 คน
เป้าหมายรอง ครูทไี่ ด้รับมอบ

หมายโรงเรียนละ 1 คน
แกนนาสตรี จานวน
10 คน รวม 20 คน
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ
นักวิชาการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา
สาธารณสุข ภาคประชาสังคม
สภาเด็กและเยาวชน และศูนย์
พัฒนาครอบครัวตาบล จานวน
30 คน รวมผู้เข้าร่วม 100 คน

3

สื่อสารเพื่อคนสามวัย ใส่ใจรักครอบครัว

สานักข่าวเด็กและเยาวชน 9

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4315)

จังหวัดภูมิภาคเหนือตอนล่าง

74,700

74,700

74,070 ตัวแทนจากชุมชนเยาวชนและ
ครบครัวสามวัย 60 คน
ทีมวิทยากรและวิทยากร
กระบวนการ 10 คน

4

อพม. จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดสวัสดิการแก่

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

162,250

162,250

152,730 อพม. ตาบลละ 2 คน 93

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สังคมและความมัน่ คง

ตาบล รวม 186 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5313)

ของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการชมรมฯ/
ที่ปรึกษา/ผู้สังเกตุการณ์
14 คน

รวม 4 โครงการ

4 องค์ร

571,300

-

-

-

571,300

534,000

79

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการป้องกันและเสริมสร้างทักษะช่วยเหลือ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ผู้เสี่ยงภัยทางน้า

เทศบาลตาบลบึงระมาณ

39,300

39,300

38,800 เป้าหมายหลัก สมาขิกกองทุน

สุขภาพอนามัย

พ.ค. - มิ.ย. 62

บริการสังคม

ก.ค. - ก.ย. 62

การทางาน/รยได้

มิ.ย. - ส.ค. 62

บริการสังคม

มี.ค. - ก.ย. 62

การศึกษา

พ.ค. - มิ.ย. 62

สวัสดิการฯหมูท่ ี่ 6 และ7

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 400/2557)

จานวน 100 ราย
เป้าหมายรอง แกนนาสุขภาพ

เทศบาลฯ ผู้นาท้องที่ ผู้นา
ท้องถิน่ จานวน 100 ราย
2

โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนตาบล

กองทุนสสวัสดิการชุมชน

หนองแขมแบบมีส่วนร่วม

ตาบลหนองแขม

100,500

100,500

67,500 แกนนากลุ่มองค์กรเครือข่าย
และสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 107/2553)

ชุมชน ประชาชนทั้ง 10
หมูบ่ า้ น ใน ต.หนองแขม
จานวน 250 คน

3

กิจกรรมสามวัยอนุรักษ์ภมู ิปญ
ั ญาท้องถิน่

ชมรมจิตอาสาราชประชา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3705)

สมาสัยเทศบาลตาบลวงฆ้อง

30,000

30,000

30,000 1. เด็กและเยาวชน
จานวน 350 ราย
2. ผู้ปกครอง/ผู้สูงอายุ/
ปราชญ์ชุมชน จานวน
130 รวมจานวน 480 ราย

4

สุขภาวะผู้สูงวัยของคนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน0026/2552)

เทศบาลนครพิษณุโลก

49,700

49,700

49,700 ผู้สูงวัยและผู้สนใจทั่วไปใน
64 ชุมชน รวมจานวน
130 คน

รวม

4 โครงการ

4 องค์กร

219,500

-

-

-

219,500

186,000

จังหวัดเพชรบูรณ์
เชิงประเด็น
หนุม่ สาวสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน จังหวัดเพชรบูรณ์

สานักงานสาธารณสุข

Phetchabun young Smart ASEAN (PYSA)

จังหวัดเพชรบูรณ์

163,350

163,350

163,350 เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เพือ่

พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่
อาเซียน รวมทัง้ สิ้น 330 คน

รวม 1 โครงการ

1 องค์กร

163,350

-

-

-

163,350

163,350
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาผู้นาขับเคลื่อนสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ชุมชนแบบยัง่ ยืน

ตาบลหนองไผ่

46,600

46,600

46,600 ผู้นาท้องที่ 38 คน

บริการสังคม

เม.ย. - มิ.ย. 62

การทางาน/รายได้

พ.ค. -ก.ค. 62

การศึกษา

ส.ค. - ต.ค. 62

การศึกษา

สค. 62

การทางาน/รายได้

พ.ค. - ก.ค. 62

บริการสังคม

พ.ค.-ส.ค.62

ผู้แทนสมาชิกกองทุน 99

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 136/2557)

คน คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลหนองไผ่
15 คน สภาเยาวชนเทสบาล

ตาบลหนอง ไผ่ 10 คน
2

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตาบลต้นแบบ

กองทุนสวัสดิการออมบุญ

พัฒนาชุมชนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้

ตาบลประดูง่ าม

132,755

132,755

132,755 คณะกรรมการและสามาชิก
สวัสดิการออมบุญตาบลประดู่

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 306/2555)

งาม โดยอาศัยความสมัครใจ

จานวน 200 คน
3
4

5

สร้างภูมิคมุ้ กันให้กับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การโลกสีเขียวจังหวัด

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3795 )

เพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. รุ่นใหม่ใส่ใจ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม

ชุมชนให้อยูด่ ีมีสุข

และความมัน่ คงของมนุษย์

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2636)

(อพม.) จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝึกอบรมอาชีพการทอผ้าเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

ของสมาชิกในครอบครัว

ชุมชนตาบลสักหลง

41,000

1,000

40,000

40,000 ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
100 คน

210,945

210,945

210,945 อพม. รุ่นที1่ 100 คน
อพม. รุ่นที2่ 100 คน

126,350

126,350

126,350 ประชาชนในพื้นที่ตาบล
สักหลง จานวน 40 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5161)

รวม

5 โครงการ

5 องค์กร

557,650

1,000

-

-

556,650

556,650

จังหวัดแพร่
เชิงประเด็น
1

โครงการครอบครัวยุคใหม่หวั ใจคุณธรรม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูง

การประยุกต์ใช้หลักพุทธะรรมกับภูมิปญ
ั ญา

อายุไทรฟัก

183,200

16,600

166,600

166,600 ครอบครัวใน 8 อาเภอ
จานวน 12 รุ่น ๆ ละ

พื้นบ้านในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ

50 คน รวม 600 คน

ครอบครัวและชุมชนในจังหวัดแพร่
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1674)

รวม 1 โครงการ

1 องค์กร

183,200

16,600

-

-

166,600

166,600
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแพร่และ

สมาคมผู้ปกครองและครู

กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียน

โรงเรียนนารีรัตน์

110,000

33,500

76,500

76,500 กลุ่มสตรีแม่บา้ น 50 คน

53,800

15,000

38,800

38,800 ประชาชน 130 คน

การทางาน/รายได้

พ.ค.62

บริการสังคม

พ.ค.62

สุขภาพอนามัย

มิ.ย.-ก.ค.62

การทางาน/รายได้

มิ.ย.62

นารีรัตน์จังหวัดแพร่
(องค์กรสาธารณะประโยชน์ 0828)
2

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

แกนนากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่

เทศบาลเมืองแพะร่

แกนนากองทุนฯ 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 003/2559)
3

โครงการ"เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลโรคเอดส์

รวมทั้งหมด 150 คน
เทสบาลตาบลแม่ลานนา

54,900

5,600

49,300

ประจาปีงบประมาณ 2562"

49,300 เยาวชนและนักเรียนใน
พื้นที่ ทต.แม่ลานนา
จานวน 280 คน

4

5

6

โครงการฝึกอบรมที่นอนประดิษฐ์ลูกโป่งป้องกัน

เทศบาลตาบลห้วยหม้าย

50,000

5,000

45,000

สตรี 10 คน

ผู้ปว่ ยติดเตียง

รวมทั้งหมด 20 คน

โครงการรากระบองเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 327/2555)

เทศบาลตาบลป่าแดง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหัวเมือง

ตาบลหัวเมือง

31,100

3,000

28,100

28,100 ผู้สูงอายุ 100 คน

นันทนาการ

พ.ค.62

23,800

4,800

19,000

19,000 คณะกรรมการ ที่ปรึกษา

บริการสังคม

พ.ค.62

การทางาน/รายได้

พ.ค.62

บริการสังคม

มิย. 62

กองทุนฯ และแกนนา

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 038/2558)
7

45,000 อสม. 10 คน

แผลกดทับสาหรับผู้มีปญ
ั หาสุขภาพร่างกายและ

โครงการสืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

ชุมชน 65 คน
เทศบาลตาบลสวนเขือ่ น

33,730

10,000

23,730

อบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

23,730 ผู้สูงอายุ 107 คน
คนพิการ 15 คน
รวม 123 คน

8

โครงการส่งเสริมการนาแก๊วชีวมวลบรรจุถังใช้กับ
เครื่องสูบน้าในภาคการเกษตรและในครัวเรือน

อบต. เตาปูน

30,360

2,760

27,600

27,600 กลุ่มครัวเรือน (ครอบครัว)
30 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
9

โครงการ
โครงการสร้างต้นแบบวิถีสุขภาพแบบองค์รวม

องค์กร
อบต.เตาปูน

ทั้งโครงการ
79,300

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

30,000

เสนอขอ
49,300

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

49,300 ผู้ด้อยโอกาส 30 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

สุขภาพอนามัย

ดาเนินงาน
พ.ค.62

สุขภาพอนามัย

มิย. 62

การทางาน/รายได้

พค. 62

การทางาน/รายได้

พค. 62

นันทนาการ

พ.ค.-มิ.ย.62

บริการสังคม

พ.ค.-มิ.ย.62

ผู้สูงอายุ 30 คน
ประชาชนทั่วไป 40 คน
รวม100 คน
10 โครงการกลุ่มผู้รักสุขภาพ ร่วมกับผู้สูงอายุ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5068)
11 โครงการสร้างโอกาสคนพิการสู่สายอาชีพ

ชมรมข้าราชการบานาญ

33,000

3,000

30,000

30,000 ผู้สูงอายุ .30 คน

51,920

4,750

47,170

47,170 บุคลากรขององค์กร

ตาบลห้วยหม้าย
ศูนย์ศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดแพร่

1.คณะครูศูนย์การศึกษาฯ
5 คน
2.พี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 คน
คนพิการ จานวน 10 คน
ผู้ปกครอง 5 คน
รวมทั้งหมด 25 คน

12 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

อบต.เหมืองหม้อ

81,290

7,390

633,200

124,800

73,900

73,900 ผู้สูงอายุ 110 คน

อาชีพผู้สูงอายุ ตาบลเหมืองหม้อ

รวม 12 โครงการ

11 องค์กร

-

-

508,400

508,400

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เชิงประเด็น
1

โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคน

กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูง

ทุกช่วงวัยในพื้นที่ตาบลผาบ่อง

อายุที่บา้ นตาบลผาบ่อง

154,400

154,400

154,400 เด็กและเยาวชน 10 คน
สตรี 20 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1291)

ประชาชนทั่วไป(ผู้เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วยั สูงอายุ
10 คน
ผู้สูงอายุ 10 คน
อาสาสมัคร 10 คน

2

โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย

ชมรมการจัดการท่องเที่ยว

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1273)

อาเภอปางมะผ้า

63,700

63,700

62,200 1.แกนาเด็กและเยาวชน
แกนนาชุมชน และแกนนา
อาสาสมัคร 60 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
3

โครงการ

องค์กร

โครงการค่ายครอบครัวล้อมรัก ซีซั่น 2

ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1960)

ชุมชนตาบลแม่นาเติง

ทั้งโครงการ
116,600

งบขององค์กร
4,500

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
112,100

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

112,100 1.ครอบครัว 80 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

นันทนาการ

ดาเนินงาน
พค. 62

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ค.62

บริการสังคม

มิย. 62

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ค.62

บริการสังคม

พ.ค.-ส.ค.62

2.เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยง
(บุคลากรขององค์กร)
10 คน

4

โครงการเครือข่ายครอบครัว เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่

ศูนย์แสงอรุณ (บาบัดยา

ตาบลแม่นาเติง อาเภอปราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เสพติด โดยพระกิตติคุณ)

165,990

165,990

144,900 ครอบครัว 40 ครอบครัว
จานวน 80 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1271)
5

โครงการพลังเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน

95,920

95,920

สังคม

105,920 1.ประชาชน(ข้าราชการ/
จนท.จากภาครัฐ อปท.
จานวน 8 คน
2.แกนนา(ผู้แทนองค์กร
ภาคประชาชน7คน/ผู้แทน
องค์กรพัฒนาเอกชน 3 คน
3.อาสาสมัคร(อพม.) 3 คน
4.เจ้าหน้าที่สังกัด พม.
9 คน

งบเชิงประเด็นเพิ่มเติม
(เชิงประเด็นคงเหลือ 11,980 บาท
และขอเพิ่มเติมจานวน 189,720 บาท)
6

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัด

ด้านสิทธิและสวัสดิการสังคม เพือ่ รองรับสถานการณ์

แม่ฮ่องสอน

124,700

124,700

118,300 1.ประชาชนวัยทางาน
จานวน 40 คน

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aaed Society)

2.ผู้นาชุมชน ตัวแทนกลุ่ม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0351)

องค์กร ชมรมหรือผู้แทน
อาสาสมัครในชุมชน
จานวน 200 คน

7

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกเพือ่ สุขภาพ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลขุนยวม ปี2562

เทศบาลตาบลขุนยวม

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 558/2557)

47,300

47,300

35,300 ประชาชนทั่วไป(ที่เป็น
สมาชิกกองทุนฯ) 100คน
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ที่
8

โครงการ

องค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ด้าน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

สวัสดิการของสมาชิก ประจาปี 2562

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

48,100

เสนอขอ
48,100

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

48,100 ประชาชนทั่วไป(ที่เป็น

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

ดาเนินงาน
มิย. 62

บริการสังคม

มิย. 62

การศึกษา

พ.ค. - ก.ย. 62

สมาชิกกองทุนฯ)

โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่สะเรียง

จานวน 200 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 057/2558)

รวม 8 โครงการ

8 องค์กร

816,710

4,500

91,145

7,645

-

-

812,210

781,220

เชิงพื้นที่
1

โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะโดย

องค์การบริหารส่วนตาบล

ชุมชนตาบลแม่กิ๊

แม่กิ๊

83,500

83,500 หมูบ่ า้ นละ 50 คน
จานวน 5 หมูบ่ า้ น ดังนี้
1. ผู้นาชุมชน หมูบ่ า้ นละ
10 คน
2. กลุ่มด้อยโอกาส หมูบ่ า้ น
ละ 10 คน
3.กลุ่มคนยากจน หมูบ่ า้ น
ละ 5 คน
4.เด็กและเยาวชน
หมูบ่ า้ นละ 5 คน
5.ผู้สูงอายุ หมูบ่ า้ นละ
10 คน
6.สตรี หมูบ่ า้ นละ 10 คน
รวม 6 กลุ่มเป้าหมาย
หมูบา้ นละ 50 คน รวม
ทั้งหมดจจานวน 250 คน

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

91,145

7,645

-

-

83,500

83,500

จังหวัดลาปาง
เชิงประเด็น
1

การอบรมเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กที่มี
ความต้องการจาป็นพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

111,050

35,150

75,900

75,900 พ่อแม่ผู้ดูแลคนพิการ
ครู 60 คน
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ที่
2

โครงการ
ครูของถิน่

องค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบล

ทั้งโครงการ
90,500

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

10,500

เสนอขอ
80,000

อนุมตั ิ

80,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการตาบล

แม่สัน

รวม 2 โครงการ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ
บริการสังคม

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.ค - ส.ค. 62

แม่สัน จานวน 70 คน

2 องค์กร

201,550

45,650

-

-

155,900

155,900

เชิงพื้นที่
1

2

ส่งเสริมอาชีพการทาหมูแดดเดียว

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 116/2560)

ตาบลสมัย

61,800

61,800

61,800 สมาชิกกองทุน จานวน 60 คน การทางาน/รายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยด้านพัฒนา

กองทุนออมบุญวันละหนึง่

อาชีพเสริม (สานตะกร้า/สานกระเป๋า)

บาทเพื่อสวัสดิการชุมขน

ตาบลผาปัง อาเภอแม่พริก

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 555/2554)

สร้างทุนทางสังคมอย่าง

จังหวัดลาปาง

มิย. 62

บ้านจัวใต้ ตาบลสมัย
48,000

48,000

48,000 ผู้สูงอายุจานวน 25 ค

การทางาน/รายได้

พ.ค. - ส.ค. 62

ยัง่ ยืน ตาบลผาปัง
3

4

5

6

ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ในกองทุนฯ (น้ายาล้างจาน สบู่เหลวล้างมือ)

ตาบลนายาง อาเภอ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 136/2559)

สบบปราบ จังหวัดลาปาง

ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชนออม

ในกองทุนฯ (ทาน้ายาซักผ้าและน้ายาปรับผ้านุ่มป

บุญวันละหนึ่งบาทเพือ่ ท้องถิ่น

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 211/2557)

เทศบาลตาบลสบปราบ

ส่งเสริมอาชีพปลูกมะนาวไร้เม็ดในบ่อซิเมนต์

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 220/2556)

ตาบลใหม่พัมนา

พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเรียนรู้

เทศบาลตาบลแม่พริก

24,250

3,250

21,000

21,000 สมาชิกกองทุน รวม 30 คน

การทางาน/รายได้

กค. 62

23,000

2,000

21,000

21,000 สมาชิกกองทุน รวม 30 คน

การทางาน/รายได้

มิ.ย. - ส.ค. 62

31,100

5,000

26,100

26,100 สมาชิกกองทุนและผู้มี

การทางาน/รายได้

พ.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

พ.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

ก.ค. - ส.ค. 62

รายได้นอ้ ย จานวน 50 คน
46,000

2,000

44,000

วัฒนธรรมท้องถิน่

44,000 คณะกรรมการโครงการเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตาบล
แม่พริก 15 คน เยาวชน 30 คน

7

การถ่ายทอดภุมิปญ
ั ญาการจักสานทาบายศรี
จากใบตองและนาใบตองมาตกแต่งสถานที่

เทศบาลตาบลแม่เมาะ

27,000

27,000

27,000 ชมรมผู้สูงอายุที่มีความ
สนใจ จานวน 50 คน
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ที่
8

9

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

กลุม่ เป้าหมาย

สานักงานพัมนาสังคม

สวัสดิการจังหวัดลาปาง

และความมัน่ คงของมนุษย์

นโยบายฯ 37 คน ผู้แทน

จังหวัดลาปาง

องค์กร 20 คน รวม 60 คน

มูลนิพิทกั ืดวงตาลาปาง

95,375

29,800

อนุมตั ิ

ทบทวนแผนด้านการพัฒนาสังคมและ

อาชีวบาบัดสาหรับนักเรียนพิการโดย

29,800

เสนอขอ

6,575

88,800

29,800 คระอนุกรรมการการจัดทา

88,800 ผู้ปกครองนักเรียนตาบอด 15

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

ดาเนินงาน
กย. 62

สุขภาพอนามัย

ก.พ.- ก.ค. 62

บริการสังคม

พ.ย. 61- ส.ค. 62

การทางาน/รายได้

ก.พ. - ส.ค. 62

สุขภาพอนามัย

ม.ค. - พ.ค. 62

สุขภาพอนามัย

ก.ค. - ส.ค. 62

การทางาน/รายได้

ม.ค. - ก.ย.62

บริการสังคม

ม.ค. ส. .ค 62

เจ้าหน้าที่ 30 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2692)
10 กลุ่มสามวัยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่

เทศบาลตาบลท่าผา

83,000

6,000

77,000

77,000 กลุ่มสามวัย25 คน
กลุ่มภูมิปญ
ั ญาพื้นบ้าน
4กลุ่มกิจกรรม 55

11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์แบบปิ๊กมาดี

ศูนย์ปิ๊กมาดี

66,800

4,500

62,300

62,300 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4642)

ประชาชน โดยแบ่ง 2 รุ่น ละ

30 คน โดยแต่ละรุ่นอบรม
รุ่นละ 4 วัน รวมทัง้ สิ้น60 คน

12 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล

(องค์กรสวสัดิการชุมขน 139/2559)

26,600

26,600

26,600 ผู้สูงอายุในพืน้ ทีต่ าบลวังทอง

วังทอง อาเภอวังเหนือ

40 คน อาสาสมัครสาธารณสุข

จังหวัดลาปาง

5 คน เครือข่ายคนพิการใน

ตาบลวังทอง 5 คน
13 โครงการลูกประคบสมุนไพรมหัศจรรย์ตาบลเวียงตาล
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 221/2556)

กองทุนสวัสดิการชุมชน

20,100

20,100

20,100 สมาชิกองทุนสวัสดิการ

ตาบลเวียงตาล

ชุมชน ต.เวียงตาลในพื้นที่
ตาบลเวียงตาล 50 คน

14 การผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
(องค์กรสวัสดิการชุมขน 210/2557)

ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพือ่

57,600

3,000

54,600

54,600 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมขนตาบลแม่มอก อ.เถิน

สวัสดิการชุมชน ตาบลแม่มอก

จ.ลาปาง รวมทั้งสิ้น 30 คน

15 เรียนรู้แปรรูปสมุนไพรเพือ่ อนุรักษ์ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 624/2553)

รวม 15 โครงการ

ชมรมกลุ่มผู้สูงอายุบา้ นแม่

50,550

4,550

46,000

46,000 ประชากรบ้านแม่พริกลุ่ม

พริกลุ่ม

15 องค์กร

ตาบลแม่พริก 50 คน

690,975

36,875

-

-

654,100

654,100
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดลาพูน
1

เชิงประเด็น
โครงการสร้างพลังบวกให้กับลูกรักสัมพันธภาพ

มูลนิธริ ักษ์เด็ก

40,700

40,700

40,700 ครอบครัว ที่มีพ่อแม่ผู้เลี้ยง

เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว "รัก เลี้ยงบวก"

ดูเด็ก และเด็กเยาวชน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0512)

จานวน 80 คน

2

โครงการเท่าเทียม ทัดเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2101)

มูลนิธพิ ิทกั ษ์สตรีและเด็ก

37,680

3

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการส่งเสริมอาชีพ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

19,700

ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสประจาปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตาบลบ้านกลาง

14,650.00

23,030

23,030 ประชาชนในพื้นที่ 60 คน

19,700

19,700 ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

บริการสังคม

มิย. 62

ยุติธรรม

มิ.ย.-ส.ค.62

การทางาน/รายได้

มิ.ย.-ก.ค.62

สุขภาพอนามัย

มิ.ย.-ก.ค.62

การศึกษา

มิ.ย.-ก.ค.62

สุขภาพอนามัย

ก.ค.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย

ก.ค.-ส.ค.62

การทางาน/รายได้

สค. 62

จานวน 30 คน
คณะกรรมการและสมาชิก

(องค์การสวัสดิการชุมชน 017/2561)

จานวน 30 คน
4

5

6

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชมรมผู้สูงอายุตาบลอุโมงค์

32,850

32,850

32,850 ประธานและกรรมการของ

ชีวติ ผู้สูงอายุตาบลอุโมงค์

ชมรมผู้สูงอายุ 11 หมูบ่ า้ น

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4903)

ๆ ละ 5 คน รวม 55 คน

โครงการเกษตรแนวใหม่วถิ ีพอเพียง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 491/2557)

กองทุนสวัสดิการชุมชน

โครงการอบรมเพือ่ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

กองทุนสวัสดิดารชุมชน

และการให้หลักประกันขั้นพืน้ ฐานด้านสุขภาพอนามัย

ตาบลม่วงน้อย

33,720

33,720

33,720 ประชาชนในพื้นที่ 60 คน

34,050

34,050

34,050 ประชาชนทั่วไปที่เป็น

เทศบาลตาบลทาสบชัย

สมาชิกกองทุนฯทั้ง 8

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 545/2552)

หมูบ่ า้ น ๆ ละ 25 คน
รวม 200 คน

7

โครงการสร้างเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยหลัก 3 อ.

ชมรมผู้สูงอายุบา้ นธิศรีมูล

18,300

18,300

8

ส่งเสริมอาชีพการประดาฐ์โคมไฟ ดอกไม้จันทน์

ชมรมผู้สูงอายุบา้ นธิหลวง-

ตุงสามหางและถุงแพ้ว(ถุงแป้ว) ผู้สูงอายุบา้ น

เมืองยอง

ธิหลวง-เมืองยอง
(องค์กรสาธาณประโยชน์ 4514)

18,300 ประชาชนบ้านธิศรีมูล
40 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4516)
36,700

4,000

32,700

36,700 ผู้สูงอายุอบรมการประดิษฐ์
โคมไฟและดอกไม้จันทน์
รวมทั้งสิ้น 60 คน
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ที่
9

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพการประดาฐ์โคมไฟ ดอกไม้จันทน์

องค์กร
ชมรมผู้สุงอายุบ้านสันทราย

ทั้งโครงการ
36,700

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

4,000

เสนอขอ
32,700

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

36,700 ผู้สูงอายุอบรมการประดิษฐ์

ตุงสามหางและถุงแพ้ว(ถุงแป้ว) ผู้สูงอายุบ้านสันทราย

โคมไฟและดอกไม้จันทน์

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4511)

รวมทั้งสิ้น 60 คน

10 อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

ชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านธิ

57,100

57,100

57,100 ผู้สูงอายุในตาบลบ้านธิ100 คน

(องค์กรสาธารรประโยชน์ 4622)
11 อบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกีย่ วกับการออม
และการจัดสวัสดิการชุมชน

และการจัดสวัสดิการชุมชน

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

การทางาน/รายได้

ดาเนินงาน
สค. 62

สุขภาพอนามัย

สค. 62

บริการสังคม

สค. 62

บริการสังคม

สค. 62

บริการสังคม

สค. 62

การทางาน/รายได้

สค. 62

การทางาน/รายได้

สค. 62

ประชาชนในตาบลบ้านธิ 40คน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

62,300

62,300

62,300 1.ประชาชนในพื้นที่

ตาบลศรีบวั บาน

ต.ศรีบวั บาน 180 คน 2.ครูและ
นักเรียน 80 คน รวม 260 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 065/2561)
12 อบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกีย่ วกับการออม

สาขาสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

51,800

51,800

51,800 ประชาชนในพื้นที่ 50 คน

ตาบลท่าเชียงของ

เด็กประถม 10 คน
รุ่น1-2 รุ่นละ90 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 230/2556)

รวม 180 คน
13 หุ้นส่วน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่า

สภาวัฒนธรรมตาบลต้นธง

92,700

92,700

92,700 เยาวชนต.ต้นธง 50 คน
ประชาชน ต.ต้นะง 30 คน

และพัฒนาชีวติ คนในชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2562
(องคค์กรสาธารณประโยชน์ 4816/2560)

รวม 13 โครงการ
1

13 องค์กร

เชิงพื้นที่
ส่งเสริมและสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุตาบลป่าสัก

เทศบาลตาบลป่าสัก

(หลักสูตรตัดตุงล้านนา)

อาเภอเมืองลาพูน

554,300
54,000

22,650

-

-

5,400

531,650
48,600

539,650
48,600 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสัก
วัยสุฒิวชิ ชาลัย 30 คน
ผู้สนใจในตาบบลจากการ
ประชาสัมพันธ์20 รวม 50 คน

2

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ร้องเพลง

เทศบาลตาบลเหมืองจี้

เต้นเพลิน ใจเกินร้อย"

อาเภอเมืองลาพูน

รวม 2 โครงการ

2 องค์กร

49,300

3,600

45,700

45,700 ผู้สูงอายุในตาบลเหมืองลี้
100 คน

103,300

9,000

-

-

94,300

94,300
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดสุโขทัย
เชิงพื้นที่
1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทางาน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

คณะกรรมการกองทุนและพัฒนาสมาชิกกองทุน

ตาบลนาเชิงคีรี

34,245

34,245

34,245 คณะกรรมการกองทุน

บริการสังคม

มี.ค. - ต.ค. 62

บริการสังคม

พค. 62

สวัสดิการชุมชน ต.

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 133/2556)

นาเชิงคีรี จานวน 17 คน
สมาชิกกองทุนฯ ต.
นาเชิงคีรี จานวน 100 คน

2

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุน

กองทุนสว้สดิการชุมชน

สวัสดิการชุมชนฯ และอาสาสมัคร

เทศบาลตาบลบ้านสวน

37,500

37,500

37,500 ประชาชนทั่วไป จานวน
200 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 825/2553)
3

เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ

ขมรมวิ่งสุโขทัย

83,400

องค์การบริหารส่วนตาบล

21,000

83,400

38,400 ประชาชนทั่วไป 200 คน

นันทนาการ

พ.ค. - ก.ย. 62

20,000

20,000 ประชาชนในพื้นที่ตาบล

การทางาน/รายได้

เม.ย. - ก.ย. 62

การศึกษา

ก.พ. - ส.ค. 62

การทางาน/รายได้

มี.ค. - พ.ค. 62

บริการสังคม

เม.ย. - ก.ย. 62

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 0345/2552)
4

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาไม้กวาดดอกหญ้า

1,000

นครเดิฐ
5

โครงการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน

เทศบาลตาบลเมืองขลัง

นครเดิฐ จานวน 30 คน
106,700

19,700

87,000

ตาบลเมืองบางขลัง

87,000 เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ต. เมืองบางขลัง
จานวน 70 คน

6

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้าน

องค์การบริหารส่วนตาบล

ร่างกาย จิตใจ สังคม และส่งเสริมด้านอาชีพ

ไกรนอก

98,000

1,000

97,000

97,000 ผู้สูงอายุในพืน้ ที่ ต.ไกรนอก
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

ให้กับผู้สูงอายุ ต. ไกรนอก ประจาปี 2562

ตัวแทนกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน

ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มขับ
เคลื่อนสภาวัฒนธรรม
กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม
7

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการ

องค์กรชุมชนลูกพ่อขุนราม

ชุมชนสู่การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

สุโขทัย

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1863)

50,750

750

50,000

50,000 คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
16 กองทุน จานวน 80 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
8

โครงการ

องค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิน่ ตาบลวังลึก

ท้องถิน่ ตาบลวังลึก

ทั้งโครงการ
53,525

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

16,000

เสนอขอ
37,525

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

37,525 คณะกรรมการและสมาชิก

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

ดาเนินงาน
ก.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

มิ.ย. - ก.ย. 62

ยุติธรรม

พ.ค.-มิ.ย.62

บริการสังคม

พ.ค.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย

ธ.ค.61-ส.ค.62

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ค.62

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวสัดิการชุมขน 139/2553)

ท้องถิ่น ตาบลวังลึก 25 คน

ผู้นาท้องที่ 21 คน
ผู้นาท้องถิน่ 4 คน
สมาชิก 30 คน
9

พัฒนาทักษะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

สมาคมอาสาสมัครพัฒนา

273,330

273,330

273,330 อาสาสมัครพัฒนาสังคม

ความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ให้เข้าสู่

สังคมและความมัน่ คงของ

และความมัน่ คงของมนุษย์

กระบวนการสังคมสงเคราะห์และการจัดการ

มนุษย์จังหวัดสุโขทัย

(อพม.) คณะทางาน อพม.

รายกรณี (Case Management : CM)

ระดับจังหวัด จานวน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1862)

10 คน และ อพม.ระดับ
ตาบล จานวน 110 คน
รวม 120 คน

รวม

9 โครงการ

9 องค์กร

758,450

38,450

-

-

720,000

675,000

จังหวัดอุตรดิตถ์
เชิงประเด็น
1

โครงการครอบครัวเป็นพลังชีวติ ป้องกัน

สนง.คุมประพฤติ

การกระทาผิดของเยาวชน ปี พ.ศ. 2562

จ.อุตรดิตถ์

34,600

34,600

34,600 ประชาชนทั่วไป(ผู้ถูกคุม
ความประพฤติ) 25 คน
ครอบครัวของผู้ถูกคุมฯ
25 คน

2
3

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาร่วมแก้ไข

สนง.คุมประพฤติ

ฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน

จ.อุตรดิตถ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลมารดา

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

33,800

33,800

33,800 ประชาชนทั่วไปที่มี
จิตอาสา 50 คน

45,300

45,300

45,300 เด็กและเยาวชน 30 คน

วัยรุ่นและบุตร ประจาปี 2562

ครอบครัวของเด็กฯ 30คน
บุคลากรขององค์กร 20คน

4

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิ

สนง.พมจ.

99,210

35,000

64,210

64,210 ประชาชนทั่วไป100คน

ภาพในการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ

1.หน่วยภาครัฐ 20 คน

สังคมจังหวัดอุตรดิตถ์

2.องค์กรสาธารณประโยชน์

25 คน
3.องค์กรสวัสดิการชุมชน25 คน

รวม

4 โครงการ

3 องค์กร

212,910

35,000

-

177,910

177,910
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาส่งเสริม

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

สุขภาพชมรมผู้สูงอายุตาบลน้าหมัน

น้าหมัน

49,900

49,900

28,900 แกนนาจิตอาสา 60 คน

บริการสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

77,890

77,890 ผู้ติดเชือ้ เอชไอวี 70 คน

สุขถภาพอนามัย

ก.พ.-ก.ย.62

สุขถภาพอนามัย

ม.ค.-มิ.ย.62

การทางาน/รายได้

ม.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

ม.ค.-ก.ย.62

สุขภาพอนามัย

พ.ค.-ก.ค.62

ยุติธรรม

พ.ค. - ธ.ค. 62

(องค์การสาธารณประโยชน์ 2414)
2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ติดเชือ้ เอชไอวี/

เครือข่ายผู้ติดเชือ้ เอชไอวี/

ผู้ปว่ ยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดอุตรดิตถ์

เอดส์จ.อุตรดิตถ์

96,090

18,200

บุคลากรขององค์กร 6 คน

(องค์การสาธารณประโยชน์ 2039
3

โครงการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านต่างๆ และ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กิจกรรมพัฒนาคุรภาพผู้สูงอายุเพื่อสังคมดีมีสุข

เทศบาลตาบลวังกะพี้

53,100

4,500

48,600

48,600 ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
กองทุนฯ 140 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 122/2559)
4

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพวิถีชุมชนจาก

ผู้นาชุมชน 10 คน
อบต.น้าหมัน

55,500

5,500

50,000

50,000 ประชาชนทั่วไป 30 คน

ภูทปิ ญ
ั ญาท้องถิน่

5

6

ผู้สูงอายุ 30 คน

โครงการอบรมเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพเด็กทีม่ ีความ

บ้านตะวันยิม้

262,900

262,900

262,900 เด็กพิการ 15 คน

ต้องการพิเศษในชุมชนจ.อุตรดิตถ์ ประจาปี2562

ผู้ปกครอง(ครอบครัวใน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5147)

จ.อุตรดิตถ์ 15 คน)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุตาบลวังดิน

อบต.วังดิน

34,800

6,000

28,800

28,800 ผู้สูงอายุ 30 คน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 30 คน
ผู้นาชุมชน 20 คน

รวม 6 โครงการ

6 องค์กร

552,290

34,200

-

-

518,090

497,090

จังหวัดอุทัยธานี
เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวติ และสังคม
แก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ

เรือนจาจังหวัดอุทยั ธานี

56,900

56,900

54,200 ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา
จังหวัดอุทยั ธานี จานวน
50 คน
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ที่
2

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ของ

องค์กร

ทั้งโครงการ

วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี

133,800

เทศบาลตาบลหาดทนง

44,600

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน
25,000

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

108,800

105,600 ผู้สูงอายุ จานวน 60 คน

บริการสังคม

ดาเนินงาน
พ.ค. - ธ.ค. 62

40,600

40,600 แกนนาผู้สูงอายุ 25 คน

นันทนาการ

พ.ค. - ธ.ค. 62

สุขภาพอนามัย

พ.ค. - ธ.ค. 62

บริการสังคม

พ.ค. - ธ.ค. 62

บริการสังคม

พ.ค. - ธ.ค. 62

การศึกษา

พ.ค. - ธ.ค. 62

การทางาน/รายได้

พ.ค. - ธ.ค. 62

ผู้สูงอายุอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
3

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ

4,000

ตาบลหาดทนง

อสม. 3 คน
เด็กและเยาวชน 10 คน
คณะทางาน 2 คน
รวม 40 คน

4

โครงการการเยี่ยมบ้านผู้สงู อายุที่เจ็บป่วยและอยู่

ชมรมผู้สูงอายุตาบลทัพทัน

53,700

53,700

53,700 แกนนาผู้สูงอายุที่อบรม

ตามลาพังและผู้พิการที่ควรดูแลเป็นพิเศษ

และลงเยีย่ มบ้าน 35 คน

(เพื่อนเยีย่ มเพื่อน) ปีงบประมาณ 2562

ผู้สูงอายุที่ติดบ้านและผู้

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2375)

พิการที่ต้องลงเยีย่ มบ้าน
จานวน 3 ครั้ง รวม 60 คน

5

โครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

มูลนิธนิ ายแพทย์ปรารถนา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1014)

ประสงค์ดี

30,400

30,400

30,400 เด็กและเยาวชน 25 คน
ผู้นาชุมชน 25 จิตอาสา
25 คน ผู้ปกครอง 25 คน
รวม 100 คน

6

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาอาสาสมัครใน

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ ยติดเตียง และ

ดอนขวาง

61,500

3,000

58,500

58,500 แกนนาอาสาสมัครใน
พืน้ ทีต่ าบลดอนขวาง35 คน

ผู้ด้อยโอกาส ในตาบลดอนขวาง

ผู้สูงอายุด้อยโอกาส 40 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4707)

ผู้ปว่ ยติดเตียง 7 คน
คนพิการ 13 คน
รวม 60 คน

7

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ภมู ิ

ชมรมผู้สูงอายุตาบลโคก

ปัญญาท้องถิน่ และอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านโคกหม้อ

หม้อ

69,800

3,000

66,800

82,400 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตาบล
โคกหม้อ อาเภอทัพทัน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4088)

จังหวัดอุทยั ธานี 50 คน
เด็กและเยาวชน 20 คน และ

ผู้เกีย่ วข้อง (คณะทางาน)
10 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
8

โครงการการจัดการลดภาวะหนีส้ ินและพัฒนา

กองทุนสวัสดิการชุมชน

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในการกระตุน้ เศรษฐกิจ

ตาบลประดูย่ ืน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 2458/2552)

143,350

2,000

141,350

142,950 ประชาชนทั่วไปที่มีความ
สนใจ จานวน 60 คน
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ที่
9

โครงการ

องค์กร

โครงการอบรมและฝึกปฏิบตั ิศิลปะการแกะสลัก

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ผักผลไม้

ตาบลโคกหม้อ

ทั้งโครงการ
58,605

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

1,500

เสนอขอ
57,105

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

49,150 บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับ

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

การทางาน/รายได้

ดาเนินงาน
พ.ค. - ธ.ค. 62

ยุติธรรม

พ.ค. - ธ.ค. 62

การอบรมการแกะสลักผัก

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 460/2552)

และผลเบื้องต้น 45 คน
และคณะกรรมการ
กองทุนฯ 5 คน รวม 50

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตารวจบ้าน

รวม 10 โครงการ
รวมภาคเหนือ 207 โครงการ

สถานีตารวจภูธรหนองฉาง

10 องค์กร
204 องค์กร

42,600

2,000

695,255

15,500
851,337

12,618,470

40,600

-

25,000
67,355

654,755
11,699,778

57,500 ประชาชนทั่วไป 50 คน

675,000
11,556,720
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดกาฬสินธุ์
เชิงประเด็น
1

โครงการสานสายใย ครอบครัวไทยอบอุน่

สนง.คุมประพฤติ

144,000

144,000

144,000 ผู้กระทาผิดคดียาเสพติด

จังหวัดกาฬสินธุ์

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

60 คน
ครอบครัวของผู้กระทาผิด 60 คน

เจ้าหน้าที่องค์กร 10 คน
อาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายชุมชน
10 คน รวม 140 คน

รวม 1 โครงการ

1 องค์กร

144,000

โครงการพัฒนาอาชีพผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ชมรมเครือข่ายสื่อสาร

53,000

สร้างรายได้วยั ทางาน ผู้ปกครอง

สังคมชุมชนกาฬสินธุ์

-

-

-

144,000

144,000

เชิงพื้นที่
1

3,000

50,000

50,000 อาสาสมัครสธารณสุข

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค-ก.ย.62

36 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4910 )

กลุ่มแม่บา้ น 18 คน
เด็กเยาวชน 54 คน
จนท.รพ.สต. 2 คน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/
อปท. 2 คน
ผู้ใหญ่บา้ น 18 คน
โรงเรียน(สถานศึกษา)
๕ แห่ง รวม 130 คน

2

โครงการครอบครัวสานรักปักผ้าด้นมือ

สุนย์พัฒนาครอบครัว

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3503)

ในชุมชนตาบลเหล่าอ้อย

82,600

4,400

78,200

78,200 ครอบครัวผู้ไม่มีอาชีพ 25 คน
ครอบครัวผู้มีอาชีพและ
ต้องการพัฒร่อาชีพ 25คน

3

4

โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้ปว่ ยเรื้อรัง ผู้พิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ตาบลนาดี

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 294/2556)
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

"การประดิษฐ์ลวดหนามด้วยมือ"

ตาบลคุม้ เก่า

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 696/2554)

50,000

57,500

50,000

7,500

50,000

50,000 ผู้ดูแล 45 คน

50,000 ประชาชนทั่วไปที่เป็น

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
และผู้ที่มีบตั รสวัสดิกา
แห่งรัฐ จานวน 50 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ก.ค.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-พ.ค.62
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ที่
5

6

โครงการ

องค์กร

โครงการสืบสานงานทอผ้าหัตถศิลป์ถนิ่ อีสาน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 298/2556)

ตาบลสามัคคี

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการผลิตขนมแปรรูป

กองทุนสวัสดิการชุมชน

จากกล้วย และตะบก

เทสบาลตาบลหัวนาคา

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

53,000

3,000

50,000

50,000 ประชาชนทั่วไปที่เป็น
สมาชิกกองทุนฯ 90 คน

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ดาเนินงาน
มีค. 62

55,000

5,000

50,000

50,000 ผู้สูงอายุ 70 คน
คนยากจนในโครงการ

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค.-มิ.ย.62

กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 282/2558)

20 คน
ผู้มีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
(ประชาชนทั่วไป 50คน)
สตรี 50 คน
รวม 190 คน
7

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

กลุ่มกองทุนสวัสดิการ

"ขนมพื้นบ้านจากข้าวแปรรูป"

ชุมชนตาบลสงเปลือย

8

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 697/2554)
โครงการไม้กวาดดอกหญ้าภูมิปญ
ั ญาไทย

กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทสบาลตาบลจุมจัง

9

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 296/2556)
โครงการ "ค่ายคุณธรรมนาใจ ศีลธรรมนาชีวติ
สู่ชุมชนผาสุก"

ตาบลไค้นนุ่

กองทุนสวัสดิการชุมชน

57,500

7,500

50,000

50,000 ประชาชนทั่วไป 50 คน

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เมย. 62

56,000

6,000

50,000

50,000 ประชาชานทั่วไป 30 คน

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

62,500

12,500

50,000

50,000 เด็กและเยาวชน 35 คน
ผู้นาท้องที่ 35 คน

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-พ.ค.62

ประชาชนทั่วไป 35 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 418/2557)

รวม 105 คน
10 โครงการจักรสานด้วยไม้ไผ่

อบต.โนนสะอาด

53,000

3,000

50,000

50,000 สมาชิกกองทุน 7 หมู่
จานวน 95 คน

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ค.62

เด็กเยาวชน 20 คน
ผู้สูงอายุ 30 คน
บุคคลทั่วไป 30 คน
ผู้มีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
75 คน
11 โครงการครอบครัวยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
ประจาปี 2562

รวม 11 โครงการ

เทศบาลตาบลกุดหว้า

11 องค์กร

51,100

631,200

3,300

55,200

47,800

-

-

576,000

47,800 ครอบครัว 120คน

576,000

สุขภาพอนามัย

รับผิดชอบต่อสังคม

มิย. 62
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดขอนแก่น
เชิงประเด็น
1

2

โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินเป็นทอง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0293/2551)

ตาบลบ้านผือ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทาพานบายศรี

องค์กรพัฒนาสตรีและ

พานปากชาม (ขันหมากเบ็ง)

เยาวชนอาเภอน้าพอง

21,360

21,360

18,920 สมาชิกกองทุนฯ 60 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

33,250

33,250

33,250 เด็กและเยาวชน 15 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

สตรี 15 คน ผู้สูงอายุ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0233)
3
4

15 คน รวม 45 คน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

องค์การพัฒนาสตรีตาบล

(องค์การสาธารณประโยชน์ 0231)

หนองกุง

55,750

55,750

51,250 ผู้มีรายได้น้อย30ครัวเรือน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวดิจิทลั

สมาคมเครือข่ายหนังสือ

"พิราบน้อยศรีฐาน"

พิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์

ทั่วไปที่พักอาศัยในชุมชน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5396)

ภาคอีสาน

บ้านศรีฐาน1,2,3,4

โครงการครอบครัวสานฮัก

สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย

จาก11หมูบ่ า้ น
51,600

51,600

35,000 เยาวชนและประชาชน

การศึกษา

รับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

นันทนาการ

รับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

รวมทั้งสิ้น 50 คน
5

53,800

53,800

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5395)

48,000 เด็กปฐมวัยกาพร้าและเด็ก
ปฐมวัยด้อยโอกาสจานวน
30คน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง

จานวน 30 รวม 60 คน
6

โครงการบ้านนีม้ ีรัก

โรงเรียนคาแคนวิทยา

42,600

42,600

42,600 ครอบครัวนาร่อง 40
ครอบครัว โดยกาหนด
ผู้ปกครอง1 คน และเด็ก
1 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
ประกอบด้วยผู้ปกครอง
40 คน เด็กนักเรียน40คน

7

โครงการบ้านโรงเรียนใส่ใจลูกหลาน

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา

42,600

42,600

42,600 ครอบครัวนาร่อง 40
ครอบครัว โดยกาหนด
ผู้ปกครอง1 คน และเด็ก
1 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
ประกอบด้วยผู้ปกครอง
40 คน เด็กนักเรียน40คน
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ที่
8

โครงการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้ ศูนย์ส่ง

องค์กร
สนง.พมจ. ขอนเก่น

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

142,755

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
142,755

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

142,755 ประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้

เสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

ประกอบการบริษัท โรงงาน

จังหวัดขอนแก่น

อุตสาหกรรม หน่วยงาน

สาขาสวัสดิการ
บริการสังคม

แผนพัฒนาสวัสดิการ
รับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
สค. 62

ภาครัฐ จานวน 200 คน
9

โครงการส่งเสริมการผลิตตะกร้าถักไหมเชือกร่ม

กองบุญสัจจะสวัสดิการ

กลุ่มสมาชิกกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตาบล

ชุมชนตาบลโนนแดง

44,900

44,900

31,550 สมาชิกกองบุญฯ จานวน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

30 คน

โนนแดง (องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน666/2557)
10 โครงการส่งเสริมอาชีพพับเหรียญโปรยทาน
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 020/2558)

กองทุนสวัสดิการชุมชน

30,100

30,100

ตาบลนางงาม

17,100 ผู้สูงอายุ สมาชิกกองทุนฯ
และประชาชนทั่วไป
จานวน 50 คน ประกอบ
ด้วยผู้สูงอายุ 25 คน
ประชาชน25 คน

11 โครงการฝึกอบรมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ตาม

กองทุนสวัสดิการชุมชน

205,830

3,000

202,830

วันละบาท ตาบลท่าพระ

68,100 สมาชิกกองทุนฯที่เป็น
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน 30 คน ประกอบ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 072/2561)

ด้วยผู้สูงอายุ 20 คน
ผู้ด้อยโอกาส 10 คน

12 โครงการหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า
(องค์กรสวัสดิกรชุมชน 059/2556)
13 โครงการหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 034/2559)
14 โครงการสร้างมูลค่าให้ขยะข้างบ้าน
(การทาไม้กวาดจากขวดพลาสติก)

กองทุนสวัสดิการชุมชน

21,000

21,000

เทสบาลตาบลนาจาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

30 คน
21,000

21,000

21,000 สมาชิกกองทุนฯจานวน

22,400

22,400

17,500 สมาชิกกองทุนฯจานวน

ตาบลแก่นฝาง
กองทุนสวัสดิการชุมชน

21,000 สมาชิกกองทุนฯจานวน

30 คน

ตาบลวังเพิ่ม

50 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 058/2556)
15 โครงการรั้วครอบครัวโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

39,600

39,600

39,600 ผู้ปกครอง 40 คน
เด็กระดับประถมปีท5ี่ -6
40 คน รวม 80 คน
ประกอบด้วยผู้ปกครอง
40 คน เด็กนักเรียน 40 คน

นันทนาการ

รับผิดชอบต่อสังคม

มิย. 62
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

133,625

เสนอขอ
133,625

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

16 โครงการอบรมสร้างวิทยากรแกนนาเพื่อขยายผล

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา

100,275 อพม., ศพค.ในชุมชน

ระดับพื้นที่ในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ร่วมใจ

สตรีและครอบครัวรัตนาภา

ผู้นาชุมชน เครือข่ายเด็ก

ต้านภัยค้าประเวณี ป้องกันความรุนแรงใน

จังหวัดขอนแก่น

และเยาวชน หน่วยงานรัฐ

ครอบครัวและการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ภาคเอกชน อปท. และ

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เครือข่ายภาคประชาชน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การศึกษา

รับผิดชอบต่อสังคม

มิย. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

จานวน 175 คน

รวม 16 โครงการ

16 องค์กร

962,170

3,000

29,600

3,000

-

-

959,170

730,500

เชิงพื้นที่
1

โครงการชุมชนชีวติ ร่วมจิตเพื่อชีวติ สดใสวัย

อบต. นาหว้า

26,600

25,600 ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและ

ผู้สูงอายุ

ไม่มีคนดูแล 120คน
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ
60 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
60 คน

2

โครงการส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาสร้างอาชีพและ

เทศบาลตาบลท่าพระ

61,900

3,000

58,900

53,900 เด็กและเยาวชน 20 คน

ธนาคารดูแลผู้สูงอายุ

จิตอาสา 50คน ผู้สูงอายุ
50 คน สมาชิกกองทุน
50 คน รวม 170 คน

รวม 2 โครงการ

2 องค์กร

91,500

6,000

-

-

85,500

79,500

จังหวัดชัยภูมิ
เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กร

เครือข่ายองค์กรชุมชน

ชุมชน

อาเภอแก้งคร้อ

98,200

98,200

98,200 ผู้แทนองค์กรชุมชน

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

ก.ย. - ต.ค. 62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

กย. 62

60 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4110)

ผู้แทน อปท. 24 คย
ผู้นา 20 คน
ผู้แทนเครือข่าย 6 คน

2

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

259,500

259,500

259,500 ประธานและสมาชิก

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เพื่อ

สังคมและความมัน่ คง

อพม. 68 คน

บริการสวัสดิการสังคม

ของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

วิทยากร 8 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3111)

รวม 2 โครงการ

2 องค์กร

357,700

-

-

-

357,700

357,700
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดนครพนม
เชิงประเด็น
1

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการออกกาลัง

มูลนิธศิ รีโคตรบูร

57,300

4,000

53,300

53,300 ผู้สูงอายุ 120 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1-31พ.ค.62

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสุขภาพและ

ชมรมรากระบอง

92,800

6,500

86,300

86,300 ผู้สูงอายุ 20 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ส.ค.62

จิต "ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป"

จังหวัดนครพนม

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

22-26 เม.ย.62

กายสานสายใยในชุมชน (การเต้นไลน์แดนซ์) ปี 2562

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5125)
2

ประชาชนทั่วไป 10 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5124)
3

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้นอ้ ยและ

ชมรมผู้สูงอายุบา้ นผึ้ง

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

4 หมูบ่ า้ น

47,600

3,500

44,100

44,100 ผู้สูงอายุ 45 คน

27,600

3,500

24,100

24,100 เด็กและเยาวชน 100 คน

117,500

52,200

65,300

65,300 สตรี 120 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3247)
4

โครงการฝึกอบรมแกนนาในการป้องกันและ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

แก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ตาบลนาหนาด

สุขภาพอนามัย

รับผิดชอบต่อสังคม

1-30 เม.ย.62

ตาบลนาหนาด
(กองทุนสวัสดิการชุมชน 446/2557)
5

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาสากลและ

สนง.พมจ.นครพนม

พื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมไทย

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

5 เมย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

1-30 มิ.ย.62

เด็กและเยาวชน 120 คน
ผู้สูงอายุ 120 คน
ประชาชนทั่วไป 240คน

6

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

กองบุญสวัสดิการชุมชน

ตาบลหนองย่างชิน้

ตาบลหนองย่างชิน้

67,500

10,000

57,500

57,500 สมาชิกกองบุญฯ ที่เป็น
บุคคลขององค์กร 100

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 061/2555)

เด็กและเยาวชน 30 คน
ประชาชนทั่วไป 70 คน
รวม 200 คน

7

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนา

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.สัญจร)

สังคมและความมัน่ คง

99,700

10,600

89,100

89,100 อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4964)

ของมนุษย์จังหวัด

มนุษย์(อพม.)

นครพนม

รวม 7 โครงการ

7 องค์กร

2 รุ่น รวม 300 คน

510,000

90,300

-

-

419,700

419,700

100

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการดูแลใส่ใจ สูงวัย สูงคุณค่า

อบต.ไผ่ล้อม

46,000

15,000

31,000

31,000 อาสาสมัคร 10 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

8-23พ.ค.62

ผู้สูงอายุ 40 คน
2

โครงการอบรมแกนนาป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

อบต.บ้านเอือ้ ง

32,600

6,500

26,100

26,100 เด็กและเยาวชน 100 คน

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

1-30พ.ค.62

3
4

โครงการอบรมแกนนาเยาวชนวัยรุ่นวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

อบต.พิมาน
อบต.โคกหินแฮ่

55,250
61,350

6,000
12,000.00

49,250

49,250 เด็กและเยาวชน 80 คน
49,350 ผู้สูงอายุ 50 คน

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

49,350

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

12-13พ.ค.62
มิ.ย.-ก.ค.62

5

โครงการ วัยรุ่น วันเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้

อบต.นาคูณใหญ่

62,500

12,700.00

49,800

49,800 เด็กและเยาวชน 40 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1-30 มิ.ย.62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

12 มิย. 62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

1-31พ.ค.62

โครงการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ "ขยับกายสบายชีวดี ้วยวิธเี ต้นและรา"

(เต้นกิจกรรมเข้าจังหวะและแอรโรบิค ราไม้พอง ราผ้าขาวม้า)

ประชาชนทั่วไปในชุมชน 50 คน

ตัง้ ครรภ์ ประจาปี 2562
6

ประชาชนทั่วไป 40 คน

โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อบต.พิมาน

64,800

15,000.00

49,800

เจ้าหน้าที่ 5 คน
49,800 1. ผู้นาชุมชน 40 คน

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน

และผู้นากลุ่มต่างๆ 20คน

ครอบครัว

2. อาสาสมัคร 30 คน
3.เด็กและเยาวชน 40คน
4. กลุ่มสตรี 50 คน

เสนอขอเพื่มเติม-งบเชิงพื้นที่
7

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา

สนง.พมจ.นครพนนม

339,240

339,240

286,080 1.คณะกรรมการของ

ศักยภาพกรรมการและผู้ปฏิบตั ิงานกองทุน

กองทุนที่เป็นผู้บริหาร

สวัสดิการชุมชน รุ่นที่ 1-2

กองทุนและผู้ทปี่ ฏิบัติงาน
ระบบบัญชี 60 กองทุนๆ

ละ 2 คน รวม 120 คน
2.กองทุนที่ยังไม่ได้ขนึ้
ทะเบียน 12 กองทุน ๆ ละ

2 คน รวม 24 คน
(ที่เป็นผู้นาชุมชน)
3.กองทุนที่จะดาเนินการ
ก่อตัง้ ในปี 2562 จานวน
10 กองทุน ๆ ละ 2 คน
รวม 20 คน (เป็นผู้แทน
ที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ)

รวม

7 โครงการ

7 องค์กร

661,740

67,200

-

-

594,540

541,380
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดนครราชสีมา
เชิงประเด็น
1

อบรมแก้ไขฟื้นฟูและส่งเสริมเรียนรู้วถิ ีชุมชนแก่ผู้

ชมรมอาสาสมัครคุม

ถูกคุมประพฤติ และติดตามดูแลโดยอาสาสมัคร

ประพฤติกระทรวงยุติธรรม

101,312

101,312

ความประพฤติ ผู้เข้ารับการ

คุมประพฤติและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

จังหวัดนครราชสีมา

ฟื้รฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2331)

88,590 จานวน 80 คน คือผู้ถูกคุม

ยุติธรรม

รับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กย. 62

การศึกษา

รับผิดชอบต่อสังคม

เสพติดที่อยูใ่ นความดูแล
ของสานักงานคุมประพฤติ
ทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนคร

ราชสีมา ที่ต้องได้รับการ
อบรมแก้ไขฟื้นพฟูและส่ง
เสริมเรื่องอาชีพ จานวน
35 คน อาสาสมัครคุม
ประพฤติและสมาชิกเครือข่าย

ยุติธรรมชุมขนจานวน
35 คน เจ้าหน้าที่สานัก
งานคุมประพฤติฯ 5 คน
2

อบรมสมาธิเบื้องต้น

พุทธสมาคมจังหวัด

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0361)

นครราชสีมา

128,700

36,000

92,700

92,600 นักเรียนระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่4-6 จานวน
143 คน และชัน้ มัธยม
ศึกษาปีที่1-3 จานวน
157 คน รวม300คน

3

ห้องเรียน ชุมชน (Coomunity Cool)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4525)

กลุ่มไม้ขีดไฟ

128,800

128,800

128,800 กลุ่มเป้าหมายหลัก
1.แกนนาเด็กและเยาวชน
ตาบลขนงพระ อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา 20 คน
2. แกนนา ครูภมู ิปญ
ั ญา
ชุมชนตาบลขนงพระ
อ.ปากช่อง10คน รวม
30คน กลุ่มเป้าหมายรอง
1. เด็กและเยาวชนตาบล
ขนงพระ 300คน

ส.ค. - ก.ย. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนใน
ชุมชนตาบลขนงพระ200คน

3. เด็ก เยาวชน พ่อแม่
ผู้ปกครองคนในสังคม
(นอกพื้นที)่ 500 คน
รวมทั้งสิ้น 1030
4

โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายสมาชิก

กองทุนสวัสดิการออมวันละ

สวัสดิการออมวันละบาทเชิงรุกในชุมชน

บาท เทศบาลเมืองสีควิ้

64,860

10,000

54,860

34,100 คณะกรรมการกองทุนและ

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

การทางาน/รายได้ รับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

ภาคีเครือข่าย 40 คน

(องค์กรสวสัดิการชุมชน 056/2560)

ประชาชนในชุมชนและ
สมาชิกกองทุน 200 คน

5

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหาร

กองทุนสว้สดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอนชมพู

ตาบลดอนชมพู

50,000

50,000

33,800 คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 193/2554)

และตาบลดอนชมพู
จานวน 55 คน

6

7

โครงการพัฒนาศกยภาพคณะกรรมการกองทุน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

50,000

50,000

42,252 คณะกรรมการกองทุนและ

สวัสดิการชุมชนตาบลโนนรัง

ภาคีเครือข่ายและภาคี

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 114/256)

เครือข่าย 45 คน

โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายสมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลละลมใหม่พัฒนา

ตาบลละลมใหม่พัฒนา

33,000

33,000

31,500 คระกรรมการดองทุนและ
ภาคีเครือข่าย 40 คน

(องค์กรสวสัดิการชุมขน 127/2559)

รวม

7 โครงการ

7 องค์กร

556,672

10,000

44,286

19,856

-

36,000

510,672

451,642

เชิงพื้นที่
1

ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบล

(ดอกไม้จันทน์แบบใหม่ แฟนซี)

ด่านเกวียน

24,430

24,430 เยาวชน 20 สตรี 20 ผู้สูง
อายุ10 และประชาชนที่
ว่างงาน 10 คน หรือผู้ที่
สนใจ จานวน 60 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

2

โครงการครอบครัวอบอุน่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง

องค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบล

ทั้งโครงการ
56,000

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

20,000

เสนอขอ
36,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

31,700 กลุ่มครอบครัวทัว่ ไปในเขต

ละหานปลา

สาขาสวัสดิการ
นันทนาการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ
รับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
สค. 62

ชุมชนตาบลละหานปลา
ค้าว 55 คน (ครอบครัวละ

2 คน) 110 คน และคณะ

เจ้าหน้าที่ 10 คน
รวม 120 คน
3

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บา้ นตาบลสาโรง

องค์การบริหารส่วนตาบล

43,755

10,000

33,755

33,755 กลุ่มสตรีแม่บา้ นตาบล

สาโรง

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 62

สาโรง กลุ่มละ 30 คน
2กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 60 คน

4

โครงการการสร้างความศักยภาพของผู้สูงอายุ ตน

องค์การบริหารส่วนตาบล

พิการตาบลหนองกระทุ่ม ประจาปี 2562

หนองกระทุ่ม

65,700

5,000

60,700

55,000 จานวน 100 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย. 62

ผู้สูงอายุ 30 คน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 20 คน
ผู้พิการ 30 คน
ผู้ดูแลลคนพิการ 20 คน

รวม 4 โครงการ

4 องค์กร

209,741

54,856

-

-

154,885

144,885

จังหวัดบึงกาฬ
เชิงประเด็น
1

โครงการตุม้ โฮม ฮักแพง แบ่งปัน สร้างสรรค์

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ชุมชนสูงวัยไทบุ่คล้า

ตาบลบุ่งคล้า

128,200

39,200

89,000

3

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 62 - เม.ย.63

กลุ่มติดเตียง 3 คย

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 090/2560)
2

89,000 ผู้สูงอายุ 71 คน
อสม. 8 คน

โครงการฮักแพง แบ่งปัน

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5409)

นาสะแบง

โครงการครอบครัวยุคใหม่หว่ งใยบุตรหลาน

องค์การบริหารส่วนตาบล

ตาบลท่าดอกคา ประจาปีงบประมาณ 2562

ท่าดอกคา

52,500

2,500

50,000

50,000 ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 62

คนในชุมชน 125 คน
52,500

2,500

50,000

50,000 ผู้ปกครอง 20 คน
เด็กและเยาวชน 143 คน
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ที่

โครงการ

องค์กร

4

โครงการฝึกอบรเยาวชนวัยใส สร้างพลังใจ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ห่างไกลยาเสพติด ไม่หลงผิดมีเพศสัมพันธ์

เทศบาลตาบลท่าสะอาด

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

62,775

จานวนเงิน
13,500

เสนอขอ
49,275

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

49,275 เด็กและเยาวชน 60 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค. - ธ.ค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - ก.ย. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 62

ผู้ปกครอง 30 คน

และตัง่ ครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร
(องค์กรสาวัสดิการชุมชน 639/2554)
5

โครงการเครือข่ายส่งเสริมสุขภาวะและ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

สืบสานองค์ความรู้ภมู ิปญ
ั ญาผู้สูงอายุ

เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

136,400

18,600

117,800

117,800 ผู้สูงอายุ 70 คน
ผู้นาชุมชน 12 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 263/2556)

ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน
สภาเด็ก 21 คน
จิตอาสา 12 คน
บุคลากร 4 คน

6

7

โครงการน้าจั้นร่วมใจห่วงใยบุตรหลาน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 145/2559)

ตาบลน้าจั้น

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ชีวติ ตาบลหนองเลิง

ตาบลหนองเลิง

26,200

2,000

24,200

24,200 ผู้ปกครอง 20 คน
เด็ก 80 คน

65,000

5,000

10,000

50,000

50,000 เด็ก 80 คน
ครอบครัว 30 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 009/2557)

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นา
ชุมชน ผู้นาท้องถิ่น 20 คน

รวม

7 โครงการ

7 องค์กร

523,575

51,200

25,200

5,000

-

42,100

430,275

430,275

เชิงพื้นที่
1

โครงการเสริมทักษะอาชีพชุมชนตาบลโสกก่าม

องค์การบริหารส่วนตาบล

20,200

20,200 กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ

โสกก่าม

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
20 คน

2

โครงการเสริมพลังเครือข่าย พม.บึงกาฬ

สนง.พัฒนาสังคมและความ

229,525

5,000

254,725

10,000

224,525

224,525 อาสาสมัคร 120 คน

มัน่ คงของมนุษย์จังหวัด
บึงกาฬ

รวม

2 โครงการ

2 องค์กร

-

-

244,725

244,725

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 62
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดบุรีรัมย์
เชิงประเด็น
1

โครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 201/2554)

ตาบลดงพลอง

23,200

23,200

21,800 เด็กเยาวชน 50 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

ประชาชน 20 คน
รวม 70 คน

2

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(การทาขนมจีบและซาลาเปา)

ตาบลสระบัว

43,200

43,200

43,600 สตรี 35 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค.-ส.ค.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-62

ผู้สูงอายุ 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 415/2555)

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
15 คน รวม 70 คน

3

4

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กองทุนสวัสดิการชุม

แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (ยาหม่อง

ชนตาบลโคกเหล็ก

22,600

500

22,100

22,100 ผู้สูงอายุ 30 คน
ผู้พิการ 10 คน

สมุนไพร น้ามันนวดสมุนไพร)

ผู้ด้อยโอกาส 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 043/2556)

รวม 50 คน

โครงการอบรมหลักธรรม นาชีวติ สานสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลท้องถิน่ เพื่อ

62,800

4,000

58,800

58,050 ผู้สูงอายุ 360 คน

ผู้สูงวัย

การพัฒนาตาบลบ้านบัว

ผู้แทนอปท. 2คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1180)

(ศทบ.)

ผู้นาชุมชน 36 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-พ.ย.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ก.ย.62

หน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง 8 คน
5

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาพรมเช็ดเท้า

กองทุนสวัสดิการภาค

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 042/2556)

ประชาชน(สัจจะวัน

39,450

39,450

38,550 ผู้สูงอายุ 50 คน
ผู้พิการ 10 คน

1 บาท ตาบลป่าชัน)

สตรี 20 คน
สมาชิกกองทุน 20 คน
รวม 100 คน

6

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประ

ศูนย์ประสานงานอาสา

พฤติในการเยีย่ มเยือนผู้กระทาผิดในชุมชน

สมัครคุมประพฤติ

จาก 13 อาเภอ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3610)

กระทรวงยุติธรรม

จานวน 100 คน

จังหวัดบุรีรัมย์

49,200

49,200

40,700 อาสาสมัครคุมประพฤติ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62
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ที่
7

โครงการ

องค์กร

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมฝึกอาชีพ(การทา

กองทุนสวัสดิการชุมชน

น้าพริกสูตรต่างๆ)

ตาบลโนนเจริญ

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

41,600

เสนอขอ
41,600

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

41,600 สมาชิกกองทุน 20 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พ.ค.-62

ผู้สูงอายุ 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 036/2555)

สจรีแม่บา้ น 20 คน
ประชาชนทั่วไป 20 คน
เด็กเยาวชน 20 คน
รวม 100 คน

8
9

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวมี ีสุข

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 030/2555)

ตาบลโคกกลาง

51,700

51,700

51,700 ผู้สูงอายุ 100 คน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บา้ น

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 045/2558)

เทศบาลตาบลบ้านใหม่

29,520

29,520

25,600 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
จานวน 14 คน ต่อผู้สูง

ไชยพจน์

อายุ 10 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ส.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย-ก.ย.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย-ก.ย.62

รวมอาสาฯ 140 คน
10 โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการ
ถนอมอาหาร

กองทุนสวัสดิการชุมชน

56,034

56,034

38,500 สตรี 50 คน

41,900

41,900

38,900 ผู้สูงอายุ 70 คน

ตาบลโคกสะอาด

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 044/2555)
11 โครงการพัฒนาศักยภาพและดูแลผู้สูงอายุตาบล
ถาวร

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ต.ค.62

ผลิตตาบลถาวร

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1183)

รวม 11 โครงการ

11 องค์กร

461,204

4,500

73,250

3,500

-

-

456,704

421,100

เชิงพื้นที่
1

โครงการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาด้วย

โรงเรียนอนุบาลโนน

กระบวนการ 5 ปี

ดินแดง

17,250

52,500

51,800 เด็กเยาวชนในโรงเรียน
80คน
ผู้ปกครองนักเรียน 50 คน

คณะครูรร. 4 คน
ผู้นาชุมชน 15 คน
ตัวแทนมูลนิธพิ ัฒนา
อีสาน 1 คน
ตัวแทนหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง 5 คน
รวม 155 คน
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ที่
2

โครงการ
โครงการสร้างเสริมภูมิคุณค่าภูมิปญ
ั ญา

องค์กร
อบต.พระครู

ทั้งโครงการ
44,490

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

2,000

เสนอขอ
42,490

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

44,590 1.ผู้สูงอายุ/เจ้าของภูมิ

ท้องถิน่ และสืบสานภูมิปญ
ั ญา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-มิ.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

ปัญญา/แกนนาชุมชน
(ประชาชน) 50 คน
2.นักเรียน 50 คน
รวม 100 คน

3

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา

สนง.พมจ.บุรีรัมย์

120,000

120,000

120,000 1.คณะกรรมการและ

ทรัพยากรมนุษย์ทกุ ช่วงวัย

คณะทางานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทกุ ช่วง
วัยจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็น
ผู้แทนจากทุกภาคส่วน
รวม 260 คน

รวม

3 โครงการ

3 องค์กร

237,740

5,500

-

17,250

214,990

216,390

จังหวัดมหาสารคาม
เชิงประเด็น
1

จัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สานักงานพัฒนาสังคมและ

ภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม

ความมัน่ คงของมนุษย์

221,800

221,800

221,800 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ดาเนินการ 450 คน แยก

จังหวัดมหาสารคาม

เป็น 1. คณะทางาน 50 คน
2.กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม 100คน
3. เครือข่ายภาคประชาชน

ที่มีส่วนร่วมในการขับ
เคลื่อนกิจกรรม จานวน
300 คน

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

221,800

-

-

-

221,800

221,800

เชิงพื้นที่
1

พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ: ธนาคารขนะชุมชน
ตาบลหนองเรือง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 226/ 2554)

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลหนองเรือง

55,000

5,000

50,000

50,000 ประชาชนทั่วไป 73 คน
เครือข่ายจิตอาสาใน
ชุมชน ต.หนองเรือ 34 คน

ตัวแทนร้านค้าชุมชน
13 คน รวม 120 คน
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ที่
2

โครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองคูขาด

องค์กร
กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทั้งโครงการ
55,000

งบขององค์กร
5,000

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
50,000

ตาบลหนองคูขาด

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

50,000 สมาชิกกองทุน เยาวชน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. -ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ธ.ค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค.- ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

และประชาชนทั่วไป

(องค์กรสวสัดิกรชุมชน 503/2555)

แกนนากลุ่ม/องค์กรตัวแทน

หน่วยงานท้องที่ ท้องถิน่
จานวน 155 คน
3

3 รุ่น (ปู่ย่า/พ่อแม่/ลุกหลาน) ร่วมอนุรักษ์

กองทุนสวัสดิการเพื่อ

พันธุกรรมพืชชุมชน

สุขภาพตาบลกุดรัง

63,750

12,750

51,000

51,000 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลกุดรัง โดยคัด

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 215/2554)

เลือกจากจัวแทนหมูบ่ า้ น
ดังนี้ ปู่ย่า บ้านละ 2 คน
จานวน 16 หมูบ่ า้ น รวม
32 คน พ่อแท่ 1 คน จานวน

16 หมูบ่ า้ น รวม 16 คน
เด็กเยาวชน บ้านละ3 คน
จานวน 16 หมูบ่ า้ น รวม
48 คน รวมจานวน 96 คน

4

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม หมอลา

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กลอนประยุกต์ ประกอบนิทาน ประจาปี

ตาบลหนองคู

55,000

5,000

50,000

50,000 เด็กและเยาวชน 40 คน
ผู้สูง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ 2562

10 คน คณะกรรมการกอง

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 588/2557)

ทุน จานวน 10 คน รวม
จานวน 60 คน

5

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานภูมิปญ
ั ญาสมุนไพร

องค์การบริหารส่วนตาบล

ท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ 2562

หนองคู

55,000

5,000

50,000

50,000 ปราชญ์ด้านสมุนไพร 40คน
ผู้สนใจทั่วไป 10 คน
พนักงานเจ้าหน้าที่ อปท.
10 คน รวม 60 คน
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ที่
6

โครงการ

องค์กร

จิตอาสาร่วมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ สร้างชุมชน

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

เอือ้ อาทร

มหาสารคาม

ทั้งโครงการ
51,000

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

1,000

เสนอขอ
50,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

50,000 เด็กและเยาวชนท่าสองคอน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ต.ค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 62

20 คน ผู้นาชุมชนทั้ง 23

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1495)

หมู่บ้าน 23 คน Care Gifer
10 คน สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดมหาสารคามและคณะ

ทางาน 17 คน วิทยากร
เจ้าหน้าที่ 10 คน
7

เสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อพัฒนาศักยภาพสูง

องค์การบริหารส่วนตาบล

109,200

12,000

97,200

97,200 จานวน 99 คน แยกเป็น

อายุสุขภาพดีที่งกายใจ

หนองกุง อาเภอแกดา

1. จากการสารวจผู้สูงอายุ

จังหวัดมหาสารคาม

ภายใต้ตาบลหนองกุง 70คน

2. จากกลุ่มเครือข่ายคณะ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลหนองกุง 29 คน
8
9

โครงการกรจัดทาปุ๋ยชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน794/2553)

ตาบลดอนกลาง

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะชีวติ

ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2930)

จังหวัดมหาสารคาม

61,900

11,900

50,000

50,000 ปราชนในพืน้ ทีต่ าบลดอนกลาง

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กย. 62

55,000

5,000

50,000

50,000 ผู้เข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

ผู้ติดยาเสพติด/ผู้รับการพัก
โทษ-ลดโทษ/ผู้ถูกคุมความ

ประพฤติและบุคคลใน
ครอบครัวผู้กระทาผิด
จานวน 45 คน
วิทยากรเจ้าหน้าที่ 15 คน

รวม 60 คน

รวม

9 โครงการ

9 องค์กร

560,850

62,650

-

-

498,200

498,200

จังหวัดมุกดาหาร
เชิงประเด็น
1
2

พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตาบล

ตาบลโนนยาง

โนนยาง

พัฒนาทักษะเยาวชนในการใช้สื่อสาธารณะ

กลุ่มคนวิทยุชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
(องค์กรสาธารณประโยชน์4344)

78,500
49,800

1,000

78,500

63,500 ผู้สูงอายุ 250 คน

การทางาน/รายได้

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

48,800

45,200 เยาวชน 100 คน

กาศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62
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ที่

โครงการ

องค์กร

3

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาโอกาส

ชมรมคืนคนดีสู่สังคม

และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

283,800

เสนอขอ
283,800

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

94,000 ผู้ด้อยโอกาสและผู้

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การทางาน/รายได้

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

นันทการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

สนใจ 300 คน

แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่สนใจ
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3667)
4

เยาวชนหัวใจผู้กล้า (Brave Hart)

มูลนิธวิ สิ ุทธิธรรม

118,500

2,000

116,500

116,500 เยาวชน 100 คน

ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม

101,990

800

101,190

101,190 อพม. 80 คน

มัน่ คงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อพัฒนาสู่การบริการ

และความมัน่ คงของมนุษย์

ที่มีคุณภาพ

จังหวัดมุกดาหาร

3,800

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0638)
5

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2907)

รวม 5 โครงการ

5 องค์กร

632,590

-

-

628,790

420,390

เสริมสร้างอาชีพสานตะกร้าพลาสติกของผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

48,900

48,900

46,900 กลุ่มผู้สูงอายุ 70 คน

ในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบ้านเป้า

บ้านเป้า

55,000

55,000

35,500 สมาชิกผู้สูงอายุ 30 คน

เชิงพื้นที่
1

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4342)
2

เสริมสร้างกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพและพัฒนา

ชมรมผู้สูงอายุบา้ นภูผาหอม

ทักษะอาชีพ

ขาวบ้านที่สนใจ 30 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1888)
3

ส่งเสริมและฟื้นฟูกลุ่มสานตะกร้าพลาสติก

กองทุนสวัสดิการตาบล

59,900

59,900

50,900 กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ

นาอุดม

เยาวชน 80 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0428/2552)
4
5

ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปญ
ั ญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 565/2554)

ตาบลหว้านใหญ่

ถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาเพิ่มคุณค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0133)

ตาบลกกแดง

113,560

113,560

81,860 อาสาสมัคร 121 คน
ประชาชน 141 คน

52,200

52,200

39,450 ประชาชน 20 คน
ครอบครัว 15 คน
นักเรียน 40 คน

รวม 5 โครงการ

5 องค์กร

329,560

-

-

-

329,560

254,610
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดยโสธร
เชิงประเด็น
1

โครงการผู้สูงอายุใส่ใจชะลอวัยข้อเข้าเสื่อม

โรงพยาบาลบทรายมูล

77,480

77,480

77,480 ผู้สูงอายุในเขตอาเภอทรายมูล

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - มิ.ย. 62

จ.ยโสธร 100 คน
รพ.สต.ดูล่ าด/ตาบลไผ่
2

โครงการบาบัดฟื้นฟูสมมรถภาพผู้เสพยาเสพติด

ที่ทาการปกครองจังหวัด

"ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" จังหวัดยโสธร

ยโสธร

479,520

377,000

102,520

102,520 ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่

สุขภาพอนามัย

จังหวัดยโสธร จานวน80คน

ประจาปีงบประมาณ 2562

รวม 2 โครงการ

2 องค์กร

557,000

377,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

54,490

2,000

(องค์กรสวัสดิการชุม 174/2555)

ตาบลหนองหมี

โครงการพัมนาคุณภาพชีวติ เปลี่ยนไม้ใกล้ฝั่งเป็น

ชมรมผู้สูงอายุตาบลดงแคน

พลังทางสังคม ชมรมผู้สูงอายุดงแคนใหญา

ใหญ่ อาเภอคาเขือ่ นแก้ว

ตาบลดงแคนใหญ่อาเภอคาเขือ่ นแก้ว

จังหวัดยโสะร

-

-

180,000

180,000

เชิงพื้นที่
1

2

3

52,490

49,400 สมาชิกที่ลงทะเบียน

74,330

74,330

74,330 แกนนาผู้สูงอายุจาบลดง

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

ปราชญ์ชาวบ้าน อสม.
ตัวแทนผู้นาท้องถิ่น แกนนา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1100)

เยาวชน 100 คน รวม 300คน

ขมรมขุมขนบ้านใต้สามัคคี

มิย. 62

แคนใหญ่ 200 คน

จังหวัดยโสธร ปี 2562

โครงการฝึกทาอาชีพการทาต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เกษตตรกร 60 คน

39,500

4,200

35,300

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1904)

35,300 ผู้นาชุมชน 25 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

ประชาชนทั่วไป 25 รวม
50 คน

4

โครงการใส่ใจดูแล ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตาบล

31,000

1,000

30,000

คาไผ่
5

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

คณะกรรมการกองทุน (ส่งเสริมอาชีพการทา

ตาบลสาราญ

28,800 ผู้สูงอายุและผู้พกิ ารในตาบล

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

คาไผ่ จาวน 100 คน
21,000

21,000

16,200 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลสาราญ73คน

ยาหม่อง ลูกประคบ)

คณะกรรมการกองทุน27 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 241/2554)

รวม 100 คน
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ที่
6

โครงการ
โครงกรฝึกอบรมการทาไข่เค็มสมุนไพร ประจา

องค์กร
อบต. หนองเรือ

ทั้งโครงการ
35,500

ปีงบประมาณ 2562
7

8

9

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

2,000

เสนอขอ
33,500

อนุมตั ิ

33,500 กลุ่มสตรี แม่บา้ น ประชาชน

-

ฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กองทุนสวัสดิการชุมขน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 243/2556)

ตาบลโนนเปือย

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการดนตรีไทย

ชมรมผู้สูงอายุวดั บูรพาราม

กลุม่ เป้าหมาย

50,200

50,200

50,200 ประชาชนในเขตพื้นที่

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. -ก.ค. 62

100 คน
44,470

44,470

44,470 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ20 คน
ประชาชนผู้ที่สนใจ 10 รวม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2160)

รวม 30 คน
ชมรมผู้สูงอายุตาบลห้องแซง

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ทั่วไป จานวน 150 คน

(อังกะลุง)

อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการออก

สาขาสวัสดิการ

38,500

38,500

38,500 ผู้สูงอายุในตาบลห้องแซง

กาลังกายที่เหมาะสมของผู้สูงอายุตาบลห้องแซง

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. -ก.ค. 62

120 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3886)

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ

อบต.ค้อเหนือ

24,300

24,300

24,300 กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

สาหรับกลุ่ม ประจาปี 2562

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

และผู้พิการ 100 คน
ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที/่ วิทยากร

20 คน รวม 120 คน
11 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร

100,000

100,000

100,000 ระดับตาบล

พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอาเภอทุกอาเภอ 9 คน

สภานายิกกาสภากากาชาดไทย การจัดอบรมและ

ปลัดอาเภอหัวหน้าทีม 18 คน

พัฒนาแกนนาจิตอาสาสภากาชาดไทย

ตาบลละ 261 คน

ประจาปี 2562

ระดับสถานศึกษา 15แห่ง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0674)

รวม 192 คน
รวมทั้งสิ้น 453 คน

รวม

11 โครงการ

11 องค์กร

513,290

9,200

-

-

504,090

495,000

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 62
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด
เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาผู้นากองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตาบลเหล่าหลวง สู่ความมัง่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน

ตาบลเหล่าหลวง

36,000

36,000

36,000 คณะกรรมการกองทุนฯ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.- ส.ค.62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

17 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 221/2553)

ประชาชนที่เป็นสมาชิก
กองทุนฯ 30 คน
ผู้บริหาร อปท. 3 คน
ผู้นาชุมชน 30 คน
รวม 80 คน

2

โครงการพัฒนาแกนนาเยาวชนอาสาสมัคร

สมาคมพัฒนาชุมชน

ป้องกันยาเสพติดและท้องวัยใส

อาเภอเกษตรวิสัย

65,000

65,000

65,000 เยาวชน 100 คน
ประชาชน(ครูพี่เลี้ยง)

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1039)

3 คน
ผู้ปกครอง 5 คน
อปท. 2 คน
รพ.สต. 1 คน

3
4

โครงการพัฒนาจิตพิชิตใจตนเอง

ทุนนิธบิ ญ
ุ โกศล วัดวิมล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2945)

นิวาส

โครงการน้าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนน้าใสวรวิทย์

224,000

224,000

224,000 นักเรียน นักศึกษา

46,115

46,115 นักเรียน 168 คน

100 คน
48,615

2,500

บุคลากรองค์กร 19 คน
รวม 187 คน
5

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศึกษา

โรงเรียนทรายทองวิทยา

80,600

80,600

80,600 นักเรียนและคณะกรรม

ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

การสภานักเรียน

พอเพียงสานฝันสู่ครอบครัวอันอบอุน่

รวม 278 คน
บุคลากรองค์กร 2 คน
รวมทั้งหมด 280 คน

6

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะ

โรงเรียนวารีสวัสดิว์ ทิ ยา

40,950

40,950

40,950 นักเรียนป.4-ม.3

ชีวติ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน 60 คน

ยุคไทยแลนด์ 4.0

บุคลากรองค์กร 20 คน
ผู้ปกครองนักเรียน40คน
รวมทั้งหมด 120 คน
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ที่

โครงการ

7

โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ คูค่ ุณธรรม

องค์กร
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม

ทั้งโครงการ
68,300

งบขององค์กร
10,800

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
57,500

น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจขพอเพียง

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

57,500 นักเรียนม.1-ม.6 รวม

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

179 คน
บุคลากรองค์กร 21 คน

8

โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาวะประชาชนใน

อบต.ธวัชบุรี

26,900

26,900

ชุมชนตาบลธวัชบุรีตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง

26,900 เด็กและเยาวชน 30 คน
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ
30 คน
ผู้สูงอายุ 30 คน
ประชาชน 30 คน
รวมทั้งหมด 120 คน

9

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพของกลุ่ม

อบต. ดอนโอง

38,820

38,820

38,820 สตรีแม่บา้ นในต.ดอนโอง

สตรีตาบลดอนโอง ศิลปะการจับจีบผ้า

10 หมูบ่ า้ นๆ ละ 5 คน

ประจาปี 2562

รวม 50 คน
เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์
5 คน รวมทั้งหมด 55คน

10 โครงการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตน้อม

โรงเรียนหนองฮีเจริญ

50,065

50,065

นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

50,065 นักเรียน 126 คน
ครูบคุ ลากรองค์กร33คน
รวมทั้งหมด 159 คน

11 โครงการสวัสดิการชุมชนกับการสร้างสังคมเข้มแข็ง
ประจาปี 2562

กองทุนสวัสดิการชุมชน

23,030

23,030

ตาบลดอนโอง

23,030 ประชาชนทั่วไป 100คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

คณะกรรมการกองทุนฯ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 282/2557)

23 คน
รวมทั้งหมด 123 คน

12 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเหนือเมือง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 379/2555)

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลเหนือเมือง

78,120

78,120

78,120 คณะกรรมการกองทุน25 คน
คณะอสม. ตาบล 23 คน
คณะผู้นาชุมชน 23 คน
คณะสภาองค์กรชุมชน23 คน
สมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ นละ
10 คน จานวน 23 หมู่
รวม 230 คน
รวมทั้งหมด 324 คน
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ที่

โครงการ

13 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร

องค์กร
เทศบาลตาบลเมืองสรวง

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

42,900

เสนอขอ
42,900

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

42,900 ประชาชน 30 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มิ.ย.-ส.ค.62

การเพาะเห็ดนางฟ้า

รวม

13 โครงการ

13 องค์กร

823,300

13,300

-

-

810,000

810,000

จังหวัดเลย
เชิงประเด็น
1

โครงการพัฒนาสังคมสูงวัยการใช้รูปแบบสื่อที่

สานักงานวัฒนธรรม

เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ

จังหวัดเลย

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

89,000

89,000

89,000

-

-

-

89,000 ผู้สูงอายุจานวน 75 คน

89,000

89,000

116,080

116,080

116,080 ครู จานวน 54 คน

125,250

125,250

125,250 เด็กในเขตเทศบาลเมืองเลย

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

การศึกา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. -ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. -ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

เชิงพื้นที่
1

2

โครงการสอนเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาใน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียน (คุณครู จะ Learn)

ประถมศึกษาเลย เขต .3

ศิลปะสร้างสุข นาวิถีแห่งศิลป์พัฒนาสุขภาพจิต

ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3810)

ชุมชนตาบลกุดป่อง

33 คน ผู้สงอายุในเขต
เทศบาลเมือลเลย 33 คน
คณะทางานศุนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตาบล
กุดป่อง

3

โครงเสริมสร้างความเข้มแข็งและเชือ่ มโยง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเลย

เทศบาลตาบลนาอ้อ

90,000

90,000

จังหวัดเลย 80 กองทุน ๆ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 031/2556)
4

ละ 2 รวม 160 คน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้การตลาด

กลุ่มผ้าทอมือกลุ่มแม่บา้ น

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มผ้า

ชุมชนจอมมณ๊

ทอมือ กลุ่มแม่บา้ นชุมชนจอมมณี
(องค์กรสวสัดิการชุมชน 015/2560)

90,000 กองทุนสวัสดิการชุมชนใน

44,200

44,200

44,200 กลุ่มผ้าทอมือกลุ่มแม่บา้ น
ชุมชนจอมมณี 30 คน
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ที่
5

โครงการ

องค์กร

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ที่ต้นทางด้วยการ

สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อ

ใช้ไส้เดือน

สังคมและสาธารณะ (สปส)

ทั้งโครงการ
164,500

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

6,000

เสนอขอ
158,500

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

158,500 กลุ่มผู้มีรายได้นอ้ ย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ส.ค. - ก.ย. 62

ผู้สูงวัย ผู้ตติดเชือ้ เอชไอวี

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5325)

และครอบครังผู้ได้รับ
ผลกระทบกลุ่มผู้ด้อย
โอกาสอืน่ ๆแกนนาชุมชน
รวม 50 คน

6

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะร่างกายด้วยการ

สมาคมส่งเสริมและพัฒนา

ออกกาลังกายและนันทนาการทีเ่ หมาะสมกับผู้สูงอายุ

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ

ผู้ดูแลผู้สุงอายุ0

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5326)

ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี

รวม 60 คน

รวม

6 โครงการ

6 องค์กร

51,970

592,000

51,970

6,000

-

-

586,000

51,970 ชมรมผู้สูงอายุ 30 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 62

586,000

จังหวัดศรีสะเกษ
เชิงประเด็น
1

2

3

4

จัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สนง. พัฒนาสังคมและ

ภาคธุรกิจ CSR จังหวัดศรีสะเกษ (แบ่งปันเพื่อ

ความมัน่ คงของมนุษย์

สังสรรค์)

จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้สูงอายุ สุขภาพดี มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4792)

บ่อแก้ว

ผู้สูงอายุรู้ไอที และชีวสี ุขขีด้วยการขยับกาย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชุมชน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4047)

หนองตะมะ

ลดเค็มถูกใจ ป้องกันไตถูกตัด ขจัดโรคเรื้องรัง

ชมรมผู้สูงอายุบา้ นตะเคียน

ผู้สูงวัย

ช่างเหล็กหมูท่ ี่ 1

82,500

82,500

82,500 ภาคธุรกิจ 30 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

58,900

58,900

58,900 ผู้สูงอายุ 120 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

63,000

63,000

63,000 ผู้สูงอายุ 100 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

22,600

22,600

22,600 ผู้สูงอายุ 70 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

70,200

70,200

70,200 ผู้สูงอายุ 120 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5041)
5

สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะอาชีพจากการ
ถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาของผู้สูงอายุตาบลเขิน
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5356)

ชมรมผู้สูงอายุตาบลเขิน
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ที่
6

โครงการ

องค์กร

พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ชมรมรักษ์สุขภาพเทศบาล

และครอบครัวผู้สูงอายุครอบครัวยางชุมน้อย

ตาบลยางชุมน้อย

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

70,000

เสนอขอ
70,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

70,000 ผู้สูงอายุ 35 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.ค. - ก.ย. 62

ครอบครัว 35 คน

(องค์กรสาธารณประโยบน์ 4492)
7

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

ความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม ใหม่) เพื่อการจัด

สังคมและความมัน่ คง

สวัสดิการสังคมผู้สยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ

ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

209,750

209,750

209,750 อพม. 150 คน

36,800

36,800

36,800 แกนนาสมาชิก 60 คน

39,750

39,750

39,750 ประชาชน 120 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0133/2551)
8

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตาบลสาโรงตาเจ็นด้วยการ

กองทุนสวัสดิการชมุชน

ทาเกษตรยัง่ ยืนตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตาบลสาโรงตาเจ็น

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 699/2555)
9

ป้องกันแก้ไขปัญหาการติดเชือ้ HIV ในกลุ่ม

กลุ่มตะวันเบิกฟ้า

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. - กย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. - กย. 62

หลากหลายทางเพศ
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 765/2553)

รวม

9 โครงการ

9 องค์กร

653,500

-

-

-

653,500

653,500

เชิงพื้นที่
1

2

เสริมสร้างครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข็มแข็ง

สนง.เทศบาลตาบล

ตาบลหนองหญ้าลาดยัง่ ยืน

หนองหญ้าลาด

ฝึกอาชีพระยะสั้นแบบบูรณาการในผู้ประสบปัญหา

องค์การบริหารส่วนตาบล

ทางสังคมและกลุ่มองค์กรชุมชน

โพธิ์

รวม

63,800

3,000

60,800

60,800 เด็กและเยาวชนและ
ผู้ปกครอง 150 คน

101,700

6,000

165,500

9,000

95,700

95,700 ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
55 คน

2 โครงการ

2 องค์กร

-

-

156,500

156,500

จังหวัดสกลนคร
เชิงประเด็น
1

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจ

สานักงานยุติธรรมจังหวัด

ห่างไกลยาเสพติดและต่อต้านอาชญากรรม

สกลนคร

86,400

86,400

86,400 นักเรียน นักศึกษา ใน
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่
วิทยากร จานวน 215 คน

รวม 1 โครงการ

1 องค์กร

86,400

-

-

86,400

86,400

ยุติธรรม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 62
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการโรงเรียนครอบครัว

สานักงานเทศบาลตาบล

71,550

2,000

69,550

ตองโขบ

69,550 จานวน 131 คน คือ

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. -ก.ย. 62

กลุ่มวัยรุ่นเตรียมจะสมรส
หรือครอบครัวสมรสใหม่
ครอบครัวมีสมาชิกตั้งครรภ์

หรือเพิ่งเคลอดบุตร
ครอบครัวทัว่ ไปหรือครอบครัว

ที่มีลูกวัยรุ่น ครอบครัวที่มี
ผู้สูงอายุอยูก่ ับเด็กและ
เยาวชนคณะทางาน ศพค
วิทยากร เจ้าหน้าที่
2

โครงการลดละเลิก เพื่ออดออม น้อมใจสู้วถิ ีชีวติ

สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น เลิงฮัง

ตามหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง

สามมัคคี จากัด

170,800

64,000 อบต.อุม่ จาน

50,000

56,800

300 คน จานวน 20

(องค์กรสวสัดิการชุมชน 711/2553)
3

56,800 ชาวบ้าน แกนนา จานวน
หมูบ่ า้ น

โครงการอบรมฝึกอาชึพแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าคราม

สานักงานเทศบาล

ลายมุก

ตาบลบ้านโพน

51,500

3,000

48,500

48,500 จานวน 30 คน
ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุ กลุ่มทอผ้าคราม
ลายมุกบ้านนาจาน หมู่ที่ 9

4

โครงการทาแหนมหมู-ปลาส้ม

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 243/2552 )

เทศบาลตาบลเชียงสือ

49,900

49,900

49,900 สมาชิดกองทุนฯ 15 คน
ผู้มีบตั รสวัสดิการ 15 คน
รวม 30 คน

5

โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกต้นดาวเรือง

สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4463)

ติดเชือ้ เอชอวี/เอดส์ จังหวัด

46,160

8,500

37,660

37,660 กลุ่มผู้ติดเชือ้ 15 คน

การทางาน/รายได้

27,550

4,000

23,550

23,550 จานวน 30 คน กลุ่มสตรี

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค. 61 - ก.ย.62

สกลนคร (สพอ.)
6

โครงการส่งเสริมอาชีพการทากระเป๋า ที่คาดผม

องค์การบริหารส่วนตาบล

พวงกุญแจจากเศษผ้าคราม แก่สตรีและ

มาย

ครอบครัว

ครอบครัว ประชาชน
ที่สนใจ

มิ.ย. - ก.ค. 62
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ที่
7

โครงการ

องค์กร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทาไม้กวาด

กองทุนธนาคารขยะตาบล

จากขวดพลาสติกเหลือใช้ ประจาปี 2562

โคกสิลา

ทั้งโครงการ
51,040

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

2,000

เสนอขอ
49,040

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

49,040 สมาชิกกองทุนธนาคาร

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 62

ขยะ จานวน 32 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 134/2561)
8

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและเศษผ้า

กองทุนสวัสดิการชุมชน

คราม ประจาปีงบประมาณ 2562

ตาบลนาฮี

53,210

5,000

48,210

48,210 ผู้สูงอายุ/สตรีที่เป้น
สมาชิก กองทุน 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 456/2557)

ผู้ดูแลคนพิการ 10 คน
ผู้ยากไร้/ผู้ประสบปัญหาทาง

สังคม 10 คน รวม 30 คน
9

โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวติ

สานักงานเทศบาลตาบล

ของผู้สูงอายุ ตาบลงิ้วด่อน

งิ้วด่อน

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีในเขตเทศบาล
ตาบลวัฒนา หลักสูตรช่างเสริมสวย

46,985

2,000

44,985

44,985 ผู้สูงอายุ แกนนาผู้สูงอายุ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

เครือข่ายผู้สูงอายุ 50 คน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

72,055

3,400

68,655

68,655 กลุ่มสตรีในพื้นที่ตาบล

ตาบลวัฒนา

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ย. 61- ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

วัมนา 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 561/2557)
11 โครงการส่งเสริมอาชีพการทาไม้กวาดจากขวด
พลาสติก

กองทุนสวัสดิการชุมชน

46,900

2,000

44,900

44,900 สมาชิกกองทุนผู้มีบตั ร

เทศบาลตาบลไฮหย่อง

สวัสดิการแห่งรัฐ หมูบ่ า้ น

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 149/2559)

ละ 2 คน 18 หมูบ่ า้ น
รวม 36 คน

12 โครงการฝึกอาชีพการย้อมผ้าคราม ผ้ามัดหมีแ่ ละ
เสื้อสาเร็จรู) ประจาปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตาบล

96,850

5,000

91,850

91,850 จานวน 50 คน

อุม่ จาน

กลุ่มสตรีหมูท่ ี่ 7,8,12
เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนผู้ทมี่ ีความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม

รวม

12 โครงการ

12 องค์กร

784,500

100,900

50,000

633,600

633,600
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดสุรินทร์
เชิงประเด็น
1

โครงการอบรมพัฒนาศัยภาพอาสาสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แกนนาเด็กเยาวชนและเครือข่ายจิตอาสา

สุรินทร์

204,300

204,300

204,300 อาสาสมัครแกนนาเด็ก

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก..ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 62

และเยาวชนในพื้นที่

พัฒนาสังคมจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ประกอบ
ด้วย เด็ก เยาวชน และ
เครือข่ายจิตอาสาพัฒนา
สังคม จานวน 600 คน

2

โครงการขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

สานักงานพัมนาสังคมและ

174,628

174,628

174,628 อาสาสมัครพัฒนาสังคม

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ใน

ความมัน่ คงของมนุษย์

และความมัน่ คงของ

ระดับพื้นที่

จังหวัดสุรินทร์

มนุษย์ (อพม.) ประจาศูนย์

ประสานงาน อพม. ระดับ
อาเภอๆ ละ 4 คน จานวน
18 ศูนย์ 17 อาเภอ
รวม 72 คน เจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดสุรินทร์ จานวน
43คน และอาสาสมัคร
พัมนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ (อพม.)
จานวน 7คน
รวมทั้งสิ้น 122 คน

รวม

2 โครงการ

2 องค์กร

378,928

-

-

-

378,928

378,928

เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาต่อยอดการทาผลิตภัณฑ์จาก

กองทุนคุณธรรมสวัสดิการ

สมุนไพรไทยของกลุ่มผู้สูงอายุ ตาบลผักไหม

ชุมชนเทศบาลตาบลผักไหม

70,000

70,000

70,000 ตัวแทนผู้สูงอายุในตาบล
ผักไหมที่เป็นสมาชิกกอง

อาเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ทุนฯ จานวน 110 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 311/2556)

เจ้าหน้าที่และวิทยากร
จานวน 5 คน

121
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ที่
2

โครงการ
โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะเพื่อลดปัญหา

องค์กร
สมาคมป่าชุมชนอีสาน

ทั้งโครงการ
169,372

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

40,000

เสนอขอ
129,372

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

129,372 เด็กและ(สภาด็กเยาวชน

เด็กและเยาวชน

ตาบล/ทูบนี มั เบอร์วนั

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1373)

อย่างน้อย จานวน 60 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ส.ค. 62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ย. 62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 62

คณะครูและหน่วยงาน
ท้องถิน่ อย้างน้อย(อบต./
รพ.สต./ร.ร.) จานวน
20 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
3

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนตาบล

ตาบล หนองบัว TO BE NUMBER ONE

หนองบัวทอง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

องค์การบริหารส่วนตาบล

การคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ตัง้ ใจ

70,000

20,000

50,000

50,000 สภาเด็กและเยาวขนตาบล
หนองบัวทอง จานวน
50 คน

4

63,300

19,800

43,500

43,500 ครัวเรือนต้นแบบที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการในเขต
พื้นที่ตาบลตัง้ ใจ จานวน
9 หมูบ่ า้ นๆ ละ 5
ครัวเรือนๆ ละ 1 คน
จานวน 45 คน
ผู้นาชุมชน ประกอบด้วย
สมาชิกสภาอบต. จานวน
18 คน กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น
จานวน 9 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่

บ้าน 18 คน รวม 45 คน
ครู และนักเรียน 30 คน
รวม 120 คน
5

โครงการสุขภาพผู้สูงอายุ

กองบุญคุณธรรมเพื่อจัด

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 114/2560)

สวัสดิการชุมชนตาบล

120 คน

เป็นสุข

ผู้สูงอายุ จานวน 240 คน

รวม

5 โครงการ

5 องค์กร

48,200

420,872

48,200

79,800

-

-

341,072

48,200 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จานวน

341,072
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดหนองบัวลาภู
เชิงประเด็น
1

โครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด

สานักงาน พมจ.

หนองบัวลาภู สู่ระบบการบริหารจัดการด้าน

หนองบัวลาภู

130,000

130,000

130,000 ผู้จัดทาบัญชีและ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ค.62

มี.ค.-เม.ย62

ผู้ตรวจสอบบัญชี

การเงินและบัญช๊ที่ดีและยัง่ ยืน

กองทุนสวัสดิการชุมชน
67 แห่งๆ ละ 2 คน
รวม 134 คน

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

130,000

-

-

-

130,000

130,000

เชิงพื้นที่
1

โครงการสร้างและพัฒฯเยาวชนต้นแบบการใข้

โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

34,350

1,000

33,350

ชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 นักเรียนชัน้ ป.4-ม.3
จานวน 100 คน
ผู้ปกครองนร.(ครอบครัว)
จานวน 70 คน
รวม 170 คน

2

โครงการฝึกอบรมทักษะและพัฒนาองค์ความรู้แก่

อบต.นามะเฟือง

51,000

โครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกาย

กองทุนสวัสดิการชุมชน

40,000

สบายชีวี ด้วยวิธเี ต้นแอโรบิค"

เทศบาลตาบลบุญทัน

1,000

50,000

50,000 ประชาชนทั่วไป 30 คน

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

40,000

45,000 ประชาชนทั่วไป 100คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

กลุ่มอาชีพ และพประชาชนทั่วไป "การแปรรูป
ผ้าฝ้ายทอมือ ๔ ตะกรอ หรือ ผ้าขาวม้า"
3

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 537/2557)
4

โครงการส่งเริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้สูงวัยและ

เทศบาลตาบลโนนสัง

60,000

10,000

50,000

50,000 ผู้สูงอายุ 80 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้ "ตามรอยพ่ออย่าง

โรงเรียนกุดสะเทียน

52,000

2,000

50,000

50,000 นักเรียน 300 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-มิ.ย.62

พอเพียง" เพื่อลดโลกร้อน (KTW REDUCE

วิทยาคาร

บุคคลทั่วไป

5

GLOBAL FIVE MODEL)

ผู้ปกครองนักเรียน 20คน
ผู้นาชุมชน 15 คน
ครู 15 คน
รวม 350 คน
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ที่
6

โครงการ
โครงการอุทยั สวรรค์สามวัย เบิ่งแงง อักแพง

องค์กร
อบต.อุทยั สวรรค์

ทั้งโครงการ
51,000

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

1,000

เสนอขอ
50,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

50,000 ประชาชนทั่วไป240คน

แบ่งปัน

สาขาสวัสดิการ
บริการสังคม

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ก.ย.62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ก.ย.62

แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ
120 คน

7

8

โครงการส่งเสริมอาชีพการทาถัว่ ตัดและขนมถัว่

โรงเรียนผู้สูงอายุโรง-

เคลือบ

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4717)

ตาบลโนนคูณ

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างภูมิ

ชมรม TO BE Number

คุม้ กันทางจิตใจให้แก่เยาวชนตาบลนามะเฟือง

One บ้านกุดเต่า

50,000

50,000

50,000 ผู้สูงอายุ 100 คน

50,000

50,000

50,000 สมาชิกชมรมฯ (ประชา-

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค.. 62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค.. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

ชนทั่วไป) 50 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4457)

สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชน 10 คน
เด็กและเยาวชนในพื้นที่
5 คน
เจ้าหน้าที่ชมรม 5 คน
รวม 70 คน

9

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน TO BE Number

ชมรม TO BE Number

One ชุมชนหนองแก

One ชุมชนหนองแก

50,000

50,000

50,000 สมาชิกชมรมฯ 50 คน
สมาชิกสภาเด็กฯ 10คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4459)

เด็กเยาวชน 10 คน

10 โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕ ละอบายมุข ประจาปี

กองทุนสวัสดิการชุมชน

๒๕๖๒

เทศบาลเมืองหนองบัว

(องค์การสวัสดิการชุมชน 416/2554)

ลาภู

11 โครงการอบรมปฏิบตั ิธรรมเพื่อพัฒนาสังคมเป็นสุข
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 573/2557)
12 โครงการอบรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐ

32,940

32,940

32,940 ประชาชนทั่วไป 3 ตาบล
ๆ ละ 40 คน รวม
120 คน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

32,200

32,200

32,200 ประชาชนทั่วไป 100 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

34,860

34,860

34,860 นักเรียนมัธยมปีที่ ๑,๔

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ก.ย. 62

ตาบลหนองสวรรค์
โรงเรียนหล่อวิทยาคาร

จานวน 184 คน

กิจพอเพียงสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔

รวม

12 โครงการ

12 องค์กร

538,350

15,000

-

-

523,350

545,000

จังหวัดหนองคาย
เชิงประเด็น
1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
(องค์กรสวัสกิดารชุมชน 579/2554)

กลุ่มชยะสวัสดิการคุม้

38,700

38,700

38,700 ผู้สูงอายุ 40 คน
คณะทางาน 20 คน
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ที่
2

โครงการ

องค์กร

โครงการพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพกลุ่มไม้กวาด

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ดอกหญ้า

ตาบลโพนสว่าง

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

35,000

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

35,000

35,000 สมาชิกกลุ่ม50 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 62

40,000

40,000 กลุ่มผู้วา่ งงาน 60 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ก.ค. 62

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 581/2554)
3

โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนการเพาะเลี้ยงเห็ด

กองทุนสวัสดิการชุมชน

แบบครบวงจร

ตาบลหนองหลวง

42,625

2,625

คณะกรรมการ 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 003/2561)
4

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนตาบลพระธาตุ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

บังพวน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตาบลพระธาตุบางพวน

40,000

40,000

40,000 ประชาชน 70 คน

35,000

35,000 ผู้นาชุมชนอาสาสมัคร 60

(องค์กรสวสัสดิการชุมชน 002/2561)
5

โครงการคนตาบลโพนสา ร่วมสร้างระวังปัญหา

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ตาบลโพนสา

38,500

3,500

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - ส.ค. 62

สมาชิกครอบครัว 40 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 578/2554)
6

โครงการอบรมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

เด็ก สตรี และคนในครอบครัว

ตาบลเทศบาลเมืองหนองคาย

35,000

35,000

35,000 ผู้นาชุมชนอาสาสมัคร 60
สมาชิกครอบครัว 40 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 004/2561)
7

โครงการพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหาร จากผลผลิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทางการเกษตรตาบลเวียงคุก

ตาบลเวียงคุก

28,600

28,600

28,600 แม่บา้ น 20 คน
ผู้ด้อยโอกาส 30 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน577/2554)
8

9

นักเรียน 50 คน

โครงการเสริมสร้างเกาะป้องกันและแก้ไขปัญหา

นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว

จังหวัดหนองคาย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

สนง.พัฒนาสังคมและความ

เครือข่ายในการดาเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

มัน่ คงของมนุษย์

รวม

9 โครงการ

9 องค์กร

44,100

44,100

44,100 ผู้นาชุมชนอาสาสมัคร 60

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - กย. 62

สมาชิกครอบครัว 40 คน
263,810

263,810

566,335

6,125

35,500

15,000

-

560,210

263,810 คณะทางาน 60 คน

560,210

เชิงพื้นที่
1

โครงการครอบครัวอบอุน่ สังคมเป็นสุข

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหม้อ

20,500

20,500 ประชาชน 70 คน

125

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
2

3

โครงการ

องค์กร

โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน ตามแนวปรัชญา

องค์การบริหารส่วนตาบล

เศรษฐกิจพอเพียง

ผาตัง้

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

องค์การบริหารส่วนตาบล

รุนแรงในครอบครัว

สังคม

ทั้งโครงการ
43,340

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

5,000

เสนอขอ

อนุมตั ิ

38,340

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

38,340 ประชาชน 80 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. - สค. 62

21,850 ตัวแทนครอบครัว 50 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. - สค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.- ก.ย.62

41,850

20,000

21,850

ตัวแทนนักเรียน 25 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน

4

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

องค์การบริหารส่วนตาบล

รุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

พระพุทธบาท

39,100

5,000

34,100

34,100 เด็ก 60 คน
ผู้สูงอายุ 20 คน
ผู้นาชุมชน 10 คน
ประชาชน 10 คน

รวม 4 โครงการ

4 องค์กร

159,790

45,000

-

114,790

114,790

จังหวัดอุดรธานี
เชิงประเด็น
1

โครงการฝึกอาชีพสานเข่งปลาทู สร้างงานสร้าง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

อาชีพแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขือน้า

วันละบาทตาบลเขือน้า

63,600

4,000

59,600

ชุมชนตาบลเขือน้า

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 697/2553)
2

40,000 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
15 หมูบ่ า้ น 100 คน

โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการดูแลตนเอง

กองทุนสวัสดิการออม

ให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกองทุนออมวันละ

วันละ ๑ บาท ตาบล

๑ บาท ตาบลโคกสูง

โคกสูง

56,100

2,000

54,100

40,000 ผู้สูงอายุ 130 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.- ก.ย.62

56,200

5,000

51,200

40,000 ประชาชน 40 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.- ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 675/2557)
3

โครงการเตรียมความพร้อม ขยับกายใจ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

สู่วยั ผู้สูงอายุ ตาบลโคกกลาง

ตาบลโคกกลาง

ผู้สูงวัย 20

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 480/2557)
4

โครงการครอบครัวสายสัมพันธ์ รักและใส่ใจซึ่งกัน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

และกันของคนในชุมชนเขตเทศบาลตาบลโคกสูง

ตาบลโคกสูง

ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 715/2554)

50,670

2,000

48,670

40,000 ครอบครัว 25 ครอบครัว
จานวน 50 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
5

โครงการ

องค์กร

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสวัสดิการชุมชนแก่

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ประชาชนตาบลจาปาโมง

ตาบลจาปาโมง

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

107,045

9,270

97,775

54,600 ประชาชน 200 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

65,810

5,000

60,810

40,000 ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 160/2558)
6

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเกีย่ วกับสิทธิ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

หน้าที่และการดูแลสุขภาพตาบลนาสะอาด

ตาบลนาสะอาด

กองทุนฯ 79 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 713/2554)
7

8

9

คณะกรรมการ 21 คน

โครงการส่งเสริมอาชีพการทาพรมเช้ดเท้า

กองทุนสวัสดิการชุมชน

จากเศษผ้าของผู้สูงอายุ

วันละบาทตาบลหนอง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 167/2559)

นาคา

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตาบล

กองทุนสวัสดิการชุมชน

หนองสระปลา

วันละบาทตาบลหนอง

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 706/2554)

สระปลา

โครงการอบรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็น

กองทุนสวัสดิการชุมชน

สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท

วันละบาทตาบลหนอง

ตาบลหนองหญ้าไซ

หญ้าไซ

53,000

3,000

50,000

20,000 ผู้สูงอายุ 100 คน

105,060

10,000

95,060

60,000 ผู้สูงอายุ 3 รุ่น ๆละ

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

40 คน รวม 120 คน
54,300

5,000

49,300

44,100 ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
กองทุนฯ 100 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 160/2557)
10 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

โรงพยาบาลเพ็ญ

37,600

2,000

35,600

35,600 นักเรียนมัธยม ม.1-6

ต่อเด็ก สตรี และผู้ตงั้ ครรภ์ไม่พึงประสงค์ตาบล

จานวน 300 คน

เชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ปีงบประมาณ2562
11 โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่การเป็นอาสา
สมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

สนง.พมจ. อุดรธานี

163,800

163,800

130,000 เยาวชน 100 คน

(เยาวชน อพม.) จังหวัดอุดรธานี

รวม 11 โครงการ

11 องค์กร

813,185

47,270

โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยหลัก

เทศบาลตาบลน้าโสม

49,255

3,000

-

765,915

544,300

เชิงพื้นที่
1

46,255

46,255 ผู้สูงอายุ 143 คน

สุขภาพอนามัย

๓ อ. ๒ ส.
2

โครงการครอบครัวล้อมรักตามวิถีปะโค

ม.ค.-ก.ย.62
พัฒนาระบบสวัสดิการ

เทศบาลตาบลปะโค

49,700

1,400

48,300

42,585 ครอบครัว 60 ครอบครัว
ๆ ละ 2 คน รวม 120 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62
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ที่
3

โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

เทศบาลบตาบลอูบมุง

52,742

10,000

42,742

39,160 ผู้สูงอายุ 80 คน

อบต.กุมวาปี

31,500

3,000

28,500

อบต.เชียงดา

37,620

2,600

อบต.นาพู

56,000

10,000

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ.-ก.ย.62

28,500 ครอบครัว 100 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ค.62

35,020

33,900 เด็กและเยาวชน 60 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

46,000

46,000 ผู้ปกครอง 100 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ธ.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ.-ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 62

และใจอย่างยัง่ ยืนตาบลอูบมุง
4

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างสายใยรัก
ที่ดีต่อกันในครอบครัว ตาบลกุมวาปี
ประจาปีงบประมาณ 2562

5

โครงการสานฝัน ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนน่าอยู่
ตาบลเชียงดา

6

ผู้ปกครอง(ครอบครัว) 60 คน

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กและเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และภาวะความเป็นผู้นาในเด็กและ

เด็กและเยาวชน200คน

เยาวชน ตาบลนาพู

แกนนาสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลนาพู
40 คน

7

โครงการเยาวชนเรียนรู้สืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

อบต.หนองหัวคู

41,200

1,000

40,200

29,300 เยาวชน 90 คน
ปราชญ์ชุมชน 10 คน

รวม 7 โครงการ

7 องค์กร

318,017

31,000

-

287,017

265,700

จังหวัดอุบลราชธานี
เชิงประเด็น
1

พัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา

มูลนิธปิ ระชาสังคมจังหวัด

คุณภาพชีวติ ประชากรในสังคมจังหวัดอุบลราชานี

อุบลราชธานี

202,050

10,000

192,050

192,050 เครือข่าสตรี 15คน
เครือข่ายคนพิการ 15 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1243)

เครทอข่ายเด็กเยาวชน
15 คน เครือข่ายอพม
อผศ 15 เครือข่ายคน
ไร้รัฐ 15 คน ส่วราชการ
10คน ท้องถิน่ 10 คน
แรงงานอกระบบ10 คน
จานวน 300คน เวทีละ 150

2

โครงการเสริมพลังผู้นาเพื่อการพัฒนาสังคม

มูลนิธพิ ิทกั ษ์ธรรมชาติ

จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อชีวติ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0053)

281,250

10,000

271,250

271,250 ผู้นาในองค์กรภาครัฐ
เอกชน และประชาสังคม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ทางานประชากรใน
จังหวัดอุบล 85 คน
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ที่
3

โครงการ

องค์กร

สวัสดิการ ฟื้นฟู บาบัดทุกข์ถึงบ้าน

ชมรมผู้สูงอายุวดั โรมัน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4404)

คาทอลิด

ทั้งโครงการ
62,200

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

14,500

เสนอขอ
47,700

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

47,700 สมาชิกและจิตอาสาของชมรม

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. - ธ.ค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

ผู้สุงอายุวดั โรมันคาทอลิก
จาวน 80 คน

4

ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกองทุน

กองทุนสวัสดิการชุมขน

สวัสดิการชุมชนตาบลสะพือ ประจาปี

ตาบลสะพือ

48,500

48,500

48,500 ผู้สูงอายุทเี่ ป็นสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลสะพือ

พ.ศ. 2562

จานวน 60 คน

(องค์กรสวสัดิการชุมชน 148/2558)
5

ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานไม้ไผ่และตะกร้าพลาสติก

ชมรมผู้สูงอายุบา้ นหวาง

ชมมรมผู้สูงอายุบา้ นหวาง หมูท่ ี่2 ตาบลคูเมือง

หมูท่ ี่ 2

49,000

49,000

49,000 1. สมาชิกชมรมผู้สุงอายุ
50 คน 2. ประชาชนทีส่ นใจ

อาดภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชานี

(บ้านหวง หมูท่ ี่2) 10 คน

ประจาปี 2562

รวม 60 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4402)
6

พัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุบา้ น

ชมรมผผู้สูงอายุ

หนองมุก

บ้านหนองมุก

20,500

20,500

20,500 ผู้สูงอายุบา้ นหนองมุก

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - มิ.ย. 62

100 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4104)
7

จัดสวัสดิการฝึกอาชีพ "การทาไม้กวาดดอกหญ้า

กองทุนสวัสดิการชุมชน

และไม้กวาดทางมะพร้าว"

ตาบลหัวเรือ

35,000

35,000

35,000 1. กลุ่มผู้สูงอายุตาบลหัวเรือ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

10 คน 2.กลุ่มประชาชน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 303/2554)

ทั่วไป 15 คน 3.กลุ่มผู้ด้อย
โอกาส 10 คน รวม 35 คน

8

พัฒนาคุณภาพชีวตื ผู้สูงอายุและผู้พิการตาบลนาแวง

กองทุนประชาสังคมสง

49,000

49,000

49,000 ผู้สูงอายุ และผู้พกิ ารในเขต

เคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ตาบลนาแขวงจานวน 13

ตลอดจนประชาชนตาบล

หมู่บา้ น รวมทั้งสิ้น 200 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 62

นาแวงที่เดือดร้อน
9

พัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเรียนรู้ของ อพม.

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม

อผส. และผู้สูงอายุในชุมชนดาเนินชีวติ

และความมัน่ คงของมนุษย์

อย่างมีคุณค่า

จังหวัดอุบบลราชธานี

97,000

97,000

97,000 อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดอุบลราชธานี

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1124)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สุงอายุ

2 รุ่น รวม 200คน

รวม

9 โครงการ

9 องค์กร

844,500

34,500

-

810,000

810,000
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดอานาจเจริญ
เชิงประเด็น
1

โครงการบ้านหลังสุดท้ายครบวงจร ตาบลดงบัง

กงอทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 211/2556)

ตาบลดงบัง

121,500

121,500

121,500 กองทุนสวัสดิการในพื้นที่

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มีค. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มีค. 62

จานวน 160 คน
16 หมุบ่ า้ น

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

121,500

-

-

-

121,500

121,500

เชิงพื้นที่
1

โครงการอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

องค์กรสาธารณประโยชน์

และครอบครัว

ผู้สูงอายุและครอบครัว

46,940

46,940

46,940 กองทุนสวัสดิการในพื้นที่
160 คน

(องค์การสาธารณประโยชน์ 5284)
2

เพิ่มทักษะการปฏิบตั ิงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม

ชมรมอาสามัครพัฒนาสังคม

และความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดอานาจเจริญ

และความมัน่ คงของมนุษย์

(อพม.)

จังหวัดอานาจเจริญ

119,360

10,400

108,960

108,960 อาสาสสมัครแต่ละอาเภอ

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มีค. 62

ทั้ง 7 อาเภอ 200 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2063)
3

โครงการพี่นอ้ งคล้องใจรักนักป้องกัน HIV

กลุ่มกุหลาบสีรุ้ง

130,600

3,000

127,600

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3237)

127,600 เด็กและเยาวชนโรงเรียน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. -เม.ย. 62

มัธยมทั่วเขตพื้นที่จังหวัด
อานาจเจริย 100 คน

4

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การสวัสดิการ

สมาคมศูนย์ประสานงาน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0567)

องค์การเอกชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ครอบครัวตาบล

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบล

คาพระ

คาพระ

170,000

170,000

170,000 ผู้แทนองค์การสวัสดิการสังคม

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ก.ย. 62

ในจังหวัดที่เคยเสนอ
โครงการ 80 คน

5

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3239)

45,300

45,300

45,300 บุคลากร รพ.สต.คาพระ10คน
แกนนาพลังของชุมชนและ

ปะชาชน 70 คน
บุคลากรฝ่ายปกครอง20คน

อาสาสมัคร จิตอาสา/
สาธารณธ ตาบลคาพระ
20 คน รวม 120 คน
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ที่
6

โครงการ

องค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลติดเชือ้ เอดส์

กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์

(HIV) สู่ระบบครอบครัวเพื่อเสริมพลังบวก

โรงพยาบาลอานาจเจริย

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

54,700

เสนอขอ
54,700

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

54,700 เด็กที่ติดเชือ้ เอชไอวี

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ส.ค. -ก.ย. 62

30 คน ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0966)

ผลกระทบจากเอดส์
30 คน

รวม 6 โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ 224 โครงการ

6 องค์กร
224 องค์กร

566,900
16,469,634

13,400
1,211,701

-

145,350

553,500
15,112,583

553,500
14,207,797

จังหวัดกระบี่
เชิงประเด็น
1

การพัฒนานักจัดการทางสังคม

เครือข่ายภาคประชา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5001)

สังคมจังหวัดกระบี่

250,000

250,000

250,000 1. ผู้แทนจากองค์กรปก

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก.ค. - พ.ย. 62

ครองส่วนท้องถืน่ ๆ ละ
2 คน รวม 16 คน
2. ผู้แทนจากสภาองค์กร
ชุมชนตาบลๆ ละ 2 คน
รวม 16 คน
3. อาสาสมัครอื่น/เครือข่าย

จิตอาสา ระดับตาบล
ไม่นอ้ ยกว่า 10 คน

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

250,000

-

-

-

250,000

250,000

เชิงพื้นที่
1

โครงการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ

สมาคมสานพลังช่วย

สร้างรายได้ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ

ราษฎร์

267,250

267,250

267,250 1. คณะทางานสมาคน
สานพลังช่วยราษฎร์ 20คน

ครอบครัวผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ครอบครัว

2. ครอบครัวผู้ยากไร้ เด็ก

ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้แลผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้

ผู้พิการอย่างมีส่วนร่วมเขตบริการพื้นที่อาเภอ

ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ

คลองท่อม

160 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5004)

3. อาสาสมัครพัฒนาสังคม
ความมัน่ คงของมนุษย์
(อพม.) 70 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - พ.ย. 62
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ที่
2

โครงการ

องค์กร

เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยไม้กวาดดอกอ้อ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 180/2556)

บ้านหัวหิน

ทั้งโครงการ
84,550

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

6,000

เสนอขอ
78,550

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

78,550 กลุ่มผู้ที่มีรายได้นอ้ ยและ

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พ.ค. - ก.ย. 62

กลุ่มผู้ที่สนใจที่จะได้มีการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการ
ผูกมัดไม้กวาดดอกอ้อเข้า
ร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเชิงวิชาการเพื่อ
กาหนดทิศทางของ
กิจกรรมโครงการเน้นผู้ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรที่จะร่วมฝึก
อบรม กลุ่มเป้าหมาย70 คน

3

โครงการอบรมจิตอาสาเพื่อการปฏิบตั ิงาน

กองทุนบารอกะฮ

68,100

4,000

64,100

64,100 อพม. อสม อสร. จิตอาสา

ในชุมชน

และคณะกรรมการกองทุน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 652/2552)

เยาวชนจิตอาสา หมอ

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส.ค. - ก.ย. 62

กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ตารวจ
อบต. รวม 100 คน

รวม

3 โครงการ

3 องค์กร

419,900

10,000

-

-

409,900

409,900

จังหวัดชุมพร
เชิงประเด็น
1

โครงการค่ายนักเรียนแกนนารณรงค์และป้องกัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน "Stop Teen

ชุมพร

116,000

116,000

116,000 ตัวแทนนักเรียน 180 คน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ส.ค.62

การศึกษา

วิทยากร 5 คน

Mom" อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

คณะผู้บริหาร 12 คน
ครู 26 คน

2

โครงการอบรมการดูแลผู้ปว่ ยและผู้สูงอายุ

สนง. สาธารณสุข

ระยะสุดท้ายสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอาย (Care

จังหวัดชุมพร

113,200

113,200

113,200 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 110 คน

giver) จังหวัดชุมพร ปี 2562

รวม

3 โครงการ

3 องค์กร

229,200

-

-

-

229,200

229,200
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

2

โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพผู้พิการ

องค์การบริหารส่วน

และผู้ดูแลผู้พิการ

ตาบลเขาทะลุ

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตาบล

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

ทะเลทรัพย์

ทะเลทรัพย์

60,000

30,000

30,000

4

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

พิการ 150 คน
50,000

50,000

50,000 กลุ่มเด็ก 10 คน

การทางานรายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ส.ค.62

วัยทางาน 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0147/2552)
3

30,000 ผู้พิการและผู้ดูแลคน

วัยสูงอายุ 30 คน

โครงการตาบลวิสัยเหนือปลอดภัย ห่างไกล

องค์การบริหารส่วน

ความรุนแรงในสังคม

ตาบลวิสัยเหนือ

โครงการรากลองยาวเพื่อสุขภาพ สืบสานวัฒน

ชมรมผุ้สูงอายุตานล

ธรรมท้องถิน่ ไทย

นากระตาม

16,500

1,500

15,000

15,000 เด็ก 40 คน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ส.ค.62

บริการสังคม

ผู้ปกครอง 20 คน
41,000

41,000

41,000 ผู้สูงอายุ และประชาชน
70 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 332/2554)
5

โครงการเยาวชนวัยใส รักดีไม่มีทอ้ ไม่มีเศษ

องค์การบริหารส่วน

22,400

2,400

20,000

20,000 สมาชิกสภาเด็ก 80 คน

48,000

20,000

28,000

28,000 ผู้สูงอายุ 30 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 62

ตาบลด่านสวี
6

โครงการส่งเสริมศักยภาพของประชาชน

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

ในตาบลตะโก

ในชุมชนตาบลตะโก

การทางานรายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ส.ค.62

เจ้าหน้าที่ วิทยากร 5 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3918)
7

8

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.สต.พละปี

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

งบประมาณ 2562

เขาไชยราช รพ.สต.

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 086/2555)

พละ

โครงการห้องเรียนผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างไม่เป็น

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ภาระ

ตาบลเขาค่าย

50,000

50,000

5,000

50,000

50,000 ผู้สูงอายุ 30 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 62

45,000

45,000 ผู้สูงอายุ 70 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 62

20,000

20,000 ผู้สูงอายุ 100 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 62

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 088/2555)
9

โครงการพัฒนาชีวติ ผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0151/2551)

บ้านหนองผาก

20,000
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ที่

โครงการ

10 โครงการเยีย่ มบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ

องค์กร
อบต.ทุ่งหลวง

ทั้งโครงการ
40,000

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

20,000

เสนอขอ
20,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

20,000 อสม. 78 คน

และผู้ด้อยโอกาส ประจาปีงบประมาณ 2562

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ดาเนินงาน
ก.ค. 62

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. 62

การทางานรายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. 62

เจ้าหน้า รพ.สต. 2 คน
คณะบริหาร 5 คน

11 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุครน

องค์การบริหารส่วน

49,200

5,000

44,200

44,200 ผู้สูงอายุ 70 คน

35,000

35,000 กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ

ตาบลครน
12 โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยวิถีพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3105)

ต้นแบบเศรษฐกิจ

และผู้สนใจในชุมชน

พอเพียงบ้านพักพะงุ้น

65 คน

13 โครงการพลัง 3 วัยใส่ใจชุมชน

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0144/2552)

รวม

13 โครงการ

35,000

47,600

47,600

47,600 ผู้สูงอายุ 30 คน

เพื่อการผลิตบ้านตโนด

สมาชิกกลุ่ม 10 คน

การ้อง

ประชาชน 10 คน

13 องค์กร

529,700

83,900

-

-

445,800

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-มิ.ย.62

445,800

จังหวัดนครศรีธรรมราช
เชิงประเด็น
1

โครงการครอบครัวสุขสันต์แบ่งปันน้าใจ

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว

53,000

53,000

50,400 แบ่งเป็น2 รุ่น คือรุ่นที่ 1
1.กลุ่มเยาวชนทีร่ ะทาความ

ผิดเข้าสู่กระบวนการศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด
30คน และผู้ปกครอง 27 คน

2. เจ้าหน้าที่และวิทยากร
จานวน 20 คน
รุ่นที2่
1.กลุ่มเยาวชนที่อยุ่ในสถาน

พินจิ และคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด 30 คน และ

ผู้ปกครอง 25 คน
2. เจ้าหน้าที่และวิทยากร
20 คน
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ที่
2

โครงการ

องค์กร

โครงการฝึกอบรมศาสนพิธกี รเบื้องต้น

พุทธสมาคมนครศรี-

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0069)

ธรรมราช

ทั้งโครงการ
41,850

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
41,850

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

40,350 เยาวชน 60 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มิย. 62

ศาสนพิธกี รภาคประชาชนในชุมชน 40 คน
เจ้าหน้าที่วทิ ยากร 15 คน
รวม 115 คน

3

โครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พงึ่

คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน "เครือข่ายวินมอเตอร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

49,300

49,300

37,400 วินมอไซต์รับจ้าง

กค. 62

(ประชาชนทั่วไป) 70 คน

ไซต์รับจ้าง"
4

โครงการพัฒนาสังคมสวัสดิการจากเศรษฐ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

214,300

214,300

กิจบนฐานความสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

67,500 1. กลุ่มลูกปัดโมคลาน 50คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค.-ก.ย.62

คัดจากนักเรียนและประชาชน
ผู้ทาอาชีพเครื่องปัน้ ดินเผา

และผู้ที่สนใจ
2. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล
50 คน คัดจากประชาชนผั้
ทาอาชีพอาหารแปรูปอาหาร

ทะเลและผู้ที่สมัครใจ
3. กลุ่มมัคคุเทศก์ 10 คน
คัดจากนักเรียยนและผู้ทสี่ นใจ

4. กลุ่มเย็บปักถักร้อย
50 คน คัดจากนักเรียน
และผู้ที่สนใจ 5. กลุ่ม
วุ้นมะพร้าว 20 คนคัดจาก
ประชาชนตลอดจนถึง
ผู้ที่สนใจ รวม 180 คน
5

โครงการค่ายพัฒนาทักษะดารงชีวติ เด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังวัด

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

49,780

49,780

49,780 เด็กพิการ 60 คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 40 คน
รวม 100 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มีค. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
6

โครงการ

องค์กร

โครงการพระราชดาริรณรงค์แก้ปญ
ั หายาเสพติด

ชุมชนบ้านหน้าค่าย

(TO BE NUMBER ONE)

ศรีนครินทรา

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

54,650

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
54,650

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

54,650 โรงเรียนมหาราช3 20 คน

ระยะเวลา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. มิ.ย. ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. เม.ย มิ.ย 62

ดาเนินงาน
กค. 62

โรงเรียนบ้านจาปา 20 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2569)

โรงเรียนวัดถ้าใหญ่ 20 คน
โรงเรียนบ้านน้าพุ 20 คน

โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม20 คน
รวม 100 คน (เด็กและเยาวชนสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ ตาบลถ้าใหญ่)

7

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเด็ก

กองทุนสวัสดิการชุมชน

และเยาวชนเป็นคนดีสู่สังคม

ตาบลเขาแก้ว

53,600

53,600

52,100 เด็กและเยาวชนในตาบล

พค. 62

เขาแก้ว 6 หมูบ่ า้ นๆ ละ

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 061/2559)

10 คน จานวน 60 คน
คณะทางาน/คณะกก./
วิทยากร/ภาคี จานวน
20 คน รวมท้งสิ้น 80 คน

8

โครงการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(เลือก แลก ลุย ละ เลิก)

เทศบาลตาบลฉวาง

62,000

12,500

49,500

49,500 คณะกรรมการกองทุนฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 166/2556)

จานวน 20 คน
สมาชิกกองทุนและ
ประชาชนในชุมชน

9

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพร่วมกัน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

สร้างสรรค์ชุมชน ตาบลห้วยปริก

ตาบลห้วยปริก

49,250

11,750

37,500

และประชาชนที่สนใจใน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 204/2559)
10 โครงการเสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพ อพม.

37,500 สมาชิกกองทุนฯ เยาวชน
พื้นที่ 50 คน

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

100,000

100,000

74,750 แกนนาอาสาสมัครพัฒนา

นครศรีธรรมราช

สังคมและความมัน่ คง

สังคมและความมั่นคงของ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1441)

ของมนุษย์จังหวัด

ขงมนุษย์ จังหวัดนครศรีฯ

นครศรีธรรมราช

จานวน 75 คน
เจ้าหน้าที่และวิทยากร
25 คน รวม 100 คน
25 คน รวม 100 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-62
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ที่

โครงการ

11 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้การทาแกง

องค์กร
เครือข่ายพัฒนาสังคมและ

ไตปลาแห้ง ประจาปี 2562

และความมัน่ คงของ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3695)

มนุษย์ตาบลเชียรใหญ่

รวม 11 โครงการ

11 องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

22,400

เสนอขอ
22,400

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

22,400 ประชาชนทั่วไป กลุ่มสตรี

ระยะเวลา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ดาเนินงาน
พค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. - พ.ค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พค. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 คน

750,130

24,250

-

-

725,880

536,330

เชิงพื้นที่
1

โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย

อบต. กลาย

40,790

7,750

33,040

และประคบสมุนไพร
2

โครงการฉีดวัคซีนครอบครัว

33,300 ประชาชนในพื้นที่ตาบล
กลาย จานวน 25 คน

เทศบาลตาบลโพธิเ์ สด็จ

94,700

44,700

50,000

41,600 ครอบครัวในเขตเทศบาล
ตาบลโพธิ์เสด็จ จานวน
40 คน

3

โครงการบ่มรัก เพาะกล้าคุณธรรม น้อมนา

เทศบาลตาบลการะเกด

35,000

10,000

25,000

25,000 คณะกรรมการสภาเด็ก

เศรษฐกิจ พอเพียง อนุรักษ์ ภูมิปญ
ั ญา

และเยาวชนผู้บริหารและ

สานสายใยเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ก้าว

เจ้าหน้าที่เทศบาล

สู้นกั พัฒนา

ผู้นาชุมชน อสม. ตัวแทน

ครอบครัว ในเขตพื้นที่
ต. การะเกด
จานวน 40 คน
4

โครงการเด็กและเยาวชนพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงได้

องค์การลริหารส่วนตาบล

51,400

4,000

47,400

ไม้เรียง

47,400 เด็กและเยาวชน อบต.
ไม้เรียง ทั้ง 8 หมูบ่ า้ น
โดยประสานความร่วมมือ
ไปยังผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน

โรงเรียน จานวน 100 คน

5

โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ

เทศบาลตาบลเกาะเพชร

45,400

10,000

35,400

35,400 เพศหญิงที่มีอายุ 15 19 ปี ในพื้นที่ตาบล
เกาะเพชร จานวน 80 คน
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ที่

โครงการ

องค์กร

6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ

องค์การบริหารส่วน

ผู้สูงอายุ

ตาบลควนกรด

ทั้งโครงการ
214,330

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

99,500 สปสช.

86,200

เสนอขอ
28,630

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

24,230 ผู้สงู อายุในตาบลควนกรด

ระยะเวลา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ดาเนินงาน
สค. 62

สุขภาพอนมัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

สุขภาพอนมัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

จานวน 80 คน
ผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้า
ที่ที่เกี่ยวข้องและวิทยากร

จานวน 20 คน
รวม 100 คน
7

โครงการผู้สูงวัยสุขใจร่วมใส่ใจสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตาบล

54,740

12,300

42,440

42,440 ผู้สูงและกลุ่มเสี่ยง

แม่เจ้าอยูห่ วั
8

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วน

(ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

ตาบลนาไผ่

จานวน 60 คน
107,300

20,000

87,300

24,300 ผู้มีอายุ 55 ปีขนึ้ ไป
จานวน 3 รุ่นๆละ 42 คน

รวม 126 คน
เสนอขอเพิ่มเติม-งบเชิงพื้นที่
1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ และ

เทศบาลตาบลจันดี

70,000

20,000

50,000

50,000 1.ตัวแทนผู้นาชุมชน

สวัสดิการในสังคม

สค. 62

ตัวแทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนสภาเด็กฯลฯ
จานวน 40 คน
2.ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูง
อายุ 40 คน

รวม

9 โครงการ

9 องค์กร

713,660

228,250

-

86,200

399,210

323,670

จังหวัดนราธิวาส
เชิงประเด็น
1

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุวดั

วัดประชาภิรมย์

ประชาภิรมย์

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 104/2558)

36,525

36,525

36,525 สมาชิกชมรมผู้สงู อายุวัด
ประชาภิรมย์ คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเลือกจาก
ใบสมัครผู้เข้าเรียน
จานวน 45 คน

ก.ค. - ก.ย. 62
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ที่
2

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

20,310

เสนอขอ
20,310

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

โครงการการจัดการภูมิปญ
ั ญาและองค์

ชมรมผู้สูงอายุองค์การ

ความรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนพหุวฒ
ั นธรรม

บริหารส่วนตาบล

ชมรมฯ ผู้สูงอายุตาบลฯ

เพื่อพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการ

กายูคละ

จานวน 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 207/2559)

20,310 สมาชิกกองทุนและแกนนา

ระยะเวลา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ดาเนินงาน
ก.ค. - ส.ค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ม.ค. - ก.ค. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก.ค. - ส.ค. 62

ผู้สูงอายุและประชาชน
อื่นทีส่ นใจเข้าร่วม จาก 9

หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 8 คน

รวม 72 คน
รวมทั้งสิ้น 82คน
3

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน

กองทุนสวัสดิการ

ตาบลสุคิริน

ชุมชนตาบลสุคิริน

86,140

กองทุน สปสช

17,970

68,170

องค์การบริหารส่วนตาบล

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 102/2561)
4

26,170 ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต
สุคิริน จานวน 45 คน

โครงการชวนลูกชวนหลานเพื่อนบ้านข้าราชการ

พุทธสมาคมจังหวัด

ร่วมทาบุญ 9 วัด ปี 2562

นราธิวาส

43,100

7,500

35,600

35,600 นักเรียนนักศึกษา 45 คน
ข้าราชการหน่วยต่างๆ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2323)

25 คน
พุทธศาสนิกชน 65 คน
บุคลากรในองค์กรพุทธ
สมาคมจังหวัดนราธิวาส
15 คน
รวมทั้งสิ้น 150 คน

5

6

โครงการส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุด้าน

สมาคมกองทุนสวัสดิการ

30,382

2,600

27,782

27,782 กลุ่มผู้สูงอายุ 5 กลุ่ม

อาชีพทาขนมพื้นบ้าน

เครือข่ายชมรมผู้สงู อายุ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2328)

จังหวัดนราธิวาส

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการแข่งขัน

ชมรมส่งเสริมสุขภาพ

กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ปี 2562

และฟืน้ ฟูสภาพผู้สงู อายุ

สุขภาพและฟื้นฟูสภาพ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 610/2553)

ในโรงพยาบาลนราธิวาส

ผู้สูงอายุโรงพยาบาลฯ

ราชนครินทร์

สมาชิก Six up School

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 62

รวมทั้งสิ้น 100 คน
62,600

12,500

50,100

50,100 สมาชิกชมรมส่งเสริม

และเจ้าหน้าที่ดาเนินงาน

จานวน 180 คน

สุขภาพอนามัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม มี.ค. - ก.ย. 62
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ที่
7

โครงการ

องค์กร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิ

มูลนิธพิ ัฒนาชุมชน

ภาพและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

เป็นสุข

ทั้งโครงการ
67,300

งบขององค์กร
10,000

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
57,300

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

57,300 องค์กรสวัสดิการชุมชน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ค. - ส.ค. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก.ค. - ส.ค. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก.ค. - ส.ค. 62

จานวน 25 องค์กรๆ ละ

สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

2ท คน จานวน 50 คน

ปี 2562

องค์กรสาธารณประโยชน์

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1637)

จานวน 25 องค์กรๆ ละ
จานวน 50 คน
บุคลากรของอค์กรมูลนิธิ

พัฒนาชุมชนเป็นสุข
จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 110 คน
8

โครงการอาสาสมัครเด็กและเยาวชนจิตอาสา

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

58,800

5,000

53,800

44,200 เด็กและเยาวชน จานวน

(อพม. น้อย) ครั้งที่ 2

สังคมและความมัน่ คง

5 อาเภอๆ ละ 20 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2936)

ของมนุษย์จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 120 คน

นราธิวาส
9

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสตรีร่วม

ชมรมผู้นามุสลิมะห์

ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิจังหวัด

นราธิวาส

115,000

15,000

100,000

52,000 จานวน 2รุ่นๆ ละ 50 คน
รวมทั้งสิ้น 100 คน

นราธิวาส

ดังนี้ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2325)

จานวน 30 คน ชุมชนๆ
ละ 3 คน รวม 90 คน
กลุ่มเป้าหมายรอง ชุมชน

ประสบอุทกภัย ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส จานวน

5 ชุมชนๆ ละ 2 คน
รวม 10 คน
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ที่

โครงการ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิก

องค์กร
กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทั้งโครงการ
92,600

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

13,500

เสนอขอ
79,100

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

68,950 คณะกรรมการกองทุน

เครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวติ สู่

เทศบาลตันหยงมัส

สวัสดิการชุมชนและ

ชุมชน 4.0

อาเภอระแงะ

สมาชิก 30 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 099/2558)

จังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการกลุ่มองค์กร

สาขาสวัสดิการ
บริการสังคม

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก.ค. - ก.ย. 62

ในชุมชน 20 คน
ประชาชนทั่วไป 40 คน
คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ตาบลตันหยงมัส
ที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับ

กรพัฒนาคุณภาพชีวติ
จานวน 10
รวมทั้งสิ้น 100 คน

10 องค์กร

612,757

โครงการสร้างเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

117,200

ตาบลบูกิต และส่งเสริมสุขภาพอนามัยนันทนาการ

ตาบลบูกิต

รวม

10 โครงการ

66,100

-

17,970

528,687

418,937

เชิงพื้นที่
1

117,200

61,000 สมาชิกกองทุนฯ เยาวชน

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค. - ส.ค. 62

และประชาชนที่อยูใ่ น

ชุมชนตาบลบูกิต

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 683/2555)

ตาบลบูกิต
จานวน 120 คน

2

โครงการอบรมอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคน

ชมรมผู้พิการเทศบาล

พิการที่ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ หลักสูตร

ตาบลมะรือโบตก

50,832

10,500

40,332

40,332 ผู้พกิ ารที่ดอ้ ยโอกาสและ

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ส.ค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย. 62

ยากไร้

"การทาสบู"่

จานวน 60 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 105/2558)
3

โครงการส่งเสริมาชีพการทาโรตีมะตะบะและ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ซัมบูซะ พัฒนาความรู้สมาชิกกองทุนสัวสดิการ

ตาบลแว้ง

ชุมชน ตาบลแว้ง
(องค์กรสวัสดิการชุมชน 606/2553)

67,251

5,000

62,251

45,931 สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลแว้ง
จานวน 160 คน
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ที่
4

โครงการ

องค์กร

โครงการส่งเสริมอาชีพการทาขนม

มูลนิธิคณ
ุ แม่ประไพและ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3569)

เพื่อน

ทั้งโครงการ
39,800

งบขององค์กร
2,400

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
37,400

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

35,000 เด็กเยาวชนในพืน้ ที่อาเภอ

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ดาเนินงาน
ก.ค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ส.ค.62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.62

ตากใบ จานวน 100 คน
บุคลากรมูลนิธคิ ุณแม่
ประไพและเพือ่ น จานวน

10 คน
รวมทั้งสิ้น 110 คน
5

โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทุนอย่างยัง่ ยืน

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การ

โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ผลิตชุมชนจือปอ

78,800

5,000

73,800

73,800 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
เพือ่ การผลิตชุมชนจือปอ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 102/2558)

จานวน 150 คน
บุคลากรในกลุ่มออม
ทรัพย์เพือ่ การผลิตชุมชน

จือปอ จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 160 คน
ขอเพิ่มเติม-งบเชิงพื้นที่
1

2

3

โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

สวัสดิการชุมชน ๙ ด้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตาบลยีง่ อ

74,180

74,180

67,280 ประชานที่เป็นสมาชิก

เทศบาลตาบลยีง่ ่อ

คณะกรรมการกองทุฯ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 607/2553)

12 คน

โครงการทิศทางการศึกษาสู่คุณภาพชีวติ ที่ดีของ

ชมรมอีหม่าม คอเต็บ

เยาวชน

บิหลั่น อาเภอยีง่ อ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 210/2559)

จังหวัดนราธิวาส

โครงการ SMART วัยใส

ชมรมข้าราชการมุสลิม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2974)

มะห์นราธิวาส

บริการสังคม

กองทุนฯ 200 คน

50,000

57,000

3,000

50,000

43,720 เยาวชน 150 คน

54,000

49,000 เยาวชน 50 คน

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ส.ค.62

บุคลากรของชมรม 10 คน

รวม 60 คน
4

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเชือ่ มโลหะ เพื่อ

มูลนิธเิ อาว์กอฟอัลมิส

เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

บะฮ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1665)

49,540

4,040

45,500

36,250 นักเรียนและเยาวชน
50 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค.-ส.ค.62
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ที่
5

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ

องค์กร
สนง.พมจ.นราธิวาส

ทั้งโครงการ
64,400

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

5,000

เสนอขอ
59,400

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

44,800 ประชาชนสมาชิกกลุ่ม

สมาชิกกองทุนสวัสดิการพัฒนาสังคมและความ

50 คน

มัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

บุคลากรของกองทุนฯ

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
เม.ย.-ก.ค.62

10 คน รวม 60 คน
6

โครงการค่ายเมล็ดพันธ์สันติวถิ ี

ศูนย์พัฒนาเยาวชน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4381)

จังหวัดนราธิวาส

80,000

80,000

59,000 เด็กและเยาวชน 75 คน

นันทนาการ

ก.ค.-ส.ค.62

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พี่เลี้ยงค่าย 25 คน
รวม 100 คน

รวม

11 โครงการ

11 องค์กร

729,003

34,940

-

-

694,063

556,113

จังหวัดปัตตานี
เชิงประเด็น
1

โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและควบคุมไข้เลือดออก

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ในชุมชน

เทศบาลตาบลยะหริ่ง

39,410

2,000

37,410

37,410 แกนนา อาสาสมัคร

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

คณะกรรมการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0198/2551)

จานวน 90 คน
คณะกรรมการกองทุนฯ
จานวน 5 คน

2

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ผู้พิการ สุขใจ

ชมรมผู้สูงอายุและผู้

กายแข็งแรง ประจาปี 2562

พิการ

49,200

49,200

46,450 กิจกรรมที1่
ผู้สูงอายุ 5 หมูบ่ า้ นๆละ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4333)

25 คน รวม 125 คน
กิจกรรมที2่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
หรือผู้ดูแล 5 หมูบ่ า้ นๆ
ละ 30 คน รวม150คน

3

โครงการค่ายเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมแก่

สถานสงเคราะห์เด็ก

เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

201,200

5,000

196,200

196,200 รุ่นที1่
เด็กประถม 51 คน
จนท.ผู้ดูแล 9 คน
รุ่นที่ 2
เด็กมัธยมและมหาวิทยา

ลัย 87 คน
จนท.ผู้ดูแล 8 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ส.ค.62
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ที่
4

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

248,440

เสนอขอ
248,440

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

โครงการการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

211,240 อพม. 100 คน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คง

สังคมและความมัน่ คง

คณะกรรมการชมรม

ของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ จังหวัดปัตตานี

ของมนุษย์จังหวัด

24 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1704)

ปัตตานี

รวม 124

ระยะเวลา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาเนินงาน
กค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ส.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ส.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ส.ค.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

สค. 62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค.62

เสนอขอเพิ่มเติม-งบเชิงประเด็น
5

โครงการจัดการขยะเพื่อสุขภาพและ

กองทุนสวัสดิการ

สิ่งแวดล้อมที่ดี

ชุมชนตาบลยามู

25,750

2,000

23,750

23,750 ประชาชนทั่วไป 80 คน
(แกนนา สมาชิกกองทุนฯ)

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 123/2556)

บุคคลากรของกองทุนฯ
5 คน (คณะกรรมการ)

6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ

กองทุนสวัสดิการ

สวัสดิการชุมชน ชุมชนอยูด่ ี มีสุข

ชุมชนตาบลสะนอ

77,100

11,500

65,600

64,100 ประชาชนทั่วไป226คน
บุคลากรของกองทุฯ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0958/2552)
7

8

12 คน (คณะกรรมการ)

โครงการพัฒนาชีวติ คนในชุมชนด้วยวิถี

เครือข่ายพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง

และความมัน่ คงของ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2798)

มนุษย์ตาบลช้างให้ตก

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน่ เข้มแข็งตาบลรูสะมิแล

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3669)

ในชุมชนประจาตาบล

รวม

8 โครงการ

8 องค์กร

34,400

34,400

33,900 ประชาชน 100 คน
บุคลากรองค์กร 10 คน

35,342

2,652

32,690

30,690 (ครอบครัว) ผู้ปกครอง
และเยาวชนในตาบลฯ 80 คน

710,842

23,152

-

-

687,690

643,740

อบต.กะรุบี

53,755

7,255

46,500

46,500 ผู้สูงอายุ 80 คน

อบต.กะดุนง

62,150

6,650

55,500

55,500 เด็กนักเรียนและ

เชิงพื้นที่
1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สุงอายุ และ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ

2

โครงการ "เยาวชนตาบลกะดุนงร่วมใจต้านภัย

ประชาชนทั่วไป 80 คน

ยาเสพติด" ปี 2562

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส.ค.62

เยาวชน 100 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน

3

4

โครงการส่งเสริมทักษะชีวติ เด็กด้อยโอกาสและ

อบต.ปะกาฮะรัง

78,600

2,000

76,600

64,600 เด็ก 60 คน

ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วตาบลปะกาฮะรัง ประจาปี

คณะทางานเจ้าหน้าที่

งบประมาณ พ.ศ. 2562

10 คน

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

อบต.วัด

27,100

10,000

17,100

17,100 ประชาชนทั่วไปที่เป็น
ผู้สูงอายุ คนพิการ
คนด้อยโอกาส
รวม 100 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค.62

144

สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เสนอขอเพิ่มเติม-งบเชิงประเด็น
5

โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภมู ิปญ
ั ญา

อบต.คลองใหม่

42,560

16,260

26,300

26,300 สตรี 20 คน

ท้องถิน่ ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงในตาบล

ผู้สูงอายุ 20 คน

คลองใหม่("หลักสูตรการทาอาหารคาวหวาน

เยาวชน 10 คน

เพื่อสุขภาพและฝาชีแฟนซี")

ผู้พิการ 5 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ส.ค.62

ผู้ด้อยโอกาส 5 คน
รวม 60 คน
6

โครงการสานสัมพันธ์ 2 วัย รวมใจสร้างสุข

อบต.ตะลุโบะ

64,250

8,900

55,350

55,350 ผู้สูงอายุ 25 คน

ประจาปี 2562

7

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส.ค.62

อาสาสมัคร 25 คน

โครงการเสริมความรู้ขับขีป่ ลอดภัยให้กับ

สนง.เทศบาลตาบล

ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยะรัง

ยะรัง

39,370

6,470

32,900

32,900 เยาวชน 25 คน

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค.62

และการบารุงรักษารถจักยานยนต์เบื้องต้น

รวม

7 โครงการ

7 องค์กร

367,785

57,535

-

-

310,250

298,250

จังหวัดพังงา
1

โครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มวัย

องค์การบริหารส่วน

ผู้สูงอายุตาบลโคกเจริญ

ตาบลโคกเจริญ

60,000

10,000

50,000

50,000 ผู้สูงอายุ จานวน 30 คน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. - ส.ค. 62

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จานวน
10 คน รวม 40 คน

2

โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปญ
ั ญาผู้สูง

องค์กรปกครองส่วน

วัยสู่เด็กรุ่นหลัง (อบรมตีกลองยาว

ท้องถิน่

73,500

23,500

50,000

50,000 ผู้สูงอายุ จานวน 20 คน

และรากลองยาว)
3

การศึกษา

กลุ่มเด็กและเยาวชน
25คน รวม 45 คน

โครงการพัฒนาทักษะเพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์จาก

โรงเรียนวัดราษฎร์

ใบยางพารา

สโมสร

50,000

50,000

50,000 จานวน 56 คน
กลุ่มเด็ก 23 คน
กลุ่มครอบครัว 23 คน
กลุ่มสตรี 10 คน

รวม

3 โครงการ

3 องค์กร

183,500

33,500

-

-

150,000

150,000

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดพัทลุง
เชิงประเด็น
1

เฝ้าระวังดูแลครอบครัวตนเองในชุมชน

สานักงานพัฒนาสังคม

75,000

75,000

สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

113,800 แม่ที่ได้รับสวัสดิการเงิน

และความมัน่ คงอของ

อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

มุนษย์ จังหวัดพัทลุง

เด็กแรกเกิด คณะทางาน

พ. ค. 62

ของศพค วิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ 150 คน

รวม 1 โครงการ

1 องค์กร

75,000

-

-

-

75,000

113,800

-

เชิงพื้นที่
1

เสริมสร้างครอบครัวอบอุน่ สาหรับผู้ถูกคุม

ชมรมอาสาสมัครคุม

ประพฤติ รุ่นที่ 3

ประพฤติกระทรวง

49,700

49,700

48,200 ผู้ถูกคุมประพฤติ 30 คน
ครอบครัวผู้ถูกคุม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2188)

ยุติธรรม

ประพฤติ 30 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค. 62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย. 62

เจ้าหน้าที่ 10 คน
2

3

4

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ

สถาบันการเงินชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0410/2552)

ตาบลโคกม่วง

ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 93/ พธ97 )

ในชุมชนตาบลชะมวง

สร้างและพัฒนาแกนนาเด็กและเยาวชนน้องท่อง

มูลนิวทิ ยาลัยนาฏศิลป์

พุทธวจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พัทลุง

50,000

52,500

110,000

2,500

60,000

50,000

30,000 แกนนาผู้สูงอายุ 60 คน

50,000

50,000 ครอบครัว 20 ครอบครัว

50,000

50,000 นักเรียน 150 คน

45,000

21,000 สมาชิกเครือข่ายที่ดูแล

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

การศึกษา

พ.ค. - มิ.ย. 62

ความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ค. - ก.ค. 62

พระบรมราชิชนีนาถประจาปี 2562
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0591)
5

สวัสดิการข้าวสารปลอดภัยแก่คนยากคนจน

เครือข่ายคนกรีดยาง

เด็กพิเศษ คนขรา ครอบครัวสมาชิก

และชาวสวนยาง

คนพิการ คนชรา และ

เครือข่ายคนกรีดยาง

รายย่อย

ครอบครัวใหญ่ 98 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4782)

45,000

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ. - ก.ค. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
6

โครงการ

องค์กร

ครอบครัวทุกช่วงวัย สดใส อบอุน่

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5018)

ในชุมชนเทศบาลตาบล

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

70,000

จานวนเงิน
20,000

เสนอขอ
50,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

50,000 ครอบครัวทุกช่วงวัย

นันทนาการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มิ.ย. 62

60 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน

ท่ามะเดือ่
7

8

9

ครอบครัวเสริมสร้างคุณค่าภูมิปญ
ั ญา

เครือข่ายพัฒนาสังคม

เมนูอาหารสร้างสุข (ต่อเนือ่ ง)

และความมัน่ คงของ

(องค์กรสาธารณประโยชน์)

มนุษย์ตาบลนาท่อม

สร้างพลเมืองอาสา พัฒนาครอบครัวไทย

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

(องค์กรสาธารณประโยขน์ 5153 )

ในชุมชนเทศบาลตาบล

ครอบครัวในชุมชนและ

ป่าบอน

แกนนา 60 คน

เพาะเห็ดหลังบ้าน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิชุมขน 140/2560)

เทศบาลตาบลมะกอก

77,400

80,000

22,000

30,000

23,650

55,400

48,000 ครัวเรือนต้นแบบ 80 คน

50,000

49,000 คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นา

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

นันทนาการ

เม.ย. 62

ความรับผิดชอบต่อสังคม เม.ย. - ส.ค. 62

23,650

22,250 ผู้ด้อยโอกาส 45 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค. - พ.ค. 62

เหนือ
10 ส่งบุญถึงบ้านตักบาตรบนเตียง

เทศบาลเมืองพัทลุง

124,500

34,000

90,500

49,850 ผู้ปว่ ยติดเตียง 55 คน

11 เทพถ่ายทอด รุ่นที่ 2

เทศบาลตาบลท่าแค

67,000

17,000

50,000

50,000 เด็กเยาวชน 50 คน

12 ฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

50,000

50,000

42,900 ด้อยโอกาสกองทุน 20

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 435/2557)
13 พัฒนาศักยภาพ อพม. เพื่อยกระดับ

ตาบลเขาปู่
สนง. พมจ. พัทลุง

การศึกษา

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

50,000

50,000

50,000 คณะทางานของศูนย์

บริการสังคม

ประสานงาน อพม.อาเภอ

65 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน
รวม 70 คน

13 โครงการ

13 องค์กร

ส.ค. 62

คน เจ้าหน้าที่ 5 คน

ศูนย์ประสานงาน อพม. ในทุกระดับ

รวม

ความรับผิดชอบต่อสังคม มี.ค. - ก.ย. 62

849,750

83,500

-

102,000

664,250

561,200

-

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

ระยะเวลา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ยุติธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เ.ม.ย.-ก.ย.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เม.ย.-ก.ย.62

บริการสัวคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แม.ย.-ก.ย.62

ยุติธรรม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.พ.-ก.ย.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ส.ค.62

ดาเนินงาน

จังหวัดภูเก็ต
เชิงประเด็น
1

โครงการวิถีธรรมนาครอบครัวอบอุน่

สนง.คุมประพฤติ

74,960

74,960

จังหวัดภูเก็ต

74,960 1.ผู้ถูกคุมประพฤติคดี
ยาเสพติด 32 คน
2.ผู้ปกครองหรือคนใน
ครอบครัว 32 คน
3.เจ้าหน้าที่สนง.ฯ 5 คน
4.อาสาสมัครคุมประพฤติ

5 คน
2

โครงการค่ายครอบครัวเพื่อความเข้มแข็ง

มูลนิธหิ มูบ่ า้ นเด็ก

(Family Camp) ของมูลนิธหิ มูบ่ า้ นเด็ก

ตะวันฉาย

90,380

90,380

90,380 เด็กและเยาวชน 54 คน
พระวิทยากร 1 รูป

ตะวันฉายจังหวัดภูเก็ต

อาสาสมัคร 16 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3327)

บุคลากรขององค์กร
10 คน

3

โครงการเตรียมความพร้อมสูวยั รุ่นยุคใหม่อย่าง

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

85,150

85,150

ปลอดภัย

85,150 นักศึกษาม.1-3 จานวน
200 คน
คณะครูและวิทยากร
30 คน

4

โครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ค้ายาเสพติด (รายย่อย)

เรือนจาจังหวัดภูเก็ต

37,000

37,000

ประจาปีงบประมาณ 2562

5

37,000 นักโทษคดียาเสพติด
100 คน

โครงการต้องรู้ สู่การสูงวัย

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2760)

สังคมและความมัน่ คง

134,350

134,350

134,350 อาสาสมัคร 45 คน
วิทยากร เจ้าหน้าที่

ของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

10 คน รวม 55 คน
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ที่
6

โครงการ

องค์กร

โครงการคุม้ ครองสวัสดิภาพ เสริมสร้าง

ศาลเยาวชนและ

กลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงใยครอบครัว

ครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

21,100

เสนอขอ

อนุมตั ิ

21,100

กลุม่ เป้าหมาย

21,100 1.เจ้าหน้าที่ของรัฐและ

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ดาเนินงาน
มี.ค.-ก.ย.62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เม.ย.-ก.ย.62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก.ค.-ส.ค.62

บริการสังคม

ผู้ที่เกีย่ วข้อง 20 คน
2.ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม
ต่างๆอาสาสมัคร
กลุ่มสตรี 30 คน
3.ประชาชนทั่วไป30คน
รวมทั้งหมด 80 คน

7

โครงการ Family ลดหนี้ มีรายได้

กองทุนสวัสดิการชุมชน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0389/255)

ตาบลป่าคลอก

72,300

72,300

72,300 ครอบครัว 30 คน
คณะกรรมการกองทุนฯ
5 คน
เจ้าหน้าที่และวิทยากร
5 คน รวมทั้งหมด 40 คน

8

โครงการค่ายครอบครัวห่วงใย รวมใจเป็นหนึง่

สนง.พมจ.ภูเก็ต

52,860

52,860

52,860 ครอบครัว 24 คน
วิทยากร เจ้าหน้าที่ 4 คน

รวม

8 โครงการ

8 องค์กร

568,100

-

-

-

568,100

568,100

เชิงพื้นที่
1

โครงการครอบครัวสัมพันธ์

เทศบาลตาบลรัษฎา

156,900

50,000

106,900

106,900 ครอบครัว 40 คน

-

คณะทางานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนและ
เครือข่าย 5 คน
เจ้าหน้าที่และวิทยากร
10 คน

รวม

1 โครงการ

1 องค์กร

156,900

50,000

-

-

106,900

106,900

จังหวัดยะลา
เชิงประเด็น
1

โครงการต้นกล้าความดี สานสัมพันธ์ด้วยศาสนา

มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 0424)

กาพร้า

81,200

81,200

81,200 เด็กกาพร้า 100 คน
ผู้ปกครอง(ครอบครัว)
20 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน
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โครงการ

2

โครงการค่ายอาสาและพัฒนาถิน่ บ้านเกิด

มูลนิธเิ พื่อการศึกษา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2998)

และพัฒนาทรัพยากร

เด็กกาพร้าชาย/หญิง

มนุษนย์

100 คน

3

องค์กร

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยห่างไกลโรค

มูลนิธิสงเคราะห์คนชรา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4168)

จังหวัดยะลา

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น

ที่

องค์กร

จานวนเงิน

135,600

169,500

เสนอขอ
135,600

7,500 อบจ.สงขลา

2,500

159,500

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

135,600 เจ้าหน้าที่ 15 คน

159,500 ผู้สูงอายุ 44 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

ดาเนินงาน
สุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม ก.ค.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ส.ค.62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ส.ค.62

เจ้าหน้าที่ 6 คน

รวม 3 โครงการ

3 องค์กร

386,300

7,500

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุตาบลยะหา

เทศบาลตาบลยะหา

34,400

1,000

-

2,500

376,300

376,300

เชิงพื้นที่
1

33,400

33,400 ผู้สูงอายุ 50 คน
เจ้าหน้าที่ 5 คน

2

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ

อบต.ห้วยกระทิง

136,700

30,000

106,700

106,700 ผู้สูงอายุ 50 คน

และสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อความสุขและ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 50 คน

คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ

คณะทางานและ
เจ้าหน้าที่ 10 คน

3

โครงการฝึกอบรมและเปิดโลกทัศน์ เด็ก สตรี

อบต. บาละ

187,600

98,800

88,800

88,800 ผู้สูงอายุ 10 คน

ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก.ค.-ส.ค.62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ก.ค.-ส.ค.62

สตรีผู้ด้อยโอกาส
10 คน ผู้พิการ 10 คน
เด็ก 10 คน
ผู้ดูแลผู้พิการ 10 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน
รวม 60 คน

4

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อบต.กาบัง

79,800

5,000 บ้านพักเด็กฯ

5,000

69,800

69,800 เด็กและเยาวชน 50 คน

ในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพและ

3000 บาท

สตรี 50 คน

ความรุนแรงในครอบครัว

ฉก.4701(ทหาร)

ผู้แทนครอบครัว 50 คน

2000 บาท

เจ้าหน้าที่ 5 คน

รวม

4 โครงการ

4 องค์กร

438,500

134,800

-

5,000

298,700

298,700
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จังหวัดระนอง
เชิงประเด็น
1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.

สานสัมพันธ์ผู้สูงวัย จิตแจ่มใสใจเป็นสุข

หาดจิก

54,300

54,300

52,700 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

กย.62

รพ.สต. หาดจิก 70 คน

ร่วมสร้างอาชีพ ประจาปี 2562

อสม.พี่เลี้ยง 10 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 003/2562)
2

โครงการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะดีไซด์

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2625)

ตาบลกะเปอร์

45,000

45,000

45,000 ผู้สูงอายุ 30 คน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

พ.ค. - ก.ค. 62

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง5 คน

รวมทั้งสิ้น 35 คน
3

โครงการเยาวชนสุขสันต์สานสัมพันธ์ใน

เครือข่ายประชาคม

ครอบครัวสู่รั้วสีขาว ประจาปี 2562

งดเหล้าจังหวัดระนอง

191,600

191,600

179,800 ครอบครัว 120 คน

นันทนาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ค. - ก.ย. 62

บริการสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กค. 62

การศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.62

ยุติธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ค. - ก.ค. 62

เด็กและเยาวชน 480 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3950)

คณะกรรมการเครือข่าย
20คน รวม 620 คน

4

5

โครงการอบรมอาสาสมัคร พม. ร่วมเรียนรู้ สู่การ

ชมรมอาสาสมัครพัฒนา

ทาความ"ดี"ด้วยหัวใจ

สังคมและความมัน่ คง

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5036)

ของมนุษย์จงั หวัดระนอง

โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ

สานักงาน กศน.

ผู้เรียน กศน. ระนอง Model

จังหวัดระนอง

51,700

51,700

51,700 อพม. อผส. อพมก.115คน
เจ้าหน้าที่สนง.พมจ.10คน

รวม125 คน
166,000

166,000

166,000 ผู้ปกครอง บิดามารดาของ
คณะกรรมการชมรม
30 ตาบล ทั้งหมด360 คน
คก. กศน. 60 คน คก. กศน. 60

อสม. ตาบล 60 คน
ผู้นาชุมชน 60 คน
ครู กศน. 30 คน
ครูอาสา 2คน
ผู้บริหาร2คนผู้ที่
เกีย่ วข้อง 3 คน
6

โครงการสร้างเรียนรู้จิตอาสาเพื่อพัฒนา

สานักงานคุมประพฤติ

ศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

50,300

50,300

48,600 อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม 100 คน
เต้าหน้าที่ สนง.คุมปะพฤติ 10 คน

รวม

6 โครงการ

6 องค์กร

558,900

-

-

-

558,900

543,800
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ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เชิงพื้นที่
1

โครงการป้องกันอาชญากรรและสร้างพื้นที่

เทศบาลตาบลนางนอน

59,800

3,000

56,800

40,800 ประธานยุติธรรม

ปลอดภัยในชุมชน

ยุติธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ค. - ส.ค. 62

ชุมชน ต.นางนอน
21 คน
ประชาชนหมุบ่ า้ นที่
1-4 40คน
พนักงานเทศบาล
9 คน กลุ่มจิตอาสา
10 คน

2

3

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กองทุนสวัสดิการ

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และเยีย่ มบ้านผู้สูง

ชุมชนตาบลราชกรูด

57,400

57,400

43,000 ผู้สูงอายุ 30 คน

อายุในตาบลราชกรูด

แกนนาชุมชน 10 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมขน 5365)

รวม 60 คน

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ

เทศบาลตาบลบางนอน

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

สค. 62

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

พค. 62

แกนนา อสม. 20 คน

70,400

3,000

67,400

47,400 ผู้สูงอายุหมูท่ ี่1 25 คน

2 ส เพื่อป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุหมูท่ ี่ 2 25 คน
ผู้สูงอายุหมูท่ ี่ 3 25 คน
ผู้สูงอายุหมูท่ ี่ 4 25 คน
พนักงานทต. บางนอน
10 คน รวม 100 คน

รวม

2 โครงการ

2 องค์กร

187,600

6,000

-

-

181,600

131,200

จังหวัดสงขลา
เชิงประเด็น
1

2

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนาสภาเด็ก

ศุนย์อานวยการประสาน

และเยาวชนจังหวัดสงขลาต่อต้านยาเสพติด

การป้องกันและแก้ไข

(องค์กรสาธารณะประโยชน์ 2529)

ปัญหายาเพติด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรและ

สมาตคมผู้นาสตรีพฒ
ั นา

คณะกรรมการสตรีจังหวัดด้านการบริหารจัดการ

ชุมชนจังหวัดสงขลา

ขยะในครัวเรือน (องค์กรสาธารณประโยชน์4549)

122,300

122,300

122,300 สภาเด็กและเยาวชน50 คน

การศึกษา

รับผิดชอบต่อสังคม

ส.ค. -ก.ย. 62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

ส.ค. -ต.ค. 62

ผู้ปกครอง 50 คน

115,600

19,600

96,000

96,000 ผู้แทนสตรี 16 อาเภอๆ
ละ10 รวม จานวน
160 คน
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ที่
3

โครงการ

องค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุให้

สาขาสมาคมสภาผู้สูง

เท่าทันเด็กและเยาวชน

อายุแห่งประเทศไทยฯ

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2525)

รวม

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

152,020

เสนอขอ
152,020

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

152,020 ผู้สูงอายุ 176 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

รับผิดชอบต่อสังคม

ดาเนินงาน
ส.ค. - ก.ย. 62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ต.ค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค.- ก.ย. 62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. -ก.ย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ส.ค. - ต.ค 62

บริการสังคม

ประจาจังหวัดสงขลา

3 โครงการ

3 องค์กร

389,920

19,600

62,600

8,300

-

-

370,320

370,320

เชิงพื้นที่
1

2

โครงการเด็กดีสร้างได้ด้วยการเรียนรู"้ เด็กดีรักษ์

ศุนย์การเรียนรู้

บ้านเกิดห่างไกลยาเสพติด"

จริยธรรมสาหรับเด็ก

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4549)

และเยาวชนชุมชน

ผู้ปกครอง50 คน

บ้านป่าขีเ้ หล็ก

รวม 100 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเย็บผ้าและ

องค์การบริหารส่วน

หมวกผ้าให้แก่กลุ่มแม่บา้ นตาบลปลักหนู

ตาบลปลักหนู

54,300

54,300 เด็กนักเรียนในโรงเรียน

การศึกษา

ชุมชน อายุ7-13ปี 50 คน

50,237

6,950

43,287

43,287 กลุ่มสตรีแม่บ้านในชุมชน
17 ราย กลุ่มสตรีที่ยังไม่
เคยผ่านการอบรม
3 ราย รวม 20 คน

3

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ชมรมผู้สูงอายุตาบล

ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ประจาปี 2562

เกาะแต้ว

53,700

53,700

53,700 จานวน 50 คน ประกอบ

บริการสังคม

ด้วยผู้สูงอายุ ประชาชน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2543)

เด็ก และ เยาวชนตาบล
เกาะแต้ว

4

โครงการส่งเสริมอาชีพคนสามวัยบ้านป่ายาง

ชมรมผู้สูงอายุวยั

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 5123)

บ้านป่ายาง

52,670

52,670

52,670 กลุ่มผู้สูงวัย สมาชิกใน
ครบครัว บุตรหลาน
นักเรียน 45 คน

รวม

4 โครงการ

4 องค์กร

219,207

15,250

-

-

203,957

203,957

จังหวัดสตูล
เชิงประเด็น
1

โครงการ MAHINGSA ค่ายรักษ์ธรรมชาติ

มหิงสาสายสืบบ้าน

( Conserve and Share)

สายควน

69,520

69,520

69,520 เด็กและเยาวชน 82 คน

นันทนาการ

รับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค.-ต.ค62

40,750

40,750

40,750 ประชาชนทั่วไปที่เป็น

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มี.ค.-ก.ย.62

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4127)
2

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการตลาด

กลุ่มท่องเที่ยวเชิง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "หลาดพญาบังสา"

อนุรักษ์เขาพญาบังสา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3260)

ผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
สินค้า 60 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
3

4

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

กลุม่ เป้าหมาย

ชมรมอาสาสมัคร

ตาบลควนโพธิ์

พัฒนาสังคมและความ

ผู้นาชุมชน/ผู้นาศาสนา

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2266)

มัน่ คงของมนุษย์

10 คน

จังหวัดสตูล

รวม100 คน

กลุ่มแม่บา้ นตันหยง

รายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนา

45,350

อนุมตั ิ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

โครงการยาหม่อง ยาดม ให้แก่ผู้สูงอายุเพิ่ม

45,350

เสนอขอ

45,350 ผู้สูงอายุ 90 คน

20,050

20,050

20,050 ผู้สูงอายุ 30 คน

37,600

37,600

37,600 เด็กและเยาวชน 40 คน

34,700

34,700

34,700 เด็กและเยาวชน 70 คน

82,750

82,750

82,750 เด็กและเยาวชน 390คน

248,248

248,248

สาขาสวัสดิการ
บริการสังคม

แผนพัฒนาสวัสดิการ

รับผิดชอบต่อสังคม

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มิ.ย.-ก.ย.62

มิ.ย.-ก.ย.62

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 369/2554)
5

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และปฏิบตั ิการด้าน

ชมรมสหธรรมสัมพันธ์

ศาสนพิธสี ู่เยาวชน เพื่อเสริมสร้างความมัน่ คง

จังหวัดสตูล

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ก.ย.62

ของพระพุทธศาสนา
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1547)
6

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

ชมรมออกกาลังกาย

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3114)

มโนราห์เพื่อสุขภาพ

สุขภาพอนามัย พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ย.62

ผู้สูงอายุ
7

โครงการส่งเสริมกลุ่มเยาวชนชายคามัสยิดให้

กลุ่มสานฝันเยาวชน

เข้มแข็งเรียนรู้ด้วยประวัติศาสตร์ชุมชน

สตูล

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

มิ.ย.-ก.ย.62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

ก.ค.-ก.ย.62

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ย62

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3983)
8

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา

ชมรมอาสาสมัคร

สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดสตูล

พัฒนาสังคมและความ

248,248 แกนนาอพม. 70 คน
กรรมการ 21 คน

ให้เป็นนักเฝ้าระวังทางสังคมสู่สังคมสวัสดิการ

มัน่ คงของมนุษย์

จนท.สนง.พมจ. 8 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2266)

จังหวัดสตูล

เครือข่ายอปท. 31 คน
รวม 130 คน

รวม

8 โครงการ

7 องค์กร

578,968

-

-

-

578,968

578,968

เชิงพื้นที่
1

โครงการครอบครัวอบอุน่

อบต.ทุ่งบุหลัง

56,422

10,122

46,300

46,300 ครอบครัว 40 คน
จนท.ศพค.(อาสาสมัคร)
10 คน รวม 50 คน
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ที่
2

โครงการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

องค์กร
อบต.ทุ่งบุหลัง

ทั้งโครงการ
59,732

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

10,000

เสนอขอ
49,732

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

49,732 ผู้สูงอายุ 170 คน

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

สุขภาพอนามัย รับผิดชอบต่อสังคม

ดาเนินงาน
มิ.ย.-ก.ย62

นันทนาการ

รับผิดชอบต่อสังคม

มิย. - ส.ค.62

สุขภาพอนามัย

รับผิดชอบต่อสังคม

มิย. - ส.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

ผู้นาชุมชน/ผู้นาท้องถิน่
15 คน
อสม. 15 คน
รวม 200 คน

รวม

2 โครงการ

1 องค์กร

116,154

20,122

-

-

96,032

30,000

27,455

96,032

จังหวัดตรัง
เชิงประเด็น
1

โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สานฝันสู่ชุมชน

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

น่าอยู่ ประจาปี 2562

ตาบลควนธานี

57,455

27,455 - ตัวแทนคณะทางาน
8 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1880)

- ครอบครัวเครือข่าย
40 คน

2

3

โครงการส่งเสริมสร้างสัมพันธ์รักในครอบครัว

องค์กรเฝ้าระหวัง

อาเภอวังวิเศษ

ป้องกันและควบคุม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4722)

โรคภาคประชาชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ศูนย์พัฒนาครบอครัว

ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ตาบลบางหมาก

48,800

48,800

37,400 ครอบครัว
120 คน

62,100

20,000

42,100

29,350 ครอบครัว 40 คน
เจ้าหน้าที่ 5 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 4292)
4

โครงการส่งเสริมอาชีพการทาเครื่องแกง

เครือข่ายพัฒนาสังคม

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3199)

และความมัน่ คงของ

15,000

15,000

14,600 ครบอครัว 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

51,645

51,645

32,645 ผู้สูงอายุ 30 คน

การทางาน

รับผิดชอบต่อสังคม

มิย. - ส.ค.62

บริการสังคม

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

มนุษย์ ตาบลบางหมาก

5

6

โครงการเครื่องแกงปักษ์ใต้ร่วมใจน้าพริก

กองทุนสวัสดิการ

สมุนไพรคุณภาพ

ชุมชนตาบลหนอง

เด็กและเยาวชน 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0401/2552)

ช้างแล่น

คณะกรรม 5 คน

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาทักษะและ

กองทุนสวัสดิการ

การเรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาปูน

ชุมชนตาบลเขาปูน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 138/2560)

27,360

15,000

12,360

10,560 คณะกรรมการ 26 คน
ประชาชน 22 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่
7

โครงการ
โครงการสานสายใย ครอบครัวอบอุน่

องค์กร
โรงเรียนบ้านปากปรน

ทั้งโครงการ
58,000

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

8,000

เสนอขอ
50,000

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

46,400 นักเรียน 143 คน

ระยะเวลา

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ดาเนินงาน
มิย. - ส.ค.62

ผู้ปกครอง 143 คน
ครูและบุคลากร 14 คน

8

โครงการการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ชีวี

50,000

50,000 ครอบครัว 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

38,400

38,400 ผู้สูงอายุ 50 คน

สุขภาพอนามัย

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

นันทนาการ

รับผิดชอบต่อสังคม

มิย. - ส.ค.62

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

50,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ

โรงพยาบาลส่งเสริม

41,400

ครอบครัวตามหลัก 3 อ 2 ส

สุขภาถตาบลบ้าน

ครอบครั้ว 50 คน

ทุ่งหลวง

แกนนา 50 คน

ปลอดภัยด้วยมูลใส้เดือนดินที่ วช.3
9

10 โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันครอบครัวเพื่อป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

11 โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงพื้น
บ้าน (การรามโนราห์)

โรงพยาบาลส่งเสริม

39,400

3,000

4,000

35,400

32,400 เด็กและเยาวชน 25 คน

สุขภาพตาบลบ้าน

ครอบครัว 25 คน

ทุ่งหลวง

แกนนา 20 คน

โรงเรียนบ้านทุ่ง

28,800

28,800

28,800 ครอบครัว 100 คน

การศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

30,140

30,000 เด็กและเยาวชน 100 คน

นันทนาการ

รับผิดชอบต่อสังคม

มิย. - ส.ค.62

มะขามป้อม

12 โครงการครอบครัวสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนอง

33,140

3,000

ยายแม็ม

รวม

12 โครงการ

11 องค์กร

ครอบครัว 100 คน

513,100

33,000

-

50,000

430,100

378,010

เชิงพื้นที่
1

โครงการถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุ

อบต. น้าผุด

37,330

7,330

30,000

28,500 เด็กและเยาวชน 60 คน

นันทนาการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

2

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีตาบล

อบต. นาท่ามใต้

14,282

1,500

12,782

12,782 สตรี 30 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

นาท่วมใต้หลักสูตรการทาน้าพริกสามรส

วิทยากร 1 คน
เจ้าหน้าที่ 4 คน

3

โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี

อบต. วังมะปราง

50,000

25,000

25,000

25,000 สตรี 80 คน

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

มิย. - ส.ค.62

อบต. อ่าวตง

61,000

11,000

50,000

45,000 ประชาชน 15 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

อบต. โพรงจระเข้

32,825

5,000

27,825

26,625 ประชาชน 40 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

ปี 2562
4

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลอ่าวตง

5

โครงการส่งเสริมอาชีพการทาเห็ดนางฟ้า
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

สาขาสวัสดิการ

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา

6

โครงการส่งเสริมอาชีพการทาผ้ามัดย้อม

อบต. บางหมาก

36,948

1,000

35,948

35,948 สตรี 35 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ดาเนินงาน
มิย. - ส.ค.62

7

โครงการส่งเสริมอาชีพการทาจักสานจาก

อบต. บางเป้า

49,260

20,000

29,260

29,260 สตรี 20 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

เทศบาลตาบล

21,475

1,000

20,475

20,475 ประชาชน 25 คน

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

การทางาน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. - ส.ค.62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

ม.ค.-ก.ย.62

บริการสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

พค. - มิ.ย. 62

นันทนาการ

รับผิดชอบต่อสังคม

30 เ.ม.ย. -

ก้านจาก
8

โครงการฝึกอบรมทาจักสานด้วยกระจูด

คลองปาง
9

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ

อบต. ในเตา

เจ้าหน้าที่ 10 คน
53,000

3,000

50,000

47,000 สตรี 20 คน

ประกอบอาชีพหลักสูตรเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

ประชาชน 5 คน
เด็กและเยาวชน 5 คน

10 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตาบลตะเสะ

รวม

อบต. ตะเสะ

10 โครงการ

10 องค์กร

30,600

4,200

386,720

79,030

26,400

-

-

307,690

26,400 สตรี 20 คน

296,990

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เชิงประเด็น
1

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบ

สนง.พมจ.สุราษฎร์

ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธานี

236,085

236,085

236,085 1.ประชาชนทั่วไปที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
จานวน 50 คน
2.ภาคประชาสังคมเครือ
ข่ายอาสาสมัคร 20 คน
3.ภาครัฐ 30 คน
4.ประชาชนทั่วไปที่สงั กัด

องค์กรเอกชน/NGO 50 คน
รวมทั้งหมด 150 คน
2

โครงการอบรมศาสนพิธกี รน้อยเฉลิม

หน่วยฟืน้ ฟูและส่งเสริม

พระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิรา

คุณภาพชีวติ สุราษฎร์

ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

ธานี

105,140

105,140

105,140 เด็กและเยาวชน 120 คน
ครอบครัว 50 คน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2679)
3

โครงการค่ายสายใย สานสัมพันธ์แห่งครอบครัว

สภาเด็กและเยาวชน

(องค์กรสาธารณประโยชน์ 2688)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

191,300

191,300

191,300 ครอบครัว 90 คน
เจ้าหน้าที่ 10 คน

1 พค. 62
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุน ปี 2562
ที่

โครงการ

4

โครงการกิจกรรมสานใจ สามวัยอุน่ ไอรัก

ชมรมผู้สูงอายุ

(องค์กรสาธาณประโยชน์ 5218)

ตาบลชัยบุรี

รวม

4 โครงการ

องค์กร

4 องค์กร

ทั้งโครงการ

งบขององค์กร

68,700

1,000

601,225

1,000

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ
67,700

-

-

600,225

อนุมตั ิ

กลุม่ เป้าหมาย

67,700 ครอบครัว 240 คน

สาขาสวัสดิการ
บริการสังคม

แผนพัฒนาสวัสดิการ

รับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
เม.ย. - ส.ค. 62

600,225

เชิงพื้นที่
1

โครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายสนองเศรษฐกิจ

กองทุนสวัสดิการ

พอเพียงแปรรูปสมุนไพรขมิร้ ชัน

ชุมชนเทศบาลตาบล

35,475

35,475

35,475 1.สมาชิกกองทุนฯ 20 คน
2.กลุ่มผู้สูงอายุ 20 คน

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 106/2558)

ท่าขนอน

3.กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

โครงการฝึกอบรมการเพ้นผ้าปาเต๊ะสร้างรายได้

กองทุนสวัสดิการ

(องค์กรสวัสดิการชุมชน 0564/2552)

ชุมชนตาบลประสงค์

โครงการศาสตร์พระราชานาพาสู่อาชีพ

โรงเรียนบ้าน

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิย. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

กค. 62

การทางาน/รายได้ พัฒนาระบบสวัสดิการ

เมย. -กย. 62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มีค. - สค. 62

35 คน
2
3

49,856

1,856

48,000

48,000 สมาชิกกองทุนฯ 15คน

53,700

5,500

48,200

48,200 เด็กและเยาวชน 50 คน

ผู้ด้อยโอกาส 25 คน

ปลายศอก
4

โครงการปี่พาทย์สร้างคน เยาวชนสร้างชาติ

โรงเรียนบ้านส้อง

ครอบครัว 20 คน
98,600

20,500

78,100

78,100 เด็กและเยาวชน 40 คน
บุคลากร 15 คน
ครอบครัว 45 คน

รวม 4 โครงการ
รวมภาคใต้ 164 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 887 โครงการ

4 องค์กร
160 องค์กร
868 องค์กร

237,631
11,760,452
62,599,043

27,856
1,039,285
4,703,448

-

263,670
1,117,475

209,775
10,457,497
56,778,120

209,775
9,696,217
53,122,427

การศึกษา
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ตารางแสดงการกระจาย
เงินกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ในระบบปกติส่วนกลาง
ปีงบประมาณ 2562

158

ตารางที่ 1 การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบปกติส่วนกลาง ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาค

วงเงินจัดสรร

การใช้จา่ ยเงิน

ร้อยละ
การใช้จา่ ยเงิน

ในประเทศ
- ภาคกลาง

1,879,396.00

- ภาคเหนือ

377,500.00

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5,640,000

181,500.00

56.77

- ภาคใต้
763,403.00

ต่างประเทศ
รวม

5,640,000

3,201,799.00

56.77

159

ตารางที่ 2 จานวนเงินทีเ่ สนอขอและอนุมัติ ระบบปกติ ส่วนกลาง
ภาค

เสนอขอ

อนุมัติ

ร้อยละ

- ภาคกลาง

1,998,646.00

1,879,396.00

94.03

- ภาคเหนือ

378,050.00

377,500.00

99.85

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

181,500.00

181,500.00

100.00

779,036.00

763,403.00

97.99

3,337,232.00

3,201,799.00

95.94

ในประเทศ

- ภาคใต้
ต่างประเทศ
รวม

160

ตารางที่ 3 จานวนองค์กรและโครงการที่ได้รบั การอนุมัติ ระบบปกติส่วนกลาง
ภาค

จานวน
องค์การ

ร้อยละ

จานวน
โครงการ

ร้อยละ

ในประเทศ
- ภาคกลาง

4

44.44

4

44.44

- ภาคเหนือ

1

11.11

1

11.11

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

- ภาคใต้

1
0.00

ต่างประเทศ
รวม

0.00

3

33.33

3

33.33

9

88.88

9

88.88
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ตารางที่ 4 ประเภทขององค์การที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบปกติ ส่วนกลาง
ประเภท
องค์กรสาธารณประโยชน์

ในประเทศ
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4

1

1

ภาคใต้

ต่างประเทศ
3

รวม
องค์กร

ร้อยละ

9

100.00

0

0.00

- องค์การบริหารส่วนตาบล

0

0.00

- เทศบาล

0

0.00

- หน่วยราชการ

0

0.00

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด

0

0.00

9

100.00

องค์กรสวัสดิการชุมชน
หน่วยงานรัฐ

รวม

4

1

1

0

3
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ตารางที่ 5 การกระจายโครงการระบบปกติ ส่วนกลาง และวงเงินที่ได้รับสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2561

ภาค

พื้นทีท่ ี่ อบต./เทศบาล ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด

วงเงินที่อนุมตั แิ ละได้รับสมทบ

สวัสดิการสังคมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

ร้อยละ

จานวนเงิน

งบสมทบ อปท.

ร้อยละ

- ภาคกลาง

0

0.00

0

0

0.00

- ภาคเหนือ

0

0.00

0

0

0.00

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

0.00

0

0

0.00

- ภาคใต้

0

0.00

0

0

0.00

ต่างประเทศ

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

องค์การบริหารส่วนตาบล

เทศบาล

ในประเทศ

รวม

0

0
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ตารางที่ 6 โครงการที่ได้รับอนุมัติซึ่งสอดคล้องกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ภาค

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจาแนกตามสาขา
การทางาน
ทีอ่ ยู่อาศัย
นันทนาการ
กระบวนการยุติธรรม

บริการสังคม

รวมโครงการ

สุขภาพอนามัย

การศึกษา

- ภาคกลาง

0 (0.00)

1 (25.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

3 (75.00)

4 (100.00)

- ภาคเหนือ

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

1 (100.00)

1 (100.00)

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 (100.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

1 (100.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

3 (100.00)

3 (100.00)

1 (11.11)

1 (11.11)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

7 (77.78)

9 (100.00)

ในประเทศ

- ภาคใต้
ต่างประเทศ
รวม (ร้อยละ)
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โครงการที่ได้รับอนุมัติซึ่งสอดคล้องกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคมตามกฏหมาย
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ปี 2562
ระบบปกติ
ร้อยละของโครงการ
35.95

40
35
30
25

สุขภาพอนามัย

24.8

การศึกษา
18.6

การทางาน

20
15

ที่อยู่อาศัย
9.81

นันทนาการ

9.13

กระบวนการยุติธรรม

10
5
0

0.11

1.58

บริการสังคม

สาขาการจัดสวัสดิการ
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ตารางที่ 7 โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ซิ งึ่ สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565)
ยุทธศาสตร์
ภาค

การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคมสาหรับประชาชนทุกคนเพื่อลด
ความเหลื่อมลาทางสังคมอย่างยั่งยืน

การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

และเสริมสร้างพลังทางสังคม
ในการจัดสวัสดิการสังคม

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง
และการระดมทุน
เพื่อการจัดสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคม

การพัฒนาความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคม

ในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

รวมโครงการ

ในประเทศ
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
ต่างประเทศ
รวม (ร้อยละ)

4 (100.00)
1 (100.00)
1 (100.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
6 (66.66)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
3 (100.00)
3 (33.33)

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

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

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

4 (100)
1 (100)
1 (100)
0 (0)
3 (0)
9 (100)
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จำนวนโครงกำร
6

โครงการที่ได้รับอนุมัติซึ่งสอคล้องกับร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565)
ปี 2562
ระบบปกติ
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบสวัสดิกำรสังคมสำหรับ
ประชำชนทุกคนเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงสังคม
อย่ำงยั่งยืน
กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้ำงพลัง
ทำงสังคมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

6
5
4

3

พัฒนำระบบกำรเงิน กำรคลัง และกำรระดมทุนเพื่อ
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม

3
2

กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

1

กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสวัสดิกำรสังคมใน
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก

0

0

ยุทธศำสตร์

0

0
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ตารางที่ 8 จานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ระบบปกติส่วนกลาง
จานวนกลุ่มเป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์เป็นรายภาค
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย

ในประเทศ
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกฯ

ภาคใต้

รวม
ต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ

(คน)
389

1.76

170

0.77

- ผู้สูงอายุ

0

0.00

- ผู้พิการ

0

0.00

- ผู้ติดเชื้อ HIV

0

0.00

19

0.09

100

0.45

0

0.00

100

0.45

21,643

98.24

20,075

20,985

95.25

111

359

1.63

15

299

1.36

0

0.00

22,032

100.00

- เด็ก เยาวชน

170

- สตรี

19

- ครอบครัว

100

- ผู้ติดยาเสพติด
- ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

100

การส่งเสริมศักยภาพของประชาชนทัว่ ไป
- ประชาชนทัว่ ไป

910

- ผู้นาชุมชน คณะกรรมการ แกนนา อาสาสมัคร

98

- บุคลากรขององค์กร

274

150
10

อื่น ๆ

รวม

1,552

110

150

0

20,220
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จานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ปี 2562
ระบบปกติ

ร้อยละของกุล่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์

95.25

100

กลุ่มป้าหมาย
80
60

กลุ่มส่งเสริมศักยภาพของ
ประชาชนทั่วไป

40

อื่น ๆ

20
0.77

0

0

0

0

0.09

0.45

0

0.45

1.63

1.36

0
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สรุปโครงการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในระบบปกติส่วนกลางในประเทศ
ปีงบประมาณ 2562
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบปกติ (ส่วนกลาง) ในประเทศ ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทัง้ โครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กรุงเทพมหานคร
1

โครงการ "การขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเชิงรุก
ที่เน้นผลิตภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Productive Welfare)"
PROFESSOR PAKORN ANSUSINHA
FOUNADTION
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0093)

มูลนิธศิ าสตราจารย์
ปกรณ์ อังศุสิงห์

189,550

2

โครงการสวัสดิการเคลื่อนที่ ลดการไร้ที่พงึ่
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 3582)

มูลนิธอิ ิสรชน
Issarachon
Foundation

490,696

3

โครงการวางแผนชีวติ (The Camp of Life)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 0014)

สมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์

1,100,922

4

โครงการรณรงค์สร้างสังคมสวัสดิการ (Homeless Day)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 3582)
รวม
4
โครงการ

มูลนิธอิ สรชน

โครงการโรงเรียนพ่อแม่เพือ่ ส่งเสริมการเลี้ยงลูก
เชิงบวก
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 1902)

สมาคมพัฒนาเด็กและสตรี
เชียงใหม่

4 องค์กร

-

189,550

160,000 -ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน
-กรรมการสภาวิชาชีพฯ 36
-นักวิชาการ นักศึกษา 94
-นักสังคมสงเคราะห์และ
ผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการสังคมฯ 350 คน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

1-ก.พ.-62

-

-

485,696

พัฒนาระบบสวัสดิการ

มิ.ย.-ก.ย.62

-

-

900,000

452,496 1.ประชาชนจานวน 8 จังหวัด
จังหวัดละ 50 คน
รวมทั้งหมด 400 คน
2.วิทยากรและเจ้าหน้าที่
ประจาโครงการ 8 จังหวัด
จังหวัดละ 5 คน รวม 40 คน
900,000 1.เด็กนักเรียนชั้นม.3
จ.ฉะเชิงเทรา 3 โรงเรียน
รวม 170 คน
2.ผู้อานวยการโรงเรียน ครู
แนะแนว/ครูที่เกี่ยวข้อง
จานวน 3 โรงเรียน รวม 36
3.วิทยากรอาสาสมัคร 42 คน
4.กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์กร 14 คน
366,900 องค์กรภาครัฐและเอกชน
220 คน คนไรที่พงึ่ 100คน
ภาคธุรกิจ 30 คน

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ค.-ธ.ค.62

พัฒนาระบบสวัสดิการ

ก.ย.-62

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.ย.-62

423,400

2,204,568

423,400

-

-

-

1,998,646

1,879,396

จังหวัดเชียงใหม่
1

378,050

378,050

377,500 กลุ่มเป้าหมายหลักพ่อแม่
ผู้ปกครอง จานวน 100 คน
ได้แก่ ก. พ่อแม่ผู้ปกครองใน
ตาบลสบเปิง จานวน 50 คน
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบปกติ (ส่วนกลาง) ในประเทศ ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทัง้ โครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมตั ิ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กชั้น
อนุบาล 1-3 จานวน 10 คน
พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กชั้นประถม
1-6 จานวน 20 คน
พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กชั้นมัธยม
1-3 จานวน 20 คน
ข. พ่อแม่ผู้ปกครองในตาบล
ขี้เหล็ก จานวน 50 คน ดังนี้
พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กชั้นอนุบาล
1-3 จานวน 10 คน
พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กประถม
1-6 จานวน 20 คน
พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กชั้นมัธยม
1-3 จานวน 20 คน
กลุ่มเป้าหมายรอง คือเจ้าหน้าที่
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 10
คือเจ้าหน้าที่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตาบลสบเปิง จานวน 5 คน
เจ้าหน้าที่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตาบลขี้เหล็ก จานวน 5 คน
รวม

1

โครงการ

1 องค์การ

378,050

-

-

-

378,050

377,500

-

181,500

181,500 กลุ่มเป้าหมายหลัก
รวม 150 คน คือ กลุ่มผู้
แทน กลุ่มคณะทางาน
กลุ่มวิทยากร กลุ่มอาสา
สมัคร
กลุ่มเป้าหมายรอง รวม
200 คน คือ กลุ่มผู้
ที่ได้รบั ผลกระทบ
จากเอดส์
181,500

จังหวัดบุรีรัมย์
1

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและผู้นา
ชุมชนเพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
เอดส์ในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมพืน้ ที่
ตาบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์
(องค์กรสาธารณประโยชน์ 1180)

รวม 1 โครงการ

รวมทัง้ สิ้น 6 โครงการ

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพือ่
การพัฒนาตาบลบ้านบัว
(ศทบ.) Bua Centre
Data and Information
for Development
(BID)

186,000

1 องค์กร

186,000
378,050

6 องค์การ

4,500

-

4,500

-

-

-

-

-

181,500
378,050

377,500

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส.ค. 62 - ม.ค. 63

-
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สรุปโครงการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในระบบปกติส่วนกลางต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2562
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สรุปโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบปกติ (ต่างประเทศ) ปี 2562
ที่

โครงการ

องค์กร

ทัง้ โครงการ

งบขององค์กร

งบสมทบจากองค์กรอื่น
องค์กร

จานวนเงิน

เสนอขอ

อนุมัติ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนพัฒนาสวัสดิการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

นอร์เวย์
1

โครงการเสริมพลัง ทักษะชีวติ ให้กับ
คนไทยและเยาวชนไทย ในราชอาณาจักร์
นอร์เวย์(องค์กรสาธารณประฌยชน์ 5149)

รวม

1

โครงการ

สมาคม ไทย นอร์เวย์
โฮดาแลนด์

1 องค์กร

83,500

-

83,500

-

-

-

79,500

279,045 คนไทยในจังหวัดโฮดาแลนด์
และสมาชิกสมาคม เยาวชน
ไทยในโฮดาแลนด์ 64 คน
คณะทางาน 15 คน
วิทยากร 11 คน
รวมทั้งสิ้น 90 คน

-

79,500

279,045

-

599,536

407,358 -กลุ่มผู้นาสตรีไทย 19 คน
-อาสาสมัคร 14 ประเทศ
รวม 111 คน

-

599,536

407,358

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ต.ค. - พ.ย. 62

ความรับผิดชอบต่อสังคม

8 - 10 มี.ค. 62

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พ.ค.-ก.ย.62

ฝรั่งเศส
1

โครงการการประชุมสัมมนา"วันสตรีสากล"
ของสตรีไทยในยุโรป หัวข้อ "สตรีไทย
ยุคใหม่ในโลกดิจทิ ัล"
(Association Solidarite thie en France
(ASTF)
(องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 4853)
รวม

1

โครงการ

ชมรมสตรีไทยใน
ฝรั่งเศส

2,599,448

-

1 องค์กร

2,599,448

-

-

สวิตเซอร์แลนด์
1

โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ ส่งเสริมการ
เครือข่ายหญิงไทยใน
ปฏิบัติงานเพือ่ ความก้าวหน้ายุคดิจติ อลของ ยุโรป
ชุมชนไทยในยุโรป (องค์กรสาธารณประโยชน์
เลขที่ 4484)

รวม

1

โครงการ

รวมทั้งสิ้น

3

โครงการ

1 องค์กร

3 องค์การ

100,000
-

100,000

100,000

-

-

100,000

77,000 ผู้เข้าชม 20,000 คนต่อปี
(รวมผู้ที่เข้าชมและติดตาม
สม่าเสมอ)

100,000

77,000

100,000

77,000

-

-

-

-

-

-

เพื่อสวัสดิภาพ และความผาสุกของประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กลุ่มบริหารกองทุน
โทร. 0 2659 6370
¦¤¡´µ´¤Â¨³ª´·µ¦

โทรสาร. 0 2282 8455, 0 2659 6369,0 2581 5030

