แบบ ๒
แผนงานโครงการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

ความสอดคล้อง

วัตถุประสงค์

แนวทาง
งบประมาณ
การเนินงาน
๑. โครงการฟื้นฟูและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายคน ๑. ประกาศรับสมัครคน
พัฒนาทักษะทาง
๑ ยกระดับคุณภาพ
พิการสามารถเข้าถึง
พิการข้ารับการฝึกอาชีพ
๙๐ คน ×
อาชีพแก่คนพิการ
บริการทางสังคมให้มี บริการสวัสดิการสังคมได้ ๒. ทดสอบสมรรถภาพ
๒๐๐๐ บาท
๑.หลักสูตรปกติ มาตรฐานเท่าเทียม
อย่างเท่าเทียม
ความถนัดภาคทฤษฏีและ =
๑ ) ฝึกอาชีพตาม
ในสถาบันจานวน และทั่วถึง
๒.เพื่อให้คนพิการมี
ภาคปฏิบัติ ตรวจสุขภาพ (๑๘๐,๐๐๐
หลักสูตรในสถาบัน ๔ ๙๐ คน
ศักยภาพในการดารงชีวิต ๓.จัดทาแผนพัฒนา
)
แผนก
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ รายบุคคล
๒.หลักสูตรเสริม
ไปใช้ประโยชน์ใน
๔. ให้บริการฝึกอาชีพ
๒ ) ฝึกอาชีพหลักสูตร ระยะสั้นใน
ชีวิตประจาวันได้
๕. วัดผล/ประเมินผล /
ระยะสั้นในสถาบัน
สถาบัน ๖๐ ราย
๓.เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู
ประเมินความพึงพอใจ
คุ้มครองสิทธิ ให้สมารถ ๖. จัดหางานและส่งเสริม
๓ ) ฝึกอบรมอาชีพให้ ๓.หลักสูตรเสริม
ดารงชีวิตด้วยตนเอง ได้ การประกอบอาชีพอิสระ
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ระยะสั้นในชุมชน
อย่างมีความสุข
๗.ติดตามเป็นระยะ
ในชุมชน
๑๕๐ ราย

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรปกติก
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอาชีพ

ผู้รับผิดชอบ

นายมงคล
สีแปงวงศ์
หลักสูตรเสริมระยะ
สั้นในสถาบัน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าวิทยากร
หลักสูตรเสริมระยะ
สั้นในชุมชน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าวิทยากร

๒. โครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑ กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ /
หมู /ไก่
๒ ) กิจกรรม ปลูกพืช
เศรษฐกิจ/ปลูกผักสวน
ครัว
/การเพาะเห็ด
๓ ) กิจกรรม การทาปุย
หมัก/น้าหมักชีวภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๑ ยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมให้มี
คนพิการทาง
มาตรฐานเท่าเทียม
สติปัญญาที่รับมา และทั่วถึง
จากสถาน
สงเคราะห์
จานวน ๒๒ คน

๑.เพื่อเสริมสร้างให้คน
พิการมีศักยภาพในการ
ดารงชีวิต สามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๒. เพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมให้คนพิการทาง
สติปัญญา ได้เรียนรู้การใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข

๑ แบ่งกลุ่มคนพิการตาม
ความ
ถนัด
๒. จัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล
๓.จัดเตรียมพื้นที่ในการ
ดาเนิน
กิจกรรม
๔.จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้าน
เกษตรกรรมตามกลุ่ม
๕.ยกระดับและพัฒนา
กิจกรรม
การเรียนรู้
๖.ประเมินผลกิจกรรม
โครงการ /
และแนวทางการ
พัฒนา
๗.สรุปผลกิจกรรม
โครงการ

๙๐,๐๐๐

- พันธุ์สัตว์ต่างๆ
- พันธุ์พืช
- ค่ายา/ปุย
นายชินบุตร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
โสมิยะ
และเครื่องมือ
- ค่าวัสดุอุปการสร้าง
โรงเรือน

แบบ ๒
แผนงานโครงการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

ความสอดคล้อง

วัตถุประสงค์

แนวทาง
งบประมาณ
การเนินงาน
๓. โครงการ: ทักษะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.เพื่อให้คนพิการสามารถ ๑.ประชุมและจัดทาแผน
ชีวิต
๑ ยกระดับคุณภาพ
ดารงชีวิตได้สอดคล้องกับ ตารางกิจกรรมทักษะชีวิต
๒๐,๐๐๐
บริการทางสังคมให้มี การเปลี่ยนแปลงของ
๒. ขออนุมัติดาเนินการ
๑ ) ส่งเสริมความรู้ด้าน คนพิการใน
มาตรฐานเท่าเทียม
ชุมชนและสังคม
โครงการ
สุขภาพอนามัย /การ
สถาบัน
และทั่วถึง
๒.เพื่อให้คนพิการใช้ชีวิต ๓.ประสานติดต่อและจัดหา
ปูองกันโรค / อันตราย
๙๐ ราย/ต่อ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
วิทยากร
จากสิ่งเสพติด /
กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ ความสุข
๔.ดาเนินการจัดอบรมให้
๒ ) เสริมสร้างความรู้ใน
พัฒนาศักยภาพ
ความรู้/ ตามตารางกิจกรรม
การดารงชีวิตภายไต้การ เดือนละ ๑ ครั้ง กลุ่มเปูาหมายให้
๕. รายผลการดาเนินงาน
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
สามารถดารงชีวิต
ตามโครงการ
อย่างมีความสุข
ภายใต้การ
๖.ประเมินและสรุปผล
๓) เสริมสร้างแรง
เปลี่ยนแปลงของสังคม
โครงการ
บันดาลใจแก่คนพิการ
๔) เสริมสร้างความรู้
สิทธิและกฎหมายต่างๆ

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าวิทยากร

ผู้รับผิดชอบ

นายมงคล
สีแปงวงศ์

๔.โครงการ: โครงการ
พัฒนาทักษะความ
ชานาญเฉพาะด้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๑ ยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมให้มี
มาตรฐานเท่าเทียม
และทั่วถึง

๑.เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้มีทักษะมีความ
ชานาญเพิ่มขึ้น
คนพิการที่
๒.เพื่อส่งเสริมให้
๑ ) กิจกรรม: จัดอบรม ประกอบอาชีพ
กลุ่มเปูาหมายที่ดารง
ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี อิสระ และผู้มี
อาชีพอิสระสามารถสามา
ใหม่ๆให้ทันต่อการ
ส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาฝีมือตนเองให้ทัน
เปลี่ยนแปลงของสังคม จานวน ๑๐๐ คน พัฒนาศักยภาพ
ต่อการเปลี่ยนของ
กลุ่มเปูาหมายให้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
สามารถดารงชีวิต
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
โครงการ / กิจกรรม
เปูาหมาย
ความสอดคล้อง
วัตถุประสงค์
๕.โครงการ: โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
อาสาสมัครและ
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การให้บริการคนพิการ

๑ ) ส่งเสริมสนับสนุน
จิตอาสา/เครือข่าย /
ชุมชนเข้ามาจัดบริการ
สวัสดิการสังคมแก่คน

๖๐ ราย

๑ แต่งตั้งคณะทางานและ
ประชุมคณะทางาน
๕๐,๐๐๐
๒.ขออนุมัติดาเนินโครงการ
๓.จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕.ดาเนินการอบรมให้
ความรู้
๖.ประเมินผลความพึงพอใจ
๗. รายงานและสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

แนวทาง
การเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์๑. ๑.เพื่อเสริมสร้างให้คน
๑.ประสาน ศิษย์เก่า /
ยกระดับคุณภาพ
พิการมีศักยภาพในการ
อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วม
บริการทางสังคมให้มี ดารงชีวิตประจาวันได้
ในการจัดสวัสดิการด้าน
มาตรฐานเท่าเทียม
๒. เพื่อให้ ชุมชน
ต่างๆ
และทั่วถึง
เครือข่าย มีส่วนร่วมใน
๒. ประสานติดต่อ
การ การจัดสวัสดิการด้าน อาสาสมัคร ภาคเอกชน /
อาชีพให้แก่คนพิการ
ชุมชน เข้ามาอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพเสริม

งบประมาณ

- ค่าประชาสัมพันธ์
- ค่าคู่มือมือเอกสาร
- ค่าอาหาร/อาหาร นายมงคล
ว่าง
สีแปงวงศ์
- ค่าวิทยากร

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
- วัสดุอุปกรณ์
- ค่าอาหารว่าง

ผู้รับผิดชอบ

๓,๐๐๐
นายมงคล
สีแปงวงศ์

พิการ

๖.โครงการจัด
สวัสดิการคนพิการใน
สถาบัน
คนพิการใน
๑ ) กิจกรรม: จัดบริการ สถาบัน ๘๕ คน
ด้านปัจจัย๔
๒ ) กิจกรรม:
จัดบริการ
รักษาพยาบาล/ฟื้นฟู
และปรับสภาพความ
พิการ
๓ ) กิจกรรม: จัด
กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์๑
ยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมให้มี
มาตรฐานเท่าเทียม
และทั่วถึง

๑.เพื่อให้ผู้พิการสามารถ
เข้าถึงบริการและ
สวัสดิการสังคมได้
อย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง
๒.เพื่อปรับสภาพและ
ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ ให้มีความ
เข้มแข็ง
๓.เพื่อให้ผู้พิการสามารถ
นาทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวันได้

๑.จัดบริการสวัสดิการด้าน
๑.ค่าอาหาร
ปัจจัยสี่
๑,๕๘๒,๗๗๖ ๒.ค่ายาเวชภัณฑ์
๒. จัดบริการด้านสังคมและ
๓. เครื่องใช้ใน
สงเคราะห์
กิจวัตรประจาวัน
๓.ให้บริการด้านการปรับ
๔. วัสดุอุปกรณ์จัด
สภาพฟื้นฟูร่างกาย และ
กิจกรรมพัฒนา
รักษาพยาบาล
ทักษะทางสังคม
๔. จัดบริการด้านการศึกษา
สายสามัญโดยประสาน กับ
หน่วยงานที่ให้บริการใน
พื้นที่

แบบ ๒
แผนงานโครงการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ / กิจกรรม
๗.โครงการ: โครงการ
เสริมสร้างมูลค่าพัฒนา
ความเข้มแข็งของคน
พิการ
ในสถาบัน/ชุมชน
๑ ) กิจกรรม: เสริมสร้าง
การมีงานทาของคนพิการ

เปูาหมาย

๔๐ ราย

๓ กลุ่ม
๒ ) กิจกรรม: ส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มคน
พิการ
๑๐ ราย
๓ ) กิจกรรม: ส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพอิสระ

ความสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๒
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเปูาหมายให้
สามารถดารงชีวิต
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

วัตถุประสงค์

แนวทาง
การเนินงาน

เพื่อให้คนพิการสามารถ
ดารงชีวิตได้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนและสังคม

๑.แนะแนวอาชีพ / พัฒนา
ศักยภาพคนพิการเข้าสู่
ตลาดแรงงานตามความ
เหมาะสม
๒.ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในชุมชน
๓. อบรมให้ความรู้หลักสูตร
ระยะสั้น

งบประมาณ

๘,๐๐๐

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
- ค่าวิทยากร
- ค่าอาหารว่าง

ผู้รับผิดชอบ

๘.โครงการ : โครงการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็ง
กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ/ผู้ดูแลคน
พิการในชุมชน
๑ ) ส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่าย/อาสาสมัคร
ชุมชน
ในการพัฒนาการจัด
สวัสดิการคนพิการใน
ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๒
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเปูาหมายให้
สามารถดารงชีวิต
ภายใต้การ
ผู้ดูแลคนพิการ เปลี่ยนแปลงของสังคม
ในชุมชน ๘๐
ราย

๑.เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงบริการสวัสดิการ
สังคมได้อย่างเท่าเทียม
๒.เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ
เสริมเลี้ยงดูตนเองแบ่งเบา
ภาระของครอบครัว

๑.สารวจกลุ่มเปูาหมายคน
พิการในชุมชน
๒.จัดทาประชาคมความ
ต้องการของกลุ่ม
๓.จัดเตรียมหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
๔. จัดหาวิทยากรอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพและอื่นๆ
๕.ประเมินผลโครงการ

- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าวิทยากร

๘,๐๐๐

แบบ ๒
แผนงานโครงการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

๙.โครงการ: โครงการ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในชุมชน
๑ ) จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน

๒ แห่ง
๓,๐๐๐ ราย

๒ ) พัฒนาศักยภาพคน
พิการ/ผู้สูงอายุ ในชุมชน

ความสอดคล้อง

วัตถุประสงค์

แนวทาง
งบประมาณ
รายละเอียด
การเนินงาน
ค่าใช้จ่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ชนชนท้องถิ่นและภาคี
๑.แต่งตั้งคณะทางาน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
๓
เครือข่าย อาสาสมัคร มี ๒. สารวจและคัดเลือก
๕๐๐,๐๐๐ - ค่าวัสดุครุภัณฑ์
บูรณาการกับภาคี
ส่วนร่วมและรับผิดชอบใน สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ
เครือ่ งออกกาลัง
เครือข่ายในการ
การพัฒนาสังคมและจัด ๓. จัดทาประชาคมและ
การ/เครื่องมือ
เสริมสร้างสังคม
สวัสดิการให้คนพิการใน จัดทา MOU ร่วมกับท้องถิ่น
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
สวัสดิการ
ท้องถิ่นของตนเอง
๔.ดาเนินการจัดตั้งศูนย์
- ค่าวิทยากร
ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
บรรยายให้ความรู้
คนพิการ/ผู้สูงอายุ ใน
๕.ให้บริการแก่
- ค่าตอบแทนผู้ดู
ชุมชนสามารถเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมาย / การฟื้นฟู /
และประจาศูนย์ฯ
บริการสวัสดิการสังคมได้ การฝึกอาชีพ /อบรมให้
สะดวก และทั่วถึง
ความรู้

ผู้รับผิดชอบ

นางศรีเพ็ญ
ปัญญา

๑๐.โครงการ : จัด
สวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้
มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
๑ ) กิจกรรม : ให้บริการ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้
ประสบปัญหาทางสังคม

๘๐ ราย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๓
บูรณาการกับภาคี
เครือข่ายในการ
เสริมสร้างสังคม
สวัสดิการ

๑.เพื่อให้ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมได้รับสวัสดิการ
เงินสงเคราะห์ตามเกณฑ์ที่
กาหนดและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๑.ประสานชุมชนท้องถิ่น
สารวจผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม
๒.สอบข้อเท็จจริง
๓.เก็บข้อมูลเข้าระบบ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ของกรมพัฒนา
สังคม
๔.ดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ

-

๑๒๕,๐๐๐
นางศรีเพ็ญ
ปัญญา

แบบ ๒
แผนงานโครงการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

๑๑.โครงการจัด
สวัสดิการเงินสงเคราะห์
และฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ
๔๐ ราย
๑ ) ให้บริการสวัสดิการ
เงินสงเคราะห์และฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ

ความสอดคล้อง

วัตถุประสงค์

แนวทาง
การเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
๑.ประสานชุมชนท้องถิ่น
๓
สวัสดิการเงินสงเคราะห์ สารวจผู้ประสบปัญหาทาง
บูรณาการกับภาคี
ตามเกณฑ์ที่กาหนดและ สังคม
เครือข่ายในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี ๒.สอบข้อเท็จจริง
เสริมสร้างสังคม
ขึ้น
๓.เก็บข้อมูลเข้าระบบ
สวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ของกรมพัฒนา
สังคม
๔.ดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ

งบประมาณ

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
-

ผู้รับผิดชอบ

๘๐,๐๐๐
นางศรีเพ็ญ
ปัญญา

๑๒.โครงการจัด
สวัสดิการกายอุปกรณ์
สาหรับคนพิการ
๑ ) มอบกายอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการตาม
ความเหมาะสม

๓๐ ราย

ประเด็นยุทธศาสตร์๑
ยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมให้มี
มาตรฐานเท่าเทียม
และทั่วถึง

๑.เพื่อให้คนพิการที่มี
๑. สารวจและประเมิน
ฐานะยากจนมีคุณภาพ
ความต้องการกายอุปกรณ์
ชีวิตที่ดีขึ้น
สาหรับคนพิการ
๒.เพื่อให้คนพิการสามารถ ๒.ดาเนินการจัดซื้อกาย
ดารงชีวิตด้วยตนเองได้
อุปกรณ์ตามความต้องการ
และลดภาระทาง
ของผู้พิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ครอบครัว
๓.ประสาน ชุมชน ท้องถิ่น
๓
เครือข่าย เพื่อคัดเลือกผู้
บูรณาการกับภาคี
พิการที่มีความจาเป็นต้อง
เครือข่ายในการ
ใช้กายอุปกรณ์และมีฐานะ
เสริมสร้างสังคม
ยากจน
สวัสดิการ
๔.สอบข้อเท็จจริง และให้
ความช่วยเหลือ

๘๑,๐๐๐

- จัดซื้อรถวิลแชร์
สาหรับคนพิการ
- จัดซื้อไม้ค้ายัน
- จัดซื้อรถโยก
- จัดซื้อเครื่องช่วย
ความพิการอื่นๆ

นางศรีเพ็ญ
ปัญญา
เสาวภา จาปี

แบบ ๒
แผนงานโครงการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

๑๓.โครงการพัฒนา
บุคลากร
๒๘ คน
๑ ) อบรม/ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะใน
การทางานของบุคลากร

๑๔.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กดปุ๊บรู้ปั๊บ
๑ ) :พัฒนาห้องศูนย์การ
เรียนรู้ระบบสารสนเทศ
๒ ): ปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซ้ต์ของหน่วยงานให้

๑ แห่ง
ข้อมูล
สารสนเทศ ๒
ระบบ

ความสอดคล้อง

วัตถุประสงค์

แนวทาง
งบประมา
การเนินงาน
ณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ ๑.อบรมเพิ่มพูนความรู้
๔
ของบุคลากร
เฉพาะด้าน
๙๕,๐๐๐
พัฒนาองค์กรไปสู่
๒.ยกระดับคุณภาพการ
๒.ศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อ
องค์กรการเรียนรู้ด้าน ให้บริการและพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และทัน
การฝึกอาชีพให้คน
ทักษะของบุคลากร
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พิการ
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เศรษฐกิจและสังคม
ด้านทักษะและ
๓.ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ประสบการณ์นามานามา ต้นแบบเพื่อมาปรับปรุง
ปรับใช้ในหน่วยงาน
พัฒนา
๔. ศึกษาจากผู้รู้ /
อินเตอร์เน็ต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.เพื่อประชาสัมพันธ์
๑.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/
๔
ภารกิจของหน่วยงาน
คณะทางาน
พัฒนาองค์กรไปสู่
๒.เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
๒.จัดทาฐานข้อมูลให้
๑๒๐,๐๐๐
องค์กรการเรียนรู้ด้าน สามารถเข้าถึงข้อมูล
ทันสมัย
การฝึกอาชีพให้คน
ข่าวสารและบริการ
และเป็นปัจจุบัน
พิการ
สวัสดิการสังคมได้ทั่วถึง
๓.จัดทาห้องข้อมูล
๓.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม สารสนเทศ
ข้อมูลด้านการฝึกอาชีพให้
คลิกปฺุบรู้ปั๊บ

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
- โครงการศึกษาดู
งานเป็นกลุ่ม
- โครงอบรม
เพิ่มพูนความรู้
เฉพาะด้าน

- ค่าวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือ
สื่อสาร
- ค่าปรับปรุง
สถานที่
- ค่าจ้างเหมา
พัฒนาเว็ปไซ้ต์
- ค่าสร้างสื่อ

ผู้รับผิดชอบ

นางนันทวัน
วงศ์โสภา

นายสุริยะ
กองคา

ทันสมัย
๓ ) เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
อื่นๆ

คนพิการ
เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
๔ รูปแบบ

๔.เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ความ
รวดเร็วและทันสมัย

ประชาสัมพันธ์

แบบ ๒
แผนงานโครงการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ / กิจกรรม
๑๕.โครงการพัฒนา
องค์กรไปสู่ศูนย์การ
เรียนรู้และเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
๑ ) ปรับปรุงพัฒนา ภูมิ
ทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

เปูาหมาย

ความสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์๑
ยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมให้มี
มาตรฐานเท่าเทียม
และทั่วถึง

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อยกระดับองค์กรให้มี
คุณภาพ
๒.เป็นศูนย์ ให้บริการ
หน่วยงานมี
ข้อมูลด้านการฝึกอาชีพให้
มาตรฐานการ
คนพิการและจัดสวัสดิการ
จัดบริการ
สังคมภาคเหนือ
สวัสดิการสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
๔
ในการพัฒนาทักษะทาง
เรียนรู้สนทนา
พัฒนาองค์กรไปสู่ อาชีพให้แก่คนพิการใน
๒ ) พัฒนาการเรียนรู้/
ภาษาอังกฤษ
องค์กรการเรียนรู้ด้าน เขตภาคเหนือ
สนทนาแนะนาตัวเป็น
การฝึกอาชีพให้คน ๔.เพื่อเตรียมความพร้อง
ภาษาอังกฤษ
เป็นแหล่ง
พิการ
เข้าสู่AEC
รวบรวมข้อมูล
๓) พัฒนาองค์กร
ด้านคนพิการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อ ภาคเหนือ
เป็นศูนย์การ
เรียนรู้แนวใหม่
ยกระดับการ
ให้บริการให้มี
๔ ) พัฒนารูปแบบการ
คุณภาพ

แนวทาง
งบประมาณ
รายละเอียด
การเนินงาน
ค่าใช้จ่าย
๑.ปรับปรุงโครงสร้างของ
- ค่าปรับปรุงภูมิ
องค์กร
๕๐,๐๐๐
ทัศน์
๒.ยกระความรู้
ความสามารถและส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรให้เรียนรู้
ไอที
๒. ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน
๓.ส่งเสริมให้บุคลากร
สนทนาภาษาอังกฤษ
๔.จัดทาฐานข้อมูลให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
๕.เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีความ
รวดเร็วและทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ

นางพรจันทร์
เกียรติศิริโรจน์

ให้บริการให้สอดคล้องกับ
การ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม
๕ ) เสริมสร้างความพร้อม
เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

มีความพร้อมที่
จะรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่
AEC

แบบ ๒
แผนงานโครงการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

๑๖.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
และสิ่งอานวยความ
สะดวก
๑) ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้าคนพิการ
๒) ซ่อมบารุงสิ่งอานวย
ความสะดวก
๓) ซ่อมปรับปรุงอาคาร
สถานที่ /ทาสี/

ได้รับการรับรอง
ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจมาตรฐาน
การจัดบริการ
สวัสดิการสังคม

ความสอดคล้อง

วัตถุประสงค์

แนวทาง
การเนินงาน
๑. มอบหมายมายหน้าที่

๑.เพื่อความสะดวกและ
ผู้รับผิดชอบ
ความปลอดภัยของ
๒. สารวจและตรวจเช็ค
ผู้ใช้บริการ
สภาพอาคารสถานที่
๒.เพื่อบารุงรักษาให้
๓. บันทึกขออนุมัติซ่อม
สถานที่และสิ่งอานวย
บารุงรักษา (ในกรณี
ความสะดวกได้สามารถใช้
ชารุดเสียหายหรือ
งานได้ปกติ
๓.เพื่อให้ได้มาตรฐานตาม
เสื่อมสภาพ )
เกณฑ์การให้บริการ
๔. ดูแลตรวจเช็ครักษาให้
สวัสดิการสังคม
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

งบประมาณ

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
๒๐๐,๐๐๐
ก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมา
บริการก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ

ฝุายบริหาร /
และพัสดุ

แบบ ๒
แผนงานโครงการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

๑๗.โครงการซ่อม
บารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์
๑.) ซ่อมบารุงรักษา
ยานพาหนะ

๒.) ซ่อมบารุงรักษา วัสดุ
ครุภัณฑ์ฝึกอาชีพ

๓.) ซ่อมบารุงรักษา วัสดุ
ครุภัณฑ์สานักงาน

๔.) ซ่อมบารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค

ความสอดคล้อง

วัตถุประสงค์

แนวทาง
การเนินงาน

งบประมาณ
-

รถยนต์ จานวน
๕ คัน มีความ
พร้อมใช้งาน
และมีความ
ปลอดภับ
วัสดุฝึกอาชีพมี
ความเพียงพอ
ต่อการ
ให้บริการ
ครุภัณฑ์
สานักงาน
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อบารุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ มีความ
ปลอดภัย และเพียงพอ
ต่อการให้บริการ

๑. มอบหมายหน้าที่
๒๐๐,๐๐๐
ผู้รับผิดชอบ
๒. สารวจและตรวจเช็ค
วัสดุครุภัณฑ์
/
ยานพาหนะ
๓. บันทึกขออนุมัติซ่อม
บารุงรักษา
๔. ดาเนินการตาม
ความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา
๕. ดูแลตรวจเช็ครักษาให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ค่าซ่อมบารุง
ยานพาหนะ
ฝายบริหาร /
ค่าซ่อม
และพัสดุ
บารุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ฝึกอาชีพ
ซ่อมบารุงรักษา
วัสดุครุภัณฑ์
สานักงาน
ซ่อมบารุงรักษา
ระบบ
สาธารณูปโภค

ระบบ
สาธารณูปโภค
พร้อมใช้งาน

แผนกิจกรรมการดาเนินโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

แผนการดาเนินงาน
งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.

หมายเหตุ

.
๒. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาทักษะทาง
อาชีพแก่คนพิการ
๑ ) ฝึกอาชีพตามหลักสูตรในสถาบัน ๔
แผนก
๒ ) ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นในสถาบัน
๓ ) ฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ/ผู้ดูแลคน
พิการในชุมชน
๒. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗๘ คน
๖๐ ราย
๑๕๐ ราย

๑ ) ฝึกอบรมภาคปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์

๑๕๖,๐๐๐

๘๐,๐๐๐
๒๒ คน

๒ ) ฝึกอบรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ/ปลูกผัก
สวนครัว
/การเพาะเห็ด
๓ ) ฝึกอบรมการทาปุยหมัก/น้าหมักชีวภาพ
๓. โครงการ: ทักษะชีวิต
๑ ) ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย /การ
ปูองกันโรค / อันตรายจากสิ่งเสพติด /
๗๘ ราย/ต่อ
๒ ) เสริมสร้างความรู้ในการดารงชีวิตภายไต้ กิจกรรม
การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีความสุข
๓) เสริมสร้างความรู้ธรรมะสร้างชีวิต

๒,๐๐๐

.

.

.

.

.

.

.

๔.โครงการ: โครงการพัฒนาทักษะความ
ชานาญเฉพาะด้าน
๑ ) กิจกรรม: จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

๕๐,๐๐๐
๑๐๐ คน

แผนกิจกรรมการดาเนินโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

แผนการดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.

๕.โครงการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาสาสมัครและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการคนพิการ
๖๐ ราย

๓,๐๐๐

๗๘ คน

๑,๕๘๒,๗๗
๖

๑ ) ส่งเสริมสนับสนุนจิตอาสา/เครือข่าย /
ชุมชนเข้ามาจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่คน
พิการ
๖.โครงการจัดสวัสดิการคนพิการในสถาบัน
๑ ) กิจกรรม: จัดบริการด้านปัจจัย๔
๒ ) กิจกรรม: จัดบริการ รักษาพยาบาล/
ฟื้นฟูและปรับสภาพความพิการ
๓ ) กิจกรรม: จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

หมายเหตุ

ทางสังคม

๗.โครงการ: โครงการเสริมสร้างมูลค่า
พัฒนาความเข้มแข็งของคนพิการ
ในสถาบัน/ชุมชน
๘,๐๐๐
๑ ) กิจกรรม: เสริมสร้างการมีงานทาของคน
พิการ
๒ ) กิจกรรม: ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม
คนพิการ
๓ ) กิจกรรม: ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพอิสระ
๘.โครงการ : โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งกลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในชุมชน

๔๐ ราย
๓ กลุ่ม
๑๐ ราย

๘,๐๐๐
๘๐ ราย

๑ ) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย/อาสาสมัคร
ชุมชน
ในการพัฒนาการจัดสวัสดิการคนพิการใน
ชุมชน

แผนกิจกรรมการดาเนินโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

แผนการดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.

๙.โครงการ: โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการในชุมชน
๕๐๐,๐๐๐
๑ ) จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน
๒ ) พัฒนาศักยภาพคนพิการ/ผู้สูงอายุ ใน
ชุมชน
๑๐.โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้มี
รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

๒ แห่ง
๓,๐๐๐ ราย

๘๐ ราย

๑๒๕,๐๐๐

๑ ) กิจกรรม : ให้บริการสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๑๑.โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์
และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
๘๐,๐๐๐
๑ ) ให้บริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๔๐ ราย

หมายเหตุ

๑๒.โครงการจัดสวัสดิการกายอุปกรณ์
สาหรับคนพิการ
๓๐ คน

๘๑,๐๐๐

๒๘ คน

๙๕,๐๐๐

๑ ) มอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการตาม
ความเหมาะสม
๑๓.โครงการพัฒนาบุคลากร
๑ ) อบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
ในการทางานของบุคลากร

แผนกิจกรรมการดาเนินโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

แผนการดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.

๑๔.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กดปุ๊บ
รู้ปั๊บ
๑ แห่ง
๑ ) :พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ระบบ
สารสนเทศ
๒ ): ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซ้ต์ของ
หน่วยงานให้ทันสมัย

๔ รูปแบบ

๑๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๓ ) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
อื่นๆ

๑๕.โครงการพัฒนาองค์กรไปสู่ศูนย์การ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
๑ ) ปรับปรุงพัฒนา ภูมิทัศน์ และ
สิ่งแวดล้อม
๒ ) พัฒนาการเรียนรู้/สนทนาแนะนาตัวเป็น
ภาษาอังกฤษ
๓) พัฒนาองค์กรปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อ
เป็นศูนย์การเรียนรู้แนวใหม่
๔ ) พัฒนารูปแบบการให้บริการให้สอดคล้อง
กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
๕ ) เสริมสร้างความพร้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๑๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
๔) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าคนพิการ
๕) ซ่อมบารุงสิ่งอานวยความสะดวก
๖) ซ่อมปรับปรุงอาคารสถานที่ /ทาสี/

๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

แผนกิจกรรมการดาเนินโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ / กิจกรรม

เปูาหมาย

แผนการดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.

๑๗.โครงการซ่อมบารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์
๕.) ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ
๖.) ซ่อมบารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ฝึกอาชีพ
๗.) ซ่อมบารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์สานักงาน
๘.) ซ่อมบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

๒๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

