
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจ   

ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและขอทาน กิจกรรมหลัก จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 
62 
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63 

ก.ย.
63 

1. การวางแผนการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ให้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามก าหนด 

            ผู้ใช้บริการภายใน
สถานคุ้มครองฯ ฝ่ายบริหาร 

2. การเบิกจ่ายงบลงทุนและครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามก าหนด
อาคารเรือนนอนผู้รับการสงเคราะห์ชาย 

            งบลงทุน 
6,930,000.- 

ฝ่ายบริหาร 

3. จัดท ามาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง             สถานคุ้มครองฯ ฝ่ายสวัสดิการ 

4. ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์และรถจักยานยนต์             
รถยนต์และรถจักยาน
ยนต์ จ านวน 8 คัน ฝ่ายบริหาร 

5. โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามแนวทาง 4 SMART  

(พัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน) 
            อาคาร สถานที่ 

 และบุคคลกร 
ฝ่ายบริหาร 

      - กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสภาพภายในสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึงกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี 

            
อาคาร สถานที่ ฝ่ายบริหาร 

      - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร             บุคคลกร ฝ่ายบริหาร 
6. โครงการซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 63              

ผู้ใช้บริการ 40 คน 

และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการ 

7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ของสถานคุมครองคนไร้ที่พ่ึงกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี 

            ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ฝ่ายสวัสดิการ 

8. โครงการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 

            ผู้ใช้บริการ 
จ านวน 20 คน 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี 10 คน 

ฝ่ายสวัสดิการ 

9. โครงการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม              ฝ่ายสวัสดิการ 
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10. โครงการฟื้นฟูคนไร้ที่พ่ึงและคนขอทานในสถานคุ้มครอง  
คนไร้ที่พ่ึงกุ่มสะแก 

            
ผู้ใช้บริการทั้งหมด ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีบ้านกุ่มสะแก             ผู้ใช้บริการทั้งหมด ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมทอดน่อง ท่องท าดี จิตอาสาบ้านกุ่มสะแก 
และฟ้ืนฟูพัฒนาผู้ใช้บริการ(เดือนละ 1 ครั้ง รวม 11 ครั้ง) 

            ผู้ใช้บริการ 
ครั้งละ 40 คน ฝ่ายสวัสดิการ 

   - กิจกรรมนันทนาการประจ าวัน             ผู้ใช้บริการไม่
จ ากัดจ านวน 

ฝ่ายสวัสดิการ 

    - กิจกรรมพัฒนารูปแบบงานบริการคนไร้ที่พ่ึง ธัญบุรี
โมเดล 

            
ผู้ใช้บริการทั้งหมด ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมก้าวแรกการศึกษา เพ่ิมเวลาการเรียนรู้             ผู้ใช้บริการที่ลงเรียน
หนังสือ 19 คน ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการ             ผู้ใช้บริการ 
40 คน ฝ่ายสวัสดิการ 

      - กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของผู้ใช้บริการ
โดยทีมสหวิชาชีพ                                                                                                                                                                                               

            
ผู้ใช้บริการทั้งหมด ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องศิลปะการพูดโน้มน้าวจิตใจ
ผู้ใช้บริการ 

            ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีทั้งหมด ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ใช้บริการร่วมกับสถาบัน       
กัลยาณ์ราชนครินทร์ 

            ผู้ใช้บริการครั้งละ 
30- 40 คน ฝ่ายสวัสดิการ 

11. โครงการจัดระเบียบคนขอทาน / คนไร้ที่พ่ึงในเขตพ้ืนที่ 
ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเพชรบุรี 

            บุคคลขอทาน /     
คนไร้ที่พึ่งในจังหวัด

เพชรบุร ี
ฝ่ายสวัสดิการ 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามมาตรฐานการลดใช้
พลังงานภาครัฐ 

            ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการ 
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13. โครงการแผนพัฒนาและฟ้ืนฟูผู้ใช้บริการประจ าปี
งบประมาณ 2563   (ตามวันส าคัญต่างๆ ตามศาสนาและ
ประเพณี ปี63) 

            ผู้ใช้บริการ ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมวันลอยกระทง             ผู้ใช้บริการ 
40 คน ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่             ผู้ใช้บริการทั้งหมด ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมวันมาฆบูชา                 ผู้ใช้บริการ 
40 คน ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ             ผู้ใช้บริการทั้งหมด  

     - กิจกรรมวันวิสาขบูชา                 
ผู้ใช้บริการ 
40 คน 

ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนฯ พระราชินี ร.10                
ผู้ใช้บริการ 
100 คน 

ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมแห่เทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและ        
วันเข้าพรรษา 

          
  

ผู้ใช้บริการ 
40 คน 

ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนฯ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.10 

            
ผู้ใช้บริการ 
100 คน 

ฝ่ายสวัสดิการ 

     - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ             
ผู้ใช้บริการ 
100 คน 

ฝ่ายสวัสดิการ 

               

 


