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แผนปฏิบัติการเพื่อลดภาวะเสี่ยงและช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลาบากเนื่องจากภัยพิบัติ (ภัยแล้ง)
ประจาปีงบประมาณ 2559
22 จังหวัด ที่ประกาศเขตภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) วันที่ 29 มีนาคม 2559
จังหวัด
กาญจนบุรี

ขอนแก่น

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

338 คน

มี.ค. –เม.ย.

4 เขตพื้นที่พัฒนา
ชาวเขา
2 อาเภอพื้นที่ราบ

376,000

ศูนย์พัฒนา
ชาวเขา

-

มี.ค.-ส.ค.

12 อาเภอ

2,250,000

ศคพ.

ทีม พม./อปท/อพม.

มี.ค.-เม.ย.

12 อาเภอ

100,000

ศคพ.

ทีม พม./อปท/อพม.

มี.ค.-ส.ค.

12 อาเภอ

100,000

ศคพ.

ทีม พม./อปท/อพม.

มี.ค. – ก.ค.

อ.อุบลรัตน์
อ.น้าพอง
อ.เขาสวนกลาง

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
-จัดฝึกอบรมโครงการ พัฒนา 750 คน
ศักยภาพฟื้นฟูอาชีพคนไร้ที่พึ่ง
และกลุ่มเสี่ยง (30 รุ่น)
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม -โครงการส่งเสริมพัฒนา
50 คน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ศักยภาพเครือข่ายในการแก้ไข
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
และป้องกันภัยพิบัติ (1 รุ่น)
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพชีวิต
ให้ความรู้เพื่อเตรียมการเมื่อ
50 คน
เกิดภัยพิบัติ
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
811 ราย

การบริหารจัดการน้า (เช่น
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ

แผนการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

-

หมายเหตุ
เงินอุดหนุนสังคม
สงเคราะห์ครอบครัว
ชาวเขา/เงินสงเคราะห์
ครอบครัวและไร้ที่พึ่ง
ผู้มีรายได้น้อย

นิคมสีร้างตนเอง
เขื่อนอุบลรัตน์/
ศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่ง

*มีรถปิ๊กอัพ 2 คัน
รถตู้ 1 คัน พร้อม
ใช้งานในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาในพื้นที่
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จังหวัด
จันทบุรี

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

ระบายน้า)
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน
เครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องกันหนาว

ชลบุรี

ชัยนาท

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
การจัดที่พักชั่วคราว
สงเคราะห์เงิน
เครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องกันหนาว
ส่งกลับภูมิลาเนา
จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค
อื่นๆ (รถยนต์ 4x4)
ด้านอาชีพ/รายได้
ประสานด้านการฝึกอาชีพ
ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่าง
เกิดภัยพิบัติ
การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านคุณภาพชีวิต
บริการด้านปัจจัย 4
ด้านอาชีพ/รายได้
ให้คาปรึกษา แนะนา ในเรื่อง
จัดหางาน และ หารายได้เสริม
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
- เย็บปัก ถักร้อย จักสาน
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน - การเกษตร พืชผักสวนครัว
อาชีพใหม่)
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

แผนการดาเนินงาน

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

พื้นที่ดาเนินการ

ทุกอาเภอในจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

งบประมาณ

ผู้มีรายได้น้อย 150
คน
ผู้ด้อยโอกาส 4500
คน

ต.ค – ก.ย. 59

40 คน
200 คน
100 ชุด
10,000 ผืน
2 คัน
40 คน

ภายใน 1 เดือน
จังหวัด ชลบุรี
ภายใน 1 เดือน จังหวัดชลบุรี

40 คน

ภายใน 1 เดือน -

-

-

-

-

-

-

-

40 คน

ภายใน 1 เดือน พื้นที่ใน ศคพ. จังหวัด
ขลบุรี

ศคพ. จังหวัด
ชลบุรี

พม. ในจังหวัด
ชลบุรี

ศคพ.ชัยนาท

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.ใน
จังหวัดชัยนาท

ม.ค. – มี.ค. 59 ทุกอาเภอในจังหวัด

บุคคลไร้ที่พึ่ง
ก.พ. – เม.ย.
ขอทาน หรือผู้ที่อยู่
ในภาวะยากลาบาก

-

ในพื้นที่ 8 อาเภอ

30000

ศคพ.จันทบุรี

กรมจัดสรรให้

ศคพ.จันทบุรี

ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดชลบุรี

600,000

ศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งจังหวัด
ชลบุรี

2,398,000

อบต.
อปท.
พม.
ในจังหวัด
เครือข่ายในจังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

ศคพ. จ. ชลบุรี
สามารถรองรับ
ผู้ประภัยฯ
ได้ภายในศูนย์
จานวน 40 คน
นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ
เราสามารถ
ให้เครือข่ายในพื้นที่
มีส่วนร่วม ในการให้
ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยฯ
เช่น อบต. อปท.
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ
เครื่องอุปโภคบริโภค

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 5
วัน

การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 5
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน วัน
อาชีพใหม่)
เชียงใหม่

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

จานวน 2,398 คน
บุคคลไร้ที่พึ่ง
ก.พ. – เม.ย.
ขอทาน หรือผู้ที่อยู่
ในภาวะยากลาบาก
จานวน 2,398 คน

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

ในพื้นที่ 8 อาเภอ

1,199,000

ศคพ.ชัยนาท

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.ใน
จังหวัดชัยนาท

บุคคลไร้ที่พึ่ง
ก.พ. – เม.ย.
ขอทาน หรือผู้ที่อยู่
ในภาวะยากลาบาก
จานวน 50 รุ่น ละ
30 คน

ในพื้นที่ 8 อาเภอ

2,500,000

ศคพ.ชัยนาท

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.ใน
จังหวัดชัยนาท

บุคคลไร้ที่พึ่ง
ก.พ. – เม.ย.
ขอทาน หรือผู้ที่อยู่
ในภาวะยากลาบาก
จานวน 50 รุ่น ละ
30 คน

ในพื้นที่ 8 อาเภอ

2,500,000

ศคพ.ชัยนาท

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.ใน
จังหวัดชัยนาท

รายได้น้อย

ดอยเต่า ฮอด ดอยหล่อ
จอมทอง สันกาแพง
พร้าว แม่แตง แม่ริม
ต.แม่ปั่ง อ.พร้าว
ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง
ดอยเต่า ฮอด ดอยหล่อ
จอมทอง สันกาแพง
พร้าว แม่แตง แม่ริม
ต.แม่ปั่ง อ.พร้าว
ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง

มี.ค.-เม.ย.59

เครื่องอุปโภคบริโภค

บุคคลไร้ที่พึ่ง ผู้ที่อยู่ มี.ค.-พ.ค. 59
ในภาวะยากลาบาก
ถุงยังชีพ
มี.ค.-เม.ย.59

เครื่องกันหนาว

บุคคลไร้ที่พึ่ง
มี.ค.-พ.ค. 59
ขอทาน หรือผู้ที่อยู่
ในภาวะยากลาบาก
เครื่องนุ่งห่ม
มี.ค.-เม.ย.59

ดอยเต่า ฮอด ดอยหล่อ

หมายเหตุ

ศูนย์พัฒนาชาวเขา
200,000

เทศบาลตาบล
ส.มหาพน
แม่ปั่ง อบต.ป่ายาง
ศูนย์พัฒนาชาวเขา

เจียดจ่ายจาก
งบปกติของ
หน่วยงาน

เทศบาลตาบล
ส.มหาพน
แม่ปั่ง อบต.ป่ายาง
ศูนย์พัฒนาชาวเขา

ขอสนับสนุน
งบประมาณจากกรม

4

จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

หมายเหตุ

จอมทอง สันกาแพง
พร้าว แม่แตง แม่ริม
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน การจัดสวัสดิการสังคมชุมชน
อาชีพใหม่)
บนพื้นที่สูง โดยการรวมกลุ่ม
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
(กลุ่มด้อยโอกาส)
1.1 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม
1.2 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง
1.3 กลุ่มปลูกผักสวนครัว รั้ว
กินได้
1.4 กลุ่มเลี้ยงปลา
1.5 กลุ่มทอผ้าชนเผ่า

การบริหารจัดการน้า (เช่น
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (เช่น การ
ทาแนวกันไฟป่า ลดการ
ทาไร่เลื่อนลอย การปลูก
ป่าต้นน้า)
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา

ราษฎรบนพื้นที่สูง เม.ย.-ก.ย.59
ในพื้นที่เขตพัฒนา
สังคมพื้นที่สูง 15
เขต กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์
ทางตรงจานวน
1,500 คน ทางอ้อม
จานวน 60,000 คน

-จัดทาฝายชะลอน้า

เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง 1,015,150.จานวน 15 แห่ง ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กรรมการศูนย์
ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมชุมชนบน
พื้นที่สูง (ศสส.)/
ศูนย์เรียนรู้เพื่อ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ชุมชนบนพื้นที่สูง
(ศรส.)

1.ศูนย์พัฒนาชาวเขา ผ่านกิจกรรมศูนย์
จังหวัดเชียงใหม่
ศสส.และ ศรส.
2.องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่วิน
3.สานักงานปศุสัตว์
อาเภอ
4.สานักงานเกษตร
อาเภอ
5.ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย.
6.โครงการหลวง
7.เจ้าหน้าที่เขต
พัฒนาสังคมพื้นที่สูง
ห้วยหยวก
ศูนย์พัฒนาชาวเขา

มี.ค.-เม.ย.59

การนางบประมาณที่พื้นที่มีมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการขุด
ลอกคูคลอง

สมาชิกโครงการ

เม.ย.-มิ.ย.59

ตาบลบ้านสหกรณ์

กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน

คณะทางาน
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์เชียงใหม่

ศูนย์ประสานฯ

-การจัดทาแนวกันไฟ

บ้านห้วยจะค่าน
อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์
2559

บ้านห้วยจะค่าน อาเภอ
เชียงดาว

10,000 บาท

อบต.ปิงโค้ง และ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ศูนย์พัฒนาชาวเขา
จังหวัดเชียงใหม่

-ส่งเสริมการปลูกพืชถาวร/พืช
ระยะสั้น ต้องการน้าน้อย
-อบรมให้ความรู้เรื่องการร่วม
เป็นอาสาสมัครเตือนภัยระดับ

มี.ค.-เม.ย.59

ศูนย์พัฒนาชาวเขา
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จังหวัด
นครพนม

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

อันเนื่องจากภัยพิบัติ
ชุมชน
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน
เครื่องอุปโภคบริโภค
การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
-จัดฝึกอบรมโครงการ พัฒนา
ศักยภาพฟื้นฟูอาชีพคนไร้ที่พึ่ง
และกลุ่มเสี่ยง(30 รุ่น)

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

1,000 คน
1,000 คน

มี.ค.-ส.ค.
มี.ค.-ส.ค.

12 อาเภอ
12 อาเภอ

2,000,000
1,000,000

ศคพ.
ศคพ.

ทีม พม./อปท/อพม.
ทีม พม./อปท/อพม.

750 คน

มี.ค.-ส.ค.

12 อาเภอ

2,250,000

ศคพ.

ทีม พม./อปท/อพม.

มี.ค.-เม.ย.

12 อาเภอ

100,000

ศคพ.

ทีม พม./อปท/อพม.

มี.ค.-ส.ค.

12 อาเภอ

100,000

ศคพ.

ทีม พม./อปท/อพม.

ก.พ.-ก.ย.59

1. ต.นิคมสร้างตนเอง
2. ต.หนองระเวียง
3. ต.รังกาใหญ่
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
รวม 26 หมู่บ้าน
4. ต.หลุ่งประดู่
อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
รวม 7 หมู่บ้าน
5. ต.หนองพลวง
อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
รวม 2 หมู่บ้าน

3,444,000

นิคมฯ พิมาย

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม -โครงการส่งเสริมพัฒนา
50 คน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ศักยภาพเครือข่ายในการแก้ไข
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
และป้องกันภัยพิบัติ(1 รุ่น)
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพชีวิต
ให้ความรู้เพื่อตรียมการเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ
นครราชสีมา การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน

แผนการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

50 คน
ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย
1,722

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

หมายเหตุ
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จังหวัด

มาตรการ

ด้านอาชีพ/รายได้

กิจกรรม/บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

เครื่องกันหนาว

ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและ
ไร้ที่พึ่ง 1,722

ต.ค.58 ก.พ.-59

จัดหาน้าเพื่อประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทานา,
ทาไร่

861

พ.ค. พ.ย.-59

จัดหาน้าเพื่ออุปโภค/
บริโภค

1,318
ครอบครัว

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

เขตพื้นที่นิคมฯ
3 อาเภอ
5 ตาบล
35 หมู่บ้าน
เขตพื้นที่นิคมฯ
3 อาเภอ
5 ตาบล
35 หมู่บ้าน

3,444,000

นิคมฯ พิมาย

140,000

นิคมฯ พิมาย

บรรเทาสาธารณภัย
อาเภอพิมาย,
อาเภอห้อยแถลง
และอาเภอจักราช

ก.พ. - มิ.ย.59

เขตพื้นที่นิคมฯ
3 อาเภอ
5 ตาบล
35 หมู่บ้าน

100,000

นิคมฯ พิมาย

กรมทรัพยากรธรณี

ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย
30

มี.ค. - พ.ค.59

ต.นิคมสร้างตนเอง
ต.หนองระเวียง
ต.รังกาใหญ่
อ.พิมาย

30,000

นิคมฯ พิมาย

ฝึกอบรมอาชีพโครงการ
สร้างชีวิตใหม่ในสตรีและ
ครอบครัว

ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย
60

ก.ค. - ต.ค.59

ต.รังกาใหญ่
ต.หนองระเวียง
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
ต.หลุ่งประดู่
อ.ห้วยแถลง

400,000

นิคมฯ พิมาย

ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย
30

มี.ค. - พ.ค.59

60,000

นิคมฯ พิมาย

ฝึกอาชีพระยะสั้น (จักสาน)

200 ราย

200,000

ส.คุ้มครองคนไร้ที่

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
30 วัน

ต.นิคมสร้างตนเอง
ต.หนองระเวียง
ต.รังกาใหญ่
อ.พิมาย
ม.ค. – มี.ค. 59 จ.นครราชสีมา

พส.

หมายเหตุ

ขอรับการสนับสนุน
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม อบรมให้ความรู้แนวทางการ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ป้องกันภัยพิบัติและฝึกอบรม
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
ส่งเสริมอาชีพตาม
ศักยภาพและความต้องการ
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
ฝึกอบรมอาชีพตาม
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน ศักยภาพและความต้องการ
อาชีพใหม่)
ของกลุ่มเป้าหมาย
การบริหารจัดการน้า (เช่น ขุดลอกคูคลอง
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
นครสวรรค์

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
การจัดที่พักชั่วคราว
สงเคราะห์เงิน
เครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องกันหนาว
การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
-ฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสั้น
รุ่นละ 10 คน

ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย
60

มี.ค. - ก.ค.59

ต.นิคมสร้างตนเอง
ต.หนองระเวียง
ต.รังกาใหญ่
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา

60,000

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
พึ่งบ้านเมตตา
นิคมฯ พิมาย

ผู้สูงอายุ,สตรี
ประชาชนทั่วไป
30 คน

มี.ค. - พ.ค.59

ต.นิคมฯ

30,000

นิคมฯ พิมาย

3 แห่ง
3 แห่ง

มี.ค. - พ.ค.59
มี.ค. - ก.ย.59

ต.นิคมฯ
ต.นิคมฯ

45,000
105,000

นิคมฯ พิมาย
นิคมฯ พิมาย

กรมทรัพยากรธรณี
อบต.ในเขตพื้นที่
4 อบต.
1 เทศบาล

เร่ร่อน ขอทาน ไร้ที่ มีค59-มิย.59
พึ่ง

จังหวัดนครสวรรค์

-

ศคพ.นครสวรรค์

ผู้มีรายได้น้อยฯ
ผู้มีรายได้น้อยฯ
ผู้มีรายได้น้อยฯ

มีค59-มิย.59
มีค59-มิย.59
มีค59-มิย59

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

100,000.100,000.-

บ้านพักเด็กฯ
นครสวรรค์ และ
พมจ.นครสวรรค์
-

ผู้ประสบความ
เดือดร้อนและมี
ความต้องการ

เมย59-มิย59

จังหวัดนครสวรรค์

รุ่นละ 39,980.- ศคพ.นครสวรรค์
บาท

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ศคพ.นครสวรรค์
ศคพ.นครสวรรค์
ศคพ.นครสวรรค์

ขอรับการสนับสนุน
จากกองคุ้มครองฯ

หมายเหตุ
งบประมาณ

18 พื้นที่

-ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
ส่วนกลาง กรม พส.
พิจารณา
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จังหวัด
น่าน

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
การจัดที่พักชั่วคราว

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

ผู้ประสบภัยทุก
ประเภท

ตลอด 24
ชั่วโมง

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
ศูนย์พัฒนา
ชาวเขาจังหวัด
น่าน/ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งจังหวัดน่าน

พมจ.น่าน/บพด.
น่าน/ปภ./อบจ./
อปท./อพม./ภาคี
เครือข่าย

ผู้ประสบภัยทุก
ประเภท
ผู้ประสบภัยทุก
ประเภท/500 ชุด

ศูนย์พัฒนาชาวเขา
จังหวัดน่าน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดน่าน
เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง
6 แห่ง
ต.ค. 58 – พ.ค. 15 อาเภอในจังหวัด
1.3 ล้านบาท
59
น่าน
ธ.ค. 58- ม.ค. 15 อาเภอในจังหวัด
500,000 บาท
59
น่าน

ศชข.น่าน

อบต./สภากาชาด

ศชข.น่าน

หน่วยงานในสังกัด
พม./วัดต่างๆ ใน
จังหวัด

ราษฎรบนพื้นที่สูง/
51,000 ผืน
คนไร้ที่พึ่ง/เร่ร่อน 5
ราย

พ.ย. 58 – ม.ค.
59
ต.ค. 58 – มี.ค.
59

15 อาเภอในจังหวัด
น่าน
15 อาเภอในจังหวัด
น่าน

จากส่วนกลาง

ศชข.น่าน

จากส่วนกลาง

หน่วยงานในสังกัด
พม./ตารวจ/อปท.

จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค

ผู้ประสบภัยทุก
ประเภท

ตลอด 24
ชั่วโมง

จัดหาน้าเพื่อประกอบอาชีพ

ผู้ประสบภัยทุก
ประเภท

ตลอด 24
ชั่วโมง

ศูนย์พัฒนาชาวเขา
จังหวัดน่าน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดน่าน
เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง
6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาชาวเขา
จังหวัดน่าน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดน่าน
เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง
6 แห่ง

ศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งจังหวัด
น่าน
ศชข.น่าน

ศชข.น่าน

พมจ.น่าน/บพด.
น่าน/ปภ./อบจ./
อปท./อพม./ภาคี
เครือข่าย

สงเคราะห์เงิน
เครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องกันหนาว
ส่งกลับภูมิลาเนา

ด้านอาชีพ/รายได้

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

พมจ.น่าน/บพด.
น่าน/ปภ./อบจ./
อปท./อพม./ภาคี
เครือข่าย

หมายเหตุ
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านคุณภาพชีวิต
1.โครงการสถานีสวัสดิการ

ด้านอาชีพ/รายได้

2.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่
กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูก
ล่อลวง
1. โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ
2. โครงการจัดตั้งถิ่นฐานบน
พื้นที่สูง

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ผู้ประสบปัญหาทุก
ประเภท 2 เวที 20
ราย

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)
วันที่ 26
พฤศจิกายน
2558 ถึง วันที่
21 มกราคม
2559

ผู้ประสบปัญหาการ 28 – 31
ถูกล่อลวง 25 ราย มกราคม
2559

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ตาบลสะเนียน
อาเภอเมืองน่าน จังหวัด 11,500 บาท
น่าน และตาบลบ่อเกลือ
ใต้ อาเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
ศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งจังหวัด
น่าน

ศูนย์พัฒนาชาวเขา
จังหวัดน่าน/อปท./
อพม./การศึกษา

ศชข.น่าน

อบต.และภาคี
เครือข่ายในพื้นที่

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดน่าน

ศชข.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวจังหวัด
เชียงราย
ศชข.น่าน

ศชข.น่าน/อบต.

เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง 137,500 บาท
เวียงสา
เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง 411,600 บาท
ทั้ง 6 เขต
980,400 บาท

980 คน

มี.ค. – ก.ค.59

760 คน

มี.ค. – ก.ค.59

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ต่างๆ
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพชีวิต
1.ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้สตรี
และครอบครัว

ราษฎรบนพื้นที่สูง/
275 หมู่บ้าน

เม.ย. – ก.ค.59

จานวน 5 รุ่นๆละ
30 คน

ธ.ค. 58 –
เม.ย. 59

เขตฯทุ่งช้าง/เขตฯเวียง
สา/เขตฯเมืองน่าน/
เขตฯสองแคว

ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน
อาชีพใหม่)

231 คน

15 – 20 ก.พ.
59

เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง 195,740 บาท
ทั้ง 6 เขต

183 คน

23 – 28 ก.พ.
59

เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง 533,960 บาท
ทั้ง 6 เขต

ศชข.น่าน

ปศุสัตว์/กศน./
อบต.

30 คน

28 – 29 ม.ค.

เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง 34,400 บาท

ศชข.น่าน

กศน.

1. กิจกรรม ส่งเสริมปลูกพืช
ผสมผสาน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.กิจกรรม เกษตรผสมผสาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยง

เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง
4 เขต
7 อาเภอ /นาน้อย,นา
หมื่น,สันติสุข,เวียงสา,
เมืองน่าน,ภูเพียง
1,377,500
บาท

เกษตรอาเภอ/
กศน./อบต.

หมายเหตุ
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

หมูหลุม
การบริหารจัดการน้า (เช่น 1. กิจกรรม การบริหารจัดการ
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
น้าและตะบันน้า
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
การบริหารจัดการทรัพยากร การทาแนวกันไฟป่า
ป่าไม้ (เช่น การทาแนวกันไฟ
ป่า ลดการทาไร่เลื่อนลอย
การปลูกป่าต้นน้า)
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม การอบรมให้ความรู้ป้องกัน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาอันเนื่องจากภัย
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
พิบัติ
บุรีรัมย์

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน

เครื่องกันหนาว

จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)
9 หมู่บ้านๆละ 2
แห่งๆละ 100 ไร่

แผนการดาเนินงาน
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุชัดเจน)
59
เวียงสา
ก.พ. 59
ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
เครือเจริญโภค
ภัณฑ์/มูลนิธิฮัก
เองน่าน

ศชข.น่าน/สมัชชา
เยาวชนชาวไทย
ภูเขา จ.น่าน

พื้นที่ 15 อาเภอ

พื้นที่ 15 อาเภอ

-

อาเภอ/อปท./
ศชข.น่าน
หน่วยงานในพื้นที่
อาเภอที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ 15 อาเภอ

พื้นที่ 15 อาเภอ

-

อาเภอ/อปท./
ศชข.น่าน
หน่วยงานในพื้นที่
อาเภอที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกนิคมและ
พ.ย.58-มิ.ย.59
ราษฎรในพื้นที่นิคม
ฯและพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ที่ประสบภัย
23 อาเภอ
สมาชิกนิคมและ
พ.ย.58-มิ.ย.59
ราษฎรในพื้นที่นิคม
ฯและพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ที่ประสบภัย
23 อาเภอ
สมาชิกนิคมและ
พ.ย.58-มิ.ย.59
ราษฎรในพื้นที่นิคม
ฯและพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ที่ประสบภัย
23 อาเภอ

23 อาเภอ

1,000,000

นิคมฯบ้านกรวด

23 อาเภอ

500,000

นิคมฯบ้านกรวด

23 อาเภอ

500,000

นิคมฯบ้านกรวด

-

หมายเหตุ
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จังหวัด

พิจิตร

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านคุณภาพชีวิต
ฝึกอบรมอาชีแก่เด็กและ
เยาวชน
ด้านอาชีพ/รายได้
ฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
พิบัติในชุมชน
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชที่ใช้
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน น้าน้อย
อาชีพใหม่)
การบริหารจัดการน้า (เช่น -ขุดลอกสระน้า 1 แห่ง
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
-ขุดลอกฝายน้าล้น 1 แห่ง
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
การจัดที่พักชั่วคราว

สงเคราะห์เงิน

เครื่องอุปโภคบริโภค

แผนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

เด็กและเยาวชน

มี.ค.-พ.ค.

9 ตาบล

30,000

นิคมฯบ้านกรวด

กลุ่มสตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้นาชุมชน

ม.ค.-มี.ค.

9 ตาบล

50,000

นิคมฯบ้านกรวด

อปท.ในพื้นที่
โรงเรียนในพื้นที่
อปท.ในพื้นที่

มี.ค.-พ.ค.

9 ตาบล

50,000

นิคมฯบ้านกรวด

อปท.ในพื้นที่

ผู้นาชุมชน

มี.ค.-พ.ค.

9 ตาบล

50,000

นิคมฯบ้านกรวด

อปท.ในพื้นที่

ราษฏรในพื้นที่
ประสบปัญหา

มี.ค.-พ.ค.

ต.หนองไม้งาม อ.บ้าน
กรวด
และต.ปราสาท อ.บ้าน
กรวด

300,000
นิคมฯบ้านกรวด

อปท.ในพื้นที่

มี.ค. – ก.ย. 59

12 อาเภอ

500,000

ศคพ.จ.พิจิตร

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.ใน
จังหวัด

มี.ค. – ก.ย. 59

12 อาเภอ

800,000

ศคพ.จ.พิจิตร

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.ใน
จังหวัด

มี.ค. – ก.ย. 59

12 อาเภอ

800,000

ศคพ.จ.พิจิตร

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.ใน
จังหวัด

บุคคลไร้ที่พึ่ง
ขอทาน เร่ร่อน
และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก
บุคคลไร้ที่พึ่ง
ขอทาน เร่ร่อน
และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก
บุคคลไร้ที่พึ่ง
ขอทาน เร่ร่อน
และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

300,000

หมายเหตุ
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มฝึก
อาชีพตามความต้องการ
จานวน 12 รุ่น ๆ ละ 25 คน
ระยะเวลา 5 วัน
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพใน
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
อาชีพใหม่)
12 อาเภอ ๆ ละ 50 คน รวม
600 คน
เพชรบุรี

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน

จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

บุคคลไร้ที่พึ่ง
ขอทาน เร่ร่อน ผู้
อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก และ
ประชาชนทั่วไป

มี.ค. – ก.ย. 59

12 อาเภอ

2,100,000

ศคพ.พิจิตร

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.ใน
จังหวัด

บุคคลไร้ที่พึ่ง
ขอทาน เร่ร่อน ผู้
อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก และ
ประชาชนทั่วไป

มี.ค. – ก.ย. 59

12 อาเภอ

1,200,000

ศคพ.พิจิตร

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.ใน
จังหวัด

ผู้ประสบปัญหาทาง ก.พ.-ก.ค. 59
สังคม 4,296
ครัวเรือน
ชาวเขา 14,040
ราย

ผู้รับการสงเคราะห์
330 คน
1. โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ 40 คน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. โครงการส่งเสริมครัวเรือน 30 คน
พอเพียง
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 30 คน
ในชุมชน

มี.ค.-เม.ย.59
มี.ค.-เม.ย.59

ป่าเด็งตามพระราชดาริ
100,000
หุบกะพงตามพระราช
ประสงค์ ดอนขุนห้วยตาม
พระราชประสงค์ กลัด
หลวงตามพระราชประสงค์
อ.แก่งกระจาน,อ.หนอง 80,000
หญ้าปล้อง
สถานสงเคราะห์กุ่ม
สะแก
ป่าเด็ง ตามพระราชดาริ 40,000
หุบกะพง ตามพระราช
ประสงค์
ดอนขุนห้วย ตามพระ
ราชประสงค์

ศูนย์ประสาน
โครงการหมู่บ้าน
สหกรณ์ห้วยสัตย์
ใหญ่ฯ จ.
เพชรบุรี
ศูนย์พัฒนา
ชาวเขา จ.
เพชรบุรี
สถานสงเคราะห์
กุ่มสะแก

หมายเหตุ

อบต.จังหวัด, ภาคี
เครือข่ายเอกชน
การประปาส่วน
ภูมิภาค
ศูนย์ประสานฯ

60,000

ศูนย์ประสานฯ

60,000

ศูนย์ประสานฯ
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
การบริหารจัดการน้า (เช่น การพัฒนาลุ่มน้าขนาดเล็ก
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
เพื่อความยั่งยืนตามแนว
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
พระราชดาริ
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านคุณภาพชีวิต
การดูแลปัจจัย 4 และ
สวัสดิการต่างๆ
พะเยา

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
การจัดที่พักชั่วคราว
สงเคราะห์เงิน

เครื่องอุปโภคบริโภค

แผนการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

ชาวเขาจานวน 30
คน

1มี.ค.-15มี.ค.
59

- ต.ป่าเด็ง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี

ผู้รับการสงเคราะห์
330 คน

มี.ค.-เม.ย.59

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ
50,000

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

หมายเหตุ

ศูนย์พัฒนา
ชาวเขาจังหวัด
เพชรบุรี

กศน., อบต., ตชด.

สถานสงเคราะห์กุ่ม
สะแก

สถานสงเคราะห์
กุ่มสะแก

การประปาส่วน
ภูมิภาค

ผู้ประสบปัญหาทาง มีค.-เม.ย 59
สังคม/ภัยแล้ง/ไร้ที่
พึ่ ง จ านวน 500
คน

อ.เมือง จานวน 100 คน 500,000.อ.แม่ใจ จานวน 100 คน
อ.ดอกคาใต้จานวน 100
คน
อ.เชียงคา จานวน 50 คน
อ.ภูกามยาว จานวน 100
คน
อ.จุน จานวน 50 คน

ศคพ.พะเยา

ขอสนับสนุน
งบประมาณจากกรมฯ

ผู้ประสบปัญหาทาง มี.ค-เมย.59
สังคม/ภัยแล้ง/ไร้ที่
พึ่ ง จ านวน 600
คน

อ.เมือง จานวน 160 คน 600,000.อ.แม่ใจ จานวน 100 คน
อ.ดอกคาใต้ จานวน
140 คน
อ.เชียงคา จานวน 50
คน
อ.ภูกามยาว จานวน
100 คน
อ.จุน จานวน 50 คน

ศคพ.พะเยา

ขอสนับสนุน
งบประมาณจากกรมฯ
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
จัด ท าแผนโครงการฝึ ก อบรม 10 รุ่นๆ ละ 25 คน มีค-เมย.59
อาชีพระยะสั้น
รวม 250 คน

การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
1. ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้า
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน น้อย
อาชีพใหม่)
2. อบรมส่งเสริมอาชีพนอก
ภาคการเกษตร โครงการหลวง
การบริหารจัดการน้า (เช่น สร้างถังเก็บน้าฝน
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม รณรงค์ประหยัดน้าและการ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา เสริมสร้างวินัยการใช้น้าแบบมี
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
ส่วนร่วม
มหาสารคาม

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
การจัดที่พักชั่วคราว
สงเคราะห์เงิน

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

อ.เมือง จานวน 2 รุ่น 1,000,000.อ.แม่ใจ จานวน 2 รุ่น
อ.ดอกคาใต้ จานวน 2
รุ่น
อ.เชียงคา จานวน 1 รุ่น
อ.ภูกามยาว จานวน 2
รุ่น
อ.จุน จานวน 1 รุ่น

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
ศคพ.พะเยา

หมายเหตุ

ขอสนับสนุน
งบประมาณจากกรมฯ

50 ครอบครัว

มี.ค.-เม.ย 59

5 เขต

140,000

ศพข.จ.พะเยา

-

60 คน

ม.ค. 59

ต.ผาช้างน้อย อ.ปง

48,000

ศพข.จ.พะเยา

10 ถัง

พ.ย. 58

เขตปางปูเลาะ อ.แม่ใจ

245,800

ศพข.จ.พะเยา

ประชาชน
พื้นที่สูง
5 เขต

มี.ค. 59

5 เขต

-

ศพข.จ.พะเยา

จังหวัดพะเยา

500

เม.ย.-มิ.ย.59

พื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

500,000

ศคพ.

-

ปรับพฤติกรรมการใช้
น้า

ขอรับการสนับสนุน
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มาตรการ

กิจกรรม/บริการ
เครื่องอุปโภคบริโภค

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
อาชีวบาบัด(ฝึกอาชีพ)

การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
2.อบรมจิตอาสาป้องกันภัย
พิภัยพิบัติ
3.อบรมเสริมสร้างเครือข่าย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สตูล

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน

ด้านอาชีพ/รายได้

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
จ.มหาสารคาม
ศคพ.
จ.มหาสารคาม

เพิ่มเติม
ขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติม

5,000

เม.ย.-พ.ค. 59

พื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

1,500,000

10 รุ่นๆละ20คน

เม.ย.-มิ.ย.59

พื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

รุ่นๆละ30,000
300,000

ศคพ.
จ.มหาสารคาม

-

ขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติม

13 อาเภอ

เม.ย.-มิ.ย.59

13 อาเภอ

ศคพ.
จ.มหาสารคาม

-

ขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติม

560

เม.ย.-มิ.ย 59

28 ตาบล
(พื้นที่ประกาศภัยพิบัติ)

อาเภอละ
25,000
100,000
ตาบลละ
20,000
560,000

1,500 คน

หลังเกิดภัย
พิบัติ

ในเขตนิคมฯ,นอกเขต
นิคม

3,000,000

นิคมฯพัฒนา
ภาคใต้

จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค

3,000 คน

ม.ค. – เม.ย.

-

จัดหาน้าเพื่อประกอบอาชีพ

1,000 คน

ม.ค. – เม.ย.

ในเขตนิคมฯ,นอกเขต
นิคม
ในเขตนิคมฯ,นอกเขต
นิคม

นิคมฯพัฒนา
ภาคใต้
นิคมฯพัฒนา
ภาคใต้

500 คน

ตลอดปี

ในเขตนิคมฯ

500,000

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านคุณภาพชีวิต
- จัดตั้งกองทุนสัสดิการชุมชน
(ระดับตาบล)

หมายเหตุ

-

นิคมฯพัฒนา
ภาคใต้

กองกิจการนิคมฯ /
กรมฯพมจ.,บ้านพัก
เด็กฯ
อบต, เทศบาล
อบต, อาเภอ,
ชลประทานจังหวัด
กองกิจการนิคมฯ /
กรมฯ

-
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จังหวัด

มาตรการ
ด้านอาชีพ/รายได้

450 คน

แผนการดาเนินงาน
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุชัดเจน)
ตลอดปี
ในเขตนิคมฯ
3,750,000

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
นิคมฯพัฒนา
กองกิจการนิคมฯ /
ภาคใต้
กรมฯ

2,000 คน

พ.ค. – ก.ค.

ในเขตนิคมฯ

900,000

นิคมฯพัฒนา
ภาคใต้

กองกิจการนิคมฯ /
กรมฯ

200 คน

พ.ค. – ก.ค.

ในเขตนิคมฯ

300,000

นิคมฯพัฒนา
ภาคใต้

กองกิจการนิคมฯ /
กรมฯ

250 คน

มี.ค. – พ.ค. 59 43 หมู่บ้าน 5 ตาบล

500,000 บาท

นิคมฯคลองน้าใส

สงเคราะห์เงินอุดหนุน
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

150 คน

มี.ค. – พ.ค. 59 43 หมู่บ้าน 5 ตาบล

150,000 บาท

นิคมฯคลองน้าใส

ส่งกลับภูมิลาเนา

600 ครัวเรือน

มี.ค. – พ.ค. 59 43 หมู่บ้าน 5 ตาบล

130,000 บาท

นิคมฯคลองน้าใส

อปท./หน่วยเฉพาะ
กิจกรมทหารพราน
ที่ 12

ขอสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง

5 รุ่น ๆ ละ 30 คน

มี.ค. – พ.ค. 59 5 ตาบล ๆ ละ 1 รุ่น

375,000 บาท

นิคมฯคลองน้าใส

อปท./ภาคี
เครือข่าย

ขอสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง

กิจกรรม/บริการ
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
การบริหารจัดการน้า (เช่น - ปรับปรุงแหล่งน้าเดิม 3 แห่ง
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (เช่น การ
ทาแนวกันไฟป่า ลดการ
ทาไร่เลื่อนลอย การปลูก
ป่าต้นน้า)
สระแก้ว

- โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้า

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
การจัดที่พักชั่วคราว

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
ฝึกอบรมทักษะการประกอบ
อาชีพระยะสั้น (5 วัน)
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

หมายเหตุ
จัดตั้ง 5 ตาบลๆละ
3 กลุ่มๆละ 30 คน

-

ขอสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง
ขอสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

ด้านคุณภาพชีวิต

สระบุรี

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้
สมาชิกนิคมฯใช้น้าอย่างมี
คุณค่า และช่วยกันประหยัดน้า
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
ส่งเสริมให้สมาชิกนิคมฯปลูก
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน พืชใช้น้าน้อย ตามความ
อาชีพใหม่)
เหมาะสมของพื้นที่และความ
ต้องการของตลาด
การบริหารจัดการน้า (เช่น ขุดลอกแหล่งน้า
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
ทาฝ่ายน้าล้น
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
ขุดลอกคลองส่งน้า
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
การบริหารจัดการ
-ขุดลอกคลองแนวกันไฟป่า
ทรัพยากรป่าไม้ (เช่น การ สงวนนิคม
ทาแนวกันไฟป่า ลดการ
ทาไร่เลื่อนลอย การปลูก
ป่าต้นน้า)
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
การจัดที่พักชั่วคราว

แผนการดาเนินงาน
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุชัดเจน)
มี.ค.-เม.ย.59
43 หมู่บ้าน 5 ตาบล
5,000 บาท
อาเภออรัญประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
นิคมฯคลองน้าใส อปท./ภาคี
เครือข่าย

250 ครัวเรือน

ก.พ.-เม.ย.59

5 ตาบล

5,000 บาท

นิคมฯคลองน้าใส

3 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

เม.ย.– ส.ค. 59
เม.ย.– ส.ค. 59
เม.ย.– ส.ค. 59

-บริเวณนิคมฯคลองน้า
ใส
-ม.4 ต.เมืองไผ่
-ม.5,ม.6 ต.เมืองไผ่

150,000 บาท
200,000 บาท
1,000,000
บาท

นิคมฯคลองน้าใส

ขอสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง

1 แห่ง

เม.ย.– ส.ค. 59

ม.5 ต.เมืองไผ่

200,000 บาท

นิคมฯคลองน้าใส

ขอสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง

360 คน

ต.ค.58-ก.ย.59

ส.ทับกวาง

-

ส.ทับกวาง

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)
1,000 ครัวเรือน

30 คน
สงเคราะห์เงิน

ผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ

อปท./ภาคี
เครือข่าย

ส.ทับกวาง

200,000.-

ส.ทับกวาง

ขอสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง
ขอสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง

- ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต
หนองแค จังหวัด
สระบุรี
- ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต
มวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี

ศูนย์ฯ หนองแค
พ.ย.58-ส.ค.59

หมายเหตุ

เป็นการช่วยเหลือ
ชั่วคราว
- นิคมสร้างตนเอง
พระพุทธบาท
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ
เครื่องอุปโภคบริโภค
จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)
360 คน
360 คน

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช
3,664 ราย
- สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก
6,667 ราย
- สนับสนุนพันธ์กบและปลาดุก 1,700 ราย

สุโขทัย

แผนการดาเนินงาน
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุชัดเจน)
พ.ย.58-ส.ค.59 ส.ทับกวาง
เม.ย.-พ.ค.59
ส.ทับกวาง
-

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
ส.ทับกวาง
ส.ทับกวาง
- บริษัทปูนอินทรี
,บริษัทเคมีแมน

2558 - 2559

จังหวัดสระบุรี

21,104,873
บาท

- กระทรวงเกษตร
-ป้องกันภัย
จังหวัด

การฝึกอาชีพเสริม/อาชีพบาบัด 360 คน
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดทาแผนป้องกันภัยพิบัติ 360 คน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา และซักซ้อมการแก้ไขปัญหา
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
เฉพาะหน้า
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
การบริหารจัดการน้า (เช่น การเป่าล้างบ่อน้าบาดาล
364 หมู่บ้าน
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
538 บ่อ
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
การขุดเจาะน้าบาดาล
360 คน
(เพิ่มเติม)

ต.ค.58-ก.ย.59
พ.ค.-ก.ค.59

ส.ทับกวาง
ส.ทับกวาง

50,000.-

ส.ทับกวาง
ส.ทับกวาง

ปี 2558

จังหวัดสระบุรี
13 อาเภอ

-

ป้องกันภัย
จังหวัดสระบุรี

-

พ.ค.-ส.ค. 59

ส.ทับกวาง

200,000.-

ส.ทับกวาง

- สานักทรัพยากร
น้าบาดาล เขต 3
(สระบุรี)

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา แผนประกันภัยพิบัติและ
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
ซักซ้อมการเผชิญภัยพิบัติ

360 คน

พ.ค.-ก.ค. 59

ส.ทับกวาง

50,000.-

ส.ทับกวาง

- สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
สระบุรี

3,998 ราย
3,998 ชุด
1,500 ผืน

พ.ย.58-ส.ค.59
พ.ย.58-ส.ค.59
ธ.ค.58-มี.ค.59

9 อาเภอ
9 อาเภอ
9 อาเภอ

7,996,000
1,999,000

ศคพ.สุโขทัย
ศคพ.สุโขทัย
ศคพ.สุโขทัย

พส.
พส.
พส.

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน
เครื่องอุปโภคบริโภค
เครื่องกันหนาว

หมายเหตุ

นิคมสร้างตนเองพระ
พุทธบาท /ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดสระบุรี

นิคมสร้างตนเองพระ
พุทธบาท /ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดสระบุรี
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านอาชีพ/รายได้
อบรมให้ความรู้และพัฒนา
200 คน
ศักยภาพด้านอาชีพ
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
อบรมให้ความรู้การดาเนินชีวิต 1,000 คน
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อาชีพใหม่)

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (เช่น การ
ทาแนวกันไฟป่า ลดการ
ทาไร่เลื่อนลอย การปลูก
ป่าต้นน้า)
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (เช่น การ
ทาแนวกันไฟป่า ลดการ
ทาไร่เลื่อนลอย การปลูก
ป่าต้นน้า)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

พ.ย.58-ส.ค.
59

9 อาเภอ

900,000

ศคพ.สุโขทัย

พส.

พ.ย58-ส.ค.59

9 อาเภอ

50,000

ศคพ.สุโขทัย

- พส.
- เกษตรจังหวัด
- ประมงจังหวัด

- ส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่งเสริมการปลุกแฝก

90 คน
3 ตาบล

พ.ย.58-ส.ค.59

ตาบลแม่สา
ตาบลแม่สิน
ตาบลบ้านแก่ง

60,000

ศคพ.สุโขทัย

- พส.
- หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรใน
จังหวัด

การแจ้งข่าว เฝ้าระวังและ
เตือนภัย โดยอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ทาแนวกั้นไฟป่า ลดการทาไร่
เลื่อนลอย การปลูกป่าต้นน้า

30 คน

ต.ค.58-ก.ย.59

9 อาเภอ 84 ตาบล

50,000

ศคพ.สุโขทัย

พส.

นิคมสร้างตนเอง
ขุนทะเล, ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

อาเภอท้องที่
อปท.ท้องที่
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

สมาชิกนิคม
มิถุนายน –
คนไร้ที่พึ่ง
ธันวาคม2559
คนขอทาน
ผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก จานวน
15 อาเภอเป้าหมาย

อาเภอเมืองสุราษฎร์
300,000
ธานี,อาเภอกาญจนดิษฐ์
อาเภอดอนสัก,อาเภอ
เกาะสมุย, อาเภอเกาะ
พะงัน, อาเภอท่าฉาง
อาเภอไชยา, อาเภอท่า
ชนะ,อาเภอพูนพิน
อาเภอท่าชนะ,อาเภอคีรี
รัฐ , อาเภอพนม,อาเภอ
บ้านตาขุน , อาเภอเวียง
สระ, อาเภอพระแสง,
อาเภอชัยบุรี

หมายเหตุ
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จังหวัด
สุรินทร์

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เงิน

เครื่องอุปโภคบริโภค

เครื่องกันหนาว
จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

200 คน

มี.ค. – ก.ค.

สมาชิกนิคมและ
ราษฎรในพื้นที่
ประสบภัย13
ตาบล
1,000 ครัวเรือน

จัดหาน้าเพื่อประกอบอาชีพ

พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

400,000.-

นิคมฯ เลี้ยงไหม

พ.ย.-มิ.ย.

ต.กาบเชิง ต.ด่าน
อ.กาบเชิง
13 ตาบล

1,000,000

นิคมฯปราสาท

มี.ค. – ก.ค.

17 อาเภอ

2,000,000

ศคพ.สุรินทร์

200 ชุด

มี.ค. – ก.ค.

100,000.-

นิคมฯ เลี้ยงไหม

500 ชุด

มี.ค. – ก.ค.

ต.กาบเชิง ต.ด่าน
อ.กาบเชิง
17 อาเภอ

500,000

ศคพ.สุรินทร์

13 ตาบล

500,000

นิคมฯปราสาท

ต.กาบเชิง ต.ด่าน
อ.กาบเชิง
13 ตาบล

50,000.-

นิคมฯ เลี้ยงไหม

150,000

นิคมฯปราสาท

17 อาเภอ

200,000

ศคพ.สุรินทร์

ต.กาบเชิง ต.ด่าน อ.
กาบเขิง
17 อาเภอ

50,000

นิคมฯเลี้ยงไหม

-

อปท.ในพื้นที่

สมาชิกนิคมและ
พ.ย.-มี.ค.
ราษฎรในพื้นที่
ประสบภัย13 ตาบล
200 คน
มี.ค. – ก.ค.
สมาชิกนิคมและ
ม.ค.-พ.ค.
ราษฎรในพื้นที่
ประสบภัย13 ตาบล
1,000 ครัวเรือน
มี.ค. – ก.ค.

ด้านอาชีพ/รายได้

แผนการดาเนินงาน

สมาชิกปลูกหม่อน มี.ค. – ก.ค.
เลี้ยงไหม 80 ครัวเรือน
มี.ค. – ก.ค.

อปท.

อปท.ในพื้นที่ อบจ.,
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
อปท.
อปท.ในพื้นที่ อบจ.,
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

อปท.

อปท.ในพื้นที่ อบจ.,
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
อปท.
อบจ., ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ
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จังหวัด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

การฟื้นฟูศักยภาพเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ
ด้านคุณภาพชีวิต
-ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้เด็ก เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียน

ด้านอาชีพ/รายได้

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

เม.ย.-พ.ค.

13 ตาบล

50,000

นิคมฯปราสาท

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต3

จัดฝึกอบรมอาชีพระสั้นตาม
ความถนัดของกลุ่มเป้าหมาย
(หลักสูตร 5 วัน)

จานวน 200 คน
10รุ่นๆละ
20คน)

มี.ค. – ก.ค.

17 อาเภอ

400,000

ศคพ.สุรินทร์

อปท.ในพื้นที่ อบจ.,
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดฝึกอบรมอาชีพระสั้นตาม
ความถนัดของกลุ่มเป้าหมาย
(หลักสูตร 5 วัน)

จานวน 200 คน
(5รุ่นๆละ
40คน)

มี.ค. – ก.ค.

ต.กาบเชิง ต.ด่าน อ.
กาบเขิง

200,000

นิคมฯเลี้ยงไหม

ฝึกอบรมด้านอาชีพที่เกี่ยวกับ
การทอผ้าไหมและด้านเกษตร

ผู้สูงอายุ

เม.ย.-พ.ค.

13 ตาบล

30,000

นิคมฯปราสาท

อปท ในพื้นที่
เกษตรอาเภอ
หน่วยพัฒนาการฯ
เคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพ
ปราสาท

47

มี.ค.-ก.ค.

ต.กาบเชิง ต.ด่าน อ.
กาบเชิง

2,350,000

นิคมฯ เลี้ยงไหม

-

ผู้นาชุมชน

เม.ย.-พ.ค.

13 ตาบล

30,000 ,

นิคมฯปราสาท

ที่ว่าการอาเภอ
ปราสาท

จานวน 200 คน
(5รุ่นๆละ
40คน)

มี.ค. – ก.ค.

ต.กาบเชิง ต.ด่าน อ.
กาบเขิง

200,000

นิคมฯเลี้ยงไหม

อปท.ในพื้นที่
พัฒนาชุมชน
เกษตรปศุสัตว์

จานวน 200 คน
(10รุ่นๆละ
20คน)

มี.ค. – ก.ค.

17 อาเภอ

400,000

ศคพ.สุรินทร์

อปท.ในพื้นที่ อบจ.,
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม โครงการขุดลอกแหล่งน้าใน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ที่ดินของสมาชิกนิคม เนื้อที่
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
ครอบครัวละ 1 งาน – 1 ไร่
ให้ความรู้เรื่องปัญหาภัยพิบัติ
และวิธีการป้องกัน
การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านอาชีพ/รายได้ (เช่น
จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรตาม
อาชีพเสริม อาชีพทดแทน แนวพระราชดาริ
อาชีพใหม่)
จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรตาม
แนวพระราชดาริ

หมายเหตุ
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จังหวัด

มาตรการ

แผนการดาเนินงาน
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
งบประมาณ
(ระบุชัดเจน)
ต.ค.58 –มค
นิคมฯ แปลง 1, 2
737,200.59.

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)
นิคมฯ เลี้ยงไหม

จานวน 2 แห่ง

ธ.ค. 58

ตาบลกาบเชิง

393,200.-

นิคมฯ เลี้ยงไหม

ราษฎรในพื้นที่
ประสบภัย

พ.ย.-มี.ค.

ต.ปรือ ต.แนงมุดและ
ต.บักได

1,500,000

นิคมฯปราสาท

- ดาเนินการสูบน้าไปเก็บกัก
11 อาเภอ
แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปา 43 ตาบล
149 หมู่บ้าน

ก.พ.-ก.ค.

11 อาเภอ 43 ตาบล
149 หมู่บ้าน

-

สนง.ทรัพยากรน้า
ภาค5, อบจ.สร,
โครงการชป.สร,
อปท.ในพื้นที่

100 ราย

มี.ค.- ก.ค.

ต.กาบเชิง ต.ด่าน อ.
กาบเขิง

40,000

นิคมฯเลี้ยงไหม

อปท ในพื้นที่
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการอบรมให้ความรู้การ
เฝ้าระวังภัย

1,700 ราย

มี.ค.- ก.ค.

17 อาเภอ

170,000

ศคพ.สุรินทร์

อปท.ในพื้นที่ อบจ.,
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้น
5 วัน

4 ตาบลๆ ละ 20 มิ.ย .- ส.ค. 59
คน

4 ตาบล

96,000.-

100 ราย

มี.ค.- ก.ค.

ต.กาบเชิง ต.ด่าน อ.
กาบเขิง

40,000

นิคมฯเลี้ยงไหม

อปท ในพื้นที่
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1,700 ราย

มี.ค.- ก.ค.

17 อาเภอ

170,000

ศคพ.สุรินทร์

อปท.ในพื้นที่ อบจ.,
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กิจกรรม/บริการ

การบริหารจัดการน้า (เช่น โครงการขุดลอกสระน้า
สร้างแหล่งน้า ขุดลอกคู
ในพื้นที่นิคมฯ
คลอง จัดหาน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค ปรับปรุง
ขุดลอกคลองส่งน้า
ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน้า)
ขุดลอกฝายน้าล้น 3 แห่ง

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม โครงการอบรมให้ความรู้การ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา เฝ้าระวังภัย
อันเนื่องจากภัยพิบัติ

การป้องกันเพื่อลดผลกระทบ
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม โครงการอบรมให้ความรู้การ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา เฝ้าระวังภัย
อันเนื่องจากภัยพิบัติ
โครงการอบรมให้ความรู้การ
เฝ้าระวังภัย

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)
จานวน 3 แห่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้
ที่พึ่ง จ.หนองคาย

หมายเหตุ

รองบประมาณจาก
ส่วนกลาง
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จังหวัด
อุตรดิตถ์
ตราด

มาตรการ

กิจกรรม/บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
(ประเภท/จานวน)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต
เครื่องกันหนาว

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุชัดเจน)

แผนการดาเนินงาน
พื้นที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน
หน่วยหลัก
(ถ้ามี)

ก.พ.59

79 ตาบล 9 อาเภอ

-

นิคมฯลาน้าน่าน

กรมพัฒนาสังคมฯ

ทั้งปี

ทุกอาเภอ

50,000

ปภ.ตราด

ศคพ.ตราด

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านคุณภาพชีวิต

สงเคราะห์เงิน

25 ครอบครัว

หมายเหตุ

