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                                           สำนักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม                                                                                   

                                                                       ธันวาคม ๒๕๖3 

  

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงาน
ราชการบริหารงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจและอำนาจ หน้าท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
และสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคใน สังคม การส่งเสริมแล ะ         
พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และ       
ปฏิบัติราชการอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนด เพื่อบริการประชาชนทุกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตลอดจน
ผู้ท่ีสนใจได้รับทราบและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ตลอดจน เป็นแนวทางในการ         
พัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์       
แก่หน่วยงานและผู้ท่ีสนใจ 
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สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 

อำนาจหนา้ทีข่องสำนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวดันครพนม 

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 โดยมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
      (๑) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัดรวมท้ัง
รายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
      (๒) ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
      (๓) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน
ในกระทรวง 
      (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
      (๕) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมท้ังการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย 
      (๖) กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวง ติดตามและ
ประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัด
กระทรวง ในระดับจังหวัด 
      (๗) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ในระดับจังหวัด 
      (๘) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 
      (๙) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด 
      (๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ 
  

 

 

 

 

 

อตัรากำลงับคุลากร 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 

ข้าราชการ   จำนวน   12 คน             ลูกจ้างประจำ   จำนวน     1 คน 

พนักงานราชการ     จำนวน     7 คน             ลูกจ้างบริการ   จำนวน     6   คน 

พนักงานกองทุน   จำนวน   11 คน                                     

รวมทั้งสิ้น   37  คน 
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สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 

 

วสิยัทศัน ์

“เป็นองค์กรหลัก ในการประสานการขับเคลื่อนงานพัฒนาคนและสังคมเพ่ือความอยู่ดีมีสุข” 

 
   

พนัธกจิ 

      
     ๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม 
     ๒) คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม มีหลักประกันในการดำเนินชีวิต 
     ๓) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม 
     ๔) พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

ค่านิยมองค์การ 

 

“พัฒนา สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ” 
 
 

วัฒนธรรมองค์กร 

 

“๔ Smart + ๑ Innovation” 

 
      ๑. Smart office : การเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์สถานท่ีทำงาน 
      ๒. Smart Look : การเป็นเลิศด้านภาพลักษณ์บุคลากร 
      ๓. Smart service : การเป็นเลิศด้านการบริการ 
      ๔. Smart network : การเป็นเลิศด้านการสร้างเครือข่ายโดยสร้างพันธมิตรกับทุกภาคส่วน 
+    ๑. Innovation : การสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 
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ยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม  

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม 
เป้าประสงค์ : กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ 
       ๑) พัฒนาระบบการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมและ
พึ่งตนเองได้ 
 
ยุทธศาสตร์ ๒ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย 
กลยุทธ์ 
      ๑) เสริมสร้างกระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย 
      ๒) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ด้านกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและบริการ
ด้านสวัสดิการสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ ๓ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม 
เป้าประสงค์ : เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
กลยุทธ์      : เสริมพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป้าประสงค์ : มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่ีทันสมัย 
กลยุทธ์ 
      ๑) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ให้ทันสมัย 
      ๒) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
   

วิสัยทัศน์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

“สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ” 

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

4 ประเด็น 
1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างระบบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม 
4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม 



๗ 

 

บทที ่๒ 

ผลการดำเนนิงานของสำนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวดันครพนม  

ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

   

ตารางแสดงงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายการงบประมาณ งบที่จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

คงเหลือ 

งบดำเนินงาน 3,180,796.50 3,180,796.50 100% - 
งบอุดหนุน 6,968,636.08 6,968,636.08 100% - 
งบลงทุน 3,984,500.00 2,687,060.00 67.44% 32.56% 
งบบุคลากร  
(เงินในงบประมาณ) 

1,653,120.00 1,653,120.00 100% - 

รวม 15,787,052.58 14,489,612.58 91.78% 8.22% 
งบจังหวัด 1,792,800.00 1,792,800.00 100% - 
งบกลุ่มจังหวัด - - - - 
งบบูรณาการพื้นท่ี
ระดับภาค 

- - - - 

รวมเงินใน
งบประมาณ 

17,579,852.58 16,282,412.58 92.62% 7.38% 

 
 
รายการงบประมาณ งบที่จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
คงเหลือ 

กองทุนพิการ 21,972,741.17 21,972,741.17 100% - 
กองทุนผู้สูงอายุ 2,952,738.00 2,952,738.00 100% - 
กองทุนคุ้มครองเด็ก 246,107.85 246,107.85 100% - 
กองทุน กสจ. 740,671.86 740,671.86 100% - 
กองทุนค้ามนุษย์ 265,224.34 265,092.40 99.95% 0.05% 

รวม 26,177,483.22 26,177,351.28 100% - 
รวมทั้งหมด 43,757,335.80 42,459,763.86 97.03% 2.97% 

 
 
 
 



๘ 

 

 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓ 
 1.1 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓  
 1.2 กิจกรรม :  
  ๑. ภาควิชาการ  
  - การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน/การให้บริการ 
                     - การพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          
  - KM เรื่อง Case management การคัดแยกผู้เสียหาย 
  - การพัฒนาศักยภาพด้านการส่ือสาร 
  ๒. การแลกเปล่ียน เรียนรู้ ด้วยกิจกรรม Team Building ภายใต้ค่านิยมองค์กร สป.พม. 
       “อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข”   
  ๓. การศึกษาดูงานหน่วยงาน Best Practice ในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย  
 1.3 งบประมาณ : ๗๕,๐๘๐.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) 
 1.4 เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๘ คน ประกอบด้วย 
  - ข้าราชการ       จำนวน  ๘  คน 
  - ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนฯ และเจ้าหน้าท่ี จำนวน ๒๐ คน 
 1.5 สถานที่ :  1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 
   2. หน่วยงาน Best Practice ในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย 
 1.6 ระยะเวลา : วันท่ี ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  (๓ วัน) 
 1.7 วัตถุประสงค์ :  

๑. เพื่อปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการทำงาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ ทำงานตามเป้าหมายของกระทรวงและจังหวัดอันก่อให้เกิดประโยชน์

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานในการให้บริการและ

สามารถส่ือสารต่อผู้มาขอรับบริการตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๕. เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการทำงานบรรลุตามค่านิยมของ

สำนักงานฯ 
๖. เพื่อให้บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการทำงานของคณะผู้บริหาร 

 1.8 ผลการดำเนินงาน :  
๑. บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 100  
๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน ในการให้บริการและ

การส่ือสารต่อผู้มาขอรับบริการตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีความรู้และเข้าใจการทำงานเป็นทีม คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 



๙ 

 

4. บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการทำงานบรรลุตามค่านิยมของ
สำนักงานฯ 

5. บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการทำงานของคณะผู้บริหาร 
 1.9 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ :  

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรท่ีเข้าอบรม มีจิตมุ่งบริการ พึงพอใจ เกิดขวัญ และกำลังใจในการทำงาน  
๒. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และร่วมปฏิบัติให้เป็นไป

ตามวัฒนธรรมองค์กร 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรท่ีเข้าอบรมผ่านการประเมินพัฒนาศักยภาพ และเข้าใจนโยบายของ

คณะผู้บริหาร สามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๔ ได้ตรงกัน 
 1.10 ระดับความสำเร็จ: ดีมาก 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

๑. โครงการให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน 

 ชื่อโครงการ : โครงการให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน 
 กิจกรรม : การบริการสวัสดิการสังคม 
 งบประมาณ : ๒,๒๘๖,๐๐๐.- บาท 
 เป้าหมาย : เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจน ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
 สถานที่ : 12 อำเภอในเขตจังหวัดนครพนม 
 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 256๓ (เดือนตุลาคม 256๒- เดือนกันยายน 256๓)   
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนได้รับสวัสดิการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 ผลการดำเนินงาน : 1) เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือ 
                                        ใหม้ีสวัสดิการท่ีดีขึ้น 
       ๒) เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจน ๑,๖๕๖ ครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือเพื่อเป็น 
           ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูเด็กตามความจำเป็นและ เงินทุนการศึกษา ตามระเบียบ  
           คิดเป็นเงิน ๒,๒๘๖,๐๐๐.-บาท 
       3) การบันทึกข้อมูลลงในระบบผู้ขอรับบริการ (ระบบงานบริหารทางสังคม ด.ย.) 

 
ภาพประกอบ 

   

  

 



๑๑ 

 

๒. โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัวอุปถัมภ์ 

 ชื่อโครงการ : โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัวอุปถัมภ์ 
 กิจกรรม : การจัดหาครอบครัวทดแทน 
 งบประมาณ : 648,000 บาท 
 เป้าหมาย : เด็กท่ีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้ดูแลมีความเป็นอยู่ยากจน    
                         จำนวน 27 ครอบครัว 
 สถานที่ : 12 อำเภอในจังหวัดนครพนม 
 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563)  
 วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดหา และส่งเสริมให้เด็กในครอบครัวอุปการะได้รับบริการท่ีจำเป็น อาทิ 
บริการทางด้านสุขอนามัย การศึกษา การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตลอดจนปัญหาและความต้องการของเด็ก
แต่ละรายอย่างสอดคล้องและท่ัวถึง   
         2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวอุปการะได้ทำหน้าท่ี และช่วยเหลือเด็กท้ังในเชิง
         ๓) ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างสอดคล้องกันความต้องกันและสภาพปัญหา
ด้านต่างๆ ของเด็ก 
 ผลการดำเนินงาน : 
         1) ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินเด็กท่ีมีภาวะยากลำบากได้รับการดูแลจากครอบครัว
อุปถัมภ์โดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ได้อยู่กับครอบครัวท่ี รับอุปการะทำให้เด็กได้รับความรับ    
ความอบอุ่นกับครอบครัวท่ีรับอุปการะ 
         2) จำนวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ท่ีได้รับการเล้ียงดูอย่างเหมาะสม   
         3) ร้อยละของจำนวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์มีพัฒนาการท่ีเหมาะสม (ร้อยละ ๙๕) 
           4) เด็กและเยาวชนในภาวะยากลำบากท่ีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดาได้รับการคุ้มครอง 
สวัสดิการขั้นพื้นฐานและการดูแลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ท่ีอยู่ในความดูแลของสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นครพนม จำนวน 27 ครอบครัว ครอบครัวละ 2,000.- บาท 
จำนวน 12 เดือน รวมจ่ายเงินสงเคราะห์  จำนวน 648,000.- บาท 

         

       



๑๒ 

 

๓. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  

 ๓.1 ชื่อโครงการ : โครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
 ๓.2 กิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กภายใต้
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
 ๓.3 งบประมาณ : 50,000 บาท 
 ๓.4 เป้าหมาย : จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กภายใต้
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จำนวน 1 ครั้ง 
 ๓.5 สถานที่ : จังหวัดนครพนม  
 ๓.6 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 256๓ (เดือนตุลาคม 256๒ - เดือนกันยายน 256๓)  
 ๓.7 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกลไกตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  
       ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาสังคมภาคส่วนต่างๆให้มีส่วน
ร่วมในการขับเคล่ือนงานตามกรอบของ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.๘ ผลการดำเนินงาน :  
       ๑. มีจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ๑ ครั้ง (ประชุม ๑ ครั้ง/ปี) เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ ประเด็นสำคัญด้านเด็ก คือ  
  ๑.1 คำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม และท่ี
เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ คณะ 
                1.) คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม (ด้านนโยบาย แผนงานมาตรการ) 
     2.) คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม (ด้านสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ) 
     3.) คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม (ด้านสหวิชาชีพ)  
     4.) การจัดทำคู่มือการคุ้มครองเด็กจากปัญหาพนันออนไลน์ 
                        5.) สถานการณ์ฆ่าตัวตายในเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมและแนวทางในการช่วยเหลือ    
       6.) รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านเด็ก 
     7.)แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม จำนวน ๒ คน   

           1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม (ด้านทีมสหวิชาชีพ) 
               1.) พิจารณาการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ จำนวน ๔ ครอบครัว 
 

                    

 



๑๓ 

 

๔. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก 

 ๔.1 ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก 
 ๔.2 กิจกรรม : การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็ก 
 ๔.3 งบประมาณ : 54,650 บาท 
 ๔.4 เป้าหมาย : จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็ก 3 ครั้ง/ปี 
 ๔.5 สถานที่ :  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม  
 ๔.6 ระยะเวลา : ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  20 ธันวาคม 2562 / ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563       
/และครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 3  สิงหาคม 2563 
 ๔.7 วัตถุประสงค์ : กองทุนคุ้มครองเด็ก จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้ง
ครอบครัวอุปถัมภ์ 
 ๔.8 ผลการดำเนินงาน :  
  1. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 
  2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการ 3 ครั้ง ต่อ 1 ปี ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  20 ธันวาคม 2562 ครั้งท่ี 
2 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563  และครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 3  สิงหาคม 2563 
  3. เกิดการบรูณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับทีมสหวิชาชีพ   
  4. ให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจน ตามบุคคลเป้าหมาย ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
และหลักเกณฑ์ จำนวน 29 ครอบครัว คิดเป็นเงิน 269,000.- บาท       
  5. อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานท่ีเสนอโครงการ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงนิ 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท คือ โครงการดินแดนแห่งความสุขสำหรับคนทุกวัย “Land of Happiness for All” โดย สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ตามนโยบายจังหวัด 
 

  



๑๔ 

 

5. โครงการจัดหาครอบครัวบุญธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 5.1 ชื่อโครงการ : .โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม การจัดหา
ครอบครัวทดแทนครอบครัวบุญธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 5.2 กิจกรรม : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำ
จังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ 
 5.3 งบประมาณ : จำนวน ๒๖,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๔ ก.พ.๒๕๖๓ 
จำนวน ๒๓,๑00.- บาท  
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๕ ส.ค.๒๕๖๓ 
จำนวน ๒๓,๑00.- บาท  

 5.4 เป้าหมาย : ประธานคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๑ ราย และคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๙ ราย 
 5.5 สถานที่ :  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ศาลา
กลางหลังใหม่ ช้ัน ๑    
 5.6 ระยะเวลา : ประชุมครั้งท่ี ๑/2563 เมื่อวันท่ี ๔ ก.พ.๒๕๖๓ 
             ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๕ ส.ค.๒๕๖๓ 
 5.7 วัตถุประสงค์ : ๑.เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและได้รับการบริการทางสังคม 
       ๒.เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 5.8 ผลการดำเนินงาน : 
  ๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๔ ก.พ.๒๕๖๓ เสนอครอบครัวที่
นำเข้าพิจารณาจำนวน ๑๐ ราย และผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ไปจดทะเบียนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
จำนวน ๘ ครอบครัว อีก ๒ ราย คณะอนุกรรมการฯ มีมติในท่ีประชุมให้ขยายเวลาในการทดลองเล้ียงดูออกไป
อีก ๖ เดือน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและพฤติการณ์ในการเล้ียงดูเด็ก 
  ๒. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๕ ส.ค.๒๕๖๓ เสนอครอบครัวที่
นำเข้าพิจารณาจำนวน ๗ ราย และผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ไปจดทะเบียนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
จำนวน ๗ ครอบครัว 
 

          
 



๑๕ 

 

 1. ชื่อโครงการ สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครอบครัว ตามคำนิยามและประเภทครอบครัวของ สค.  

      วันเร่ิมโครงการ 11 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563   งบประมาณ  56,650 บาท 
      วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครอบครัว ตามคำนิยามและประเภท
ครอบครัวของ สค.เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนนโยบายต่อไป 

      ลักษณะการดำเนินงาน ลงพื้นท่ีสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครอบครัว ตามคำนิยามและ
ประเภทครอบครัวของ สค. ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม จำนวน 10 ตำบล โดยสำรวจข้อมูลทุกครอบครัว ได้แก่  
 - อบต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน   - อบต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม            
 - อบต.โพนบก อ.โพนสวรรค์   - อบต.หนองย่างช้ิน อ.เรณูนคร  
 - อบต.สีชมพู อ.นาแก    - อบต.มหาชัย อ.ปลาปาก      
 - อบต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง   - อบต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า  
 - อบต.ยอดชาด อ.วังยาง    - อบต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม                 
 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน  
 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บจากข้อมูลกรมการปกครอง จำนวน 15,465 ครัวเรือน ซึ่งอาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีจริง จำนวน 10,879 ครัวเรือน และนำแบบเก็บข้อมูลครอบครัวท่ีได้จากการสำรวจ รวบรวมและกรอก
ข้อมูลลง Microsoft Excel และนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
     ครอบครัวที่มีอยู่จริง ณ วันท่ีจัดเก็บข้อมูล จำนวน 10,879 ครัวเรือน 
 1. ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่คนเดียว       จำนวน 1,439 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 13.23 
 2. ครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ   จำนวน        4 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 0.04 
 3. ครอบครัว จำแนกตามประเภท      จำนวน 9,436 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 86.73 
     - ครอบครัวเด่ียว      จำนวน 6,414 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 68 
     - ครอบครัวขยาย      จำนวน 3,022 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 32 
 4. ครอบครัวที่มีคนพิการ      จำนวน   600 ครัวเรือน    คิดเป็นร้อยละ  5.51 
          5. ครอบครัวจำแนกตามลักษณะเฉพาะ     จำนวน   807 ครัวเรือน    คิดเป็นร้อยละ  7.41 

 ลักษณะเฉพาะครอบครัวที่มีจำนวนมากที่สุด  
 อับดับท่ี 1 ครอบครัวข้ามรุ่น       633 ครอบครัว 
 อับดับท่ี 2 ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กันตามลำพัง   152 ครอบครัว 
 อับดับท่ี 3 ครอบครัวพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียว      17  ครอบครัว 
 อับดับท่ี 4 ครอบครัวผสม          3 ครอบครัว 
 อับดับท่ี 5 ครอบครัววัยรุ่น        1 ครอบครัว 
 อันดับท่ี 6 ครอบครัวคู่รักเพศเดียวกัน       1 ครอบครัว 
 

 



๑๖ 

 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนนิงานและแนวทางแก้ไข  
 การดำเนินการสำรวจข้อมูลเพียง 10 ตำบล จากท้ังหมด 103 ตำบลของพื้นท่ีจังหวัดนครพนม ทำให้
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายตำบล ไม่สามารถวิเคราะห์ในลักษณะภาพรวมของจังหวัดได้ ว่าสถานการณ์ครอบครัว
จังหวัดนครพนมเป็นอย่างไร มีครอบครัวลักษณะใดมากท่ีสุด แนวโน้มการเกิดปัญหาตามมา  
 

ข้อเสนอแนะต่อโครงการ  
 ควรสำรวจให้ครบทุกตำบลในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลด้านครอบครัวของ
จังหวัดนครพนม และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ครอบครัวได้  สามารถนำไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการดำเนินงานด้านครอบครัวในชุมชน นำไปสู่การวางแผนเพื่อจัดทำกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในครอบครัว    

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครอบครัว ตามคำนิยามและประเภทครอบครัวของ สค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

2. ชื่อโครงการ  การจัดงานวันแห่งครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2563  

    วันเร่ิมโครงการ 30 กรกฎาคม 2563     งบประมาณ  15,000 บาท 
    สถานที่  ห้องประชุม พระธาตุพนม  ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 
    วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกย่องครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเล้ียงดูและดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว จนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่คนในครอบครัว 
                       2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว 
ลักษณะการดำเนินงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว  
ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด 
➢ ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 จำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่ 

1) นายพยงกรณ์ สุวรรณไตรย์ บ้านเลขท่ี 60 หมู่ท่ี 6 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
2) นางประพัสสร ราตรีสวัสด์ิ บ้านเลขท่ี 2 หมู่ท่ี 11 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
3) นายประดิษฐ์ อ้วนแก้ว  บ้านเลขท่ี 231 หมู่ท่ี 3 ตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
4) นายคำมอญ คุ้มบุญ  บ้านเลขท่ี 7 หมู่ท่ี 2 ตำบลก้านเหลือง  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

➢ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 จำนวน ๑ ราย ได้แก่  
1) นางอรทรี พรหมจอม บ้านเลขท่ี 181 หมู่ท่ี 9 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม                  

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน  
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้จังหวัด
นครพนมไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวประจำปี 2563 ได้ จึงจัดพิธีมอบโล่ประกาศ 
เกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครพนม ในการประชุม               
คณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563        
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้มีมาตรการงด
กิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม จังหวัดนครพนมจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมวันแห่ง
ครอบครัวจังหวัดนครพนมได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ท่ีผ่านมา           

 



๑๘ 

 

3. ชื่อโครงการ  กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
   วันเร่ิมโครงการ  วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 และ 12 ธันวาคม 2562  (งบประมาณ  33,000 บาท) 
   สถานที่ดำเนินโครงการ ณ หน้าห้องประชุมพระธาตุพนม ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม และบริเวณ
ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม  
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  รวมทั้งส้ิน 200 คน                             
   วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงเกิดเป็นกระแสสังคม 
   ลักษณะการดำเนินงาน  
➢ การติดเข็มกลัดริบบิ้นขาวและแจกเอกสารให้แก่หัวหน้าหน่วยงานราชการ โดยมี นายสยาม ศิริมงคล    

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ณ หน้าห้องประชุม พระธาตุพนม 
ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ก่อนการประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัดนครพนม 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 

➢ เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2562 
ร่วมกับ : งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์             
วันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย  
1. การติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงานราชการ และแกนนำหรือผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัคร    
    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่ีทำงานด้านสังคม 
2. กิจกรรมเดินรณรงค์ จากบริเวณหน้าศาลากลาง (หลังใหม่) ถึง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ  
    ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา 
3. จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และ 
    ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการยุติความรุนแรง 
    ในชุมชนและสังคม 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน  
 ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงเกิดเป็นกระแสสังคม และร่วมกันรณรงค์
ต่อต้านการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และใน
สังคม ช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหาความรุนแรงใน
พื้นท่ีของตนเอง รู้ช่องทางการช่วยเหลือ 
    

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

4. ชื่อโครงการ  วันสตรีสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี 25๖3 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี @ นครพนม 
แตกต่างบนความหลากหลาย” 25 ปี ปฏิญญาปักกิ่ง : เสริมสร้างพลังสตรีสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน 
    วันเร่ิมโครงการ  วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖3   
    สถานที่ดำเนินโครงการ  
  1. เดินรณรงค์งานวันสตรีสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี 25๖3 และรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อ
เด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ต้ังแต่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม ถึง บริเวณหน้าสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู จำกัด ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
     2. จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 ช้ัน 3 สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจำกัด ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

    กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๔4๐ คน 
 1. เจ้าหน้าท่ีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และหน่วยงานในจังหวัด
นครพนม 
 2. เจ้าหน้าท่ีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มสตรี 
ท้ัง ๑๒ อำเภอ  
 3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 
    4. ภาคเอกชนและภาคประชาคม 
   งบประมาณ   การบูรณาการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 25๖3 ดังนี้ 
     1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม งบประมาณ 20,000 บาท  
          จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
          2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม งบประมาณ 200,000 บาท  
          จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม                                   
    ผู้รับผิดชอบ ช่ือ  นางสาวจุไรพร อุดม   กลุ่มงาน กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
    วัตถุประสงค์โครงการ  
          1. เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล 
 2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติของสังคมให้คำนึงถึงศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์และส่งเสริมความเสมอภาค 
    ลักษณะการดำเนินงาน 
 1. การเดินรณรงค์งานวันสตรีสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี 25๖3 เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
 2. การจัดบูธนิทรรศการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว และการ      
     ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่  
      3. กิจกรรมการออกร้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี ๑๒ อำเภอ ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม  
      4. ประธานในพิธี นายรงัสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเปิดงาน มอบใบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีท่ีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวม ๑๖ คน และมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน 
      5. การเสวนาสถานการณ์สตรีไทย ในประเด็นร้อนๆ ๓ ร. ได้แก่ รักษ์โลก รักสุขภาพ และรักษาโรค 
โดยวิทยากรกลุ่ม ในหัวข้อ “สตรียุคใหม่ รู้ทันโรคภัย ใส่ใจรักสุขภาพ”   
 ❖ การดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจของสตรี “รักษาสุขภาพ รักษาโรค” 
โดย นางแสงอุษา ทัศคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 



๒๐ 

 

 ❖ รักดูแล ใส่ใจ ผู้สูงวัยอายุยืน “รักษ์โลก รักษาสุขภาพ” 
โดย นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม 
 ❖ การรักษาสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงวัย “สูงวัยใส่ใจ
ตนเอง” โดย นางรุจิรา สิทธิกานต์ ผู้แทนสตรีสูงวัย 
 ❖ กฎหมาย นโยบาย สวัสดิการรัฐฯ “ใส่ใจรักษ์โลก รัก
สุขภาพ และรักษาโรค โดย น.ส.พิศโสภา สมยา นักวิชาการยุติธรรม 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม 
       6. การรับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) 
       7. การแสดงจากสตรี 12  อำเภอ 
       8. การจับรางวัล 
ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน  

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สร้างเจตคติคำนึงถึง
ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ สิทธิสตรี และความเสมอภาคทางเพศ 

 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักต่อปัญหา ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงใน
ครอบครัวจังหวัดนครพนม ท้ังกระตุ้นทุกภาคส่วนให้เล็งเห็นความสำคัญของการยุติความรุนแรง ต่อเด็กสตรี 
และความรุนแรงในครอบครัว 

 3. สตรีมีเวทีในการแสดงพลังและความคิดเห็นร่วมกัน 
 4. หน่วยงานและองค์กรเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน  

ปัญหา/อุปสรรค  1. มีงบประมาณน้อย   
    2. ไม่สามารถกระจายการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากลออกไปยังหลายพื้นท่ีได้ 
ข้อเสนอแนะ   1. ควรมีงบประมาณเพิ่มขึ้น 
    2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดในระดับพื้นท่ีอำเภอและตำบลเพิ่มขึ้น 
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5.ชื่อโครงการ  กิจกรรมสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว 

   วันเร่ิมโครงการ  ระหว่าง เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 งบประมาณ  30,250 บาท 
   วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสำรวจสถานการณ์ครอบครัว 
                     2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมการส่งเสริม
      และพัฒนาครอบครัวต่อไป 
  ลักษณะการดำเนินงาน ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดนครพนม ประจำปี 
๒๕๖๓ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างครอบครัวในพื้นท่ี 25 ตำบลๆ ละ 30 ครอบครัว รวมเป็น 750 ครอบครัว ได้แก่  
 อำเภอเมือง : นาราชควาย ขามเฒ่า หนองญาติ 
 อำเภอปลาปาก : ปลาปาก โคกสูง  
 อำเภอท่าอุเทน : ท่าอุเทน พนอม หนองเทา 
 อำเภอบ้านแพง : หนองแวง 
 อำเภอธาตุพนม : ฝ่ังแดง แสนพัน นาหนาด 
 อำเภอเรณูนคร : โพนทอง หนองย่างช้ิน 
 อำเภอนาแก : พระซอง พุ่มแก บ้านแก้ง 
 อำเภอศรีสงคราม : นาเด่ือ บ้านข่า 
 อำเภอนาหว้า : นาหว้า บ้านเหล่าพัฒนา 
 อำเภอโพนสวรรค์ : นาหัวบ่อ โพนจาน 
 อำเภอนาทม : ดอนเตย 
 อำเภอวังยาง : หนองโพธิ์ 

  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน  
 ความเข้มแข็งครอบครัวในภาพรวม 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสัมพันธภาพ  2.ด้านบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว 
3.ด้านการพึ่งพาตนเอง 4.ด้านทุนทางสังคม 5.หลีกเล่ียงภาวะเส่ียง จากการสำรวจสุ่มตัวอย่างท้ังหมด 752 
ครอบครัว พบว่า        

  ข้อเสนอแนะต่อโครงการ  
 จังหวัดนครพนม จะนำข้อมูลเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด 
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางในการขับเคล่ือนงานด้านครอบครัว ต่อไป  
  
 
 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 691 ครอบครัว 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 61 ครอบครัว 
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6.ชื่อโครงการ  จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนครพนม 
วันเร่ิมโครงการ  วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 งบประมาณ  36,700 บาท 
สถานที่ :  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ช้ัน ๓ 
  อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

วัตถุประสงค์โครงการ  
 1. เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ 
 2. เพื่อพิจารณา
แผนการดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการ
ค้าประเวณี 

ลักษณะการดำเนินงาน  
 1. ประสานประธาน และคณะกรรมการ ท้ังหมด 20 คน  
 2. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนครพนม 
 3. รายงานผลให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบ 
ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน  

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ จำนวน 7 คน 
2. ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำมาตรการในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการ

ค้าประเวณี ตามมาตรการ 4 P ไปขับเคล่ือนโดยประมาณ เดือนตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดซึ่งเป็นเลขานุการจะส่งหนังสือติดตามผลการดำเนินการ
ตามมาตรการ 4 P เพื่อนำเสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด
นครพนม ในครั้งต่อไป    

ข้อเสนอแนะต่อโครงการ  
 จังหวัดควรมีการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนงานด้านการป้องกัน      
การค้าประเวณีอย่างเป็นรูปธรรม   
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7. ชื่อโครงการ  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งท่ี 1/2563 
    วันเร่ิมโครงการ  วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563   งบประมาณ  25,215 บาท 
     สถานที่ :  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ช้ัน ๓ 
  อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

วัตถุประสงค์โครงการ  
 1. เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัด 
 2. สนับสนุนการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด 
 3. ผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 2550 

ลักษณะการดำเนินงาน  
 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง  
 2. ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 2560 – 2564  
 3. ติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือน 
 4. คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น 
 5. รายงานผล 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน  
 คณะอนุกรรมการฯ มีมติ ให้  ท้ังหมด 4 ครอบครัว เป็นครอบ ครัว ร่ม เย็น จังห วัดนครพน ม 
เนื ่ อ งจาก เป็น ครอบครัว อบอุ่น และทำคุณ ประ โยชน์ ต่อผู้อื่นและสังคม เห็นควรได้รับการประกาศ      
เกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติได้แก่       
 1. ครอบครัว .นายพยงกรณ์ สุวรรณไตรย์  
 2..ครอบครัว .นางประพัสสร ราตรีสวัสด์ิ     
 3. ครอบครัว นายประดิษฐ์ อ้วนแก้ว  
 4.. ครอบครัว นายคำมอญ คุ้มบุญ  
  
แ ละ มี ม ติ ให้  น า งอ ร ที  
พ รห มจอ ม  เป็ น บุ คคล
ดี เ ด่ น ด้ าน ก า ร พั ฒ น า
ครอบครัวจังหวัดนครพนม 
เนื่ อ งจ าก เป็ น บุ ค คล ท่ี
ปฏิบัติงานด้านครอบครัว 
มีจิตอาสา และทำงานเพื่อ
สังคม 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้
สามารถจัดประชุมได้เพียง 1 ครั้ง เพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว
จังหวัดนครพนม  



๒๔ 

 

1 .ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ  
                      อย่างมีคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 
  กิจกรรม :  1. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน           
                2. กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
  งบประมาณ : จำนวน 48,000.- บาท (ส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 1.) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 32,0๐๐.- บาท 

2.) กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 16,0๐๐.-บาท   
  เป้าหมาย  1) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน 
  1.1) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานผู้สูงอายุ (สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด แรงงานจังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด มหาวิทยาลัยนครพนม มูลนิธิศรีโคตรบูร และสมาคมผู้สูงอายุจังหวัด ) 
  1.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/
โรงเรียนผู้สูงอายุ และตำบลต้นแบบ  
  1.3) ผู้แทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุและตำบลต้นแบบ                     
  1.4) เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และคณะวิทยากร 
       2) กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

         2.1) ผู้แทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 48 คน 
        2.2) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4 แห่ง  

วัตถุประสงค์ :  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความ
พร้อม เข้าสู่วัยสูงอายุ และสนับสนุนให้เกิดความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 

2. ส่งเสริมให้เครือข่ายนำความรู้ไปขยายผลในชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีการขับเคล่ือนกิจกรรม 

อย่างต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ให้มีความเข้มแข็ง       
สถานที ่: 1) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

2) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง 
  3) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง             
  4) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองย่างช้ิน อำเภอเรณูนคร             
  5) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า 

ระยะเวลา :  
1) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่วัย
ผู้สูงอายุในชุมชน วันท่ี 23 มกราคม ๒๕๖
3 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม อาคารเจริญ 
- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 



๒๕ 

 

๒) กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดระหว่างวันท่ี 23 
มกราคม – วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 4 แห่ง  ดังนี้  
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง 
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง           
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองย่างช้ิน อำเภอเรณูนคร            
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า 

1.8 ผลการดำเนินงาน :  
๑) ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ 

และสนับสนุนให้เกิดความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆท่ีจำเป็น  
๒) เครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นท่ีเห็นความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียม ความพร้อม

เข้าสู่ วัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น  
3) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ท้ัง 4 แห่ง มีการขับเคล่ือนกิจกรรม 

อย่างต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็ง        
 1.9 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ :  

๑) เชิงปริมาณ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความ
พร้อม  เข้าสู่วัยสูงอายุ และสนับสนุนให้เกิดความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆท่ีจำเป็น  

๒) เชิงคุณภาพ เครือข่ายภาคส่วนต่างๆเห็นความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ   ในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ  

3 เชิงคุณภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ท้ัง 4 แห่ง    มีการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอย่าง
เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

2. โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 
 2.1 ชื่อโครงการ : โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 

2.2 กิจกรรม :  
 1. สำรวจและปรับปรุงข้อมูลประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุเดิมพร้อมบันทึกข้อมูลทะเบียนคลังปัญญา

ผู้สูงอายุ 23 สาขา ในระบบทะเบียนข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
  2. คัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลคลังปัญญาผู้สูงอายุ

ดีเด่นจังหวัด 
 3. การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์งานด้านผู้สูงอายุ 

 2.3 งบประมาณ :  15,000.-บาท  

 2.4 เป้าหมาย : คลังปัญญาผู้สูงอายุ ท้ัง 12 อำเภอ 

2.5 วัตถุประสงค์ : 1. สำรวจและปรับปรุงข้อมูลประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุเดิมพร้อมบันทึกข้อมูล
ทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ 23 สาขา ในระบบทะเบียนข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน 

             2. คัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลคลังปัญญา
ผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัด 

2.6 สถานที่ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง 
                  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 
2.7 ผลการดำเนินงาน :  

      1) สำรวจและปรับปรุงข้อมูลประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุเดิม
พร้อมบันทึกข้อมูลทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ จากรายเดิม 354 คน 
ทบทวนแล้วคงเหลือ 288 คน และมีรายใหม่ 35 คน รวม 323 คน 

      
 
 
 
 
2) คัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น คือ  
 
นายพิชัย วงศ์มั่น คลังปัญญาด้านการเกษตร 

 
 

 
 

 
 
 



๒๗ 

 

3. โครงการขยายผลพื้นที่จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)   
 3.1 ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลพื้นท่ีจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)   

 3.2 งบประมาณ :  2,000,000.-บาท  

 3.3 เป้าหมาย :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2 แห่ง  

3.4 วัตถุประสงค์ : จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)   

3.5 สถานที่ :  1) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง  

                          2) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง  

3.6 ผลการดำเนินงาน :     **อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3.7 รูปภาพประกอบ 
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4. โครงการให้บริการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก  
 4.1 ชื่อโครงการ : โครงการให้บริการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
สภาวะยากลำบาก 
 4.2 กิจกรรม : บริการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะ
ยากลำบาก 
 4.3 งบประมาณ : 450,000.-บาท 
 4.4 เป้าหมาย : ครอบครัวผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะยากลำบาก ใน
พื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
 4.5 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้ผู้สูงอายุ/ ครอบครัวผู้สูงอายุในเรื่องท่ีอยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ทารุณกรรมหรือถูกทอดท้ิง 
 4.6 สถานที่ : พื้นท่ี 12 อำเภอ ในจังหวัดนครพนม 
 4.7 ผลการดำเนินการ :   
 ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน 225 ราย  
 -รายละ 1,500 บาท จำนวน 2 ราย 
 -รายละ 2,000 บาท จำนวน 222 ราย  
 -รายละ 3,000 บาท จำนวน 1 ราย 
 4.8 ภาพประกอบ : การลงพื้นท่ีบริการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ในสภาวะยากลำบาก 
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5. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 

 5.1 ชื่อโครงการ : โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัย 

5.2 กิจกรรม :  
 1. การปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 
 3. การนำข้อมูลและการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5.3 งบประมาณ : 945,000.-บาท  
 5.4 เป้าหมาย :  
  1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย จำนวน 42 หลัง  พื้นท่ี 12 อำเภอ 
  2. การปรับปรุงบ้านท่ีทรุดโทรมของผู้สูงอายุ 

5.5 วัตถุประสงค์ :  
 1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายและพิจารณาให้การช่วยเหลือ เงินอุดหนุนซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 

 2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนท้ังท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท่ี
อยู่อาศัยแก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด 

 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีท่ีอยู่อาศัยมั่นคงถาวร 
 4. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายโดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยูอ่าศัยบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม การ
ก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพือ่ขจัดอุปสรรค หรือจัดให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิต
ในที่อยูอ่าศัยนัน้ได้โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย 
  5. เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

4.6 ผลการดำเนินการ ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย จำนวน 42 หลัง 
 5.7 สถานที่ 12 อำเภอ ในจังหวัดนครพนม 
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6. โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  
 6.1 ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
 6.2 กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุท่ียากจน 
 6.3 งบประมาณ : 160,000.- บาท 
 6.4 เป้าหมาย : ครอบครัวผู้สูงอายุท่ียากจนในพื้นท่ีจังหวัดนครพนมท่ีเสียชีวิต โดยเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ซึ่งหากกรณีไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐต้องเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตร
สวัสดิการ  แห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไมไ่ด้ลงทะเบียน 
 6.5 วัตถุประสงค์ : เพื่อใหก้ารช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีเสียชีวิตท่ียากจน โดยเป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ซึ่งหากกรณีไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐต้องเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์บัตรสวัสดิการ  แห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไมไ่ด้ลงทะเบียน 

6.6 ผลการดำเนินการ : - ช่วยเหลือ จำนวน 18 รายๆละ 2,000.- บาท 
- ช่วยเหลือ จำนวน 41 รายๆละ 3,000.- บาท 

 
 6.7 ภาพประกอบ  
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7. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
 7.1 ชื่อโครงการ :โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
7.2 กิจกรรม : 
       1. การปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความ

สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
       2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อม

ท่ีอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 
        3. การนำข้อมูลและการสำรวจข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7.3 งบประมาณ : 967,500 บาท  
 7.4 เป้าหมาย :  
   1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวย

ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 
44 หลัง 28 พื้นท่ี 11 อำเภอ 

  2. การปรับปรุงบ้านท่ีทรุดโทรมของผู้สูงอายุ 
 7.5 สถานที่ : จังหวัดนครพนม 
 7.6 ระยะเวลา :ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 
7.7 วัตถุประสงค์ :  
      1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายและพิจารณาให้การช่วยเหลือ เงินอุดหนุนซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 
      2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนท้ังท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท่ีอยู่อาศัย

แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด 
      3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีท่ีอยู่อาศัยมั่นคงถาวร 
      4. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยการเพิ่มเติม ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือ

ดัดแปลงท่ีอยู่อาศัยบางส่วนหรือท้ังหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือ
วิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือจัดให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตในท่ีอยู่อาศัยนั้นได้ โดยสะดวกและ
เหมาะสมกับสภาพ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย 

       5. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมไทยมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 
       6. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
         7.  เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
7.8 ผลการดำเนินงาน : 

 1. จำนวนบ้านผู้สูงอายุท่ีได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 44 หลัง 28 พื้นท่ี 11 อำเภอ 

 2. เกิดการบรูณาการและการขับเคล่ือนงานท่ีอยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนเมือง 
 3. กลุ่มเป้าหมายมีสภาพความเป็นอยู่ด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 4. ผู้สูงอายุท่ีได้รับการปรับปรุงท่ีใช้ประโยชน์และมีความพึงพอใจ 
 5. ชุมชนมีการส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกในท่ีสาธารณะหรือ

สถานท่ีท่ีผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ราวช่วยพยุงตัว พื้นผิวสัมผัส ทางลาด ห้องน้ำ เป็นต้น ให้มีความ
เหมาะสม ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 3 แห่ง 
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8. โครงการบริการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม 
 8.1 ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน 
 8.2 กิจกรรม : การจัดบริการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับ
ภูมิลำเนาเดิม การสงเคราะห์เงินค่าพาหนะและค่าอาหารว่างระหว่างเดินทางแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากท่ีมีสัญชาติไทย
กลับภูมิลำเนาเดิมในประเทศไทย  
 8.3 งบประมาณ :  ๕,๐๐๐ บาท  
 8.4 เป้าหมาย : ผู้ประสบปัญหาทางสังคมท่ีเข้ามารับการช่วยเหลือในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
 8.5 สถานที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ศาลากลางหลังใหม่  
 8.6 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 256๓ (เดือนตุลาคม 256๒- เดือนกันยายน 256๓) 
 8.7 วัตถุประสงค์ :  
  1. ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบปัญหา ครอบครัวและผู้ไร้ท่ีพึ่ง 
  2. ประสานและส่งต่อกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม/ ครอบครัวมีปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆ  
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.8 ผลการดำเนินงาน :  

     1. เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเบื้องต้นและการ
ประสานส่งต่อเพื่อให้ผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ได้มีทางเลือกและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
      2. ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม  ซึ่งมีผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมและครอบครัวผู้ไร้ท่ีพึ่ง มาขอรับการช่วยเหลือ จำนวน ๔ ราย รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๗๒๒ .- บาท 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
   - นางสาวศุภนิมิต มีสวัสด์ิ อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๒๓๕ หมู่ ๑๓ ตำบลผักขวง อำเภอ             
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเงิน ๘๔๐.-บาท (แปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
  - นางสาวสายหยุด  เก่งธัญการ อายุ ๓๔ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๙๕ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งโพ อำเภอ             
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน ๑,๒๑๐.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 
  - นายชัชชะรินทร์ ศรีธรราช อายุ ๔๙ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๖ หมู่ ๑๓ ตำบลหนองบัวแดง 
อำเภอ             หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นเงิน ๔๑๒.-บาท (ส่ีร้อยสิบสองบาทถ้วน)  
  - นายเมธี หนองเป็ด อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๒ หมู่ ๘  บ้านโนนเกษม ตำบลนิคมคำ
สร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นเงิน ๒๖๐.-บาท (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

      
                              
 
 
 

 
 
 
 

 



๓๓ 

 

9. โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 9.1 ชื่อโครงการ : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

9.๒ กิจกรรม : สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 256๒ - เดือนกันยายน 256๓            
 9.3 งบประมาณ : จำนวน 1,๖๒๐,000 บาท  
(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

9.๔ เป้าหมาย : ส่งเสริมประสานและ
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นท่ี
จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๒ อำเภอ  

9.5 สถานที่ :  ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๒ อำเภอ  
9.6 ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 256๒ - เดือนกันยายน 256๓            

 9.7 วัตถุประสงค์ :  
      1. เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
      2. ส่งเสริมประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมปัญหาทางสังคมให้ได้รับการช่วยเหลือ 

9.8 ผลการดำเนินงาน : ดำเนินเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๘๑๐ ราย             
เป็นเงิน 1,๖๒๐,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
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สรุปผลการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 

(ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ลำดบั

ที ่
ประเภทของเงนิ 

งบประมาณที่

ไดร้บัการจดัสรร 

ผลการเบกิจา่ย 

คงเหลอื จำนวนเงิน  

(บาท) 

ผู้ใช้บริการ 

(ราย) 

1. เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

1,620,000 1,620,000 810 - 

2. โครงการเงินอุดหนุนเด็กใน
ครอบครัวอุปถัมภ์ 

648,000 648,000 27 - 

3. โครงการเด็กในครอบครัวยากจน 2,286,000 2,286,000 1,656 - 

4. อุดหนุนสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับ
ภูมิลำเนาเดิม 

5,000 3,888 4 1,112
(ส่งคืนแล้ว) 

5. อุดหนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณ ี

160,000 150,000 59 1,000
(ส่งคืนแล้ว) 

6. อุดหนุนสงเคราะห์ผูสู้งอายุในภาวะ
ยากลำบาก 

450,000 450,000 225 - 

7. เงินสงเคราะห์และฟืน้ฟสูมรรถภาพ
คนพิการ 

420,000 420,000 187 - 

8. อุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ท่ีพึ่ง 

600,000 600,000 200 - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา

ทางสังคม, 1,620,000

โครงการเงินอุดหนุนเด็กใน

ครอบครัวอุปถัมภ์, 648,000

โครงการเด็กในครอบครัวยากจน, 

2,286,000

อุดหนุนการจัดการศพ

ผู้สูงอายุตามประเพณี, 

150,000

อุดหนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน

ภาวะยากล าบาก, 450,000

เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการ, 420,000
อุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้

น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง, 600,000

อุดหนุนสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้

ยากกลับภูมิล าเนาเดิม, 3,888

เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอปุถัมภ์

โครงการเด็กในครอบครัวยากจน

อุดหนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

อุดหนุนสงเคราะห์ผู้สงูอายุในภาวะยากล าบาก

เงินสงเคราะห์และฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิาร

อุดหนุนสงเคราะห์ผู้มรีายได้นอ้ยและผูไ้ร้ที่พึ่ง

อุดหนุนสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลบัภูมิล าเนาเดิม



๓๕ 

 

1. โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2563 

 1.1 ชื่อโครงการ :  โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2563 
 1.2 กิจกรรม :  1. ค่าตอบแทนและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ช่วยคนพิการ  
   2. การกำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ 

1.3 งบประมาณ : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 864,812 บาท  
     1. ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการ จำนวน  540,000 บาท 
     2. ค่าพาหนะผู้ช่วยคนพิการ  322,812 บาท 
     3. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ลงพื้นท่ีติดตามการดำเนินงาน  2,000 บาท  

    1.4 เป้าหมาย : คนพิการได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านการดูแลฟื้นฟูศักยภาพ
ในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 
 

1.5 สถานที่ :  ในพื้นท่ี 4 อำเภอ ของจังหวัดนครพนม ดังนี้  
                   1. อำเภอเมือง   2. อำเภอโพนสวรรค์  
                   3. อำเภอธาตุพนม  4. อำเภอเรณูนคร 
 1.6 ระยะเวลา :  

      ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

1.7 วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อจัดบริการผู้ช่วยคนพิการให้กับคนพิการได้รับ

การพัฒนาศักยภาพโดยการลดการพึ่งพิงระบบสถาบันและสถานสงเคราะห์ 
      ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ โดยลดการกังวลเรื่องรายไดและ

ภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวของผู้ช่วยคนพิการ 
      ๓. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยจัดบริการในพื้นท่ีและคณะทำงานการจัดบริการผู้ช่วย 

คนพิการ เพื่อการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.8 ผลการดำเนินงาน :  
      1. คนพิการท่ีประสบปัญหาช่วยเหลือตนเองได้น้อย/ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับบริการช่วยเหลือ 

ส่งผลให้คนพิการในชุมชนเข้าถึงสิทธิ โดยการได้รับการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ในพื้นท่ี อำเภอเมือง      
อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร 
       2. จำนวนคนพิการท่ีได้ใช้บริการด้านการสนับสนุนการมีผู้ช่วยคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างปกติสุข และเข้าถึงบริการด้านการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวันจากเครือข่ายของ สนง.พมจ.นพ. 
       3. คนพิการได้รับบริการด้านการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ อัตราการให้บริการคนพิการจากผู้ช่วยคน
พิการ  ขั้นต่ำ 1 : 3 (ผู้ช่วยคนพิการ 1 คน ต่อ คนพิการขั้นต่ำ 3 คน) 



๓๖ 

 

1.9 ตัวชี้วัดโครงการ : 
      ๑. ความสำเร็จของกระบวนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการให้มี
ทักษะและศักยภาพในกาปฏิบัติงาน 

ส่งผลให้ลดการพึ่งพิงระบบสถาบันและสถานสงเคราะห์ 
      ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ช่วยคนพิการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพให้บริการแก่คนพิการ อย่างถูกต้องตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ
ระดับพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ช่วย
คนพิการ เขียนรายงานการปฏิบัติงานและ
รายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างถูกต้อง พร้อมส่งรายงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

 
 

 
1.10  ระดับความสำเร็จ : 

1. การดำเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ คนพิการมีคามพึงพอใจ
และมีความต้องการให้ผู้ช่วยคนพิการมา
ดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่อง  
         2. คนพิการมีการ
ตอบสนองของร่างกายท่ีดีขึ้น หลังจาก
ได้รับการทำกายภาพจากผู้ช่วยคนพิการ  

  3. คนพิการมีกำลังใจเพิ่ม
มากขึ้น ไม่เครียด ยิ้มแย้มแจ่มใส  
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2. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรบัคนพิการ 
 2.1 ชื่อโครงการ : โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 
 2.2 กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
สำหรับคนพิการ 
 2.3 งบประมาณ :  
    1. งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 
2563 จำนวน 25 หลัง เป็นเงิน 500,000 บาท  
             2. เงินในประมาณ จำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 29 หลัง เป็นเงิน 580,000 บาท 
 2.4 เป้าหมาย :  
      คนพิการเข้าถึงสิทธิด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและส่ิงอำนวยความสะดวกตาม 
มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ 
 2.5 สถานที่ :  12 อำเภอในจังหวัดนครพนม 
 2.6 ระยะเวลา :  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 2.7 วัตถุประสงค์ :  
      1. เพื่อขจัดอุปสรรค และสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวันได้ โดยมีสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยเอื้อต่อคนพิการ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย 
      2. มุ่งปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมแก่คนพิการและคนทุกช่วงวัย 
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนกรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 

2.8 ผลการดำเนินงาน :  
       1. คนพิการและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือใน
ระยะเบ้ืองต้นและระยะยาว  
       2. เสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิด้านการพัฒนาท่ีอยู่
อาศัยแก่คนพิการ  
       3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่ายจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการบริการและช่วยเหลือคนพิการให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
       4. คนพิการในแต่ละพื้นท่ีเข้าถึงการช่วยเหลือด้านการพัฒนาและปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับ   คนพิการโดยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตามความจำเป็น 

       5. คนพิการผ่านการพิจารณาช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยในปี งบประมาณประจำปี    
พ.ศ. 2563 จำนวน 29 ราย รายละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 580,000 บาท 

 2.9 ตัวชี้วัดโครงการ 
       1. คนพิการสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในท่ีอยู่อาศัยได้โดยสะดวกและ
เหมาะสมกับสภาพความพิการ 
       2. จำนวนคนพิการท่ีได้รับการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 



๓๘ 

 

 3. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

 3.1 ชื่อโครงการ :  เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 3.2 กิจกรรม :  ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการท่ีอยู่ในภาวะยากลำบาก มี
รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 
 3.3 งบประมาณ : จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณปี 2563 

                        - จำนวน 187 ราย เป็นเงิน 420,000 บาท (ส่ีแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 3.4 เป้าหมาย :  

      คนพิการท่ีประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวขัดสนขาดแคลนหรือครอบครัวประสบปัญหาความ
เดือดร้อนได้รับบริการด้านการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
 3.5 สถานที่ :  

      12 อำเภอในจังหวัดนครพนม 
 3.6 ระยะเวลา :  

      ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 1.7 วัตถุประสงค์ :  
      1. สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
      2. พัฒนาศักยภาพคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิคนพิการ 

       3. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 

 3.8 ผลการดำเนินงาน :  
      1. ส่งเสริมด้านการช่วยเหลือคนพิการท่ีประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ครอบครัว

ฐานะยากจน ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์เพื่อนำไปใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวันในส่วนท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพคนพิการ 
       2. คนพิการเข้าถึงบริการด้านการสงเคราะห์ พัฒนา และช่วยเหลือจากทรัพยากรท่ีมีใน สนง.พมจ.นพ. 
จำนวน 187 ราย เป็นเงิน 420,000 บาท (ส่ีแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

  3.9 ตัวชี้วัด : 
        จำนวนคนพิการในจังหวัดนครพนมท่ีประสบปัญหา มีความเดือดร้อน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใน
งบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีได้รับการช่วยเหลือ 

3.10 ระดับความสำเร็จ : 
ดีมาก 
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4. โครงการสนับสนุนค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วย
คนพิการ 

  4.1 ชื่อโครงการ :  โครงการสนับสนุนค่ากาย
อุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ 
  4.2 กิจกรรม : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
สามารถเข้าถึงส่ิงอำนวยความสะดวกและมี
อุปกรณ์ช่วยความพิการอำนวยความสะดวกใน
การใช้ 
4.3 งบประมาณ :  
      กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ งบประมาณปี 2563 จำนวน 20 คัน เป็นเงิน  161,000 บาท  

4.4 เป้าหมาย : 1. เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการ และคนพิการ
สามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือตามสิทธิ์ของคนพิการตามระเบียบ  
  2. เพื่อจัดซื้อเครื่องกายอุปกรณ์
สำหรับผู้พิการจำนวน 20 ราย 
 

4.5 สถานที่ : 12 อำเภอในจังหวัดนครพนม 
4.6 ระยะเวลา :  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
4.7 วัตถุประสงค์ :  

1. สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2. พัฒนาศักยภาพคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิคนพิการ 
 3. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
4.8 ผลการดำเนินงาน :  

      1. ส่งเสริมด้านการจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้แก่คนพิการท่ีประสบปัญหา
ไม่มีอุปกรณ์ช่วยความพิการใช้งาน หรือมีแต่อยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ ให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงส่ิงอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมเทียบเท่าคนท่ัวไป 
       2. คนพิการมีอุปกรณ์ช่วยความพิการและสามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ลด
ภาวะการติดบ้านของคนพิการ จำนวน 25 ราย (ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก พก. จำนวน 2 งวด เป็นเงิน 
110,000 บาท) 
       3. คนพิการเข้าถึงสิทธิและการสนับสนุนส่ิงอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 4.9 ตัวชี้วัด : 
       คนพิการท่ีประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 4.10 ระดับความสำเร็จ : คนพิการมีอุปกรณ์ช่วยความพิการและสามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้
อย่างปกติสุข ลดภาวะการติดบ้านของคนพิการ 
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5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนยบ์ริการคนพิการ 

 5.1 ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ 
 5.2 กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม 
 5.3 งบประมาณ :  

      กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณปี 2563 
                - จำนวน 29 ศูนย์ เป็นเงิน 2,128,656.17 บาท  

 5.4 เป้าหมาย:  คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ  
หรือผู้มีแนวโน้มจะพิการ ได้รับบริการอำนวยความ
สะดวกจากหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับพื้นท่ีและดับ
จังหวัด โดยได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการใช้
บริการติดต่องานราชการและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ 
5.5 สถานที่ :  12 อำเภอในจังหวัดนครพนม 

 5.6 ระยะเวลา : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 5.7 วัตถุประสงค์ :  

      1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการ
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม      

      2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ให้สามารถจัดบริการ
อย่างมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้มีแนวโน้มจะพิการตลอดจน
สามารถกำกับการให้บริการศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปให้มีมาตรฐานตามท่ีกำหนดได้ 

      3. เพื่อสนับสนุนให้คนพิการท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ประสบภัยและมีความยากลำบากได้เข้าถึง
บริการและสวัสดิการ ตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 5.8 ผลการดำเนินงาน :  

      1. เน้นการให้บริการเชิงรุกระดับพื้นท่ี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการท่ีเข้ามาติดต่อทำ
ธุรกรรมหรือการขอรับการช่วยเหลือ 
       2. สนับสนุนให้ อปท. ในนามศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการท้ังด้านการส่งเสริมและประกอบอาชีพ การบริการด้านพาหนะเดินทางไปพบแพทย์และอื่น ๆ 
       3. เกิดการกระตุ้นให้หน่วยงานระดับพื้นท่ีเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
       4. ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการได้อย่างเต็มท่ี 

 5.9 ตัวชี้วัด : 
       1. จำนวนคนพิการท่ีเข้าถึงบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ด้านการบริการ การช่วยเหลือ การส่งเสริม
ด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนากลุ่มอาชีพบริการความรู้และกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
คนพิการจากภารกิจของศูนย์บริการคนพิการ   
       2. มีการขยายพื้นท่ีศูนย์บริการพิการเพื่อให้คนพิการทุกระดับในพื้นท่ีเข้าถึงบริการอย่างสะดวก 
ปัจจุบันมีศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปท้ังหมด จำนวน 49 ศูนย ์
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6. ประชุมกลั่นกรองคณะทำงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 6.1 ชื่อโครงการ : ประชุมกล่ันกรองคณะทำงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 6.2 กิจกรรม : กล่ันกรองคณะทำงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
 6.3 งบประมาณ : ไม่ได้รับการจัดสรร (ใช้จ่ายร่วมกันกับงบ
บริหารจัดการท่ัวไป)  
 6.4 เป้าหมาย : เพื่อพิจารณากล่ันกรองในโครงการและเงินทุน
กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการจากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการ
คนพิการ กล่ันกรองงบประมาณแต่ละประเภท ได้แก่ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
งบประมาณศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เงินทุนเพื่อประกอบ
อาชีพสำหรับคนพิการ  
 6.5 สถานที่ : ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครพนม  
 6.6 ระยะเวลา : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 6.7 วัตถุประสงค์ : เพื่อกล่ันกรองข้อมูลในโครงการต่าง ๆ ท่ีเสนอขอรับงบประมาณเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมงานด้านคนพิการภายในจังหวัดนครพนม 
 6.8 ผลการดำเนินงาน :  

      1. พัฒนาระบบให้บริการด้านงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่กระบวนการ
กล่ันกรองรายละเอียดก่อนนำเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจำจังหวัดนครพนม และมีข้ันตอนท่ีโปร่งใสมีคณะทำงานท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกร่วมกล่ันกรองซึง่เป็น
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางแต่ละประเภท ซึ่งมีส่วนช่วยในการแจกแจงในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานด้านคนพิการในมิติต่าง ๆ 
       2. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านการกล่ันกรองจากคณะทำงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
  - กล่ันกรองงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ 
จำนวน 97 ราย เป็นเงิน 3,649,000 บาท 
  - กล่ันกรองงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับ     
คนพิการ จำนวน 29 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงินท้ังส้ินจำนวน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน) 
  - กล่ันกรองงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 
3,070,412 บาท (ส่ีสามล้านเจ็ดหมื่นส่ีร้อยสิบสองบาทถ้วน)  
  - กล่ันกรองงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการท่ัวไป  
จำนวน 29 ศูนย์ เป็นเงิน 2,128,656.17 บาท 



๔๒ 

 

7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
    7.1 ชื่อโครงการ : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
    7.2 กิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
    7.3 งบประมาณ : จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณปี 2563  
         จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 65,075 บาท 
    7.4 เป้าหมาย : เพื่อพิจารณาเห็นชอบในโครงการและเงินทุนกู้ยืมเพื่อ
ประกอบอาชีพของคนพิการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  
    7.5 สถานที่ : จังหวัดนครพนม 

    7.6 ระยะเวลา : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
    7.7 วัตถุประสงค์ :  

พิจารณาให้การอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ท่ีมา
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผ่านการลงความ
เห็นชอบและเป็นมติในท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และเป็นขั้นตอนการพิจาณาท่ีแสดงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
กลุ่มเป้าหมายคนพิการของจังหวัดนครพนม 
     7.8 ผลการดำเนินงาน :  

 1. เน้นกระบวนการและขั้นตอนการพิจาณางบประมาณของบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
คนพิการ เพื่อนำไปส่งเสริมและพัฒนางานด้านคนพิการ โดยผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ       
ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อการแนะนำและส่งเสริมงาน
ด้านคนพิการท่ีต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการเสนอแนะในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 100%   
      - กล่ันกรองงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ 
จำนวน 97 ราย เป็นเงิน 3,649,000 บาท 
      - กล่ันกรองงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับคน
พิการ จำนวน 29 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงินท้ังส้ินจำนวน 
580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
               - กล่ันกรองงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนงบประมาณการ
สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 3,070,412 
บาท (ส่ีสามล้านเจ็ดหมื่นส่ีร้อยสิบสองบาทถ้วน)  
      - กล่ันกรองงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนงานด้านการบริหาร
จัดการศูนย์บริการท่ัวไป  
จำนวน 29 ศูนย์ เป็นเงิน 2,128,656.17 บาท 
  

   



๔๓ 

 

8. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ประจำปี 2563 
 8.1 ชื่อโครงการ :  โครงการเฝ้าระวังและป้องกนัการกระทำความ
รุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ประจำปี 2563 
 8.2 กิจกรรม : ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ การบรรยายให้ความรู้
แก่กลุ่มเป้าหมาย มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการสร้างแรงบัลดาลใจให้ตนเอง
และผู้อื่น การพัฒนาศักยภาพการพัฒนา บุคลากร องค์กรและเครือข่าย 
 8.3 งบประมาณ : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
งบประมาณปี 2563 จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 8.4 เป้าหมาย : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สตรีพิการ อพม. อปท.
องค์กรคนพิการ รุ่นท่ี 1 จำนวน 120 คน รุ่นท่ี 2 จำนวน 120 คน 

8.5 สถานที่ : ห้องประชุม hall1 โรงแรมไอโฮเท็ล 
ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
8.6 ระยะเวลา : รุ่นท่ี 1 วันท่ี 18 สิงหาคม 2563  
                 รุ่นท่ี 2 วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
8.7 วัตถุประสงค์ :  

      1. เพื่อเพิ่มพลังบทบาทสตริและคนพิการทุกกลุ่มวัย อย่างเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม 
      2. เพื่อส่งเสริมให้สตรีพิการ และคนพิการทุกกลุ่มวัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอย่างเสมอ

ภาคการขจัดเลือกปฏิบัติต่อสตรีพิการและเด็กพิการอย่างไม่เป็นธรรม 
      3. เพื่อยกระดับความรู้ให้แกนนำสตรีพิการ เกี่ยวกับการป้องกันการถูกกระทำความรุนแรงและการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต่อสตรีพิการทุกกลุ่มวัย 
 8.8 ผลการดำเนินงาน :  

      1. สร้างข้อตระหนักแก่สังคมถึงภัยความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการทุก
รูปแบบ สร้างเครือข่ายร่วมเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเปราะบาง
ทางสังคม และส่งเสริมให้เครือข่ายคนพิการร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
คนพิการท่ีถูกกระทำความรุนแรง ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชีวิต อีกท้ังส่งเสริม
งานด้านการกระจายเครือข่ายท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนพิการท่ีตกอยู่ใต้โครงข่ายของสังคม 
ท่ียังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาหรือถูกคุกคามในชีวิต ซึ่งคนพิการในวัยเด็ก
และสตรีย่อมมีภาวะเส่ียงต่อการถูกกระทำความรุนแรงมากท่ีสุดกลุ่มหนึ่ง   

      2. เด็กพิการและสตรีพิการ ตลอดจนผู้ดูแลคนพิการ เครือข่ายคนพิการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการดูแลคนพิการ ร่วมตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการเฝ้า
ระวังและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กพอการและสตรีพิการ เนื่องด้วยในการจัดโครงการมี

การนำวิทยากรท่ีมีความรู้และความสามารถด้านการปฏิบัติงานการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรี
พิการ ภายหลังอบรมเกิดองค์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนพิการ
หรือคนใกล้ชิดท่ีมีสภาพความพิการ 
 8.9 ตัวชี้วัดโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอย่างเสมอภาค  การขจัดเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีพิการและเด็กพิการ  



๔๔ 

 

9. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายคนพิการให้มีความปลอดภัย
ในสถานการณ์ภัยพบิัติ ประจำปี ๒๕๖3 

 9.1 ชื่อโครงการ :  
      โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ

เครือข่ายคนพิการให้มีความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖3 
  9.2 กิจกรรม :  
           เตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ รวมถึงชุมชนในการอพยพเคล่ือนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ 
   9.3 งบประมาณ :  
                จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
งบประมาณปี 2563 จำนวน ๑๖๑,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยบาทถ้วน) 

  9.4 เป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 360 คน 
  9.5 สถานที่ : อาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ตำบลใน

เมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
  9.6 ระยะเวลาการ : รุ่นท่ี ๑ วันท่ี 21  สิงหาคม ๒๕๖3 

                                                                             รุ่นท่ี ๒ วันท่ี 26 สิงหาคม ๒๕๖3 
        รุ่นท่ี 3 วันท่ี 28 สิงหาคม ๒๕๖3 

   9.7 วัตถุประสงค์ :  
         1. เพื่อให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัคร ได้ฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
          2. เพื่อให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัคร เตรียมการป้องกันและสร้างความรู้ความเข้าใจ

เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นท่ี   
          3. เพื่อให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัคร มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิพึงได้รับหลังได้รับ

ความเสียจากภัยพิบัติ 
  9.๘ ผลการดำเนินงาน : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เครือข่ายคนพิการ องค์กรคนพิการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ และทักษะในการอพยพเคล่ือนย้าย
และช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ 
  9.9 ตัวชี้วัดโครงการ 
        1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ และทักษะในการอพยพเคล่ือนย้าย
และช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ 
        2. คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชน สามารถ
ช่วยเหลือคนพิการในการอพยพเคล่ือนย้ายและช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
   

 
 
 
  



๔๕ 

 

10. โครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครพนมประจำปี ๒๕๖2 
  10.1 ชื่อโครงการ : โครงการงานวันคน

พิการสากลจังหวัดนครพนมประจำปี ๒๕๖2 
 10.2 กิจกรรม : การจัดนิทรรศการ การให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคน
พิการ การแสดงความสามารถของคนพิการ การแสดงตอบปัญหาชิงรางวัลของ
คนพิการ การจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของคนพิการ  
 10.3 งบประมาณ : จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ จำนวน 300,000.-บาท  

  10.4 เปา้หมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 900 คน 
 10.5 สถานที่ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม หอประชุมหนองบึก 
ช้ัน ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 10.6 ระยะเวลา : วันท่ี 17 ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 10.7 วัตถุประสงค์ :   
          1. เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์และสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน 

          2. เพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่าง
เสมอภาคกับคนท่ัวไป 
          3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กรดีเด่นท่ีให้การสนับสนุนงานด้านคน
พิการประกอบการดีเด่น ด้านการจ้างงานคนพิการดีเด่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น  
          4. เพื่อเสริมสร้างจิตคติชนสร้างสรรค์ของคนพิการครอบครัวคน
พิการและสังคมท่ีมีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาส
ทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนท่ัวไป  

  10.8 ผลการดำเนินงาน :  
 ๑. คนพิการทุกประเภทและประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสพบประสังสรรค์
และร่วมสนุกสนานในกิจกรรมร่วมกนัและมีโอกาสแสดงความสามารถในด้าน
ต่างๆ  
 ๒. เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการเกี่ยวกับ
การจ้างงานคนพิการและมีโอกาสได้รับบริการให้คำแนะนำปรึกษาในด้านอาชีพ 

  ๓. ส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองและมีรายได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคม 

  4. หน่วยงานและองค์กรเอกชนท่ีให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการได้รับ
ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ 

  10.9 ตัวชี้วัดโครงการ : 
          คนพิการทุกประเภทและประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และ

ร่วมสนุกสนานในกิจกรรมร่วมกนัและมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ 
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11. โครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 

  11.1 ชื่อโครงการ:  
        โครงการขับเคล่ือนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560-2564 

 11.2 กิจกรรม:  
         1. บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการจัดโครงการและการจัดทำแผน  

2. วิเคราะห์ อุปสรรค/ และข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการจังหวัดนครพนม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔                               
               3. แบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ภายใต้แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครพนม 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 11.3 งบประมาณ :  
      จากกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 150,000 บาท 
 11.4 เป้าหมาย :  
         1. คนพิการทุกประเภท จำนวน 30 คน 
      2. ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 30 คน 
      3. อปท.องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน 
      4. คณะอนุกรรมการ จำนวน 17 คน 
      5. วิทยากรและเจ้าหน้าท่ี ผู้จัดงาน จำนวน 8 คน 
 11.5 สถานที่ : ห้องประชุมไอโฮเท็ล ณ โรงแรมไอโฮเท็ล ตำบลท่า
ค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 11.6 ระยะเวลา: 13 ธันวาคม พ.ศ.2562   
 11.7. วัตถุประสงค์ :   
          1. เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560-2564 
          2. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 11.8 ผลการดำเนินงาน : มีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการจังหวัดนครพนม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560-2564 และมีแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ภายใต้แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครพนม 

 11.9 ตัวชี้วัดโครงการ : 
               1. มีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด

นครพนม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560-2564 
                  2. มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครพนม 
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12. โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
      12.1 ชื่อโครงการ: โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  12.2 กิจกรรม: จัดประชุมช้ีแจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
      12.3 งบประมาณ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ จำนวน 143,579 บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
บาทถ้วน) 
      12.4 เป้าหมาย : ลูกหนี้/ผู้ค้ำประกันท่ีได้กูย้ืมเงินของกองทุนกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการคนพิการ
ท่ัวไป และภาคีเครือข่าย รวมจำนวนท้ังส้ิน 220 คน 
       12.5 สถานที่ : 
   รุ่นท่ี 1 วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล
ตำบลศรีสงคราม ช้ัน ๒ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
    รุ่นท่ี 2 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563หอประชุมเทศบาลตำบลเรณู 
ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
      รุ่นท่ี 3 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒน
ภักดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม    
       12.6 ระยะเวลา:  วันท่ี 18 - 19 และ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   
       12.7. วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้คนพิการท่ีนำเงินไปประกอบอาชีพ ต้ังแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ชำระหนี้ตามสัญญา และใกล้จะหมดอายุสัญญา ได้มาปรับโครงสร้างหนี้ 
       12.8 ผลการดำเนินงาน :  
      1. ผู้ใช้บริการของกองทุนฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และการให้บริการของ  

กองทุน ฯ และทราบวิธิการผ่อนชำระ ข้อผูกพัน หน้าท่ี ความรับผิดตามกฎหมาย 

       2. ลูกหนี้มาเข้าร่วม ท้ังหมด 180 คน 
         12. 9 ตัวชี้วัดโครงการ :  
       1. ผู้ใช้บริการของกองทุนฯ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านคนพิการ เจ้าหน้าท่ี

ศูนย์บริการคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้องตามภารกิจในด้านต่าง 
ๆ ของกองทุนฯ 

      2. ผู้ใช้บริการของกองทุนฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และการให้บริการของ  
กองทุนฯ และทราบวิธีการผ่อนชำระ ข้อผูกพัน หน้าท่ี ความรับผิดตามกฎหมาย 

      3. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการและเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการคนพิการ สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการท่ีใช้บริการของกองทุน รวมถึงสามารถนำ
ข้อมูลท่ีได้รับมาประเมินและวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป   
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13. โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน คนพิการในสถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐ 

      13.1 ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ 
      13.2 กิจกรรม: จัดประชุมช้ีแจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

      13.3 งบประมาณ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
      13.4 เป้าหมาย :  ลูกหนี้/ผู้ค้ำประกันท่ีได้กู้ยืมเงิน
ของกองทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการของจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการคนพิการ
ท่ัวไป และภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและสถาน
ประกอบการ รวมจำนวนท้ังส้ิน 133 คน 
      13.5 สถานที่ : อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   
       13.6 ระยะเวลา: รุ่นท่ี 1 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 และ รุ่นท่ี 2 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 
       13.7. วัตถุประสงค์ :   

      1 . เพื่ อสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างหรือสถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐรวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงาน
ภาครัฐและสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
      2. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลและการช่วยเหลือคนพิการในหน่วยงานของ
รัฐและสถานประกอบการ 

3. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ และติดตาม
การทำงานของคนพิการในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ 

4. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนวทางการติดตามตรวจสอบการจ้าง
งานคนพิการ การทำงานของคนพิการ ในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ 

5. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับการจ้างงานใน
หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการตลอดจนการดำเนินคดีเพื่อให้คนพิการท่ีนำเงิน
ไปประกอบอาชีพ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ชำระหนี้

ตามสัญญา และใกล้จะหมดอายุสัญญา ได้มาปรับโครงสร้างหนี้ 
       13.8 ผลการดำเนินงาน :  
       1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานและข้อปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ 

     2. ลูกหนี้มาเข้าร่วม ท้ังหมด 133 คน 

       13.9 ตัวชี้วัดโครงการ 
       1. คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จากการมีงานทำ และการมีส่วนร่วมในสังคม 
      2. สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคม 
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14. โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เชี่ยวชาญด้านคนพิการ 
      14.1 ชื่อโครงการ: โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เช่ียวชาญด้านคนพิการ 
      14.2 กิจกรรม: อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เช่ียวชาญด้านคนพิการ 
      14.3 งบประมาณ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
      14.4 เป้าหมาย : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มี
ความรู้ความเช่ียวชาญด้านคนพิการและความพิการ             
      14.5 สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม       
      14.6 ระยะเวลา: วันท่ี 17 มกราคม 2563 
      14.7. วัตถุประสงค์ :   
               1. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ ในการ
พัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพกิารในชุมชนของตนเองได้ 
      2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายของชุมชน 
      3. เพื่อคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการลดการพึ่งพิงระบบสถาบันและสถานสงเคราะห์ 
      14.8 ผลการดำเนินงาน :  
      1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 300 คน 
     2. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านคนพิการและ
ความพิการ       
      14.9 ตัวชี้วัดโครงการ 
      1. มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ 
ประจำชุมชน 
      2. คนพิการและครอบครัวในชุมชน ได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพการพึ่งตนเอง    
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15. การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

      15.1 ชื่อโครงการ: การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ 

      15.2 กิจกรรม:  
     1 . ล ง พื้ น ท่ี เยี่ ย ม บ้ า น ส อ บ
ข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินกองทุนคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล เพื่อนำไป
ประกอบอาชีพ 
      2. จัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล 
เพื่อนำไปประกอบอาชีพ 
      15.3 งบประมาณ :  งบประมาณท่ีใช้ไป 
จำนวน 97 ราย เป็นเงิน 3,649,000 บาท 
      15.4 เป้าหมาย : คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการ             
      15.5 สถานที่ : จังหวัดนครพนม       
      15.6 ระยะเวลา: ตุลาคม 2562-กันยายน 
2563 
      15.7. วัตถุประสงค์ :   
       1. เพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบ
อาชีพหรือขยายกิจการ ท้ังรายบุคคลและราย
กลุ่ม สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 
       2. เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการสามสารถประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเองได้
ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว มีอาชีพ มีความ 
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และมีรายได้ท่ีมั่นคง 
 
      15.8 ผลการดำเนินงาน :  

    จำนวนคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 97 ราย เป็นเงิน 3,649,000 บาท 
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1. โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.1 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  1.2 กิจกรรม : การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม  
   จำนวน 3 ครั้งต่อ 1 ปี  

 1.3 งบประมาณ : 93,500 บาท 
 1.4 เป้าหมาย : คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม  
 1.5 สถานที่ :  ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
 1.6 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2563 

1.7 วัตถุประสงค์ : ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน  

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันในปี พ.ศ.2563 
  3. รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ และนำเข้าวาระการ
พิจารณาขอรับเงินอุดหนุนกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 
 1.8 ผลการดำเนินงาน :  
          1. การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม 1 ครั้ง  

   - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563  
         2. เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับทีมสหวิชาชีพ 

    3. มีแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

    4. มีแผนงานโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อ
นำไปใช้ในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน 

    5. จัดทำรายงานสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 
    6. มีการจัดต้ังคณะทำงานการตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 1.9 ภาพประกอบ 
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2. โครงการตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน/การขอทานและการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
 กิจกรรม การออกตรวจพื้นท่ีร้านคาราโอเกะและสถานบริการและพื้นท่ีตรวจป้องปรามการค้ามนุษย์
ในรูปแบบการขอทาน และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  
 2.1 สถานที่ : ในเขตพื้นท่ีอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม งานนมัสการพระธาตุพนม และในเขตพื้นท่ี
อำเภอธาตุพนม 
 2.2 ระยะเวลา :  ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) 
 2.3 วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน/การขอทานและการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในพื้นท่ีเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และในพื้นท่ีอำเภอธาตุพนม 
 2.4 ผลการดำเนินงาน : 1. เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการออกตรวจสอบ
ความถูกต้องสำหรับผู้ท่ีมีบัตรแสดงความสามารถท่ีมาทำการแสดงในพื้นท่ีท่ีลงตรวจ และให้คำแนะนำสำหรับผู้
ท่ียังไม่ได้ทำบัตรผู้แสดงความสามารถเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการแสดงกิจกรรมต่างๆและไม่ผิดกฎหมาย 
    2. สามารถบูรณาการจับหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 

สรปุการออกตรวจบรูณาการเพื่อการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์ป ี๒๕๖๓ 

วันท่ีออกตรวจ เขตพื้นท่ี ร้านค้า 

วันท่ี 21 มกราคม 2563 ในเขตพื้นท่ี อำเภอ
เมือง 

1 ร้าน เดอค่าเฟ่ 
2 ร้านปาต้ีเฮาท์ 
3 ร้านคูเจริญ 
4 ร้านเซฟเฮาท์ 

วันท่ี 19 เมษายน 2563 ในเขตพื้นท่ีอำเภอ
เมือง 

1 ร้านชิลมอ            
2 ร้านนั่งเล่น 
3 ร้านหอนาฬิกา 

4 ร้าน AEC  

5 ร้านตะวันนา 
วันท่ี 1 – 9 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

ในเขตพื้นท่ีอำเภอ
ธาตุพนม 

งานนมัสการพระธาตุพนม 
 
 

22 พฤษภาคม 2563 อำเภอบ้านแพง ตรวจบูรณาการแรงงานกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีอำเภอบ้าน
แพงจังหวัดนครพนม ด้านการเกษตร 
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3. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ประจำปี 2563 
 กิจกรรม  จัดทำแผนป ฏิ บั ติ การป้ อ งกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี 2563 
 3.1 สถานที่  : ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อาคารเจริญ -คุณหญิงวรรณา    สิริ
วัฒนภักดี ช้ัน 3 จังหวัดนครพนม 
 3.2 ระยะเวลา :  ปีงบประมาณ 2563 
 3.3 วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และ
จัดทำแผนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ     ค้า
มนุษย์จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 
 3.4 ผลการดำเนินงาน : มีแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับภารการกิจป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ เพื่อจะได้นำข้อมูลท่ีได้รับจัดทำแผนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม ประจำปี 
2563 ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   ใน
จังหวัดนครพนม 
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4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพือ่เพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวงจังหวัดนครพนม 

  4.3 งบประมาณ : 90,000 บาท 
         4.4 เป้าหมาย : ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้แรงงาน ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี สนง.พมจ.นพ. 
จำนวน 45 คน 
 4.5 สถานที่ :  ณ ศาลาอเนกประสงค์เรณู หมู่ 2 อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บ้านผ้ึง หมู่ 15 ตำบลบ้านผ้ึง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 4.6 ระยะเวลา : 12 - 21 พฤษภาคม 2563 และ 14 - 23 พฤษภาคม 2563 
 4.7 วัตถุประสงค์ :  
  - เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รวมท้ังสร้างความตระหนักรู้ถึงภยั
อันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถ่ินฐาน และแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อลดการเส่ียง
ต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ 

 - เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”มาปรับใช้ให้เข้า
กับการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
 4.8 ผลการดำเนินงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีมีความเข้าใจ และรู้เท่าทันภัยอันตราย/
รูปแบบของการค้ามนุษย์สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และมีทักษะอาชีพในการประกอบ
อาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง 
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5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน 
 5.1 ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน 

  5.2 กิจกรรม : กิจกรรมย่อยจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559  
 5.3 งบประมาณ : 53,500 บาท 
 5.4 เป้าหมาย : คณะอนุกรรมการควบคุมคนขอทานจังหวัดนครพนม 
 5.5 สถานที่ :  ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
 5.6 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2563 

5.7 วัตถุประสงค์ :  
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคนขอทานจังหวัดนครพนมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

และจัดทำแผนในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมคนขอทานในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม  
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันในปี พ.ศ.2563 

  3. รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานสถานการณ์ปัญหาคนขอทานในจังหวัดนครพนม 
 5.8 ผลการดำเนินงาน :  
          1. การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคนขอทานจังหวัดนครพนม จำนวน 1 ครั้ง  

   - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 มกราคม 2563  
         2. เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับทีมสหวิชาชีพ 

    3. มีแผนการปฏิบัติการควบคุมคนขอทานจังหวัดนครพนมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    4. มีการจัดต้ังคณะทำงานการตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนขอทาน 
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6. โครงการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 
 6.1 ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน 

  6.2 กิจกรรม : ขับเคล่ือนการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  
 6.3 งบประมาณ : 30,600 บาท 
 6.4 เป้าหมาย : คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไรท่ี้พึ่งจังหวัดนครพนม 
 6.5 สถานที่ :  ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
 6.6 ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2563 

6.7 วัตถุประสงค์ :  
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนครพนม เพื่อรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและจัดทำแผนในการปฏิบัติงานด้านการคุมครองคนไร้ท่ีพึ่งในพืน้ท่ีจังหวัดนครพนม  
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันในปี พ.ศ.2563 

  3. รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานสถานการณ์ปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งในจังหวัดนครพนม 
 6.8 ผลการดำเนินงาน :  
         1. การประชุมคณะอนุกรรมการคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนครพนม จำนวน 1 ครั้ง  

   - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 5 สิงหาคม 2563  
         2. เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับทีมสหวิชาชีพ 

    3. มีแผนการปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนครพนมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    4. มีการจัดต้ังคณะทำงานการตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ท่ีพึง่ในจังหวัด

นครพนม 
 6.9 ภาพประกอบ 
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การดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2546 
1. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
 1.1 ชื่อโครงการ : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 1.2 กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 1.3 งบประมาณ : 67,750 บาท 
 1.4 เป้าหมาย :  
  1. การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 
1 ครั้ง  

    - ครั้งท่ี 1 วันพุธท่ี  11  มีนาคม 256๓ ณ ห้องประชุม
วิทย์ดำรงค์ ช้ัน 2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 
(อาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) 

   - ครั้งท่ี 2 วันศุกร์ ท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแสง
สิงแก้ว ช้ัน 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคาร
เจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) 

 
 

   
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 - ด้านผู้สูงอายุ  จำนวน 1 ครั้ง ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ครั้งท่ี 
1/2563 ในวันศุกร์ท่ี 11 กันยายน 2563 ณ ห้องแสงสิงแก้ว ช้ัน 3 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 
อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  
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3. จัดประชุมการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)  
  - การประชุมหารือการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) 
จังหวัดนครพนม วันอังคารท่ี 14  กรกฎาคม 2563 ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ช้ัน 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) 
  - ประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัด
นครพนม ครั้งท่ี 1/2563 วันศุกร์ท่ี 14  สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ช้ัน 3 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1.5 วัตถุประสงค์ :  
  1. กำหนดแนวทางการดำเนินการการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครพนม 
  2. การจัดสวัสดิการสังคมในรอบปีท่ีผ่านมาและการดำเนินงานในปีต่อไป 
  3. อนุมัติหลักการการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครพนม 
  4. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับผู้รายได้น้อยและยากจน ผู้สูงอายุ  และ
ประชาชนท่ัวไปให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 
  5. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  6. เพื่อจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) 
 1.6 ผลการดำเนินงาน :  
  1. นำเสนอการจัดสวัสดิการท้ัง 7 ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  2. มีแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปี 2563 
  3. มีการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น และการแก้ไข
ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
  4. อปท./องค์กรสาธารณประโยชน์/ องค์กรสวัสดิการชุมชน/ องค์กรด้านสวัสดิการสังคมมีความรู้
ความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศและความต้องการในพื้นท่ี 
  5. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ปี 2563 
  6. มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ปี 2563 
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  7. มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัด ปี 2563 
  8. มีการแต่งต้ังคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัด
นครพนม 

  
ประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) 

จังหวัดนครพนม คร้ังที่ 1 
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2. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
 2.1 ชื่อโครงการ : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
 2.2 กิจกรรม : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
 2.3 งบประมาณ : ๓๔๖,๒๐๐ บาท 
 2.4 เป้าหมาย : คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๘ คน  
 2.5 สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 
 2.6 ระยะเวลา : ดำเนินการ ๒ ครั้ง วันท่ี ๘ มกราคม 256๓ 
และวันท่ี ๑2 กุมภาพันธ์ 256๓  
 2.7 วัตถุประสงค์ : 1. กำหนดแนวทางการดำเนินการการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครพนม 
       2. การจัดสวัสดิการสังคมในรอบปีท่ีผ่านมาและการดำเนินงานในปีต่อไป 
       3. อนุมัติหลักการการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
นครพนม 
       4. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับผู้รายได้น้อยและยากจน 
ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไปให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

5. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  
 
2.8 ผลการดำเนินงาน :  
       1. นำเสนอการจัดสวัสดิการท้ัง 7 ด้าน ในปีงบฯ 2561

 2. มีแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปี 6๓ 
 3. มีการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นท่ีเชิงประเด็น และการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ 
    4. อปท./องค์กรสาธารณประโยชน์/ องค์กรสวัสดิการ

ชุมชน/ องค์กรด้านสวัสดิการสังคมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ พม. และยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม และความต้องการในพื้นท่ี 
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3. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3.1 ชื่อโครงการ:  
โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
3.2 งบประมาณ: งบดำเนินงาน 102,000.- บาท 
3.3 กิจกรรม: โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 

ใหม ่ปี ๒๕๖3 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และหอประชุมอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน รุ่นละ 
100 คน รวมจำนวน  2 รุ่น เท่ากับ 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดนครพนม เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือของจิตอาสาในแต่ละพื้นท่ีใน
การร่วมกันในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาสังคมจังหวัดนครพนม  

 
โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ปี ๒๕๖3 รุ่นที่ 1 

ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
 

โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ปี ๒๕๖3 รุ่นที่ 2 

ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 



๖๒ 

 

๔.จัดงานวันสังคมสงเคราะห์ 

4.1 ช่ือโครงการ: งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนครพนม ประจำปี 
2562  และเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย  วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562             
ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 

4.2 งบประมาณ: งบดำเนินงาน 10,000.- บาท 
4.3 กิจกรรม: วางพานพุ่มดอกไม้สด บรรยายบทบาทหน้าท่ีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงพื้นท่ีมอบส่ิงของจำเป็นแก่
ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมชุมชนวัดสารภาณนิมิต 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


