คำนำ
ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ มี ภ ารกิ จ และอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสั ง คม การสร้ า งความเป็ น ธรรมและ
ความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตรวมทั้ง
สถาบั น ครอบครั ว ชุ ม ชน และปฏิ บั ติ ร าชการอื่ น ที่ ก ฎหมายก าหนด เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน
สรุปผลการดาเนินงานประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดสุรินทร์
ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจได้รับทราบและมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสานักงาน
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ตลอดจนเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาสั ง คม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจโดยทั่วไป

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ก

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

สารบัญ................................................................................................................................................ก
โครงสร้างองค์กร…………………………………………………….……………………….......…….………….……...…….ข
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร..................................................................................................................ค
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม.......................................๑
และความมั่นคงของมนุษย์
สถานการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์........................................................................................๒๔
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชน...........................................................2๕
สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์....................................................................................................๓๗
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ.......................................................................๓๘
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุรินทร์..........................................................................๔๖
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..........................................4๗
สถานการณ์คนพิการจังหวัดสุรินทร์...................................................................................................๕๒
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...............................๕๓
สถานการณ์สตรีจังหวัดสุรินทร์...........................................................................................................๗๐
สรุปผลการดาเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)..............................๗๑
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ…………….………………..........…๗๒
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจจังหวัดสุรินทร์...............................................................................๘๙
สรุปผลการดาเนินงานด้านเงินสงเคราะห์ทุกประเภท........................................................................๙๔
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์….....๑๐๑
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์……………………๑๐๗
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…………...……..๑๑๐
สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจทุนการศึกษา...........................................................................…..๑๑๒

ข

ค

ผลกำรดำเนินงำน

หน้ า | ๑

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

๑

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
และจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
สุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้าง
รายได้ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปูองกันปัญหาการค้า
มนุษย์ และการถูกล่อลวง (การฝึกอาชีพอบรมหลักสูตรระยะสั้น ๑๐ วัน)
จานวน ๒ รุ่น
การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๓๐,๐๐๐

๒

๓

๙๐,๐๐๐

๒๒,๓๗๕

๔

การคุ้มครองให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

-

๕

การตรวจสถานประกอบการและสถานบริการเพื่อปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ)
โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน (ครัวกลาง พม.) บูรณาการร่วมกับโครงการ
เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจาปี
๒๕๖๓ และโครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด -19
ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงาน ทีม พม.จังหวัดสุรินทร์
ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (ONE HOME)

-

๖

๗
๘
๙

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สนง.พมจ.สุรินทร์

๓๒,๕๐๐

๔,๒๐๐
1๕,๙๘๕.๗๗

หน้ า | ๒

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๒
๒. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี๒๕๖๓
กลุ่ ม เปู า หมาย (ประเภท/จ านวน) : หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ภ าครั ฐ และเอกชน อพม. แกนน าสภาเด็ ก
และเยาวชน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 100 คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมเอมอรแกรนด์ A สวนปุารีสอร์ต อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : เกิดแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจาปี ๒๕๖๓
และจานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาการดาเนินงานด้านการ
ปูองกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้า ประเวณีของจังหวัดได้
๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถกาหนดทิศทางการดาเนินงานด้านการปูองกัน และปราบปราม
การค้ามนุษย์และการค้าประเวณีได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
๓. เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนกิจกรรม/แผนงาน/โครงการฯ
ในการดาเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีในจังหวัดได้เพิ่มมากขึ้นตาม
สภาพปัญหาและสถานการณ์นอกจากงบประมาณปกติ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิม่ ทางเลือกในการสร้างรายได้
ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง
(การฝึกอาชีพอบรมหลักสูตรระยะสั้น ๑๐ วัน) รุ่นที่ ๑
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้มีทางเลือก หน้ า | ๓
ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. นาผลผลิตจาการฝึกอาชีพประกอบอาหาร ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
๓. เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจถึ ง สถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น รวมทั้ ง สร้ า งความตระหนั ก รู้ ถึ ง
ภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อลดการเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู้กระบวนการค้ามนุษย์
๔. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ให้เข้ากับการดาเนิน
ชีวิตของกลุ่มเปูาหมาย
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : อพม. 17 อาเภอ
สถานที่จัด : ลานหน้าสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 4๕,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ๑. สารวจ วิเคราะห์ความต้องการการด้านอาชีพของกลุ่มเปูาหมายความต้องการ
ของตลาดและคัดเลือกพื้นที่สาหรับการฝึกอบรม
๒. ดาเนินการจัดทาแผนการฝึกอบรมอาชีพหลักสู ตรระยะสั้น ตามความเหมาะสม และความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่
๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้ถึง
ภัยอันตราย รูปแบบของการค้ามนุษย์ และวิธีการปูองกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงการแจ้ง
เหตุ และขอความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบ/ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว
๔. ให้ ความรู้ และแนวทางการใช้ชี วิต ตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิ จพอเพี ยง” โดยการยกตัว อย่ าง/
การจาลองให้ภาพในการใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
๕. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจผู้ เข้ารับการอบรมฯ ที่สอดคล้องกับรูปแบบของการอบรม รวมถึงสรุป
ติดตาม และประเมินผลที่ได้จากการดาเนินการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๑๐ วัน
๖. รายงานผลการดาเนินการ รวมทั้ งภาพถ่ายการอบรม และจัด ทาข้ อมูลท าเนีย บผู้เข้ าร่วมการอบรมฯ
ให้กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทราบ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
๑. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพในท้องถิ่นและภูมิลาเนาของตนเอง รวมทั้งมีรายได้
เสริมเพื่อการครองชีพ และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
๒. นาผลผลิตจาการฝึกอาชีพประกอบอาหาร ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
๓. ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการถูกล่อลวง
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังลดปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและแรงงาน และการเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์ และสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเฝูาระวังปัญหาการค้ามนุษย์

๔. ผู้เข้ารับการอบรมฯ เกิดการเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ต้นแบบการดาเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
หน้ า | ๔

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิม่ ทางเลือกในการสร้างรายได้
ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง
(การฝึกอาชีพอบรมหลักสูตรระยะสั้น ๑๐ วัน) รุ่นที่ ๒
หน้ า | ๕
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้มีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. นาผลผลิตจาการฝึกอาชีพประกอบอาหาร ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
๓. เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจถึ ง สถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น รวมทั้ ง สร้ า ง
ความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อ ลดการเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู้กระบวนการ
ค้ามนุษย์
๔. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้
ให้เข้ากับการดาเนินชีวิตของกลุ่มเปูาหมาย
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : อพม 17 อาเภอ
สถานที่จัด : โรงพยาบาลกาบเชิง ตาบลกาบเชิง อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๔๕,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ๑. สารวจ วิเคราะห์ความต้องการการด้านอาชีพของกลุ่มเปูาหมาย ความต้องการ
ของตลาดและคัดเลือกพื้นที่สาหรับการฝึกอบรม
๒. ดาเนินการจัดทาแผนการฝึ กอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามความเหมาะสม และความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่
๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้ถึง
ภัยอันตราย รูปแบบของการค้ามนุษย์ และวิธีการปูองกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงการแจ้ง
เหตุ และขอความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบ/ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว
๔. ให้ความรู้ และแนวทางการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการยกตัวอย่าง/
การจาลองให้ภาพในการใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
๕. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่สอดคล้องกับรูปแบบของการอบรม รวมถึงสรุป
ติดตาม และประเมินผลที่ได้จากการดาเนินการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๑๐ วัน
๖. รายงานผลการดาเนินการ รวมทั้งภาพถ่ายการอบรม และจัดทาข้อมูลทาเนียบผู้เข้าร่ วมการอบรมฯให้กอง
ต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทราบ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
๑. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพในท้องถิ่นและภูมิลาเนาของตนเอง รวมทั้งมีรายได้
เสริมเพื่อการครองชีพ และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
๒. นาผลผลิตจาการฝึกอาชีพประกอบอาหาร ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
๓. ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการถูกล่อลวงใน
รูป แบบต่ า งๆ ทั้ ง ยั งลดปั ญ หาการเคลื่ อ นย้ า ยถิ่น ฐานและแรงงาน และการเสี่ ยงต่ อ การถู ก ล่อ ลวงให้ เ ข้ า สู่
กระบวนการค้ามนุษย์ และสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเฝูาระวังปัญหาการค้ามนุษย์

๔. ผู้เข้ารับการอบรมฯ เกิดการเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ต้นแบบการดาเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
หน้ า | ๖

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๒
หน้ า | ๗
๒. เพื่อสรุปผลการดาเนินงานการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะอนุกรรมการฯ ๒๒ คน
สถานที่จัด : ห้องจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางสุรินทร์
งบประมาณ : ๒๒,๓๗๕ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : เห็นชอบแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จัง หวัดสุรินทร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การคุ้มครองให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์
หน้ า | ๘

วัตถุประสงค์ : คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน ๑ คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมสานักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : - บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
๑. จั ด พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม พ.ร.บ.ปู อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละพนั ก งานสอบสวน
คัดแยกผู้เสียหายและคุ้มครองผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์
๒. ดาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทาผิดฐานค้ามนุษย์
๓. บ าบั ด และฟื้ น ฟู ท างร่ า งกายและจิ ต ใจ การศึ ก ษา การฝึ ก อาชี พ และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และเยียวยาค่าเสียหายจาก
การถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

โครงการการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์ : คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : เด็กและเยาวชน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน ๗ คน
หน้ า | ๙
สถานที่จัด : ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : - บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
๑. จัด พนั กงานเจ้า หน้ าที่ ตาม พ.ร.บ.ปูอ งกั นและปราบปรามการค้ามนุษ ย์แ ละพนัก งานสอบสวน
คัดแยกผู้เสียหายและคุ้มครองผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์
๒. ดาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทาผิดฐานค้ามนุษย์
๓. บาบัดและฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การศึกษา การฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

การตรวจสถานประกอบการและสถานบริการเพื่อปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(จัดระเบียบสังคมแบบบูรณการ)
หน้ า | ๑๐ วั ต ถุ ป ระสงค์ : ตรวจสถานประกอบการ /โรงงาน/โรงแรม/สถาน-บริ ก าร เพื่ อ ปู อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : สถานประกอบการ สถานบริการในพื้นที่อาเภอเมืองสุรินทร์
สถานที่จัด : สถานประกอบการ สถานบริการในพื้นที่อาเภอเมืองสุรินทร์
งบประมาณ : - บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ๑. บูรณาการร่วมชุดปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับ
จังหวัด ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานประกอบการ สถานบริการ และจุดเสี่ยง เพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ จานวน ๕ ครั้ง
๒. ร่วมกับชุดปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับอาเภอ
ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งออกตรวจสถานประกอบการ สถานบริ ก าร และจุ ด เสี่ ย งในพื้ น ที่ อ าเภอ
เพื่อปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการสถานบริการ และสถานประกอบการ ได้รับทราบถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เพื่อปูองกันการกระทาความผิด และกระตุ้นเตือนมิให้มีการกระทาผิดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการ
ปัญหาอุปสรรค : -

โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน (ครัวกลาง พม.) บูรณาการร่วมกับ
โครงการเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจาปี ๒๕๖๓
และโครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
กิจกรรม : ครัวกลาง พม. แจกอาหารแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 หน้ า | ๑๑
วัตถุประสงค์ : เพื่อมอบอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ประชาชนผู้มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสุ รินทร์ และญาติผู้ปุวย
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ รวมจานวน ๑,๐๕๐ คน
สถานที่จัด : บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๓๒,๕00 บาท (งบ CSR จากการเคหะแห่งชาติ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)
ผลการด าเนิ นงาน/ผลผลิ ต : ส านั กงานพั ฒนาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษย์ จั ง หวัด สุริ น ทร์ ร่ วมกั บ
ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ และกองก าลั ง สุ ร นารี ร่ ว มบู ร ณาการจั ด ท าโครงการ
พม. เราไม่ทิ้งกัน (ครัวกลาง พม.) โครงการเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมั ครไทย ประจาปี
๒๕๖๓ และโครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด แจกข้าวกล่องพร้อมน้าดื่มให้แก่ประชาชน จานวน ๑,๐๕๐ ชุด ให้กับ
ประชาชน ๑,๐๕๐ คน โดยนารถครัวสนามของทหารมาประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน และเจ้าหน้าที่
รพ. สุรินทร์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ประชาชนผู้มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ และญาติผู้ปุวย และ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับแจกข้าวกล่องเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤติของการแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งประชาชนที่มารับบริการต่างมีความพึงพอใจต่อโครงการ

การตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ 256๓
หน้ า | ๑๒ วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สร. และทีม One Home พม.สุรินทร์
สถานที่จัด : หน่วยงานทีม One Home พม.สุรินทร์
ผลการดาเนิ นงาน/ผลผลิ ต : ตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญ หา อุปสรรค และการประเมิ นความคุ้มค่ า
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : หน่วยรับตรวจสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน

การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานทีม พม.จังหวัดสุรินทร์
ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานของทุกส่วนราชการในสังกัด พม. ในระดับจังหวัดสุรินทร์ หน้ า | ๑๓
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพ และปฏิบัติงานไปสู่เปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบูรณาการนโยบายของส่วนราชการในสัง กัด พม. ในจัง หวัด และแบ่ง ปันทรัพยากร
ในการบริหารงานให้เกิดการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุภารกิจของกระทรวง
๓. เพื่อกาหนดกรอบแนวทาง วิธีการ กระบวนการ บทบาท ภารกิจ การขับเคลื่อนทีม พม.จังหวัด
ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ตามบริบทของพื้นที่/จังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพ
๔. เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ให้ มี ก ารบู ร ณาการการด าเนิ น งานในทุ ก มิ ติ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับ จัง หวัด และภาคีเครือข่า ย
เพื่ อเอื้อ อ านวยต่ อการขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานที ม พม.จั งหวัด ภายใต้แนวคิ ดบ้ านเดียวกั น (One Home)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานที ม พม.จั ง หวั ด ภายใต้ แ นวคิ ด บ้ า นเดี ย วกั น
(One Home)
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) :
1. คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานทีม พม.จัง หวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน
(One Home) จานวน 18 คน
2. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๒๐ คน/ครั้ง
๓. จานวนครั้งในการจัดประชุม : ๔ ครั้ง
สถานที่จัด : ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๔,๒๐๐.- บาท(สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (เบี้ยประชุมฯ 84,900 บาท , อาหารว่างฯ 3,325 บาท
เอกสาร)

ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
1. มีแผนบูรณาการ/แผนการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษ ย์ ในระดับพื้นที่ จังหวัด สุรินทร์ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (One Plan ทีม One Home
จังหวัดสุรินทร์)
๒. การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 )
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
๓. การแต่งตั้งทีมงาน ONE HOME จังหวัด เพื่อรับผิดชอบการบริหารราชการในภาวะวิกฤติ
๔. การดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19
ที่ประสบความเดือดร้อ น โดยผู้ที่จะได้ รับการเยียวยาต้องเป็นประชาชนกลุ่ มเปูาหมายตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินอุดหนุนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกฉิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น

๕. การจัดตั้งศูนย์ของจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง และคนตกงานไร้บ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID – 19 โดยประสานการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม เพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเปูาหมายดังกล่าวในจังหวัด
๖. การจัดทาแผนการจัดตั้งครัวกลางหรือดาเนินการร่วมกับชุมชน และจัดการส่ง-มอบอาหารปลอดภัย
หน้ า | ๑๔
เครื่องอุปโภค บริโภค โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรทรัพยากร ช่วยเหลือให้
ผู้ขาดแคลนได้รับประโยชน์ตรงตามความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง
๗. การจัดทาแผนการช่วยเหลือตามมาตรการช่ว ยเหลือเร่ง ด่วนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ทีม พม.จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) มีการประชุม
ร่วมกันเป็นประจาและต่อเนื่อง รวมถึงแบ่งปันสถานการณื/ข้อมูล เพื่อให้ทีมได้รับรู้ รับทราบสถานการณ์อย่าง
เป็นปัจจุบัน อันจะเอื้อต่อการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทิภาพ รวมถึงต้องมีการประสานงาน ติดต่อสื่อสารอย่าง
สม่าเสมอ และจัดทารายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจ เป็นไปอย่าง
ราบรื่น ชัดเจน
การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานทีม พม.จังหวัดสุรนิ ทร์ ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานทีม พม.จังหวัดสุรนิ ทร์ ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน
(One Home) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

หน้ า | ๑๕

การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานทีม พม.จังหวัดสุรนิ ทร์ ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ในวันพุธที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

หน้ า | ๑๖

การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานทีม พม.จังหวัดสุรนิ ทร์ ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One
Home) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ.สร.
วัตถุประสงค์ : - จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ.สร.
หน้ า | ๑๗
- จัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด
- ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณ ธรรมด้ า นความพอเพี ย ง มี ค วามเอื้ อ อาทร รั ก เอาใจใส่ ต่ อ กั น
มีความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์ด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สร. จานวน 35 คน
งบประมาณ : 1๕,๙๘๕.๗๗ บาท (ยอด ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓)
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
๑. ขออนุมัติ พมจ.สุรินทร์ดาเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ.สร.
2. จัดทาข้อบังคับกองทุนฯ โดยกาหนดขอบเขตการจัดสวัสดิการ ดังนี้
2.1 บุ ค ลากร สนง.พมจ.สร. มี ส่ ว นร่ ว มโดยการฝากเงิ น สั จ จะวั น ละบาท เดื อ นละ
30 บาท สมทบกองทุน
2.2 บุคลากร สนง.พมจ.สร. มีสิทธิได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียม 7 เรื่อง
1) สวัสดิการวันเกิดรวมกันแต่ละเดือน เป็นเค้กวันเกิดครั้งละ ๕๐๐ บาท
2) สวัสดิการการคลอดบุตร เป็นเงินหรือสิ่งของ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
3) สวัสดิการเจ็บปุวย พ่อ/แม่/คู่สมรส/บุตร ครั้งละ ๕๐๐ บาท
4) สวัสดิการงานบวช/งานแต่ง เป็นเงินหรือสิ่งของ จานวน ๑,๐๐๐ บาท
5) สวัสดิการการเสียชีวิต พ่อ/แม่/คู่สมรส/บุตร จานวน 1,000 บาท
6) สวัสดิการลาออก/เกษียณอายุ/โยกย้าย เป็นเงินหรือสิ่งของ จานวน ๑,๐๐๐ บาท
7) สวัสดิ การทุนการศึ กษาบุตรข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ที่ เรีย นดีปี ละ 3 ทุ น
(1,000 บาท 1 ทุน/500 บาท 2 ทุน
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
๑ . เป็ น แหล่ ง ทรั พ ยาก ร ช่ อ ง ทาง หนึ่ ง ใน ก าร จั ด สวั สดิ ก า ร แบบเอื้ อ อ าทร ซึ่ ง กั น และ กั น
ของบุคลากรใน สนง. พมจ. สุรินทร์
2. มีระบบการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับปัญหาและของบุคลากร
3. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมด้านความพอเพียง มีความเอื้ออาทร และบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการฝากเงินสัจจะวันละบาทแล้วนาเงินนั้นมาจัดสวัสดิการเพื่อเป็นความรักเอาใจใส่ต่อกันมีความสามัคคี
ปรองดองช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์ด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน

วันเกิดนางสาวกฤตยา บุญทวี : เจ้าหน้าทีก่ องทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
หน้ า | ๑๘

วันเกิดนางสาวสุพรรณรัตน์ ลับโกษา : นักพัฒนาการเด็ก

วันเกิดนางวนิดา รุ่งเรือง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชานาญงาน
หน้ า | ๑๙

วันเกิดนางสาวทองทิพย์ ภูสีมา : นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

ร่วมแสดงความยินดีกบั งานแต่งนางสาวรมย์ณลิน พิลาภ : นักพัฒนาสังคมปฏิบัตกิ าร
หน้ า | ๒๐

แสดงความยินดีกบั ผอ.จิรภา มุง่ มา ได้รบั ตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
ที่ สนง.พมจ.ยโสธร

ยินดีต้อนรับนางวริศรา พวงพันธ์ รับตาแหน่งนักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
หน้ า | ๒๑

แสดงความยินดีกบั นายสงวน สุธรรม รับตาแหน่ง พมจ. สกลนคร

แสดงความยินดีนางจิรภา มุง่ มา
ไปรับตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ ที่ สนง.พมจ.ยโสธร
หน้ า | ๒๒

แสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ นางวนิดา รุ่งเรือง

เยี่ยมเยียนให้กาลังใจผูป้ ุวย : นางทิพยรัตน์ สุขขัง (ครูฝกึ อาชีพสงเคราะห์ชนั้ ๓)

หน้ า | ๒๓

เยี่ยมเยียนให้กาลังใจผูป้ ุวย : นายชาลี อ่อนนิม่

เยี่ยมเยียนให้กาลังใจผูป้ ุวย : ลูกชายนางวิภา ธรรมเจริญ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)

ที่มา : สานักงาน
สถิติแห่งชาติ

หน้ า | ๒๔

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

๑

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
-การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุรินทร์

๕๐,๐๐๐

๒

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจาปี ๒๕๖๓
-การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุรินทร์
จานวน ๒ ครั้ง

๖๘,๒๒๕

๓

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
-สนับสนุนสื่อพัฒนาการเด็กและอาหารเสริม (นม) แก่สถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน
-โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการล้อมรั้วปูองกันภัย ห่วงใยเด็กปฐมวัย
ใส่ใจครอบครัว
-การประชุมชี้แจงแนวทาง/มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 ให้แก่ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่ จ.สุรินทร์
-การตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 จานวน ๒ ครั้ง
-การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด
สุรินทร์

๑๒๐,๐๐๐
๓๑,๖๘๐
-

๓๐,๖๐๐

๔

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๒๘๘,๐๐๐

๕

การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจาจังหวัด
สุรินทร์ จานวน ๒ ครั้ง

๒๖,๒๐๐

หน้ า | ๒๕

หน้ า | ๒๖

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทางานคุ้มครองเด็กระดับตาบล
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะกรรมการฯ จานวน 29 คน จัดประชุม 1 ครั้ง/ปี
สถานที่จัด : ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 50,000 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ท าผลการด าเนิ น งานด้ า นเด็ ก และเยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. (ร่าง) คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
คุ้มครองเด็กระดับตาบล
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : 1. จังหวัดสุรินทร์ มีผลการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑๐
ยุทธศาสตร์ ๑๖ กลยุทธ์
๒. จังหวัดสุรินทร์ มีการขับเคลื่อนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตาบล

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรณีคาขอรายบุคคล หน้ า | ๒๗
2. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะอนุกรรมการฯ 10 คน จัดประชุม ๒ ครั้ง
สถานที่จดั : ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๖๘,๒๒๕ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : อนุมัติให้การสงเคราะห์แ ละคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ ก และครอบครัว ในกรณี
คาขอเป็นรายบุคคล จานวน จานวน ๑๖ ราย (เด็ก ๔๓ คน) เป็นเงิน ๑๔๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ /ผลลั พ ธ์ : เด็ ก และครอบครั ว ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จ านวน ๑๖ ราย (เด็ ก ๔๓ คน)
ในจานวนนี้ มีเด็ก ๑ รายที่ได้รับการช่วยเหลือค่าตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์สถานะความสัมพันธ์
พ่อ-ลูก กับบิดาที่มีสัญชาติไทย เพื่อเพิ่มรายการบิดาและสถานะทางทะเบียนราษฎร

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
หน้ า | ๒๘ วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรณีคาขอรายบุคคล

กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะอนุกรรมการฯ 10 คน จัดประชุม ๒ ครั้ง
สถานที่จดั : ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : การประชุม จานวน 10,670.-(หนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : คณะอนุกรรมการฯ มีมติอนุมัติให้ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและ
ครอบครัว จานวน 8 ครอบครัว (จานวนเด็ก 23 ราย) รวมเป็นเงิน จานวน 132,500.-(หนึ่งแสนสามหมื่น
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เรื่อง หลักเกณฑ์
การกาหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2550
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : เด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือ ตามสภาพปัญหา เป็นค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสาหรับเด็ก ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเด็กในกรณีที่มีปัญ หา
ความเดือดร้อนของครอบครัวได้กระทบหรือเกี่ยวเนื่องกับสวัสดิภาพของเด็กโดยตรง เช่น ให้เงินเป็นทุนประกอบ
อาชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มุ้ง ผ้าห่มนอน นมสาหรับเลี้ยงดูเด็ก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
กิจกรรม : สนับสนุนสือ่ พัฒนาการเด็กและอาหารเสริมนม
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ได้รับอนุญาต
จานวน ๑๐ แห่ง
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ได้รับอนุญาต จานวน ๑๐ แห่ง
สถานที่จัด : สวนปุารีสอร์ท อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : สนับสนุนสื่อพัฒนาการเด็ก และอาหารเสริมให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
จานวน ๑๐ แห่ง
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : เด็กปฐมวัยที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ทาให้มีพัฒนาการที่ดีตามช่วงวัย

หน้ า | ๒๙

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
กิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการล้อมรั้วปูองกันภัย ห่วงใยเด็กปฐมวัย ใส่ใจวันแห่งครอบครัว
หน้ า | ๓๐ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจใน

การดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และมีทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อพัฒนาการตามช่วงวัย
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ครูพี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยง
เด็กเอกชน ๔๐ คน
สถานที่จัด : ห้องกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๓๑,๖๘๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กมีความรู้ และทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ครู ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยนาความรู้และทักษะจากการอบรมไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
กิจกรรม : ประชุมชี้แจงแนวทาง/มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ให้แก่ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพืน้ ที่จงั หวัดสุรินทร์
หน้ า | ๓๑

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อ ชี้แจงแนวทาง/มาตรการปูองกั นการแพร่ ระบาดของโรคไวรั สโคโรนา2019ให้แ ก่
ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กปฐมวัยที่เข้ารั บบริการของสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน ก่อนเปิดให้บริการ
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชนที่อยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง รวมจานวน ๒๕ คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จานวน
๑๐ แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่อยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง จานวน ๒ แห่ง ได้เข้าร่วมประชุม
รับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และตกลง
ร่วมกันในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของ
กระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
๑. ผู้ ประกอบการ/ผู้บริ หารสถานรับ เลี้ยงเด็ก เอกชน และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่อ ยู่ระหว่า ง
ยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สามารถนาแนวทางการปฏิบัติทางตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกระทรวง
สาธารณสุข ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย
๒. เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลเพื่อการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคได้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
กิจกรรม : การตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพืน้ ที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อม
เปิดให้บริการตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๑
หน้ า | ๓๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ก่อน
เปิดให้บริการ โดยยึดตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ จานวน ๑๐ แห่ง
สถานที่จัด : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ จานวน ๑๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จานวน
๑๐ แห่ง มีความตื่นตัวและเตรียมการการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 ตามแนวทางของมาตรการผ่อนปรนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของ
กระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
1. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สามารถนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย
2. เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลเพื่อการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนปรน
เพื่ อ เตรี ยมความพร้อ มในการเปิ ดสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวั ย ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
กิจกรรม : การตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพืน้ ที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อม
เปิดให้บริการตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๒
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่เปิดให้บริการ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตาม หน้ า | ๓๓
มาตรการผ่อนปรนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่อให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มเป้าหมาย (ประเภท/จานวน) : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ จานวน ๑๐ แห่ง
สถานที่จัด : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ จานวน ๑๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จานวน
๑๐ แห่ง มีความตื่นตัวและเตรียมการการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ตามแนวทางของมาตรการผ่อนปรนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกระทรวง
สาธารณสุข
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
1. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สามารถนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย
2. เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลเพื่อการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนปรน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
กิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์
หน้ า | ๓๔ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ

ระดับจังหวัด
๒. สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรในการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับจังหวัด
๓. เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในระดับจังหวัด
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะอนุกรรมการ จานวน ๒๐ คน
วัน เดือน ปี /สถานที่จัด : วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 30,600 บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย
(นาร่อง) สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการให้เด็กรับประทานอาหารเช้า
มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : 1. เกิดการบูรณาการงานด้านเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. มีคาสั่งและแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด
3. มีข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กปฐมวัยเพื่อสามารถกาหนดแผนงานดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ

โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้ า | ๓๕
๒.เพื่อเป็นการคุ้มครองและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานเด็กแรกเกิด
สถานที่จัด : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : งบจ้างบุคลากรบันทึกข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ 2 คน เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ตรวจสอบเอกสาร และลงระบบตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมจานวน ๑๘,๙๑๒ ราย
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
1. ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิและสามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีพัฒนาการสมวัย
2. แบ่งเบาภาระสาหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ว่างงานและไม่มีรายได้ที่แน่นอน
ปัญหาอุปสรรค : 1. ผู้ลงทะเบียนบางรายยังไม่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ทาให้ไม่ได้รับเงินต่อเนื่อง
2. ผู้ลงทะเบียนบางรายบัญชีปิด / และระงับ / ทาให้ไม่ได้รับเงินตามรอบเดือนอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ตรวจสอบบัญชีธนาคารตามที่ยื่น
4. ระบบของส่วนกลางไม่เสถียรทาให้การลงข้อมูลดาเนินการไม่ทันและมีเอกสารรอลงระบบ
เป็นจานวนมาก
สถิติผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( ๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)
เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน ๒๕๖๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๓
กันยายน ๒๕๖๓
รวมจานวน

จานวนผู้ลงทะเบียน

จานวนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน

๑,๒๙๐
๑,๒๑๕
๑,๐๘๓
๑,๗๑๓
๑,๑๘๖
๑,๑๗๖
๑,๑๐๔
๒,๗๘๑
๓,๖๒๗
๑,๖๕๖
๑,๑๕๕
๙๒๖
๑๘,๙๑๒

๑,๒๘๐
๑,๒๑๑
๑,๐๘๐
๑,๖๙๗
๑,๑๖๑
๑,๑๔๗
๑,๐๗๘
๒,๗๓๐
๓,๔๑๓
๑,๒๖๘
๓๐๗
๒๗
๑๖,๓๙๙

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจาจังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้
หน้ า | ๓๖ กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจาจังหวัดสุรินทร์
จานวน ๑๐ คน
วัน เดือน ปี /สถานที่จัด : วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 26,200 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดประชุมตามคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจา
จังหวัดสุรินทร์ จานวน ๒ ครั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญ ธรรม จานวน
๓5 ครอบครัว ขอรับเด็ก จานวน ๓๗ คน จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้

ที่มา :
ข้อมูลจาก
กรมการ
ปกครอง
กระทรวงม
หาดไทย ณ
วันที่ ๓๑
ธันวาคม
๒๕๖๒

หน้ า | ๓๗

หน้ า | ๓๘

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

๑

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางานและการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) (กิจกรรมสานพลังผู้สูงวัย ใส่ใจทาดี
ประจาปี ๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางานและการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย+
อพม.สุรินทร์ จิตอาสาทาหน้ากากอนามัยปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) ทาเอง ใช้เอง เผื่อชุมชน)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการดาเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

๓๙,๕๓๐

๔

โครงการประชุมทบทวนโรงเรียนผู้สูงอายุและธนาคารเวลาของประเทศ
ไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กิจกรรมฝึกอาชีพทาไข่เค็ม)

๑๙,๒๔๔

๕

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กิจกรรมปั่น เยี่ยมยามถามไถ่ มอบ
ของขวัญเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผู้สูงอายุ)

๔๑,๐๕๐

๖

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับ
ผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๙๖๗,๕๐๐

๗

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ

๔๐,๐๐๐

๒

๓

๓๑,๙๗๐

๖๑,๐๐๐

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)
(กิจกรรม สานพลังผู้สูงวัย ใส่ใจทาความดี ประจาปี ๒๕๖๓)
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัย และทุกคนทุกวัยเห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ร่วมสืบสานคุณค่าที่ดีงามของสังคม
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ชมรมผู้สูงอายุ/เครือข่ายผู้สูงอายุ ในพื้นที่เปูาหมาย 2 แห่ง ๆละ ๕๐ คน
สถานที่จัด : รุ่นที่ ๑ ทต. บุแกรง อาเภอจอมพระ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๕๐ คน
รุ่นที่ ๒ อบต. หนองบัวบาน อาเภอรัตนบุรี วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
งบประมาณ : ๓๙,๕๓๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ดาเนินกิจกรรมให้พื้นที่ที่ดาเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ และพื้นที่ดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ๑.ผู้สูงอายุไ ด้แสดงศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้สัง คม
มีความพึงพอใจในกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และร่วมสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
๒.เกิดเครือข่ายในการพัฒนาสังคมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้ า | ๓๙

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง
(Active Ageing) (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย+อพม.สุรินทร์ จิตอาสาทาหน้ากากอนามัยปูองกัน
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ทาเอง ใช้เอง เผื่อชุมชน)
หน้ า | ๔๐ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป สามารถทาหนเกากอนามัย
ใช้เอง ให้ครอบครัว และเผื่อแผ่ชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไ ด้ถ่ายทอดภูมิปัญ ญาด้านศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยให้กับ
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ให้รู้จักการทาหน้ากากอนามัย
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้สูงอายุ อพม. จานวน ๕๐ คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมเทศบาลตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๓๑,๙๗๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลสนม เครือข่ายในพื้นที่ตาบลสนม และ
ประชาชนทั่วไป ให้สามารถทาหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้องและถูกหลักอนามัย และปลอดภัย
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
๑. ผู้สูงอายุสมารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้เองอย่างถูกต้อง และถูกหลักอนามัย
๒. เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด- 19 ) ในระดับพื้นที่
๓. ผู้สูงอายุสามารถเย็บหน้ากากอนามัยได้ และสามารถถ่ายทอดให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปได้

โครงการเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
และโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง เสริมอาชีพผู้สูง อายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หน้ า | ๔๑
๒.เพื่ อ ส่ง เสริ มให้ ศพอส. และโรงเรี ย นผู้ สูง อายุ มี ก ารขับ เคลื่ อ นกิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อย่างเป็นระบบ
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : เครือข่ายผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่จาก อปท.ที่เป็นพื้นที่ ศพอส. และโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จานวน ๑๐๐ คน
สถานที่จัด : ห้องเอมอร A สวนปุารีสอร์ท ตาบลเฉนียง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๖๑,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : การบรรยาย แบ่งกลุ่มระดมสมอง ในการจัดทาแผนปฏิบัติการการดาเนินงาน
ศพอส. และโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
๑. พื้นที่ดาเนินงาน ศพอส . และโรงเรียนผู้สูงอายุมีแผนปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๖๔
๒. พื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง เสริมอาชีพผู้สูง อายุ/โรงเรียนผู้สูง อายุมีการดาเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ

โครงการประชุมทบทวนโรงเรียนผู้สูงอายุและธนาคารเวลาของประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(กิจกรรม ฝึกอาชีพทาไข่เค็ม)
หน้ า | ๔๒

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
๒. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี ข องผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ สามารถปรั บ ตั ว
และดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบักได จานวน ๕๐ คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก
งบประมาณ : ๑๙,๒๔๔ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูง อายุ พื้นที่ ศพอส. เครือข่ายในพื้นที่
อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) และประชาชนทั่วไปให้ มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ๑. ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
๒. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ส ามารถด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้สูงอายุได้อย่างสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(กิจกรรมปั่น เยี่ยม ยาม ถาม ไถ่ มอบของขวัญเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผู้สูงอายุ)
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวผู้สูงอายุ
๒. เพื่อ ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น ชีวิ ต ของผู้ สู ง อายุ แ ละการดู แ ลสุข ภาพผู้ สู ง อายุ ไ ด้อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
หน้ า | ๔๓
และปลอดภัย
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ๕ พื้นที่ๆ ละ ๕๐ คน
สถานที่จัด : รุ่นที่ ๑. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก
รุ่นที่ ๒ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมน อาเภอปราสาท
รุ่นที่ ๓ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตาเบา อาเภอปราสาท
รุ่นที่ ๔ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสนม อาเภอสนม
รุ่นที่ ๕ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสะเดา อาเภอบัวเชด
งบประมาณ : ๔๑,๐๕๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูง อายุ พื้นที่ ศพอส. เครือข่ายในพื้นที่
อาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คม (อพม.) และประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ
และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ๑. ผู้สูงอายุและครอบครัวมีขวัญกาลังใจ เพื่อดาเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุข
๒. ผู้สูงอายุความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์ : เพื่อพิ จารณาคาขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อ ยู่อาศัยสาหรับ ผู้สูง อายุ ที่องค์กรปกครอง

หน้ า | ๔๔ ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ ได้ขอรับการช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ

กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก จานวน ๔๓ คน/ครัวเรือน
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๙๖๗,๕๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ขออนุมัติให้การช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับความช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ โดย
ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย จานวน ๔๓ ครัวเรือนๆ ละ
๒๒,๕๐๐ บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตอย่างปลอดภัย

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุใ ห้มี
ศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้ หน้ า | ๔๕
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้สูง อายุ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป สัญชาติไ ทยในพื้นที่จัง หวั ดสุรินทร์ และ
องค์กร/ชมรม ที่ดาเนินการด้านผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
สถานที่จัด : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท (งบบริหารจัดการกองทุน)
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
1. ส่ง เสริม ชมรม องค์ก รผู้สูง อายุ และภาคีเ ครือ ข่า ยในการพัฒ นาความเข้ม แข็ง และ
สนับสนุนให้มี ส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูง อายุ
2. ส่งเสริมการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี
3. การคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามความจาเป็นขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์ความรู้และระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุ นกิจกรรมขององค์กรที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับ การส่ง เสริมสนับสนุ น
ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
ปี ง บประมาณ 2563 มี ช มรมผู้ สู ง อายุ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ผู้ สู ง อายุ จ านวน
4 โครงการ ได้รับการอนุมัติแล้ว 1 โครงการ ได้รับการสนับสนุน เป็นเงิน 42,880.-บาท
เงิ น กู้ ยื ม ทุ น ประกอบอาชี พ มี ผู้ ยื่ น กู้ จ านวน 153 ราย ผ่ า นคณะกรรมการกลั่ น กรองแล้ ว
31 ราย อยู่ ร ะหว่ า งการอนุ มั ติ จ ากคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น อยู่ ร ะหว่ า งการน าข้ อ มู ล เข้ า ระบบ
จานวน 122 ราย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพการทาดอกไม้จันทน์ของผู้สูงอายุเทศบาลตาบลสนม
ที่ได้รับงบอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ปีงบฯ ๒๕๖๓

หน้ า | ๔๖

ลาดับ
๑

๒
๓

๔

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสารวจสถานการณ์
ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-สารวจสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็ง
-สารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวตามคานิยามของ สค.
โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด
สุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการล้อมรั้วปูองกันภัย ห่วงใยเด็กปฐมวัย ใส่ใจ
วันแห่งครอบครัว
กิจกรรม : มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น และ
บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
งานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการปูองกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท)

๓๐,๒๕๐
๙๔,๖๐๐
๒๙,๖๙๐
๑๕,๐๐๐

-

หน้ า | ๔๗

หน้ า | ๔๘

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖3
2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรม
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวต่อไป
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : เด็ก สตรี ภาครัฐภาคเอกชน 200 คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๓๐,๒๕๐ บาท (สารวจสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็ง) , ๙๔,๖๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว : สารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวตามคานิยามของ สค.)
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : 1. ชี้แจงการสารวจและการบันทึกข้อมูล และแจ้งให้พื้นที่ ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลสถานการณ์ความความเข้มแข็งของครอบครัวตามแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว
2. จัดจ้างผลิตแบบประเมินสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว
3. จัดจ้างพื้นที่ดาเนินการสารวจข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว
4. ด าเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สถานการณ์ ค วามเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว
เข้าสู่ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งทางเว็บไซต์ http://stat.thaifamily.in.th
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
1. ได้ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว
2. สมาชิ ก ในครอบครั ว เกิ ด การตระหนั ก ในการท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ
เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. ได้ วั ด ความเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว ในต าบลเปู า หมายเพื่ อ แสดงถึ ง
สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานครอบครัวในระดับจังหวัด
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะอนุกรรมการส่ง เสริมและพัฒนาครอบครัวจัง หวัดสุรินทร์ และ
หน้ า | ๔๙
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวนทั้งสิ้น ๒๕ คน
สถานที่จัด : ณ ห้องศรีณรงค์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๒๘,๖๙๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิ ต : จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจัง หวัดสุรินทร์
เพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓ และพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้าน
การพัฒนาครอบครัว ประจาปี ๒๕๖๓
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
๒๕๖๓ และการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจาปี ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๓ มีครอบครัวที่ผ่านคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นจังหวัดสุรินทร์
จานวน ๕ ครอบครัว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงคะแนนการคัดเลือก ดังนี้
๑.๑ ครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จานวน ๓ ครอบครัว ดังนี้
๑) ครอบครัว นายวิเชียร สัตตธารา บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตาบลเมืองลีง อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
๒) ครอบครัว นางอาไพรัตน์ สายแสงจันทร์ บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ ๒ บ้านสระ ตาบลกันตวจระมวล อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๓) ครอบครัว นางสาวขวัญนัชชา ลาภจิตร บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ ๑๓ ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๑.๒ ครอบครัวที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จานวน ๒ ครอบครัว ดังนี้
๑) ครอบครัว นายบุญจันทร์ สิงห์ภูงา บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑ ตาบลกระเบื้อง อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
๒) ครอบครัว นางสุกานดา แก้วฝุายนอก บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ บ้านเกาะ ตาบลแจนแวน อาเภอ ศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์
๒.บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจาปี ๒๕๖๓ ได้แก่ นายบวร โสพิลา บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ ๕ ตาบล
แจนแวน อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนา
ครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการล้อมรั้วปูองกันภัย ห่วงใยเด็กปฐมวัย ใส่ใจวันแห่งครอบครัว
กิจกรรม : มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว
จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
หน้ า | ๕๐ วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยแก่ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง บุคคล

ในครอบครัวของเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจัง หวัดสุรินทร์ และมีพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง บุคคลในครอบครั วของเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชนจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔๐ คน
สถานที่จัด : ห้องกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการ
พัฒนาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ๑. มอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น ประจาปี ๒๕๖๓
๑.๑ ครอบครัวที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จานวน ๓ ครอบครัว ดังนี้
๑) ครอบครัว นายวิเชียร สัตตธารา บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตาบลเมืองลีง อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
๒) ครอบครัว นางอาไพรัตน์ สายแสงจันทร์ บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ ๒ บ้านสระ ตาบลกันตวจระมวล อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๓) ครอบครัว นางสาวขวัญนัชชา ลาภจิตร บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ ๑๓ ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๑.๒ ครอบครัวที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จานวน ๒ ครอบครัว ดังนี้
๑) ครอบครัว นายบุญจันทร์ สิงห์ภูงา บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑ ตาบลกระเบื้อง อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
๒) ครอบครัว นางสุกานดา แก้วฝุายนอก บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ บ้านเกาะ ตาบลแจนแวน อาเภอ ศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์
๒.มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจาปี ๒๕๖๓
ได้แก่ นายบวร โสพิลา บ้านเลขที่ ๙๙ หมู๕่ ตาบลแจนแวน อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

งานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการปูองกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ รั บ ค าร้ อ ง และประสานความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ถู ก กระท าความรุ น แรงในครอบครั ว
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
หน้ า | ๕๑
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : - บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : รับคาร้อง และประสานความช่วยเหลือผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จานวน ๑๗ ราย พบว่า มีผู้ถูกกระทาความรุนแรง จานวน ๑๘ ราย (ชาย ๔ ราย , หญิง ๑๔ ราย) ส่วนผู้กระทา
ความรุนแรง มีจานวน ๑๗ ราย (ชาย ๑๑ ราย , หญิง ๖ ราย)
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการ
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ทาให้สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ที่มา : ศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัด
สุรินทร์

หน้ า | ๕๒

หน้ า | ๕๓

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๑

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓

๒

โครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔

๓

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
๑๖๑,๑๗๓
๒๕๖๓
โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดสุรินทร์
๑๗๗,๗๐๐
ประจาปี ๒๕๖๓
โครงการจังหวัดสุรินทร์ห่วงใย ใส่ใจคนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัด ๒,๕๙๘,๘๗๐
สุรินทร์
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ ประจาปีงบประมาณ
๗๒๐,๐๐๐
๒๕๖๓
โครงการสนับสนุนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (รถสามล้อมือโยก) สาหรับคน ๒๕๙,๐๐๐
พิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการสนับสนุนการจัดบริหารล่ามภาษามือจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑๐๑,๙๘๐

โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคน ๓๐๐,๐๐๐
พิการ ประจาปี ๒๕๖๓
โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
๑,๘๑๘,๘๐๐
สนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ๕,๐๐๐,๐๐๐
พิการ
โครงการทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
๑๐๐,๐๐๐
พิการจังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน)
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
กิจกรรม : ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๕๗๐,๐๐๐

หน้ า | ๕๔

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม
๒. เพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคม
อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป
๓. เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและ
คนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม
๔.เพื่อ เสริ มสร้างเจตคติเชิ ง สร้างสรรค์ข องคนพิการ ครอบครัวคนพิ การ และสัง คมที่ มีต่ อ
คนพิการและความพิการซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้าน
คนพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ เ กี่ ยวข้ อง องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รคนพิ การ ภาคประชาสัง คม และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จานวน 800 คน
สถานที่จัด : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 300,000 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- การให้บริการตามเต็นท์ของหน่วยงานต่างๆ บูทนิทรรศการวิชาการ บูทการส่งเสริมอาชีพ
อิสระของคนพิการ
- การแสดงของโรงเรียนต่างๆ
- การแสดงวงดนตรี
- การแข่ ง ขั น กี ฬ าอนุ ช นของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ได้ แ ก่ ฟุ ต ซอล
วอลเล่ย์บอล และ เปตอง ณ ลานกีฬา
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิ ธี เป็นสักขีพยานในพิธีมอบที่ราช
พัสดุ (เช่า) และอาคารศาลาพักชราแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติใ นวาระทรงครองราชย์สมบัติครบรอบ 60 ปี
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ให้กับ มูลนิธิช่วยคนปัญ ญาอ่อนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีมอบใบอนุญาต/เกียรติบัตร ดังนี้
1.มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จานวน 16 แห่ง
2.มอบปูายบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการดาเนินการโดย
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ในปี 2563 จานวน 12 หลัง
3.มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ ปี 2562 จานวน 5 ราย
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาค
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป รวมถึงได้แสดงศักยภาพ และได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคม
อย่างเสมอภาคกับบุคลทั่วไป

หน้ า | ๕๕

โครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560 – 2564
หน้ า | ๕๖

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ( ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562 )
2. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
สุรินทร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คนพิการ เครือข่ายองค์กรคนพิการ และผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการของ
อปท. รวมจานวน ๑๐๙ คน
สถานที่จัด : โรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑๐๑,๙๘๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิ ก ารจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 (ผลการด าเนิ น งานปี ง บประมาณ 2562)
และแผนปฏิบัติการประจาปี2563
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : จังหวัดสุรินทร์ได้แนวทางและข้อเสนอแนะจากการติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และได้แผนปฏิบัติการประจาปีง บประมาณ
2563 ซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติและใช้ประโยชน์ได้จริง

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นาของสตรี
ในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีพิการให้มีประสิทธิภาพ
หน้ า | ๕๗
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : สตรีพิการ และเครือข่ายสตรีพิการ อพม. ผู้ช่วยคนพิการ
รวมจานวน ๒๑๓ คน
สถานที่จัด : ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑๖๑,๑๗๓ บาท
ผลการด าเนิ น งาน/ผลผลิ ต : - อภิ ป รายเรื่ อ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ค นพิ ก าร และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ผ ล
ต่อสิทธิประโยชน์คนพิการตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
- การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ “คนพิการก็เป็นนางงามได้”
- การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากรหญิงมืออาชีพ จานวน 5 กลุ่ม
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : แกนนาสตรีพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และความเชื่อมั่นให้ผู้นาสตรีพิการที่มี
ความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงคนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ
หน้ า | ๕๘ และสามารถเตรี ยมความพร้ อ มรั บ มือกับสถานการณ์ภัยพิ บัติไ ด้อย่างถู กต้องตามแต่ละประเภทความพิ การ
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เครือข่ายองค์กรคนพิการ อพม. ผู้ช่วยคนพิการ
จานวน ๓๐๐ คน
สถานที่จัด : ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑๗๗,๗๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดอบมรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในด้านต่างๆ ได้แก่ แผนการจัดการภัย
พิบัติสาหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ และแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในชุมชน การเตรียมความพร้อมคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ และแบ่ง กลุ่ม
ระดมความคิดแผนการจัดการและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในชุมชนโดยคนพิการมีส่วนร่วม จานวน ๕ กลุ่ม
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงคนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและ
สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องตามแต่ละประเภทความพิการ อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจังหวัดสุรินทร์ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดการศึกษาทบทวนกฎหมาย ระเบียบและแนวทางการออกเอกสารรับรองความพิการ
และการออกบัตรประจาตัวคนพิการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ดาเนินงานด้านคนพิการในจังหวัดสุรินทร์
หน้ า | ๕๙
2. เพื่ออบรมผู้ที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจตามกรอบแนวทางที่โครงการกาหนด ยกเลิกบัตรประจาตัวคนพิการที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ความพิการตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่
2) พ.ศ.2555
3. เพื่อจัดทาแผนการจัดสวัสดิการสั งคมสาหรับคนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมระดับ
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ ในลักษณะแผน 3 ปี (2563-2565) และใช้เป็น ฐานข้อ มูลประกอบการพิ จารณา
ให้ความช่วยเหลือตามกรอบภารกิจของกระทรวง พม.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปูาหมายให้ดีขึ้น
4. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการสัง เคราะห์เป็นรายงานสถานการณ์ทางสัง คมด้านคน
พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 ซึ่ง สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางการ
ส่ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารและกลุ่ ม เปู า หมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและสภา พปั ญ หาและ
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) :
สถานที่จัด : ๑๗ อาเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๒,๕๙๘,๘๗๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนงานเพื่อพัฒนาระบบ
การออกบัตรประจาตัวคนพิการและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการพัฒนาระบบการออกบัตร
ประจาตัวคนพิการ จังหวัดสุรินทร์
กิ จ กรรมที่ 2 การอบรมผู้ น าท้ อ งที่ แ ละ อบรม อพม.ระดั บ หมู่ บ้ า น จ านวน
17 รุ่น/อาเภอ รวม 6,426 คน
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบทะเบียน อพม.จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นปัจจุบัน
กิจกรรมที่ 4 : การประชาคมระดับพื้นที่เพื่อสแกนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง
และผู้ประสบปัญหาทางสังคมระดับหมู่บ้าน จานวน 2,128 หมู่บ้าน โดยบูรณาการประเด็นและภารกิจตาม
กิจกรรมที่ 2 กับที่ทาการปกครองจังหวัดสุรินทร์ อาเภอ ท้องที่ ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพการดาเนินการหลัก
กิจกรรมที่ 5 : การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน : จานวน 2,128 หมู่บ้าน
ผ่านกระบวนงานของอาเภอ
กิจกรรมที่ 6 : จัดทารายงานผลสถานการณ์ทางสังคมด้านคนพิการและผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2563 รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์/ระดับชาติ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อประกอบการวางแนวทางในการ
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพในปีต่อไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดและสอดคล้อง
กับ ปัญ หาและความต้อ งการของคนพิก าร ครอบครัว รวมถึ ง ผู้ ประสบปัญ หาทางสั ง คมในจัง หวั ดสุ ริน ทร์ :
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมที่ 7 : การเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และการให้
คาแนะนาปรึกษาเพื่อการเข้าถึงสิทธิประโยขน์ของคนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจของ
กระทรวง พม. โดยการผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์และการจัดรายการวิทยุสัปดาห์ละ 1 วันทุกวันพุธของสัปดาห์
หน้ า | ๖๐ โดย ศป.อพม.และ สนง.พมจ.สร.ร่วมจัดรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
1. ได้ ศึก ษาทบทวนกฎหมาย ระเบี ยบและแนวทางการออกเอกสารรับ รองความพิก าร
และการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ รวมถึง สิทธิป ระโยชน์ของคนพิ การของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้ องโดยตรง
กับการดาเนินงานด้านคนพิการในจังหวัดสุรินทร์
2. ได้ผู้ที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อปฏิ บัติภารกิจตาม
กรอบแนวทางที่โครงการกาหนด ยกเลิกบัตรประจาตัวคนพิการที่ไ ม่เข้าหลักเกณฑ์ความพิการตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2555

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาคาขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ ได้ขอรับการช่วยเหลือให้กับคนพิการ
หน้ า | ๖๑
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คนพิการที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก จานวน ๓๖ คน/ครัวเรือน
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๗๒๐,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ตั้งคณะทางานดาเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิ การจังหวัด
สุรินทร์ ประชุมพิจารณาคาขอ รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยบริการในเขตพื้นที่เสนอเข้ามา
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือให้มี คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น มีสภาพ
แวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับความพิการ

โครงการสนับสนุนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (รถสามล้อมือโยก) สาหรับคนพิการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความช่วยเหลือกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ประเภทรถสามล้อมือโยก ให้แ ก่

หน้ า | ๖๒ คนพิการทางกาย/การเคลื่อนไหว

กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คนพิการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จานวน ๓๗ คน
สถานที่จัด : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๒๕๙,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : มอบกายอุปกรณ์ประเภทรถสามล้อมือโยก ให้แก่คนพิการทางกาย/การเคลื่อนไหว
จานวน ๓๗ คน/คัน
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : คนพิการได้รับการช่วยเหลือ กายอุปกรณ์ ทาให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีขนึ้ สามารถใช้กายอุปกรณ์ในการดารงชีวิตประจาวัน ใช้ในการประกอบอาชีพได้

โครงการสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖3
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ อย่าง
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
หน้ า | ๖๓
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง เพื่อโอกาสการทางาน สร้างอาชีพ และการสร้างความ
มั่นคงในชีวิตของนักเรียน นักศึกษาพิการทางการได้ยิน
๓. เพื่อให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิผู้ช่วยคนพิการ
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย จานวน ๓๐๐ คน/ปี
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : 1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เสนอโครงการ
สนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจาปี 2563 ภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนา
พัฒนาคุณ ภาพชีวิต คนพิ การประจาจั งหวั ด โดยเสนอให้ คณะอนุก รรมการส่ง เสริม และ พัฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
คนพิการประจาจังหวัดสุรินทร์ พิจารณาอนุมัติโครงการฯ เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ
ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าบริหารจัดการระบบบริการล่ามภาษามือ ซึ่ง เป็นหน่วยบริการ
ในพื้นที่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมทั้ง
เป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วม ให้จ่ายตามที่
ปฏิบัติงานจริง อัตราชั่วโมงละหกร้อยบาท ให้เบิกจ่ ายได้ไม่เกินสองคนต่อชั่วโมง ไม่เกินหกชั่วโมงต่อวัน และ
ในกรณี ที่ประชุมกลุ่มย่อยให้จ่ายตามที่ปฏิบัติงานจริง อัตราชั่วโมงละหกร้อยบาท โดยให้เบิกจ่ายได้กลุ่มละไม่
เกินหนึ่งคน
1.2 ค่าตอบแทนการให้บริการล่ามภาษามือ การใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุ ข
การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ หรือการร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็น
พยานในชั้ น พนั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายอื่ น งานทะเบี ย นและบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ตามกฎหมาย การจัดทานิติกรรมสัญ ญาและขออนุมัติหรืออนุญ าตต่างๆ
การขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย การให้ปากคาต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับ
ข้อพิพาทต่าง ๆ การขอรับบริการสาธารณะอื่น เพื่อสนองตอบความจาเป็นพื้นฐานของคนพิการ และบุคคล
ในครอบครัว ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของคนพิการให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราไม่ต่ากว่าชั่วโมงละ สามร้อยบาท
และไม่ เ กิ น ชั่ ว โมงละ ห้ า ร้ อ ยบาทโดยตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านล่ า มภาษามื อ และหลั ก ฐานการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนล่ามภาษามื อ จากแบบ ลม 03 – ลม 06 เพื่ อใช้เ ป็นหลั กฐานการตั้ง เบิ กจ่ายค่าตอบแทน
การให้ บริ การ ล่า มภาษามื อ การนั บระยะเวลาเพื่อค านวณค่า ตอบแทนในแต่ ละครั้ง ให้ นับ ตั้ง แต่ เวลาเริ่ ม
ปฏิบัติงานจริงจนถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เมื่อรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วมีเศษของชั่วโมง หากมีเศษ
ของชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดทิ้ง
2. เมื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจัง หวัด อนุมัติโครงการแล้ว
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดทารายงานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัด และส่งให้กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิ การ

3. เมื่อจังหวัดได้รับเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือแล้ว ให้ดาเนินการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ล่ามภาษามือที่ปฏิบัติหน้าจัดบริการล่ามภาษามือ โดยตรวจสอบการ ปฏิบัติงานภาษามือ
หน้ า | ๖๔ และหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนล่ามภาษามือ จากแบบ ลม 03 – ลม 06 เอกสาร หลักฐานทางการเงิน
ใบสาคัญ รับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 และการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไป
ปฏิ บั ติ ง าน ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และอั ต ราค่ า ตอบแทนการให้ บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต คนพิก ารแห่ ง ชาติ ว่ าด้ วยบริ การล่ ามภาษามือ พ.ศ.2561
หากกรอบวงเงินจัดสรรไม่เพียงพอให้มีหนังสือ ถึง พก. เพื่อขอกรอบวงเงินเพิ่มเติม และจะต้องได้รับการอนุมัติ
ให้เพิ่มกรอบเงินก่อนจึงจะพิจารณาโครงการได้ (ภายในปีงบประมาณ 2563)
4. จังหวัดตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบ ลม 03 – ลม 06 เอกสารหลักฐาน ทางการเงิน
ใบสาคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 และเก็บเอกสารหลักฐานไว้ให้ สตง. หรือตรวจสอบ
ภายในตรวจตามระเบียบราชการ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ๑. คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจัง หวัดสุริ นทร์ สามารถเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการ บริการล่ามภาษามือได้อย่างทั่วถึง
๒. คนพิ ก ารทางการได้ ยิ น หรื อ สื่ อ ความหมายจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ สามารถพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองและลดปัญหาอุปสรรคในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
๓. คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจัง หวัดสุรินทร์ ได้รั บการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิตามโครงการ

โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ
ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพโดยการลดการพึ่ ง พิ ง ระบบสถาบั น
หน้ า | ๖๕
และสถานสงเคราะห์
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการในชุมชนของตนเองได้
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายของชุมชน
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : อาสาสมัครพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และที่มี
ความสมัครใจ สนใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จานวน ๓๐๐ คน เจ้าหน้าที่ วิทยากร
และ ผู้สังเกตการณ์ จานวน ๒๐ คน รวม จานวน ๓๒๐ คน
สถานที่จัด : ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 300,000 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ๑. คัดเลือกและประสานงานพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมเชี่ยวชาญด้านคนพิการ โดยคุณสมบัติของ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ คือ
-คั ด เลื อ กจากอาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (อพม.) ในชุ ม ชนที่ มี
ความสนใจ และตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนพิการ
-สามารถอ่านออก-เขียนได้
-สามารถปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
๒.การจั ดการอบรม อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิ การ เพื่อให้เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องคนพิ การ
การบริการคนพิการของกระทรวงฯ และหน่ วยงานอื่นๆ และเพื่อให้เกิดทักษะในการให้บริการช่วยเหลือ ดูแล
ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนพิการ รวมทั้ง มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการและครอบครัว และมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยดาเนินการอบรมแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 มุ่งเน้นฝึกอบรม อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน บทบาทภารกิจและกระบวนการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ และการคัดกรองคนพิการเบื้องต้น
ประเด็นที่ 2 โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการอบรมความรู้ เทคนิ ค และทักษะการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนา
ในแต่ละประเภทความพิการ โดยเฉพาะคนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวตาม
สภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการในชุมชน ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถของคนพิการ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคนพิการที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
๓. สนับสนุนการดาเนินงานของ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่อให้ดาเนินงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู และ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ ใน 11 กิจกรรมหลัก และงานอื่นๆ ที่ส่ง เสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยใช้
งบประมาณสนั บสนุ น ศูน ย์ บริ ก ารคนพิก ารระดั บจั ง หวัด โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก ของ อพมก. 11 ภารกิ จ ได้ แ ก่
1. การค้นหาคนพิการในชุมชน 2. การจดทะเบียนคนพิการ 3. ประสานงานกับคนพิการ/ครอบครัว/เพื่อค้นหา
ปัญหาและความต้องการ 4. การจัดทาแผนบุคคล 5. การฝึกทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตอิสระของคนพิการ
6. การส่งเสริมการเข้าถึงระบบหลัก ประกันสุขภาพ 7. การส่งเสริมให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือ
ความพิการ 8. ประสานส่งต่อเพื่อให้เด็กพิการได้เตรียมความพร้อมเข้าระบบโรงเรียน 9. การกระตุ้นให้เกิดการ

รวมกลุ่มในชุมชน 10. การฝึกทักษะอาชีพสาหรับคนพิการ และ 11. การพิทักษ์สิทธิคนพิการในชุ มชน และ
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ( ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ )
4. การประชุมทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานของ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (Case Review
หน้ า | ๖๖ Conferences- CRC) เป็นการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของ อพม.เชี่ยวชาญ
ด้านคนพิการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมแก้ไขปัญหา และวางแผนการช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการรายบุคคล โดยเป็นการประชุมร่วมของ พมจ. อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ และหน่วยงานเครือข่ายที่
ดาเนินงานด้านคนพิการ ที่ดาเนินการประชุมเป็นประจาทุกเดือน
5. การติดตามและนิเทศการดาเนินงานของส่วนกลาง เพื่อให้คาแนะนาปรึกษาการดาเนินงานโครงการ
และเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
6. การรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
การดาเนินงานของ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
1. คนพิการในพื้น ที่เปูาหมายที่ห่างไกลได้รับการพัฒ นาฟื้นฟูสมรรถภาพ
อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการและจาเป็น
2. อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ได้รับความรู้และทักษะในการพัฒนา และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อสามารถจัดบริการและพัฒนาคนพิการในชุมชนได้ด้วยตนเองต่อไป

โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่ อ จั ด บริ ก ารผู้ ช่ ว ยคนพิ ก ารให้ กั บ คนพิ ก ารได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ โดยการลด
การพึ่งพิงระบบสถาบัน และสถานสงเคราะห์
หน้ า | ๖๗
๒. เพื่ อ สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารเฉพาะบุ ค คลในด้ า นการดู แ ล ฟื้ น ฟู ศั ก ยภาพ
ในการประกอบกิจวัตรประจาวันที่สาคัญในการดารงชีวิตของคนพิการตามแนวคิดการดารงชีวิตอิสระ
๓.เพื่อให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิผู้ช่วยคนพิการ
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : 70 คน
สถานที่จัด : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑,๘๑๘,๘๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : 1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ดาเนิน การ
เสนอโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารประจ าจั ง หวั ด จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร โดยเสนอให้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาอนุมัติโครงการฯ เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนให้
ผู้ช่วยคนพิการ ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าดาเนินการจัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานผู้ช่วย
คนพิการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 256๒ – กันยายน 256๓ ดังนี้
1) ค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยคนพิการที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการให้สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน ได้รับค่าตอบแทนในอัตรารายชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง หรือไม่เกิน
เดือนละ 180 ชั่วโมงโดยตรวจสอบการปฏิบัติง านจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ชวยคนพิการ เพื่อเป็น
หลักฐานการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยคนพิการ
2) ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติง าน ใน 3 กรณี คือ 1. การเบิกค่าใช้จ่ายเงิน
ชดเชยค่าน้ามันเชื้อเพลิงโดยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเกณฑ์ เกณฑ์ค่าใช้จ่าย 2 บาท x ระยะทางไป-กลับ หรือ
2. ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่าน้ามันเชื้อเพลิงโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเกณฑ์ค่าใช้จ่าย 4 บาท x ระยะทางไป-กลับ หรือ
3. ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยการเบิกค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายเบิกค่าโดยสารเท่าที่จ่ายจริงตามเขตพื้นที่
วันละไม่เกิน 100 บาท (ทั้งนี้ไม่เกินเดือนละ 3, 000 บาท)
3) ค่าดาเนินการจัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานผู้ช่วยคนพิการ หรือค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการ
2. เมื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดสุรินทร์ อนุมัติ
โครงการแล้ ว ส านัก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จั ด ท ารายงานการประชุ ม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวั ดสุรินทร์ และส่ง ให้กองกองทุนและ
ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ดาเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓ โดยดาเนินการ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะทางานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน
๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดบริการผู้ช่วย
คนพิการ และพิจารณาการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการรายใหม่ให้คนพิการที่ยื่นคาขอมีผู้ช่วยคนพิการ
ครั้งที่ ๒ ดาเนินการเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการดาเนินกิจกรรมการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ
หน้ า | ๖๘ ประจาปี ๒๕๖๓ และพิจารณาการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๔
ต่อครอบครัว มีอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้ที่มั่นคง
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
๑. คนพิการจังหวัดสุรินทร์ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
บริการผู้ช่วยคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๒. คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและลดปัญหาอุปสรรคในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
๓. คนพิการได้รับความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลในด้านการดูแล ฟื้นฟูศักยภาพ
ในการประกอบกิจวัตรประจาวันที่สาคัญในการดารงชีวิตของคนพิการตามแนวคิดการดารงชีวิตอิสระ
๔. ผู้ช่วยคนพิการจัง หวัดสุรินทร์ได้พัฒนาทักษะ และศักยภาพของตนเอง
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้ รั บ ค่ า ตอบแทน ค่ า พาหนะเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็นประจาทุกเดือน

สนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วัต ถุ ประสงค์ : เพื่ อ ให้ค นพิก ารได้ รั บ ความรู้แ ละมีร ายได้ มี อาชี พ ที่เ หมาะสมแก่ ก ารด ารงชี วิ ตของผู้พิ ก าร
แต่ละประเภท
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : องค์กรคนพิการในจังหวัดสุรินทร์
หน้ า | ๖๙
สถานที่จัด : ภายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :จานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทั้งหมด 18 โครงการ อนุมัติ 17 โครงการ
ไม่อนุมัติ 1 โครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : คนพิการมีอาชีพที่มั่นคงและเหมาะสมต่อประเภทความพิการ คนพิการสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ปัญหาอุปสรรค : ชื่อโครงการ,วัตถุประสงค์,กิจกรรม,ผลที่คาดว่าจะได้รับไม่ชัดเจน
โครงการทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน)
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่ อ ทบทวนและติ ด ตามแผนการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
จังสุรินทร์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน)
๒. เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด มี ส่ ว นร่ ว มในการทบทวนและติ ด ตามแผน
การด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(รอบครึ่งแผน)
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : องค์กรคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดสุรินทร์
สถานที่จัด : ภายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จังหวัดสุรินทร์โดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
จัดทาและเสนอโครงการทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการจังหวัด
สุรินทร์ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน) ตามขั้นตอนการสนับสนุนโครงการของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๖ ขั้นตอน โดยใช้กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการของกองทุนส่ง เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดสุรินทร์พิจารณาอนุมัติโครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : จังหวัดสุรินทร์ไ ด้มีการทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน) ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะได้
เป็นกรอบและทิศทาง ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนฯ ต่อไป
ปัญหาอุปสรรค : -

หน้ า | ๗๐

หน้ า | ๗๑

หน้ า | ๗๒ ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
๕๘,๓๕๓

๑

โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด
สุรินทร์ (จานวน ๔ ครั้ง)

๒

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรืองค์กรภาคเอกชน
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖3

๑๐,๐๐๐

๓

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดสุรินทร์ (จานวน ๔ ครั้ง)

๙๒,๔๐๐

๔

การสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
๒๕๖๓ ให้แก่องค์กร จานวน ๗ องค์กร
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวต้นแบบผู้ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการปูองกันโรคโควิด-19 จังหวัดสุรินทร์
การติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดสุรินทร์
โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายและภาค
ประชาสังคม
กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และการขับเคลื่อนศูนย์
ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.)
จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุรินทร์

๓๖๐,๐๐๐

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ พ.ศ.
๒๕๕๗
กิจกรรม : การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓

๓๐,๖๐๐

๕
๖
๗

๘
๙

๒๖,๔๕๖
-

๘,๔๗๕
๑๓,๓๒๐

๗๘,๖๐๐
๓๖,๔๙๘

โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์
วัต ถุป ระสงค์ : 1. เพื่ อ พิ จารณาผลงานกองทุน สวั สดิ การชุ มชนเพื่อ ส่ง เข้า ประกวดรางวั ลองค์ กร/กอง ทุ น
สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ผู้ สรรค์ สร้ างความมั่ นคงของมนุษ ย์ ตามแนวคิ ด ของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ ว ย อึ้ ง ภากรณ์
“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหลังจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปี 2563
2. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์
3. เพื่ อพิ จารณากลั่ นกรองเอกสาร คุณ สมบัติ และโครงการสวัส ดิการชุ มชนที่เ สนอขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
4. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกองทุนเพื่อการจัดสวัสดิการ
ชุมชนตาบลกันตรวจระมวล
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 34 คน
วัน เดือน ปี /สถานที่จัด : 1. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดสุรินทร์
2. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
สุรินทร์
3. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
สุรินทร์
4. วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 58,353 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดประชุมตามคาสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด
สุรินทร์ จานวน 4 ครั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
1. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลองค์กร/กองทุน สวัสดิการ
ชุมชน ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต
ปฏิทินแห่งความหลังจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปี 2563 จานวน 8 องค์กร
2. คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์
3. คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเอกสาร คุณสมบัติ และโครงการสวัสดิการ
ชุมชนที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
4. คณะกรรมการฯ
มี ม ติ ม อบหมายการให้ ส ถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน)
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย นและให้ ร ายงาน
คณะกรรมการและจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

หน้ า | ๗๓

หน้ า | ๗๔

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 1/256๓ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
หน้ า | ๗๕

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรืองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖3
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพิจารณาการรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จานวน 9 องค์กร
หน้ า | ๗๖ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จานวน 1 แห่ง
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 34 คน
วั น เดื อ น ปี /สถานที่ จั ด :
วั น พุ ธ ที่ 1๙ สิ ง หาคม ๒๕๖3 ณ ห้ อ งประชุ ม จอมสุ ริ น ทร์ ชั้ น 2
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดประชุมตามคาสั่งคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรืองค์กรภาคเอกชน
เป็ น องค์ ก ร สาธ าร ณปร ะโยชน์ แ ละ รั บร อง อง ค์ ก ร ภาคปร ะชาชนเป็ น อ งค์ ก ร สวั สดิ ก าร ชุ ม ชน
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1 ครั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : 1. คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน จานวน 9 องค์กร ดังนี้
1. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลอู่โลก
2. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองเรือ
3. กองทุนสวัสดิการวันละบาทตาบลหนองบัวทอง
4. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์
5. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลตั้งใจ
6. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบุแกรง
7. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลกระเทียม
8. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองบัวบาน
9. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลพรมเทพ
2. คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จานวน 1 องค์กร ได้แก่
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตาบลสนม

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์ :
หน้ า | ๗๗
1. เพื่อกาหนดแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2563
2. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีงบประมาณ 2563
3.เพื่อพิจารณากาหนดกรอบในการจัดทาโครงการเชิงประเด็น/เชิงพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 18 คน
สถานที่จัด :
1. ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
2. ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
3. ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
4. ครั้งที่ 4/2563 ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 92,400 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
1. แผนการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2563
2. แผนงานปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์
ประจาปีงบประมาณ 2563
3. กรอบในการจัดทาโครงการเชิงประเด็น/เชิงพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : โครงการที่ได้รับการสนับสนุ น สามารถปูองกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม มีผล
ต่อ บุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คล ซึ่ ง อยู่ ในสภาวะยากล าบาก หรื อ จ าต้ องได้ รั บ การช่ ว ยเหลือ สมาชิ กขององค์ ก ร
สวัสดิการชุมชน เป็นโครงการด้านส่งเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การปูองกัน การแก้ไข และ
การบาบัดฟื้นฟู

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
หน้ า | ๗๘

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
หน้ า | ๗๙

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

การสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2563
ให้แก่องค์กร ๖ องค์กร
หน้ า | ๘๐ วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมในจังหวัด ให้มีการพัฒนา ปูองกัน บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอยู่
ในสภาวะยากลาบาก หรือจาต้องได้รับการช่วยเหลือ สมาชิกขององค์กรสวัสดิการชุมชน
2. เพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมที่จัดทาโครงการด้านส่งเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์ การ
คุ้มครอง การปูองกัน การแก้ไข และการบาบัดฟื้นฟู
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 6 องค์กร
สถานที่จัด : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 360,000 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : องค์กรที่ได้รับการสนับสนุน จานวน 7 องค์กร มาทาสัญญาและรับเงิน และ
สามารถดาเนินโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติ
ปัญหาอุปสรรค : -

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวต้นแบบผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการปูองกันโรคโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์ :
หน้ า | ๘๑
1. เพื่อจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวต้นแบบผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการปูองกันการ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จานวน 3 ครอบครัว
2. นาเสนอกระบวนการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเปูาหมายอื่นๆ
และจัดทาข้อเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อกระทรวง พม.
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : จานวน 3 ครอบครัว
สถานที่จัด : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 26,456 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ครอบครัวต้นแบบได้รับความรู้และสามารถประกอบอาชีพตามที่ฝึกอบรมได้สาเร็จ
และมีรายได้ ในการดารงชีพ

การติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์
หน้ า | ๘๒ วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตาม นิเทศโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ดาเนินโครงการตามสัญญา

กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : อนุกรรมการ/ข้าราชการ/พนักงานกองทุนฯ
งบประมาณ : - บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ได้ออกติดตามทั้ง ๔ องค์กร
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ได้รับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการ
ปัญหาอุปสรรค : บางองค์กรไม่สามารถดาเนินกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจาก มีข้อจากัดในเรื่องระยะเวลา

โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคม
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
(กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓
หน้ า | ๘๓
วัตถุประสงค์ : เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การขั บเคลื่ อ นงานอาสาสมั ค รและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ทุ ก ระดั บ
ในจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๓
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะกรรมการส่ง เสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ระดั บจัง หวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษ ย์และเจ้า หน้า ที่ ที่ เกี่ย วข้อ ง จ านวน
๒๕ คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๘,๔๗๕ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุรินทร์ (กอพม.จังหวัด) เพื่อพิจารณาคัดเลือก อพม. ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ และพิจารณาคัดเลือก
อพม. ดีเด่นพิเศษ ประจาปี ๒๕๖๓
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ๑. การคัดเลือก อพม. ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือก
ให้ นางลาวรรณ สุมามาลย์ บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ ๑๐ ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็น อพม.ดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖๓
๒. การคัดเลือก อพม. ดีเด่นพิเศษ ประจาปี ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือก
ให้ นางณัฐกาญ ศรี น้อย บ้า นเลขที่ ๑๔๔ หมู่ ๓ ต าบลโคกตะเคีย น อ าเภอกาบเชิ ง จั ง หวั ดสุ ริน ทร์ เป็ น
อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจาปี ๒๕๖๓

หน้ า | ๘๔

โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) และการขับเคลือ่ นศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ศปง.อพม.) จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนิน งานอาสาสมัครพัฒ นาสัง คมและความมั่ นคงของมนุษย์ และ
กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน ศูนย์ประสาน อพม. ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะกรรมการส่ง เสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ระดั บจัง หวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษ ย์และเจ้า หน้า ที่ ที่ เกี่ย วข้อ ง จ านวน
๒๕ คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑๓,๓๒๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนิน งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : อพม.ทราบ แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน ศูนย์ประสาน อพม. ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในปีง บประมาณ
๒๕๖๓

การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.)
จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ หน้ า | ๘๕
มนุษย์ (ศปง.อพม.) ให้เป็นตัวแทนหน่วยงานกระทรวง พม. ในการให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในพื้นที่
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจาอยู่ที่
ศปง.อพม.อาเภอและจังหวัด จานวน ๑๘ ศูนย์ๆละ ๔ คน รวมจานวน ๗๒ คน
สถานที่จัด : ที่ว่าการอาเภอทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์ (๑๗ แห่ง) และ สนง.พมจ.สุรินทร์
งบประมาณ : ๗๘,๖๐๐ บาท
ผลการดาเนิน งาน/ผลผลิต : อาสาสมัค รพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษ ย์ (อพม.) ปฏิบัติ หน้า ที่
ที่ ศปง.อพม.อาเภอ และจังหวัด ทุกวันพุธ โดยปฏิบัติหน้าที่ครั้งละ ๑-๔ คน
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ประชาชน/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดิ นทางไปติ ดต่ อประสานงานกั บหน่ วยงานสั ง กัด กระทรวง พม. เนื่อ งจากอยู่ใ นพื้ นที่ห่ างไกล และ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีบทบาททางสังคม และเป็นที่รู้จั กเพิ่มมากขึ้นใน
ฐานะผู้แทนของหน่วยงานกระทรวง พม.

สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระดับอาเภอและจังหวัดสุรินทร์ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ )
หน้ า | ๘๖

ชื่อศูนย์ประสานงาน
๑. ศปง. อาเภอชุมพลบุรี
๒. ศปง. สนง.พมจ.
สุรินทร์
๓. ศปง. อาเภอสาโรง
ทาบ
๔. ศปง. อาเภอศรีณรงค์
๕. ศปง. อาเภอปราสาท
๖. ศปง. อาเภอเมือง
สุรินทร์
๗. ศปง. อาเภอรัตนบุรี
๘. ศปง. อาเภอพนมดง
รัก
๙. ศปง. อาเภอลาดวน
๑๐. ศปง. อาเภอกาบเชิง
๑๑. ศปง. อาเภอสนม
๑๒. ศปง. อาเภอศีขรภูมิ
๑๓. ศปง. อาเภอสังขะ
๑๔. ศปง. อาเภอโนน
นารายณ์
๑๕. ศปง. อาเภอท่าตูม
๑๖. ศปง. อาเภอบัวเชด
๑๗. ศปง. อาเภอจอม
พระ
๑๘. ศปง. อาเภอเขวาสิน
รินทร์
รวม

จานวน
ผู้ที่มา
รับ
บริการ
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๙
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๑

๘
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๕
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๙

๘๐๑

๑๒๖

๙๓

๑๕๗

๑,๓๙ ๕๙๕
๘

เงินกู้ การทา เงินสง
คน บัตรคน เคราะ
ห์
พิการ พิการ

๙๐๓ ๑๑๓

โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด – 19) จังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หน้ า | ๘๗
2019 (โควิด – 19) จังหวัดสุรินทร์
๒. เพื่อจัดทาเวชภัณฑ์ปูองกัน คือ หน้ากากผ้า เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามภารกิจที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมาย เดือน
เมษายน ๒๕๖๓
กลุ่มเปู าหมาย (ประเภท/จานวน) : อาสาสมั ครพัฒนาสัง คมและความมั่น คงของมนุษย์ จัง หวัด สุรินทร์
เจ้าหน้าที่ จานวน ๕ รุ่นๆละ ๔ คน
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๓๖,๔๙๘ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : อบรมให้ความรู้ ดาเนินการด้านเวชภัณฑ์ปูองกัน (หน้ากากผ้า ) และส่งมอบให้
ส่วนราชการ/ประชาชน เพื่อใช้ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ ด – 19) จานวน
๒,๐๐๐ ชิ้น /คน ของศูนย์บริหารสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –
19) จังหวัดสุรินทร์
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : เป็นการเตรียมความพร้อมให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ และ อพม. มีทักษะในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ไว้ใช้เอง เพื่อปูองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) และโรคติดต่ออื่น ๆ จานวน ๒,๐๐๐ ชิ้น

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.25๕7
กิจกรรม : การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563
หน้ า | ๘๘ วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : คณะอนุกรรมการฯ จานวน 28 คน จัดประชุม 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
สถานที่จัด : ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๓0,๖00 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์
2. แผนการดาเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญ หาทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : 1. จังหวัดสุรินทร์ มีแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์
2. จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดาเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน้ า | ๘๙

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

๑

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว จ.สุรินทร์ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
(บูรณาการร่วมกับจังหวัดสุรินทร์)

-

๒

การประชุมตรวจติดตามศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
วุฒิสภา

๓,๗๐๐

๓

การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้
สัญชาติและผู้ไร้สถานะทางทะเบียนที่ยังคงไม่ได้รบั สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

๑๒,๔๐๐

หน้ า | ๙๐

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว จ.สุรินทร์
และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และเด็กในครอบครัวยากจน
๒. เพื่อมอบเงินให้กับผู้ได้รับบ้านธารน้าใจตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์
๓. เพื่อจัดกิจกรรม อพม.จิตอาสาทาความดี แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน
กระทรวง พม. ภายในนิทรรศการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ประชาชนในพื้นที่ จานวน 1๔ อาเภอ
สถานที่จัด : พื้นที่ 1๔ อาเภอ (งดจัดกิจกรรม ๓ เดือน เนื่องจาก ช่วงโรค Covid- 19 แพร่ระบาด)
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ๑. มอบเงินให้กับผู้ได้รับบ้านธารน้าใจตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้าน
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ จานวน ๙ หลัง หลังละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
๒. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จานวน ๗ อาเภอๆละ
๑๐ รายๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๓. มอบเงิ น สงเคราะห์ เ ด็ ก ในครอบครั ว ยากจน จ านวน ๒ อ าเภอๆละ
๒๐ รายๆละ ๑,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๔.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ พรบ. ต่างๆ และแนะนาหน่วยงานให้กับ
ราษฎร อพม.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน่วยงาน กระทรวง พม. และเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมอย่างน้อยพื้นที่ละ 2 ราย
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพ ด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และอพม.
ได้ร่วมกิจกรรม อพม.จิตอาสาทาความดี

การประชุมตรวจติดตามศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามสรุปผลการดาเนินงาน และติดตามงานด้านเด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและ หน้ า | ๙๑
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ และติดตามประเด็นเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เพื่อจัดสรรให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี ดาเนินโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ในวงเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงงบประมาณ โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) :
๑. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ จานวน ๓ คน
๒. ที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ จานวน ๖ คน
๓. คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส จานวน ๓ คน
๔. คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน จานวน ๓ คน
๕. เจ้าหน้าที่ (ฝุายเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ) จานวน ๒ คน
๖. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จานวน ๓๐ คน
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมสานักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ (วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
งบประมาณ : ๓,๗๐๐.- บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (เบี้ยประชุมฯ 84,900 บาท , อาหารว่างฯ 3,325
เอกสาร)

ผลการดาเนิ นงาน/ผลผลิต : สรุปผลการดาเนินงานและนาเสนอผลการดาเนินงานด้านสตรี และครอบครัว
ประจาปี ๒๕๖๒ และแผนการดาเนินงานด้านสตรี และครอบครัว ประจาปี ๒๕๖๓
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ติดตามประเด็นเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบั นครอบครัว เพื่อจัดสรรให้
กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี ดาเนินโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงงบประมาณโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

การประชุมตรวจติดตามศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
วันเสาร์ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสานักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
หน้ า | ๙๒

การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้สัญชาติและผู้ไร้สถานะ
ทางทะเบียนที่ยังคงไม่ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อประชุมหารือแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาชนกลุ่ ม น้อ ย กลุ่ม ชาติพัน ธ์ก ลุ่ม คนไร้สัญ ชาติ
และผู้ไ ร้สถานะทางทะเบียนที่ยังคงไม่ได้รับสวัสดิการขั้น พื้นฐาน
กลุ ่ม เป้า หมาย : คณะกรรมาธิก ารการสวัส ดิก ารสัง คม สภาผู้แ ทนราษฎร หน่ ว ยงานราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวนทั้งสิ้น ๘๐ คน
สถานที่จัด : ประชุมศรีณรงค์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓)
งบประมาณ : ๑๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เบิก จ่า ยจากงบประมาณสานัก งานพัฒ นา
สัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาชนกลุ่ม น้อ ย กลุ่ม ชาติพัน ธ์ก ลุ่ม
คนไร้สัญ ชาติ และผู้ไ ร้ส ถานะทางทะเบีย นที่ยัง คงไม่ไ ด้รับ สวัส ดิก ารขั้น พื้น ฐาน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๖๓ โดยจังหวัดสุรินทร์ ได้นาเสนอข้อมูลกลุ่มคนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร แนวทางการแก้ไ ขปัญหา
ดังกล่าว และผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมาธิการฯ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : คณะกรรมาธิก ารการสวัส ดิก ารสัง คม สภาผู้แ ทนราษฎร ได้รับ ทราบข้อ มูล
กลุ่มคนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร แนวทางการแก้ไขปัญหา และผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด
สุรินทร์

หน้ า | ๙๓

หน้ า | ๙๔

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง
โครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓
กิจกรรม : ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
กิจกรรม : การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน
โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลาบาก
ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ
ยากลาบาก
โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ประจาปี ๒๕๖๓
โครงการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลาเนาเดิม
ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : การช่วยเหลือค่ารถโดยสารประจาทางโดย
ประหยัด และค่าอาหารระหว่างเดินทาง กรณีผู้ร้องประสบ
ปัญหาไม่มีเงินกลับภูมิลาเนาเดิม

๒

๓

๔
๕

๖
๗

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(ราย)

๕๗๐,๐๐๐

๒๐๓

๑,๕๐๐,๐๐๐

๘๘๓

๒,๖๘๖,๐๐๐
๙๖๙,๐๐๐

๑,๕๖๒
๒๕

๖๘๘,๕๐๐

๒๔๗

๕๖๗,๕๐๐

๒๘๖

๑๖๐,๐๐๐

๕๔

๑๐,๕๐๐

๒๑

5

9

2 เขวาสินรินทร์

ชุมพลบุรี

ท่าตู ม

จอมพระ

ปราสาท

กาบเชิง

พนมดงรัก

รัต นบุรี

3

4

5

6

7

8

9

ศี ขรภูมิ

สังขะ

ศรีณรงค์

ลาดวน

บัวเชด

สาโรงทาบ

12

13

14

15

16

17

รวม

7

สนม

11

68

55

55

64

51

68

86

79

105

124

100

165

162

228

187

241

290

82

73

79

7

105

47

88

46

147

176

45

50

56

95

43

259

350

3

3

3

3

4

6

3

3

4

3

3

8

3

3

3

3

9

9,000

9,000

9,000

9,000

12,000

18,000

9,000

9,000

12,000

9,000

9,000

24,000

9,000

9,000

9,000

9,000

27,000

150

110

105

104

160

190

120

105

160

100

110

250

140

150

140

105

270

ราย

เงินสงเคราะห์
ผู้สงู อายุฯ

เงินสงเคราะห์
คนพิการ
เงินสงเคราะห์เด็ ก

300,000

220,000

210,000

209,000

320,000

380,000

240,000

210,000

320,000

200,000

220,000

500,000

280,000

300,000

280,000

210,000

540,000

14

12

16

10

15

16

12

12

15

10

10

18

12

12

12

10

21

35,000

30,000

40,000

25,000

37,500

40,000

30,000

30,000

37,500

25,000

25,000

45,000

30,000

30,000

30,000

25,000

52,500

10,000

8,000

12,000

6,000

12,000

14,000

8,000

6,000

12,000

6,000

8,000

18,000

10,000

10,000

10,000

6,000

20,000

70

50

50

50

75

96

60

50

75

50

50

115

65

70

65

50

135

140,000

100,000

100,000

100,000

150,000

192,000

120,000

100,000

150,000

100,000

100,000

230,000

130,000

140,000

130,000

100,000

270,000

88 176,000 1,176 2,352,000

5

4

6

3

6

7

4

3

6

3

4

9

5

5

5

3

10

ครอบ
เฉลีย่
เฉลีย่ รายละ
เฉลีย่ ราย
เฉลีย่ ราย ครัว
ราย
ราย
ครอบครั
ว
2,000
ละ 2,500
ละ 2,000 (เด็ ก
ละ
2,000
2 ราย)

เงินสงเคราะห์ผู้มี
รายได้ น้อย

159 2,128 1,748 67 201,000 2,469 4,939,000 227 567,500

10

6

5

5

12

15

5

10 โนนนารายณ์

12

4

6

18

9

10

21

อาเภอ

1 เมืองสุรนิ ทร์

ลาดั บ

จานวน
ราษฎร
ตาบล หมู่บ้าน
ตก
เฉลีย่ ราย
เกณฑ์ ราย
ละ 3,000
จปฐ.

เงินสงเคราะห์
ฉุกเฉิน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8,235,500

494,000

367,000

371,000

349,000

531,500

644,000

407,000

355,000

531,500

340,000

362,000

817,000

459,000

489,000

459,000

350,000

909,500

รวมเงิน
สงเคราะห์
(บาท)

แผนการบริหารจัดการเรื่องเงินสงเคราะห์อดุ หนุนของ ONE HOME สุรนิ ทร์ ประจาปีงบประมาณ 2563

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

34 680,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

บพด.สร.

พมจ.สร

พมจ.สร

บพด.สร.

พมจ.สร

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

ศคพ.สร

680,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

พมจ.สร

ศคพ.สร

พมจ.สร

ศคพ.สร

ศคพ.สร

พมจ.สร

ศคพ.สร

บพด.สร.

ศคพ.สร

40,000 นิค มฯปราสาท

40,000

40,000 นิค มฯปราสาท

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

รวมเงิน
ซ่อมบ้าน
คนพิการ
เฉลีย่ ราย
ราย
(บาท)
ละ 20,000

งบปรับสภาพ
บ้านสาหรับคน
พิการ

หน้ า | ๙๕

หน้ า | ๙๖

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
กิจกรรม : ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสงเคราะห์คนพิการ กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการครองชีพ
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : จานวน ๒0๓ ราย
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 5๗0,000 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ให้ช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และอยู่ในภาวะยากลาบาก
จานวน ๒0๓ ราย เป็นเงิน 5๗0,000 บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนด้าน
การครองชีพ
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จานวน ๘๘๓ รายครอบครัว
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ว่าด้วย การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ จานวน ๘๘๓ รายครอบครัว เป็นเงิน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุ ประสงค์ : ๑. เพื่อ ให้ การช่ วยเหลื อผู้ ประสบปั ญ หาทางสัง คมตามโครงการให้บ ริก ารสงเคราะห์ เด็ ก
ในครอบครัวยากจน ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ.๒๕๒๙ หน้ า | ๙๗
๒. เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตามความจาเป็นและเหมาะสมให้แก่
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยเลือกวิธีการ ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ยื่นคาร้องแต่ละราย
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : เด็กในครอบครัวยากจน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๒,๖๘๖,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : เด็กในครอบครัวยากจนได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน จานวน ๑,๕๖๒ คน
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : เด็กในครอบครัวยากจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน้ า | ๙๘ วัตถุป ระสงค์ : ๑. เพื่ อ ให้การช่ว ยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครั ว

อุปถัมภ์
๒. เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้อุปการะเด็กกาพร้า
บิดามารดาเด็กไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ ซึ่งมีฐานะยากจน
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่มีฐานะยากจน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๙๖๙,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : เด็กในครอบครัว อปถัมภ์ที่มีฐานะยากจน ได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน จานวน ๒๕ ครอบครัว (เด็ก ๒๙ คน) โดยได้รับเงินเป็นรายเดือนๆละ
๒,๐๐๐ บาท/เด็ก ๑ คน
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : เด็กที่อยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ ได้รับอุปการะเลี้ยงดู และได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
หน้ า | ๙๙
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน จานวน ๒๔๗ ราย
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๖๘๘,๕00 บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญ หาทางสัง คมกรณีฉุกเฉิน จานวน ๒๔๗ ครอบครัว
รวมเป็นเงิน ๖๘๘,๕00 บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ครอบครัวที่ประสบปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้สามารถฝุาฟันวิกฤติที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้

โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลาบาก ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุยากลาบาก
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลาบาก
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลาบาก จานวน ๒๘๖ ราย
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๕๖๗,๕๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลาบาก ตามประกาศกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการคุ้ ม ครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจาเป็นอย่างทั่วถึ ง
มาตรา ๑๑ (๘) (๙) (๑๐) จานวน ๒๘๖ ราย เป็นเงิน ๕๖๗,๕๐๐ บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลาบาก ได้รับการช่วยเหลือ ทาให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : เพื่อสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ทีม่ ีฐานะยากจน ศพละ
3,000.-บาท
หน้ า | ๑๐๐
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป สัญชาติไทย ฐานะยากจนตกเกณฑ์
ปจฐ./มีบัตรสวัสดิการรัฐ
สถานที่จัด : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑๖๐,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : ช่วยเหลือเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ จานวน
๕๔ ราย
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ทายาทของผู้สูง อายุที่ยากจนได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สู งอายุ ศพละ
3,000.-บาท ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจานวน 1๖0,000.-บาท ช่วยเหลือผู้ยื่น
คาขอไปเป็นจานวน 54 ราย
โครงการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลาเนาเดิม ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรม : การช่วยเหลือค่ารถโดยสารประจาทางโดยประหยัด และค่าอาหารระหว่างเดินทาง
กรณีผู้ร้องประสบปัญหาไม่มีเงินกลับภูมิลาเนาเดิม
วัตถุประสงค์ : ระเบียบให้การช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลาเนาเดิมตามระเบียบ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้กลับภูมิลาเนาเดิม พ.ศ. ๒๕๔๓
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ครอบครัวยากจน จานวน ๒๑ ราย
สถานที่จัด : จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ๑๐,5๐๐ บาท
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : เพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลาเนาเดิม
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากฯ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ผู้ประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลือ ทาให้ได้กลับภูมิลาเนาเดิมของตนเอง

หน้ า | ๑๐๑

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

๑

โครงการน้าพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖
จังหวัด ประจาปี ๒๕๖๓
(บูรณาการร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์)

๕๐,๐๐๐

๒

การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
๑) ประเภทแม่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
นางพงศ์ทิพย์ สมชอบ อายุ ๗๔ ปี มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ๓๒
ถนนหลักเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒) ประเภทแม่ผู้มีมีความมานะอดทน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
นางเพ็ญศรี ชัยงาม อายุ ๗๔ ปี มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ๙๓/๑
หมู่ ๒ ตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

-

หน้ า | ๑๐๒

โครงการน้าพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเฉลิม พระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. เพื่อให้กิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้การสงเคราะห์แก่ป ระชาชนผู้ตกงานและผู้ประสบ
ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
๓. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในการต่อสู้ชีวิตในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจ
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : เด็กพิเศษพร้อมผู้ปกครอง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสุรินทร์
จานวน 100 คน
วัน เดือ น ปี /สถานที่จั ด : วัน ที่ ๒๖ สิง หาคม ๒๕๖๓ ณ ศู นย์ การศึก ษาพิเ ศษประจาจัง หวั ดสุ ริน ทร์
ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : 50,000 บาท (บูรณาการร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์)
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
๑. สภาสัง คมสงเคราะห์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ขอความร่วมมื อหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี ๒๕๖๓
๒. จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เด็กพิเศษพร้อมผู้ปกครอง และมอบอุปกรณ์ สื่อเสริมพัฒนาการเด็ก แก่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้
๓. รายงานผลการดาเนินงานให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยส่งรายงานหลังเสร็จสิ้นการดาเนินงานในเดือนกรกฎาคม ๑ ครั้ง และเดือนสิง หาคม ๑ ครั้ง เพื่อรวบรวม
นาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ :
๑. ประชาชนทุ ก หมู่ เ หล่ า ทั่ ว ประเทศได้ รั บ ทร าบและส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านโครงการน้าพระทัยพระราชทาน
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
๒. ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้มีส่วนร่วม จัดกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทาน
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แสดงความห่วงใย และแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส
๓. ทาให้ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนมีกาลัง ใจสามารถฝุาฟันวิกฤติ ที่เกิดขึ้นไปได้
และช่วยลดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมได้ส่วนหนึ่ง

ภาพกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด
ประจาปี ๒๕๖๓
หน้ า | ๑๐๓

การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้งส่วนกลาง
หน้ า | ๑๐๔ และในส่วนภูมิภาค
2. เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน
3. เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสาคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ประเภทแม่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และ ประเภทแม่ผู้มีความมานะ
อดทนขยันหมั่นเพียร ประเภทละ 1 คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
1. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓
2. จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ผลการคัดเลือก ดังนี้
๒.๑ ประเภทแม่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสัง คม ได้แก่ นางพงศ์ทิพย์ สมชอบ อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่
๓๒ ถนนหลักเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒.๒ ประเภทแม่ ผู้ มี ค วามมานะอดทน ขยั น หมั่ น เพี ย ร ได้ แ ก่ นางเพ็ ญ ศรี ชั ย งาม อายุ ๗๔ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ๙๓/๑ หมู่ ๒ ตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
3. ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
4. แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดสุรินทร์ จากสภาสังคมสงเคราะห์ เข้าเฝูาและ
รับประทานรางวัล
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : สามารถเสนอผู้ชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ให้สภาสังคมสงเคราะห์คัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น
แห่งชาติประจาจังหวัดสุรินทร์ ตามระยะเวลาที่กาหนด

ประวัติแม่ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓ ประเภท แม่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ชื่อ-สกุล
นางพงศ์ทิพย์ สมชอบ
อายุ
๗๔ ปี ศาสนา พุทธ
คู่สมรส
นายมานะ สมชอบ
ที่อยู่
เลขที่ ๓๒ ถนนหลักเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หน้ า | ๑๐๕
การศึกษา
ประกาศนียบัตรการศึกษา
อาชีพ
ข้าราชการครูบานาญ
ประวัติและความดีของแม่
คุณแม่พงศ์ทิพย์ สมชอบ เป็นครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กและสร้างคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา จนได้รับรางวัล
ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี เป็นผู้รับผิดชอบและคิดโครงการหมี่ไหม ถักทอก่ออาชีพ สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ และกาลังขยายไปโรงเรียน ตชด. เป็นผู้ อุทิศตนเสียสละทั้งกาลังกายและกาลัง
ทรัพย์ เพื่อผู้อื่นและสังคมอย่างแท้จริง โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ในด้านศาสนา สาธารณประโยชน์ สาธารณูปโภค การศึกษา การ
กุศล และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันได้ทาหน้าที่ภรรยาที่ดี และแม่ที่ดีอย่าง ไม่บกพร่อง
ได้อบรมเลี้ยงดูบุตรให้การศึกษาที่ดี สอนให้เป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีคุณธรรม กตัญญู โดยตนเองได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อบุตรทุ กคนเสมอมา จนบุ ตรทุกคนประสพความส าเร็ จในการศึกษา การประกอบสัมมาอาชีพที่ ดีแ ละมั่นคงทั้ งหน้าที่ การ งานและ
ครอบครัว มีโอกาสช่วยเหลือและบาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติเสมอมา
ประวัติและความดีของลูก
บุตรคนที่ ๑ จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปัจจุบันประกอบอาชีพ
พนักงานธนาคาร ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ธนาคารธนชาด สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
บุตรคนที่ ๒ จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี จบปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตย์ เอก การเมือง การปกครอง จาก มหาวิทยาลั ยรามคาแหง สานัก
วิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เทศบาลตาบลบัวเชด อาเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
บุตรคนที่ ๓ จบปริญญาตรี สาขาการจั ดการทั่ วไป คณะศิล ปะศาสตร์ จาก สถาบันราชภัฏพระนคร ปัจจุ บันประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน (CUSTOMERSERVICE SUPERVISOR) บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
ด้านการบาเพ็ญประโยขน์ต่อสังคม
- เป็นกรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์
- เป็นกรรมการจัดงานหาทุนให้กับโรงเรียนเมืองสุรินทร์เป็นประจา จัดปีเว้นปี
- เป็นเหรัญญิก ในการหาทุนให้กบั ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์
- ร่วมปฎิบัติงานการบาบัด ฟื้นฟู ปูองกันและพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ร่วมปฎิบัติงานในการระดมทุ นหารายได้สนับสนุนกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน โครงกา รกิจ กรรมชุมชนและประสานความ
ร่วมมือเพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ โครงการ บาบัด ฟื้นฟู ปูองกันเด็กและเยาวชน ร่วมงานบริการช่วยเหลือ ติดตามครอบครัวเด็ก
และเยาวชนที่มีปัญหา และบุคคลทั่วไปทั้งด้านสังคมและด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
- ร่วมปฎิบัติงานเยี่ยมแม่ผู้ประสบปัญหา/ แม่ผู้ยากไร้ /และเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส / ผู้ปุวยติดเตียง/ นักโทษ / ผู้ประสบภัย
- ร่วมระดมทุน/สนับสนุนการสร้างรูปเหมือนหลวงปูุดุล อตุลโล วัดปุาโยธาประสิทธิ์ วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) วัดบูรพาราม
สุรินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ วัดปุาดงคู อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์ และร่วมบริจาคเงิน/ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปุาสามัคคี /ทอดกฐิน
สามัคคี ทั้งในและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ สะสมหลายปีติดต่อกัน
- จัดหาทุนเพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดหาทุนสร้างโรงอาหารโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เป็นเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดหาทุน/จัดผ้าปุาสร้างอาคารเด็กเล็กโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขอบริจาคโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในห้องสมุดสระโบราณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จากบริษัทล๊อคเวิร์ด ในราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดทาโครงการหมี่ไหมถักทอก่ออาชีพให้กับโรงเรียนเมืองสุรินทร์ จากมูลนิธิร างวัลสมเด็จ เจ้าฟูามหาจั กรีและองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดสุรินทร์ ลูกศิษย์และเพื่อน โดยในปัจจุบันมีกี่ทอผ้าไว้ให้เด็กได้เรียนรู้ได้ฝึกทอผ้า รวม ๒๑ ตัว
รางวัล ที่ได้ รับ ปี ๒๕๖๐ รางวัลสมเด็จเจ้ าฟู ามหาจั กรี รางวัลครู ขวัญศิษย์ปี ๒๕๖๐, รางวัล เสาหลักเมืองสุริ นทร์ , รางวัลกรรมการ
สงเคราะห์ดีเด่น

ประวัติแม่ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๓ ประเภทแม่ผู้มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร
ชื่อ- สกุล
นางเพ็ญศรี ชัยงาม
อายุ
๗๔ ปี
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๙๓/๑ หมู่ ๒ ถนนเจริญไชยศรี ตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปริญญาตรี
หน้ า | ๑๐๖ การศึกษา
อาชีพ
ข้าราชการครูบานาญ
คู่สมรส
นายอุทัย
ชัยงาม
จานวนบุตร ๓ คน
ประวัติและความดีของแม่
นางเพ็ญ ศรี ชัยงาม เป็ นผู้มีจิ ตเป็ นสาธารณะ เป็ นกุศ ลจึ งมุ่ งมั่น มานะ อดทนท าความดี มุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ปัจจุบั น จะอายุมากแล้ว ก็ไม่ย่อท้อ เป็นผู้มีคุณธรรมความดี ดังที่ตั้งปณิธา นไว้ว่า
“จะมุ่งมั่น มานะ อดทน ขยัน หมั่นเพียร มีวิ ริยะอุสาหะ มีจิตเป็นสาธารณะ จะทาความดีตอบแทน บรรพบุ รุษ โดยเฉพาะแผ่นดิน ”
อยากให้ประชาชนมีคุณภาพชีวีตที่ดี อันดับแรกคือสถาบันครอบครัว ได้ใช้หลักคุณธรรมความดี “หลักการครองตน หลักการครองคน
และหลักการครองงาน”ในการเลี้ยงลูก อบรมดูแลเอาใจใส่ลูก ให้มีความอดทน มุมานะ อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุที่ไม่ดี มีความขยันหมั่นเพียร
ไม่ ย่อท้ อที่ จ ะท าความดี บ าเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม ส่ว นรวมและประเทศชาติ โดยปลูกจิ ตส านึก “คิดอะไรให้คิดถึงส่ว นรวมด้ว ย"
ดังพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ผลสาเร็จที่เกิดจึงมีคุณค่า เป็นต้นแบบ แก่เยาวชน/
ประชาชนทั่วไป
ประวัติและความดีของลูก
ลูกทั้ง ๓ คน ได้รับการหล่อหลอม ปลูกฝัง หลักคุณธรรมความดี ในการเลี้ยงดู อบรมดูแ ลเอาใจใส่ ให้มี ความ มุมานะอดทน
ขยันหมั่นเพียร อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุที่ไม่ดี มีความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของสังคม/ประชาชน ลูก ๆ มีความกตัญญูกตเวที มีจิตใจอ่อน
น้อมถ่อมตน แต่เข้มแข็งในการปฏิบัติงานตัวอย่างให้เห็น คือ ใฝุรู้ ใฝุเรียน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตเป็น
สาธารณะ เป็นกุศลซึ่งเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูของแม่ ลูกคนแรกเป็นหลักของน้องๆเป็นตัวแทนของพ่อแม่ ในการดูแลเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่
ลูกๆทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมเป็นต้นแบบของความกตัญญูกตเวที การเสียสละการให้ทานโดยเฉพาะการให้อภัยการมุมานะ อดทน การ
สร้างครอบครัว มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน
ดังนี้

ได้รับการยกย่องจากคนที่รู้จัก เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนชุมชนให้เป็นบุคคลที่ทาประโยชน์ด้วยความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร
๑. เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
๒. เป็นรองนายกคนที่ ๓ กิ่งกาชาดอาเภอสนม
๓. เป็นคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์
๔. เป็นคณะกรรมการพัฒนาบาทสตรีอาเภอสนม
๕. เป็นเลขานุการคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์
๖. เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลสนม
๗. เป็นคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานทีม พม.จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิด บ้านเดียวกัน (One Home)
๘. ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตาบลสนม
๙. เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลสนม
๑๐.เป็นเลขานุการสมัชชาสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาจังหวัดสุรินทร์
๑๑. ร่วมงาน/กิจกรรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี
๑๒. ร่วมงาน/กิจกรรมเกี่ยวกับจารีตประเพณีวัฒนธรรม
๑๓. ร่วมงานศาสนพิธี กิจกรรมทางศาสนา
๑๔. เป็นที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ “คณะราวงกงก้า”
๑๕. งาน/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตโรงพยาบาลสนม / งานมิตรภาพบาบัด จิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกียรติบัตร/ โล่ ที่ได้รับ
ปี ๒๕๕๙ -ประกาศนียบัตร แม่ผู้เป็นต้นแบบที่ดี ประจาปี ๒๕๕๙ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี ๒๕๖๑ -ประกาศเกียรติบัตร แม่ดีเด่น ประเทศ แม่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันสตรีไทย จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ปี ๒๕๖๑ -โล่สตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ปี ๒๕๖๒ -เกียรติบัตร เป็นสุดยอดผู้นาชุมชนท้องถิ่น The Top (Ultimate) Leader จากกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.)

หน้ า | ๑๐๗

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

๑

การคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓
- ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนพวรรณ อาพันทอง อายุ ๕๘ ปี
มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑๖ ตาบลสลักได อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

-

หน้ า | ๑๐๘

การคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓
2. เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน
3. เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสาคัญยิ่งของสตรีผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : สตรีไทยอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี ขยันหมั่นเพียร
ซื่อสัตย์สุจริต มีบทบาทในการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน
มีความเป็นผู้นา ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับของชุมชน/สังคม เป็นผู้นิยมความเป็นไทย และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคคลทั่วไป คัดเลือกจังหวัดละ ๑ คน
สถานที่จัด : ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
1. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓
2. จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์ ผลการ
คัดเลือก
ได้แก่ นางนพวรรณ อาพันทอง อายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑๖ ตาบลสลักได อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
3. ส่ ง รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ส ภาสมาคมตรี แ ห่ ง ชาติ ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ พิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ประโยชน์ที่ ไ ด้ รั บ /ผลลั พ ธ์ : สามารถเสนอผู้ ชื่ อผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ให้ ส ภาสมาคมตรี แ ห่ง ชาติ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ คัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ ตามระยะเวลาที่กาหนด

หน้ า | ๑๐๙

หน้ า | ๑๑๐

ลาดับ
๑

โครงการ/กิจกรรม
การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฟูาผ่าเสียชีวิต
จานวน ๑ ราย ในพื้นที่อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ (บาท)
๑๐,๐๐๐
(มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ)

การช่วยเหลือครอบครัวผูป้ ระสบภัยพิบัติ กรณีฟูาผ่าเสียชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี เสียชีวิตจากฟูาผ่า
สถานที่จัด : บ้านผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากฟูาผ่า จานวน ๑ คน ในพื้นที่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท จากเงินสารองจ่ายมูลนิธิฯที่มีอยู่ทางจังหวัด
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : 1. ประสานหน่วยงานส่งเอกสารหลักฐานประกอบการช่วยเหลือ
2. ทาหนังสือขออนุมัติให้การช่วยเหลือ
3. ดาเนินการช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท
4. สรุปผลการช่วยเหลือ
5. รายงานมูลนิธิฯ
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติฟูาผ่าเสียชีวิต ได้รับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน และได้รับการฟื้นฟูเยียวยาสภาพปัญหาในครอบครัว

หน้ า | ๑๑๑

หน้ า | ๑๑๒

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๑

ทุนอาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (ISGF.)

๒

ทุนสมคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา
(สาหรับนักเรียนหญิงยากจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สาหรับเด็กที่บิดาหรือมารดาปุวยหรือเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์)
-ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท/ปี
-ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท/ปี
-ระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท/ปี
ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓

๔

จานวนผู้รับทุน
(ราย)
๒

ทุนการศึกษาที่
ได้รับ (บาท)
ทุนละ ๓,๐๐๐

๓

ทุนละ ๓,๕๐๐

๑๓

ทุนละ
๔,๐๐๐-๘,๐๐๐

๑

ทุนละ ๔,๐๐๐

ทุนอาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (ISGF.)
วัตถุประสงค์ : 1.ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กที่ยากจนและยากไร้เป็นหลักที่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจเรียน ไม่จาเป็นต้องมีผลการเรียนสูงมาก
2. ให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี ตามช่วงการศึกษา
3. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวของเด็ก
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : 2 คนๆละ 3,000 บาท/๑ ภาคการศึกษา
สถานที่จัด : ที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
1. สนง.พมจ.สร.ดาเนินการมอบเงินทุนให้กับผู้ได้รับทุน ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบ
2. รวบรวมหลักฐาน
3. ส่งหลักฐานการรับทุน
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : เด็กที่ได้รับโอกาสเหล่านี้ เมื่อเรียนจบออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ และเมื่อถึงจุดหนึ่งจะหันมาช่วยเหลือสังคมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เหมือนที่ตนเคยได้รับ
ในโอกาสต่อไป
ทุนสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา (นักเรียนหญิงยากจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วัตถุประสงค์ : 1. สภาสังคมสงเคราะห์ได้นาเงินที่ได้รับบริจาคสมทบกองทุนพระราชทานการศึกษาช่วยเหลือ
เด็กยากจนและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนขาดแคลน
2. เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เด็ ก และยาวขนที่ ย ากจนให้ มี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษา
ตามสมควรแก่อัตภาพและความสามารถของตน
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : 3 คนๆละ 3,500 บาท/ปี
สถานที่จัด : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต : สนง.พมจ.สุรินทร์ ดาเนินการประสานสถานศึกษาเพื่อรวบรวมเอกสารของผู้รับทุน
จัดส่งให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อพิจารณาจัดส่งทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่ ได้ รั บ/ผลลัพ ธ์ : นัก เรีย นหญิง ยากจนของจั ง หวั ดสุ ริน ทร์ ได้รั บ ทุน การศึก ษาพระราชทาน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

หน้ า | ๑๑๓

ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ทุนเด็กที่บิดาหรือมารดาปุวยหรือเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์)
หน้ า | ๑๑๔

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนองพระราชดาริในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก/เยาวชน ที่อยู่ในภาวะยากลาบาก
กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่
2. พัฒนาศักยภาพของเด็ก/เยาวชนกลุ่มเปูาหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือสังคมได้
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : 13 คน ระดับประถมศึกษา ๑ ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท/ปี , ระดับมัธยมศึกษา
๙ ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท/ปี , ระดับอุดมศึกษา ๓ ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท/ปี
สถานที่จัด : มูลนิธิฯ โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุนโดยตรง
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
1. มูลนิธิฯโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุนโดยตรง
2. สนง.พมจ.สร. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/ติดตามผลการเรียน
3. รายงานผลการติดตามเยี่ยมบ้านผู้รับทุน
4. รายงานผลการเรียน/ผลเยี่ยมบ้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวฐานะยากจนและไดรับผลกระทบจากตนเองหรือบิดา
มารดาที่ปุวยหรือเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ได้มีการร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกั นและกันแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน พี่ช่วยน้อง
ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา ดังนี้
1. ทุนการศึกษาแก่เด็กกาพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบกับสาธารณภัย
2. ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
3. เพื่อให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
กลุ่มเปูาหมาย (ประเภท/จานวน) : 1 คน จานวน ๔,๐๐๐ บาท/๑ ภาคการศึกษา
สถานที่จัด : มูลนิธิฯ โอนเงินทุนเข้าบัญชีผู้รับทุนโดยตรง สนง.พมจ.สร. นาเรื่องเข้ารับมอบทุนในที่ประชุม
คณะกรมการจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิต :
1. ทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาของผู้รับทุน
2. แจ้งผู้รับทุน
3. ส่งเอกสารหลักฐานของผู้รับทุนให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยมูลนิธิฯจะดาเนินการ
โอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้รับทุนโดยตรง
ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ : ผู้ที่ได้รับทุนสามารถออกไปดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทามาหากิน อย่าง
สุจริต มีประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

คณะผู้จัดทา
๑. นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน
๒. นางสาวทองทิพย์ ภูสีมา
๓. นางวริศรา พวงพันธ์
๔. นางจิรภา มุ่งมา
๕. นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์
๖. กลุ่มนโยบายและวิชาการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งนักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
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