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ภาพรวมของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมี
ความมั่นคงในชีวิต
ค่านิยมองค์การ
“ อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อานวยประโยชน์สุข ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นาทางสังคม
2. ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ”
พันธกิจ (Mission)
1. เสนอนโยบาย และยุ ทธศาสตร์ มาตรการ ด้านการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์ ที่
สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
2. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน
ค่านิยมองค์การ
“ อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อานวยประโยชน์สุข ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ผนึกกาลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
4. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

“ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทางานเป็นทีม”
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3. ภารกิจสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงฯใน
จังหวัด มีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคใน
สังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่น
ตามที่กฎหมายกาหนด ให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร มีอานาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักปลัดกระทรวงฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัดรวมทั้ง
รายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2. ประสานและจัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ
3. ส่งเสริมและประสานการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
ในกระทรวงฯ
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการดาเนินงานกับ องค์ กรเครื อข่ ายในจังหวั ดทั้ งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
5. ส่งเสริม และประสานงานการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมาย
6. กากับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้ดาเนินการตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวงฯและ
ติดตามและประเมิน ผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ ในความรับผิ ดชอบของส่วนราชการและ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯในระดับจังหวัด
7. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัด
8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดาเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ
9. รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด
10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
วิสัยทัศน์
“ สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ ”
ค่านิยมองค์กร
“ ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทางานเป็นทีม ”
พุทธศาสนสุภาษิต
ทท ปิโย โหติ ภชนฺติ น พหู
“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา”
4. โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม และ 1 ศูนย์บริการ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. กลุ่มนโยบายและวิชาการ
3. กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร

“ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทางานเป็นทีม”
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มนโยบายและวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้
- ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกาหนดนโยบายใน
ระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- ประสานและจัดทาแผนงานโครงการและกิจกรรม ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ของจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
- เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง การ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีหน้าที่ดังนี้
- ส่งเสริม และประสานการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ และเป้าหมายของ
หน่วยงานในกระทรวง
- ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดาเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
- ส่งเสริม ประสานงานและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถูกกระทาความรุนแรงใน
รูปแบบในระดับจังหวัดและพื้นที่
- วิ เ คราะห์ รวบรวมและจ าแนกปั ญ หาทางสั ง คมในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และจั ด ท าข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านสังคม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ พยากรณ์การเกิดปัญหาสังคม
- ดาเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตามนโยบายเร่งด่วนใน 4 ประเด็นสังคม
- รณรงค์ให้มีการาดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร มีหน้าที่ดังนี้
- สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด
- ประสาน คัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้แก่หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
- ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนานโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและจัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดรวมทั้งบูรณาการ
แผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น
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- จัดทาทะเบียน ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด
- ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล และอานวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ยานพาหนะ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนบริ การทางวิชาการแก่ศูนย์ องค์กรด้านคนพิการหรือ
องค์กรอื่นใด เพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตรฐาน
- ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามที่กฎหมาย
กาหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์ให้บริการในเรื่องนั้นๆ
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิ์ประโยชน์ของคนพิการ
รวมถึงดาเนินการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ห รือ
กฎหมายอื่นตามที่สานักงานมอบหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
คนพิการประจ าจั งหวัด รวมทั้งทาหน้ าที่ตรวจเยี่ยม กลั่ นกรองคาขอกู้ยืมเงิน ทุนประกอบอาชี พและเงิ น
สนับสนุนโครงการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะกรรมการหรือสานักงานมอบหมาย
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นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
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นายสงวน สุธรรม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
งบดำเนินงำน
7,121,069.บำท
งบอุดหนุน
5,022,000.บำท
งบลงทุน
1,281,300.บำท
งบบุคลำกร
1,513,320.บำท
งบจังหวัด .............................................................บำท
งบกลุ่มจังหวัด .................................................... บำท
งบบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค .........................บำท
รวม
14,937,689.บาท
งบกองทุน (ระบุ) .................................................... บำท
กองทุน กสจ.
732,790.บำท
กองทุนคนพิกำร
38,380,250.บำท
กองทุนเด็ก
150,000.บำท
กองทุนผู้สูงอำยุ
2,453,447.บำท
งบจังหวัด ..................................................................บำท
อื่นๆ (ระบุ) .............................................................. บำท
รวมเงินกองทุน 41,716,487.บาท
รวมเงินทั้งสิ้น
56,799,958.บาท

ผลการเบิกจ่าย
 ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมาย ๒๓%
งบดำเนินงำน + งบอุดหนุน + งบลงทุน + งบอื่นๆ
จำนวน
๑,495,076.04.- บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 26.22
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จำนวน ...........................................................บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ......................
งบบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
จำนวน .............................................................บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .........................
งบกองทุน จำนวน ...........................................บำท
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด 1,495,076.04.- บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด ๒๖.๒๒
 ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย 54%
งบดำเนินงำน + งบอุดหนุน + งบลงทุน + งบอื่นๆ
จำนวน
3,833,336.46.บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 33.73
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จำนวน .............................................................บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .........................
งบบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
จำนวน .............................................................บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .........................
งบกองทุน จำนวน 12,209,183 .- บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด 16,042,519.46 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด 30.29
 ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมาย 77%
งบดำเนินงำน + งบอุดหนุน + งบลงทุน + งบอื่นๆ
จำนวน
10,300,744.94
บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 68.29
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จำนวน .............................................................บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .........................
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ผลการเบิกจ่าย
งบบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
จำนวน .............................................................บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .........................
งบกองทุน จำนวน
13,654,826
บำท
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด 23,955,570.94 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด 68.29
 ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมาย 100%

งบดำเนินงำน + งบอุดหนุน + งบลงทุน + งบอื่นๆ
จำนวน 14,937,551.40
บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 99.99
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จำนวน .............................................................บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .........................
งบบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
จำนวน .............................................................บำท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .........................
งบกองทุน จำนวน 27,104,874 บำท
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด 42,042,425.40 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด 99.99
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ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2563 “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
ไทย ” ณ สนามมิ่งเมือง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การประชุ มคณะอนุก รรมการการรับ เด็ กเป็ นบุ ต รบุ ญ ธรรมประจ าจั ง หวัด สกลนคร ครั้ ง ที่ 1 และ ครั้ ง ที่ 2
ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จานวน 23 ราย ณ ห้องประชุม
เทสรังสี และห้องศูนย์ปฏิบัติการสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ศาลากลาง
จังหวัดสกลนคร

การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น คุ้ ม ครองเด็ ก ประจ าจั ง หวั ด สกลนคร ครั้ ง ที่ 1 และ ครั้ ง ที่ 2
ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวและทุนประกอบอาชีพ
จานวน 23 ราย จานวนเงิน 154,000.-บาท ณ ห้องประชุมเทสรังสี และห้องศูนย์ปฏิบัติการสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการ
ดาเนินการบูรณาการ Best Practice และแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 2563 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
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กิ จ กรรมการลงพื้ นที่ ติ ด ตาม เยี่ ย มบ้ า น ครอบครั ว เด็ ก ในพื้ นที่ จั ง หวัด สกลนครที่ ป ระสบปั ญ หาทางสัง คม
เพื่อสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการไม้เท้าขาวสื่อนาทางคนตาบอดสู่อิสรภาพ พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูคนตาบอดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมการทาความคุ้นเคยสภาพแวดล้อมและเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนตาบอด ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร

โครงการอบรมอาสาสมั ครพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุ ษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจั ง หวั ด
สกลนคร ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 300 คน
รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ.เมือง จ.สกลนคร
รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
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การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1 ,ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3ประจาปี
งบประมาณ 2563 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาคนพิการของหน่วยงานต่างๆ ,พิจารณาอนุมัติ
แผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และพิจารณาอนุมัติ
เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดู แ ลคนพิก าร ณ ห้องพระธาตุเชิง ชุม และ ห้องประชุม
ภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 400 ราย เป็นเงิน 14,685,000.-บาท

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
สกลนคร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรมอิมพิเรียลสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจาปีงบประมาณ
2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
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โครงการเสริมสร้างความเข้ม แข็ง และพัฒนาศั กยภาพสตรีพิก ารและเครื อข่ ายสตรีพิ การ (ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564) ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ กรณีที่มีการจ้างงานคนพิการ ในพืน้ ที่จังหวัดสกลนคร จานวน 13 แห่ง

การประชุมถอดบทเรียนเตรียมความพร้อมการดาเนินงานบ้านพิทักษ์เด็กออทิสติก ณ ห้องประชุมสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการจังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ 2563
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โครงการงานวันคนพิการสากลประจาปี 2562 เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้
แสดงศั ก ยภาพให้ สั ง คมประจั ก ษ์ ซึ่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ก าหนดประเด็ น หลั กคื อ “ Promoting the
participation of persons with disabilities and their leadership : taking action on the 2030
Development Agenda ” “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นาของคนพิการ : การขับเคลื่อนวาระ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 ” ซึ่งให้คามั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” และตระหนักว่าความ
พิการเป็นประเด็นร่วมในเป้าหมายการดาเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการมอบรถสามล้อโยกให้กับคนพิการจานวน 10 ราย ณ ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่ จัง หวัด สกลนคร ให้การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปั ญ หา
ทางสังคม
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ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว
กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงประจาปี 2563 “Safety Home...Safety Society บ้านปลอดภัย...สังคมไทยไร้
ความรุนแรง” ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทาความ
รุนแรง
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การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่สมควร
ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่น ประจาปี 2563 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ยื่นเสนอประวัติและผลงาน “แม่ดีเด่นแห่ง ชาติ ” ประจาปี 2563 สภาสัง คม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเขตพื้นที่

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดสกลนคร ประจาปี 2563 ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการ
จังหวัด (SPOC) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวประจาปีง บประมาณ 2563 กิจกรรมวันแห่งครอบครัว
จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมะขามป้อม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ภายในงานมีกิจกรรมการดานาในแปลงนารวม แปลงสาธิต การจัดการพื้นที่เกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและชมศิลปะเพื่อชีวิต ดนตรีพื้นบ้านเพื่อสังคม
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การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตาม
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัด และได้มอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัว
ร่มเย็น

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2563 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระ
เกี ย รติ คุ ณ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ บรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ผู้ ท รงเป็ น แม่ แ ห่ ง ชาติ
เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูก
ที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

ลงพื้นที่ช่วยเหลือและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีออกสื่อถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว
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ด้านการพัฒนาและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษ ย์จัง หวั ด สกลนคร ร่วมกับชมรมแม่ดี เ ด่น แห่ง ชาติ จัง หวั ด
สกลนคร มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ของสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยคณะได้เดินทางมามอบเงินทุนและสิ่งของให้แก่ นางแตงอ่อน โถแพงจันทร์
บ้านหนองสะไน ตาบลนาม่อง อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และติดตามลูกหนี้กองทุนผู้อายุ ที่ได้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อติดตามและให้
คาแนะนาในการประกอบอาชีพและการผ่อนชาระเงินให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
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โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ปี 2563 "การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม
คลังปัญญาผู้สูงอายุ ร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ"

กิจกรรมการลงพื้นที่หารือเพื่อเตรียม
พื้นที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ,
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมอบโล่,เข็มกลัดเกียรติคุณและเงินสาหรับผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสกลนคร ตามโครงการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสงคมผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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กิจกรรมการถ่านทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนทุกวัยชุมชนบ้านแป้น ตามโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคน
ทุ ก วั ย จั ง หวั ด สกลนคร ปี 2563 ณ ลานวั ฒ นธรรมเผ่ า ไทญ้ อ บ้ า นแป้ น ต.บ้ า นแป้ น อ.โพนนาแก้ว
จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตาบลท่าแร่ และเครือข่าย
โรงเรียนผู้สูง อายุ จัดประชุมเชิงปฏิ บัติก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยนผู้ สูง อายุ จั ง หวั ด
สกลนคร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 63 ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตาบลท่าแร่
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2563

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร จัดทาสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุน
ผู้สูงอายุประเภทรายบุคคล
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การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสังคม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันต
สาธารณสุ ข แห่ งชาติ วั น รั ก ษ์ ต้ นไม้ป ระจ าปี ข องชาติ วั น สั ง คมสงเคราะห์ แห่ ง ชาติ และวั น อาสาสมัครไทย
ประจาปี 2562 ในการจัดงานครั้งนี้ มีพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรม
ทางสังคมดีเด่น จานวน 14 ราย 4 องค์กร ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับ
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายในงานได้มีกิจกรรม ดังนี้
1) บริการทางการแพทย์ 2) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการตรวจตา 4) บริการคัดกรองสุขภาพจิ ต
5) รับบริจาคโลหิต 6) รับบริจาคอวัยวะและดวงตา 7) บริการรับปรึกษาปัญหาทางสังคม ณ โรงเรียนบ้านห้วย
เหล็ ก ไฟ ต าบลนิ ค มน้ าอู น อ าเภอนิ ค มน้ าอู น จั ง หวั ด สกลนคร โดยมี น ายสมิ ต ประสั น นาการ นายแพทย์
สาธารณสุข จัง หวั ดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เปิ ด และการลงพื้นที่ เยี่ ยมบ้านผู้ ประสบปัญ หาทางสั ง คม
เพื่อการช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร
กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร อบจ. เทศบาลนครสกลนคร บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัด ร่วมกันออกจัดระเบียบคนขอทาน/คนไร้ที่พึ่ง ณ บริเวณสวนสาธารณะบ้านธาตุ และตลาด
โต้รุ่งสี่แยกบ้านธาตุ พบผู้กระทาการขอทานจานวน 1 ราย ได้นาตัวไปลงบันทึกประจาวันที่สถานีตารวจภูธร
เมืองสกลนครเพื่อทาข้อตกลงว่าจะไม่กระทาการขอทานอีกถ้าหากพบเห็นกระทาการขอทานอีกจะดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปและได้สอบประวัติเพิ่มเติม และช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป
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2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทีมสหวิชาชีพ ภายใต้แนวคิด “safety home safety society
บ้ า นปลอดภั ย สั ง คมไทยไร้ ค วามรุ นแรง” และ โครงการส่ ง เสริ ม บทบาทและพั ฒนาศั ก ยภาพอาสาสมัคร
เครือข่าย และภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร ประจาปี 2562 ณ ห้องประชุมโกพลรัตน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล
สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายปิยกูล คุณแก้ว
นั ก พั ฒ นาสั ง คมปฏิ บั ติ ก าร และที ม งานร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ บ ริ การคนพิ การสมาคมคนพิ ก ารจั ง หวั ด สกลนคร
ณ อาคารศูนย์สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สกลนครมอบหมายให้นายวิทยา แสงปราชญ์ ตาแหน่ง
นักพัฒนาสังคม และนายขัตตินนท์ ชาวันดี ตาแหน่งนักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการ
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และการดูแลคนพิการให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ณ ศูนย์อบรมหนองทุ่งมน อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
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การประชุมขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) อาเภอ
เพื่อเป็นศูน์ประสานงาน
ย์
และดาเนินงานด้านสังคมและสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวง ฯ และรับเรื่อง
ร้องเรียนด้านสังคมของภาคประชาชนในระดับอาเภอ จังหวัดสกลนคร โดย สนง.พมจ. ได้ส่งเสริมจัดตั้ง ศูนย์
ประสานงาน ฯ ในระดับจังหวัด 1 ศูนย์ และระดับอาเภอ 18 อาเภอ/ศูนย์

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ,อาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ ,จิตอาสา ,ประชาชน และเครือข่ายการพัฒนาสังคม ดาเนิน
โครงการจัดทาหน้ากากผ้า เพื่อประชาชน ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จานวน 50 ชิ้น เพื่อนาไปแจกจ่ายให้กับ
คนในชุมชนและผู้มารับบริการทั้งนี้ทางสานักงานฯ จะดาเนินการผลิตและแจกจ่ายให้กับผู้มารับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่ง เสริมการจัดสวัสดิการสัง คมจัง หวัดสกลนคร ครั้ง ที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมเทสรังสี (ชั้น 2 ) ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) โดยมีนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม
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สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดสกลนคร โดยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสัง คม
ทาสัญญามอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้แก่องค์การสวัสดิการสังคม จานวน 3 องค์กร
3 โครงการ ดังนี้
(1.) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลคาบ่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ ากากอนามัย พร้อ มเจลล้ างมือ ปีง บประมาณ 2563
จานวน 49,840 บาท
(2.) ชมรม อพมก.จังหวัดสกลนคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และการจัดทาหน้ากากอนามัยพร้อมเจลล้างมือ ปีงบประมาณ 2563 จานวน 41,420
บาท
(3.) องค์การบริหารส่วนตาบลม่วง โครงการเลี้ยงหนูนา จานวน 30,150 บาท
รวมจานวน 121,410 บาท

การลงพื้นที่ประชุมติดตามการดาเนินงานของผู้ช่วยคนพิการ และการดาเนินงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสัง คม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดสกลนคร ในเรื่องการดาเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้คาแนะนาการดาเนินงาน แนวทางการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การติดตามและประเมินผลโครงการที่ไ ด้รับงบประมาณจากกองทุน ส่ง เสริมการจัด สวั สดิ การสัง คมจั ง หวั ด
ประจาปี 2563

โครงการส่ง เสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมั คร เครือข่าย และภาคประชาสัง คมจัง หวัดสกลนคร
ประจาปี 2563 “กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใหม่

กิจกรรมโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ สัง คม
(CSR) จากการเคหะเเห่งชาติ ในการจัดทา “ครัวกลาง พม.” บริการแจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ ให้แก่
ประชาชนฟรี และสวดมนต์ทาวัตรเย็น พร้อมกันนี้ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดสกลนครได้ร่วมบริการ
แจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มในโครงการกิจกรรมนี้ด้วย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการพิจารณาคาขอมี บั ต ร
ประจาตัวผู้แสดงความสามารถ ร่วมพิจารณาความสามารถของผู้ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวฯ เพื่อประกอบการ
พิจารณาและออกบัตรประจาตัวผู้แสดงความสามารถต่อไป
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สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ชมรมแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจาปี 2563 เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา และ
มอบทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยได้รับ
การสนับสนุนทุนในการดาเนินงานจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านท่าวารี ตาบล ท่า
ศิลา อาเภอส่องดาว และโรงเรียนบ้านกุดน้าใส ตาบลนาม่อง อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
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ด้านจิตอาสา
โครงการปั่นจักรยาน “พม.ปั่น ปัน รัก รวมพลัง จิตอาสา” ปั่นจักรยานจากหน้าศาลากลางจัง หวัดสกลนคร
ระยะทางรวม 16 กิโลเมตร เพื่อทากิจกรรมจิตอาสาทาความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดป่าธัมมปาลวนาราม
บ้านป่าหว้าน หมู่ 7 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดย
มีนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยม
บ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดังนี้
1) พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับผู้จัดการ/ผู้แทน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราดาริ
ฯ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จานวน 8 แห่ง
2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3) กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร นาทีมบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
สานักงานพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนา
ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดาริฯ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดาริฯ บ้านท่า
แร่ ต.โพนงาม อ.อากาศอานวย จ.สกลนคร
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นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมงานโครงการสภาเด็กและเยาวชน
จิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าโนนขุมเงิน ตาบลดงวัฒนา อาเภอโพน
นาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรมได้มีการแบ่งกลุ่มจิตอาสา เพื่อพัฒนา ทาความสะอาดห้องน้า เก็บเศษขยะ
และใบไม้ ในการนี้นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติมอบโอวาทแก่เด็ก
และเยาวชน ในการเป็นจิตอาสาที่ดี “เราทาความดีด้วยหัวใจ” และได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาความสะอาด
บริเวณวัดในครั้งนี้ด้วย

นายสงวน สุ ธ รรม พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สกลนคร ร่ ว มพิ ธี ม อบเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้จัดการ
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทางพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จานวน 4 แห่งคือ โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามแนวพระราชดาริฯ หนองหมากเฒ่า ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร, บ้านกุดนาขาม ต.เจริญ ศิลป์
อ.เจริญศิลป์, บ้านนาคา ต.คาตากล้า อ.คาตากล้า และบ้านโคกทรายขาว ต.หนองบัวสิม อ.คาตากล้า
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กิจกรรมรัฐพิธี
นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจาปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจัง หวัดสกลนคร
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นายสงวน สุ ธ รรม พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุษย์ จั ง หวัด สกลนคร ร่ ว มพิ ธี อั นเชิ ญ พวงดอกไม้สด
พระราชทานตามพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ ณ วัดถ้าขาม อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรใน
สัง กัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประกอบด้วยพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
จ.สกลนคร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง ของแผ่นดินประจาปี 2563 พิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล ณ อาคารพระราชทานเลี้ยง พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุ มมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ.เมือง จ.สกลนคร
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นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิง หาคม 2563 ประกอบด้วยพิธีทาบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ แ ละ
สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุเชิง ชุมวรวิหาร จ.สกลนคร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ อาคารพระราชทานเลี้ยง พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ และพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
จุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพรชั ย มงคล ณ หอประชุ ม มหาวชิ ราลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร อ.เมือง
จ.สกลนคร

