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สารบัญ
 คานา
 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดหนองบัวลาภู
 งานโครงการตามบทบาทภารกิจของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
- งานด้านเด็กและเยาวชน
- งานด้านสตรีและครอบครัว
- งานด้านผู้สูงอายุ
- งานด้านคนพิการ
- งานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- งานด้านสวัสดิการสังคม
- งานตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ.๒๕๖๒
- งานด้านการสงเคราะห์
- งานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
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ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
๑. ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถาเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ตราประจาจังหวัดหนองบัวลาภู

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดหนองบัวลาภู

๑. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๗ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ตามเสด็จ
พระมหาธรรมราชา พระราชบิดา เพื่อยกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) และประทับพักแรมที่ริม
หนองบัวลาภูอยู่ระยะหนึ่ง จนเกิดประชวรเป็นไข้ทรพิษ จึงเสด็จยกทัพกลับ ชาวหนองบัวลาภู จึงได้ร่วมใจกัน
สร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้สักการะ
๒. พระบรมรูปสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ซึ่งความจริงนั้นทรงประทับ ยืนอยู่ภายในศาล
พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ดวงตราที่ออกแบบให้ประทับยืนอยู่หน้าศาลเพื่อเน้นให้เห็นเด่นชัดเป็นประธาน
ของดวงตรา โดยมีศาลอยู่ด้านหลัง
๓. หนองบัว เพื่อแสดงให้เห็นว่าศาลสมเด็จพนระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองบัว
๔. ภูเขา เป็นจังหวัดที่มีภูเขาและป่าไม้ อันได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม
หนองบัวลาภูนั้นเดิมชื่อหนองบัวลุ่มภู คือเป็นหนองบัวที่มีอยู่ในลุ่มภูเขา
๕. จังหวัดบนผืนผ้า หมายถึง จังหวัดที่มีหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองเป็นหลักส่วนชายทั้งสองข้าง
ที่ผูกเป็นปม หมายถึง ความสามัคคีที่ผูกพันแน่นแฟ้นของชาวหนองบัวลาภู
ใช้อักษรย่อว่า “นภ”

ดอกไม้ประจำจังหวัด

๑

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นพะยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness. ในวงศ์ Leguminosae
เนื้อไม้สีแดงคล้า ใช้ทาเครื่องเรือน
ดอกบัวหลวงสีชมพู

ธงประจาจังหวัดหนองบัวลาภู

สีประจาจังหวัดหนองบัวลาภู

สีขาว หมายถึง แผ่นดินธรรมและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ
สีชมพู หมายถึง ดินแดนดอกบัว

๒

๒. ประวัติความเป็นมา

ยุคก่อนประวัติศาสตร์
จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นดินแดนที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏหลักฐาน
ตามโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ เศษภาชนะดินเผา ทั้งแบบผิวเรียบและแบบตกแต่งผิวด้วยการเขียนสีและ
ลวดลายต่างๆ เช่น หินดินเผา หินบดเผา เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับสาริด อายุประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว
มีหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัด ได้แก่
- แหล่งโบราณคดี โนนพร้าว บ้านกุดคอเมย ต.กุดดู่ อ.โนนสัง
- แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง บ้านกุดกวางสร้อย ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง เป็นต้น

ยุคประวัติศาสตร์

- สมัยทราวดี
มนุษย์เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น มีหลักฐานที่เห็นได้ชัด คือ ใบเสมาหินทราย ที่วัดพระธาตุ
เมืองพิณ อ.นากลาง และวัดป่าโนนคาวิเวก อ.สุวรรณคูหา เป็นต้น
- สมัยพระไชยเชษฐาธิราช
ประมาณปี พ.ศ. ๒๑๐๖ พระไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุ งศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) ได้อพยพ
ผู้คนมาอยู่อาศัย ณ ที่แห่งนี้ ได้สร้างพระพุทธรูปและศิลาจารึกไว้ที่ถ้าสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา และนาไพร่พล
มาบูร ณะสร้างบ้านแปงเมืองหนองบัวลุ่ มภูขึ้นใหม่ที่ริมหนองบัว ซึ่งเป็นเมืองเก่ามาแต่ส มัยขอมเรืองอานาจ
ได้สร้างพระพุทธรูปวิหาร ขุดบ่อน้าในบริเวณวัดในหรือวัดศรี คูณเมืองและยกฐานะขึ้นเป็นเมือง “จาปานคร
กาบแก้วบัวบาน” หรือเมือง “หนองบัวลุ่มภู”
- สมัยกรุงศรีอยุธยา
ประมาณปี พ.ศ. ๒๑๑๗ ช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาให้พม่าครั้งที่ ๑ สมเด็จพระนเรศวรได้ตามเสด็จ
พระมหาธรรมราชาพระราชบิดายกทัพเข้ารบกับกรุงศรีสัตตนาคนหุต(เวียงจันทร์) และได้นากองทัพเสด็จประทับ
พักแรมที่ริมหนองบัวแต่ทรงพระประชวรด้วยไข้ทรพิษเสียก่อน จาต้องเลิกทัพเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๓๐๒ สมัยพระเจ้าเอกทัศน์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา พระวอ พระตา
ซึ่งเป็นเสนาบดีของเจ้ากรุงเวี ยงจันทร์ได้อพยพหนีข้ามลาน้าโขง มาตั้งภูมิล าเนาบูรณะสร้างบ้านแปงเมือง
“จาปานครกาบแก้วบัวบาน” ขึ้นใหม่และตั้งชื่อว่า “ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” แต่ภายหลังประมาณปี
พ.ศ. ๒๓๑๐ ถูกกองทัพของพระเจ้าสิริบุญสาร โอรสเจ้าเมืองเวียงจันทร์ตีแตกในเวลาต่อมา
- สมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร์
ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๑ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี ไ ด้ โ ปรดให้ พ ระยาจั ก รี ย กกองทั พ มาปราบ
พระเจ้าสิ ริบุญสารจนได้รับชัย ชนะในที่สุ ด และนาพระแก้ว มรกตและพระพุทธรูป ปางต่ างๆ กลั บ มาถวาย
พระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีและได้รับการปูนบาเหน็จเป็น “เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ” เมืองนครเขื่อนขันธ์
กาบแก้ว บัวบาน จึงได้ขึ้นกับราชอาณาจักรไทยตั้งแต่นั้นมา
- สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๔๐๖ ในรัช กาลที่ ๓ เจ้าอนุว งษ์แห่ งเวีย งจันทร์เป็ นกบฏยกทัพมายึดเมือง
นครราชสีมา จึงส่งกองทัพไทยมาปราบ เจ้าอนุวงษ์ได้ถอยทัพกลับมาตั้งรับอยู่ที่หนองบัวลุ่มภู ฝ่ายไทยติดตาม
ขับไล่ตามจับเจ้าอนุวงษ์ได้ที่เวียงจันทร์ แล้วนาตัวกลับไปพิจารณาโทษที่กรุงเทพมหานคร

๓

พ.ศ. ๒๔๓๓ สมั ย รั ช กาลที่ ๔ ได้ จั ด ระเบี ย บการปกครองบ้ า นเมื อ งทางลุ่ ม น้ าโขงใหม่
โดยให้ข้าหลวงเมืองหนองคายบังคับบัญชาเมืองหนองบัวลุ่มภูขึ้นกับเมืองหนองคาย ต่อมาสังกัดอยู่กับ หัวเมือง
ลาวพวน พระปทุม เทวาภิบ าล เจ้า เมืองหนองคายได้ แต่งตั้งพระวิช โยดมกมุทเขต มาครองนครเขื่อนขันธ์
กาบแก้วบัวบาน และเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า “กมุทธาสัย”
พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้ โ ปรดเกล้ า ฯให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งกมุ ท ธาสั ย เป็ น “เมื อ งหนองบั ว ลุ่ ม ภู ”
ขึ้นอยู่บริเวณหมากแข้ง
พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้โปรดเกล้าฯให้กระทรวงมหาดไทยรวมเมืองต่างๆ ในบริเวณบ้านหมากแข้ง
ตั้งเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า เมืองอุดรธานี ส่วนเมืองในสั งกัดบริเวณให้มีฐานะเป็นอาเภอ เมืองหนองบัวลาภู
จึงกลายเป็น “อาเภอหนองบัวลาภู” ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระวิจารณ์กมุทธกิจเป็นนายอาเภอคนแรก
พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐบาลมีการกระจายอานาจมายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ด้านการปกครองการ
ให้บริการของรัฐ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรี จึงได้
อนุมัติร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลาภูตามร่างเสนอของนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัยและคณะ และ
ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลาภู ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยประกาศในหนังสือราช
กิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

๓. ลักษณะทางกายภาพ

ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดหนองบัวล าภู ตั้งอยู่ร ะหว่างเส้ นรุ้งที่ ๑๗ องศาเหนือ และเส้ นแวงที่ ๑๐๒ องศาตะวันออก
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๑๐ (กรุงเทพฯ – นครราชสี ม า – ขอนแก่น – อุด รธานี - หนองบั ว ล าภู) เป็น ระยะทางประมาณ ๖๐๘
กิโลเมตร โดยห่างจากจังหวัดอุดรธานี – หนองบัวลาภู ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (อุดรธานี - เลย)
ประมาณ ๔๖ กิโ ลเมตร หรื อตามทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๒๒๘ (กรุงเทพ – สี คิ้ว – ชัย ภูมิ – ชุมแพ –
ศรีบุญเรือง - หนองบัวลาภู) ประมาณ ๕๑๘ กิโลเมตร
มีขนาดพื้นที่ รวมทั้งจังหวัด ๓,๘๕๙.๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๔๑๑,๙๓๗.๕ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๒๗ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ ๐.๗๕ ของประเทศ (พื้นที่ประเทศ ๕๑๓,๐๒๙ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๓๒๐,๖๙๖,๘๙๘,๑๒๕ ไร่)

๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อ. น้าโสม
อ. สีชมพู
อ. ภูกระดึง
อ. บ้านผือ

อ. บ้านผือ
อ.หนองนาคา
อ. วังสะพุง
อ. กุดจับ

จ.อุดรธานี
จ.ขอนแก่น
อ. ผาขาว และ อ.เอราวัณ จ.เลย
อ. หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่น ลอนตื้นถึงลอนลึก
มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ เมตร ทางด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดเป็นภูเขาติดต่อกับอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี อาเภอนาด้วง และอาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พื้นที่มี
ลักษณะลาดลงไปทางทิศใต้และตะวันออกของจังหวัด ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้าลาพะเนียง ดินส่วนใหญ่เป็นดินปน
ทรายและลูกรังไม่สามารถเก็บน้าหรืออุ้มน้า ทางด้านตะวันออกของจังหวัด เป็นแนวเทือกเขาภูพานกั้นเขตแดน
กับจังหวัดอุดรธานีตลอดแนวจากเหนือลงใต้ และติดต่อกับภูเขาในอาเภอโนนสัง ส่วนตอนใต้ของจังหวัดติดกับ
อ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจาปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศ
แบบพืน้ เมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและร้อน
อากาศ
จังหวัดหนองบัวลาภู จัดเป็นจังหวัดที่มีอากาศบริสุทธิ์อยู่ทั่วไป เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ก่อมลพิษ และไม่มีปัญหาการจราจร บรรยากาศเหมาะสาหรับการพักผ่อนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๔. การแบ่งเขตการปกครอง

จัง หวั ด หนองบั ว ล าภู แบ่ง การปกครองออกเป็ น ๖ อ าเภอ ๕๙ ต าบล ๖๘๗ หมู่บ้ า น ๓๓ ชุ ม ชน
๑ เทศบาลเมือง , ๒๓ เทศบาลตาบล, ๑ อบจ. , และ ๔๓ อบต.
ตารางที่ ๑ การแบ่งเขตการปกครอง
จานวนตาบล จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน จานวนเทศบาล จานวน อบต.
อาเภอ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
อ.เมืองฯ
๑๕
๑๕๓ / ๓๓
๔
๑๓
อ.ศรีบุญเรือง
๑๒
๑๕๘
๕
๙
อ.นากลาง
๙
๑๒๗
๕
๕
อ.โนนสัง
๑๐
๑๐๗
๔
๗
อ.นาวัง
๕
๕๑
๑
๕
อ.สุวรรณคูหา
๘
๙๑
๕
๔
รวม
๕๙
๖๘๗ / ๓๓
๒๔
๔๓

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดหนองบัวลาภู

๕

ระยะทางจากจังหวัดถึงอาเภอ
ตารางระยะทางจากจังหวัดถึงอาเภอ
อาเภอ
ระยะทาง (กม.)
เมืองหนองบัวลาภู
๓
ศรีบุญเรือง
๓๓
นากลาง
๓๐
โนนสัง
๔๒
นาวัง
๔๓
สุวรรณคูหา
๖๕

๕. ประชากร

จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ปี ๒๕๖๑ (๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๑) มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น ๕๑๒,๑๑๗ คน
เป็นชาย ๒๕๕,๙๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๘ ของประชากรทั้งหมด หญิง ๒๕๖,๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๕๐.๐๒ จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑๔๕,๘๐๗ ครัวเรือน
ตารางที่ ๒ แสดงจานวนประชากรในจังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู
ศรีบุญเรือง
นากลาง
โนนสัง
นาวัง
สุวรรณคูหา
รวม

ชาย
๖๘,๐๓๑
๕๖,๐๕๗
๔๖,๔๑๔
๓๒,๕๕๒
๑๘,๕๘๙
๓๔,๒๙๙
๒๕๕,๙๔๒

ประชากร(คน)
จานวน
ครัวเรือน
หญิง
รวม
๖๘,๕๔๖ ๑๓๖,๕๗๗ ๔๔,๒๗๖
๕๕,๒๙๖ ๑๑๑,๓๕๓ ๓๐,๘๓๘
๔๖,๓๑๐ ๙๒,๗๒๔ ๒๖,๐๙๖
๓๒,๘๒๐ ๖๕,๓๗๒ ๑๖,๖๕๐
๑๘,๗๒๙ ๓๗,๓๑๘ ๑๐,๘๐๑
๓๔,๔๗๔ ๖๘,๗๗๓ ๑๙,๑๔๑
๒๕๖,๑๗๕ ๕๑๒,๑๑๗ ๑๔๗,๘๐๒

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๖

๖. ข้อมูลเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
พืช เศรษฐกิ จที่ สาคั ญ ได้แก่ ข้าวเหนีย ว ข้าวจ้ าว อ้ อยโรงงาน มันส าปะหลั ง ข้า วโพด-เลี้ ย งสั ตว์
ถั่วเหลือง ผลไม้ โดยมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
อาเภอ
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญ
เรือง
สุวรรณ
คูหา
นาวัง
รวม

ปี ๒๕๕๙
๒๐๑,๑๐๒
๑๑๕,๙๓๔
๑๒๖,๐๖๒
๑๕๑,๑๔๔.๑๘

พืน้ ที่เพาะปลูก (ไร่)

ตารางที่ ๓ การเพาะปลูกข้าวนาปี

ปี ๒๕๖๐
๒๐๔,๔๗๕
๑๒๒,๑๖๗
๑๑๙,๐๙๗
๑๓๒,๑๖๒.๔๐

ปี ๒๕๖๑
๒๑๔,๐๘๗
๑๒๒,๔๕๗
๑๒๔,๙๔๙
๑๓๖,๓๔๓

ปี ๒๕๕๙
๖๐,๖๘๙.๖๒
๔๘,๔๐๑.๔๕
๔๗,๖๑๐.๘๕
๖๓,๙๕๕.๑๕

๖๙,๙๔๘

๘๐,๖๐๘

๗๔,๐๒๖.๒๙

๒๑,๑๘๓
๖๘๕,๓๗๓.๑๘

๒๒,๒๑๗
๖๘๐,๗๒๖,๔๐

๒๒,๓๙๒
๖๙๔,๒๕๔.๒๙

ผลผลิตรวม (ตัน)

มูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท)

ปี ๒๕๖๐
๘๑,๙๙๐.๕๙
๕๒,๑๖๓.๐๕
๓๙,๒๑๓.๓๙
๕๔,๔๖๓.๔๙

ปี ๒๕๖๑
๘๙,๕๘๙.๓๘
๔๖,๑๘๖.๕๖
๕๐,๐๔๒.๑๐
๕๕,๔๐๙.๗๐

ปี ๒๕๕๙
๕๐๐.๓๙
๔๖๔.๖๕
๓๖๕.๔๑
๕๕๗.๖๙

ปี ๒๕๖๐
๗๘๔.๒๔
๓๖๖.๗๑
๓๕๐.๕๗
๔๙๔.๘๐

ปี ๒๕๖๑
๙๘๖.๘๓
๕๕๔.๒๔
๖๒๐.๗๗
๗๐๗.๐๓

๒๓,๗๓๒.๔๗

๒๙,๗๖๔.๖๘

๓๐,๐๘๙

๒๔๘.๘๓

๒๗๐.๕๖

๓๑๕.๙๓

๙,๒๒๐.๒๔
๒๕๓,๖๐๙.๗๙

๙,๒๘๔.๔๘
๒๖๖,๘๗๙.๖๗

๙,๙๘๙.๔๐
๒๘๑,๓๐๖.๑๔

๕๑.๗๗
๒,๑๒๗.๗๙

๗๔.๓๒
๒,๓๐๐.๒๘

๘๑.๑๖
๓,๑๓๒.๑๑

การปลูกข้าวนาปีในจังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า มีการปลูกในทุกๆ พื้นที่ของจังหวัด โดยอาเภอที่นิยม
ปลูกมากที่สุ ดในจังหวัด คือ อาเภอเมือง และอาเภอศรีบุญเรือง โดยจานวนพื้นที่เพาะปลู ก (ไร่) ในแต่ละปี
ไม่เท่ากัน ในปี 2560 มีจานวนพื้นที่ลดลงจากปี 2559 ส่วนปี 2561 มีจานวนพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าทุกปี
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้าผิวดิน หรือปริมาณน้าฝนในแต่ละปีแตกต่างกัน
หรือในปี 2560 เกษตรกรส่วนหนึ่งหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น อ้อย ส่วนผลผลิตรวม (ตัน) ในปี 2559
ปี 2560 และปี 2561 จะมี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆ ปี ต ามล าดั บ เช่ น เดี ย วกั บ มู ล ค่ า ผลผลิ ต รวม (ล้ า นบาท)
ที่ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 จะมีมูลค่าผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีตามลาดับเช่นเดียวกัน
อาเภอ
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

พืน้ ที่เพาะปลูก
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
88,933
90,530
206,747
266,828
10,108
8,362
212,007
192,973
112,316
120,010
50,889
59,509
681,000
732,212

ตารางที่ ๔ การเพาะปลูกอ้อย

ผลผลิตรวม (ตัน)
มูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท)
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
946,438.12 354,162.50 1,060.01
318.75
1,915,496.60 2,237,174.50 2,087.89 2,170.06
64,001
37.750
76.80
32.47
1,600,380 1,542,792.50 2,240.53 1,326.80
593,580
666,135
831.01
779.38
707,268
693,576
919.45
554.86
5,827,163.71 5,531590.50 7,293.67 5,125.94

การปลูกอ้อยในจังหวัดหนองบัวลาภูถือเป็นพืชทางการเกษตรที่นิยมปลูก จากข้อมูลพบว่า มีการปลูก
ในทุกๆ พื้นที่ของจังหวัด โดยอาเภอที่นิยมปลูกมากที่สุดในจังหวัด คือ อาเภอนากลาง และอาเภอศรีบุญเรือง
จานวนพื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ในปี 2560 และ ปี 2561 จะเพิ่มขึ้นตามลาดับ เนื่องจากอ้อยในช่วงปี 2560
ยังเป็นที่ต้องการของตลาดและสร้างได้ให้เกษตรกรได้ ง่ายกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ หากแต่จานวนผลผลิตรวม
(ตัน) ในปี 2561 กลับมีผลผลิตที่ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเกษตรกรปลูกอ้อยติดต่อกัน
๗

โดยไม่ มี ก ารพั ก ดิ น ท าให้ อ้ อ ยเจริ ญ เติ บ โตได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกไม่ ส ม่ าเสมอ
ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท) ที่ในปี 2561 มีมูลค่าผลผลิตลดลงจากปี 2560
ที่อาจมีสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุมาจากน้าตาล
อาเภอ

พืน้ ที่เพาะปลูก (ไร่)

เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

ปี ๒๕๕๙
17,924
23,557
19,473
11,306
62,977
1,967
137,204

ปี ๒๕๖๐
16,773
26,723
17,951
16,444
50,505
2,538
130,934

ตารางที่ ๕ การเพาะปลูกมันสาปะหลัง

ปี ๒๕๖๑
15,601
24,644
11,842
18,588
32,996
3,234
106,905

ปี ๒๕๕๙
34,085.70
28,951.09
26,341.10
19,523.90
101,256.74
3,426.50
213,585.03

ผลผลิตรวม (ตัน)
ปี ๒๕๖๐
28,532.00
43,883.97
47,876.28
29,266.10
99,282.00
2,472.75
251,313.10

ปี ๒๕๖๑
27,887.38
39,241.40
25,713
38,651.50
71,754
3,937.50
207,184.78

มูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท)

ปี ๒๕๕๙
74.65
51.53
44.25
37.88
201.50
6.17
405.103

ปี ๒๕๖๐
33.67
91.72
67.98
36.29
136.02
5.12
392.47

ปี ๒๕๖๑
53.54
91.04
55.80
65.71
143.51
7.91
418.51

การปลูกมันสาปะหลังในจังหวัดหนองบัวลาภู จากข้อมูลพบว่า มีการปลูกมันสาปะหลังในทุกๆ พื้นที่
ของจังหวัด โดยอาเภอที่นิยมปลูกมากที่สุดในจังหวัด คือ อาเภอสุวรรณคูหา และอาเภอนากลาง โดยจานวน
พื้นที่เพาะปลู ก (ไร่) ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีพื้นที่ล ดลงทุกปีตามล าดับ อาจมีส าเหตุมาจาก
เกษตรกรส่วนหนึ่งหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ส่วนจานวนผลผลิตรวม (ตัน) ในปี 2560 จะมีผลผลิตมากกว่าปี
อื่นๆ และในปี 2561 จะมีผลผลิตน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2559 และปี 2560 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสภาพ
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ปริ ม าณน้ าผิ ว ดิ น หรื อ ปริ ม าณน้ าฝนในแต่ ล ะปี แ ตกต่ า งกั น มู ล ค่ า ผลผลิ ต รวม
(ล้านบาท) ในปี 2560 จะมีมูลค่าผลผลิตน้อยกว่าปี 2559 และปี 2561 ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาซื้อ -ขาย
มันสาปะหลังในปี 2560 ตกต่ากว่าในปีอื่นๆ นั่นเอง
อาเภอ
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

ปี ๒๕๕๙
22,550
26,426
9,568.39
35,539.88
35,539.88
35,516
143,146.27

พืน้ ที่เพาะปลูก (ไร่)
ปี ๒๕๖๐
23,326
21,595
9,466.12
32,542.07
36,850
15,028
138,807.19

ตารางที่ ๖ การเพาะปลูกยางพารา
ปี ๒๕๖๑
22,602
21,287
9,441.12
28,230.07
38,203
10,645
130,408.19

ปี ๒๕๕๙
1,677
2,161.47
392.10
4,721.55
37,821.07
3,475.84
50,249.03

ผลผลิตรวม (ตัน)
ปี ๒๕๖๐
1,330.69
6,983.28
720.66
5,726.63
7,999.62
1,900.81
24,661.69

ปี ๒๕๖๑
68.23
1,157.20
1,049.68
17,390.65
N/A
541.63
20,207.39

มูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท)

ปี ๒๕๕๙
37.87
50.43
17.53
179.70
1,523.43
96.66
1,905.63

ปี ๒๕๖๐
14.81
16.83
5.35
60.64
98.40
18.17
214.20

ปี ๒๕๖๑
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

การปลู ก ยางพาราในจัง หวัด หนองบัว ล าภู จากข้อ มู ล พบว่ า มีก ารปลู ก ยางพาราในทุก ๆ พื้ นที่ ของจั งหวั ด
โดยอาเภอที่นิย มปลู กมากที่สุ ดในจั งหวัด คือ อาเภอสุ ว รรณคูห า และอาเภอศรีบุญเรือ ง โดยจานวนพื้น ที่
เพาะปลูก (ไร่) ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีพื้นที่ลดลงทุกปีตามลาดับ อาจมีสาเหตุมาจากเกษตรกร
ส่วนหนึ่งหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ซึ่งสอดคล้องกับจานวนผลผลิตรวม (ตัน) ในปี 2559 ปี 2560 และปี
2561 ที่มีจ านวนผลผลิ ตลดลงทุกปีตามลาดับเช่นเดีย วกัน และมูลค่าผลผลิ ตรวม (ล้านบาท) ในปี 2561
ที่มูลค่าผลผลิตร่วงจากปี 2559 คิดเป็นอัตราที่สูงมาก เนื่องจากในปี 2560 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจชะลอตัว
๘

โดยเฉพาะประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก ทาให้เกิดการชะลอซื้อของประเทศผู้ใช้ยาง อีกทั้งปริมาณผลผลิต
และความต้องการใช้ยางไม่สมดุลกัน เป็นต้น
สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ คือ โคเนื้อ สุกร และไก่เนื้อ
ประมงน้ าจื ด พื้ น ที่ ท าการประมงที่ ส าคั ญ อยู่ บ ริ เ วณอ าเภอโนนสั ง ซึ่ ง มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สัตว์น้าจืดที่จับได้ ได้แก่ ปลา และกุ้งก้ามกราม
อาเภอ/
ปศุสัตว์
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

ตารางที่ ๗ ข้อมูลปริมาณปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู ปี 2560/2561
โคเนื้อ
โคนม
กระบือ
ไก่
เป็ด
สุกร
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
8,094
6,636
6,039
421
293
690
25,587

433
383
993
2,809

2,924
1,123
1,135
758
669
87
6,,96

684,746
233,102
110,990
66,772
99,221
52,232
1,247,063

32,467 28,526
48,392 10,654
15,106
526
3,817
472
19,853 4,820
4,332
1,049
123,967 46,047

เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์รวม
(ราย)
7,054
3,387
3,103
2,844
3,802
1,422
21,642

ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู

การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดหนองบัวลาภู ปี 2560/2561
โคเนื้อ จานวน 25,587 ตัว ให้ผลผลิต 5,943 ตัว/ปี ความต้องการภายในจังหวัด จานวน 3,153
ตัว/ปี คิดเป็นร้อยละ 53.05 ส่งออกไปตลาดนัดโค-กระบือ จานวน 2,700 ตัว/ปี คิดเป็นร้อยละ 46.95
โคนม จานวน 1,809 ตัว ให้ผลผลิต (น้ามนดิบ) 2,555 ตัน/ปี ส่งออกไปบริษัท CP-Meji จังหวัด
สระบุรี จานวน 1,825 ตัน และ อ.ส.ค. ขอนแกน จานวน 730 ตัน
กระบือ จานวน 6,696 ตัว ให้ผลผลิต 1,221 ตัว/ปี ความต้องการบริโภคภายในจังหวัด จานวน 208
ตัว/ปี คิดเป็นร้อยละ 25.22 ส่งออกไปตลาดนัดโค-กระบือ จานวน 913 ตัว/ปี คิดเป็นร้อยละ 74.78
สุกร จานวน 46,047 ตัว ให้ ผลผลิต 52,728 ตัว/ปี ความต้องการบริโภคภายในจังหวัด จานวน
38,151 ตัว คิดเป็นร้อยละ 72.35 ส่งออกให้บริษัท CP Food จังหวัดนครราชสีมา บริษัทหมูณัฐ (อุดรธานี
ขอนแก่น เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) จานวน 14,577 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27.65
ผลผลิตสัตว์น้าจืดต่าง ๆ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ มีผลผลิต 423.43 ตัน/ปี พื้นที่เพาะเลี้ยง
5,292.82 ไร่ เกษตรกรเพาะเลี้ยงจานวน 6,080 ราย ความต้องการบริโภคภายในจังหวัด 1 5,600
ตัน/ปี ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในจังหวัด

๙

ตารางที่ ๘ ข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร

จานวนกลุ่ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
อาสาสมัคร
Smart Famer
Young Smart Farmer
ศูนย์จัดกาศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

รวม

ที่มา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู

สมาชิก
(ราย)

๖๕
๙๗๕
๔๔
๖๖๐
6 เครือข่าย ศพก. ๖๔ เครือข่าย
๑,๔8๕
41,419
๕๔
๘๑๐
๓
๘๗
๑
๗๑๖
2,572
๘๘๙ (ต้นแบบ ๒๕ ราน
กาลังพัฒนา ๗๑๒ ราย)
๗๐ ราย (ต้นแบบ ๑๒ ราย)
๑๔
๖
๑,๖๐๓
๒๘,๑๒๖

ด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัว ล าภู มีโ รงงานที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 (สะสม) ณ วั น ที่ 31 เดื อ น สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 จ านวนทั้ ง สิ้ น 199 โรงงาน เงิ น ลงทุ น รวม
10.180.92 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 5,133 คน โดยจาแนกออกเป็นจาพวกโรงงาน ดังนี้ (ไม่นับรวม
โรงงานจาพวกที่ 1)
ตารางที่ ๙ จานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
จาพวกที่ จานวนโรงงาน
จานวนโรงงาน
จานวนโรงงาน
จานวนโรงงาน
จานวนโรงงาน
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
2
82
83
83
84
85
3
95
99
104
111
114
รวม
177
182
187
195
199
หมำยเหตุ
- โรงานจาพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 5 - 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน
(สามารถประกอบกิจการได้ตามความประสงค์โดยไม่ต้องแจ้ง/ขออนุญาต)
- โรงานจาพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 20-50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน
- โรงานจาพวกที่ ๓ ได้แก่โรงงานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ ๕๐ แรงม้าขึน้ ไป และคนงานตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป

๑๐

ปี
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑

ตารางที่ ๑๐ ข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียน
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
จดทะเบียนนิติบุคคล
(เลิกกิจการ)
ราย
ทุน
ราย
ทุน
ราย
93
118.50
42
51.10
631
111
183.40
30
48.96
708
161
410.78
24
31.85
828
65
97.50
23
38.95
880

นิติบุคคล
(คงอยู่)
ทุน
9,070,975,000
9,673,275,000
11,673,895,000
11,853,407,657

ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลาภู (Gross Provincial Product : GPP)
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจาปี เท่ากับ
๒๒๓,๖๐๖ ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมหวัดหนองบัวลาภู ณ ราคาประจาปี 2559 เท่ากับ ๒3๗,187
ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลาภู ณ ราคาประจาปี เท่ากับ ๒๓,๔๐๗ ล้านบาท
ตารางที่ ๑๑ แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (GRP และ GPP) ณ ราคาประจาปี
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙ P
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,275,649 1,373,003 1,319,175 1,363,967 1,432,122
กลุ่มจังหวัด
210,915 233,586 220,398 224,708 237,187
อุดรธานี
95,264
41,004
42,653
41,640
44,980
เลย
40,100
41,004
42,653
41,640
44,980
หนองคาย
34,155
36,689
34,567
36,296
37,812
บึงกาฬ
22,412
23,376
19,971
21,651
23,463
หนองบัวลาภู
18,984
21,420
20,368
21,827
23,407

หมายเหตุ : P หมายถึง Preliminary หรือค่ารายปีที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลาภู ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า 23,407 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี
2558 จานวน 1,580 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2) สาขาการผลิตที่มีมูลค่าการผลิตสูงที่สุด 3 ลาดับแรก
คือ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีส่วนแบ่งมูลค่า 6,070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของ
มูลค่าการผลิตทั้งจังหวัด ลาดับที่สอง คือ สาขาการศึกษา มีส่วนแบ่งมูลค่า 3,554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
15.18 และล าดั บ ที่ ส าม คื อ สาขาการขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์
มีส่วนแบ่งมูลค่า 3,075 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.14 นอกจากนี้สาขาอื่น ๆ มีส่วนแบ่งมูลค่ารวม 10,708
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 จัดเป็นลาดับสุดท้าย ของภาคและลาดับที่ 77 ของประเทศ

๑๑

รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร
ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดหนองบัวลาภูมีรายได้ต่อหัวประชากรอยู่ที่ 53,416 บาท โดยที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉีย งเหนือตอนบน ๑ มีร ายได้เฉลี่ ยต่อหั ว ต่อปี ( GRP ) เท่ากับ 80,352 บาท จังหวัดหนองคาย
มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว/ปี สูงที่สุดในกลุ่ม รองลงมาได้แก่ จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี
ตารางที่ ๑๒ แสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
ประเทศไทย
193,471 197,459 204,459 215,455 228,398
กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 67,588 76,247 72,831 76,207
80,352
บึงกาฬ
65,609 56,400 61,494 67,021 78,022
หนองบัวลาภู
44,641 42,626 45,891 49,443 53,416
อุดรธานี
79,343 81,009 81,682 85,359 88,673
เลย
75,587 78,801 77,072 83,439 97,903
หนองคาย
80,909 76,550 80,736 84,465 89,913

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้านการท่องเที่ยว
ในปี ๒๕๖๑ (ณ กันยายน ๒๕๖๑) พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู
จานวน ๒๕๖,๙๐๐ คน เพิ่มขึ้นจาก ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓.๒๘ (๘,๑๖๒ คน) มีรายได้จากการทองเที่ยวจานวน
436.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๑.๑๔ (๗๖.๓๔ ล้านบาท) จากตัวเลขรายได้และจานวน
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ยั ง คงเป็ น จั ง หวัด ที่ มี ร ายได้ แ ละจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วน้ อ ยที่ สุ ด เป็ น ล าดั บ ที่ ๗๗
ของประเทศ
ตารางที่ ๑๓ แสดงจานวนรายได้และนักท่องเที่ยวของจังหวัด ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
รายการ
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
346.73
360.91
437.24
จานวนนักท่องเที่ยว (คน)
344,042
248,738
256,900

ที่ : สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลาภู, ๒๕๖๑

๑๒

๗. ลักษณะทางสังคม

สินทรัพย์ทางสังคม
การศึกษา
จังหวัดหนองบัวลาภู มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั้งสิ้น ๓๗๔ แห่ง ประกอบด้วย
- สถานศึ กษาในสั ง กัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน จานวน 338 แห่ ง แบ่ง เป็ น
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 จานวน 212 แห่ง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 105 แห่ง และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา จ านวน 2 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลาภู และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
- สถานศึกษาในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีว ศึกษา จานวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย เทคนิค
หนองบัวลาภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยี
- สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน จ านวน 21 แห่ ง
- สถานศึกษาในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 6 แห่ง
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน 1 แห่ง
ด้านสาธารณสุข
รายการ
จานวนผู้ป่วยใน (คน)

ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลด้านสาธารณสุข
๒๕๕๙
๒๕๖๐
45,579

จานวนผู้ป่วยนอก (คน)

-

691,988

จานวนแพทย์ต่อประชากร
อัตราการเกิด

10.54

6,304
10.19

อัตราการตาย

8.22

7.67

ภาวะโรคและการบาดเจ็บ
- อัตราผู้ป่วยนอก
- อัตราผู้ป่วยใน
- อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดที่
สาคัญ
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู

1,666.93
109.80
39.01

๒๕๖๑
39,548
(ม.ค.-ส.ค. 61)
660,539
(ม.ค.-ส.ค. 61)
6,112
7.37
(ม.ค.–มิ.ย. 61)
3.81
(ม.ค.–มิ.ย. 61)
1,595.36
95.52
14.66
(ม.ค.-ส.ค. 61)

๑๓

๘. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่สาคัญ

ขนบธรรมเนียม
จังหวัดหนองบัวลาภู ณ ปีไหน มีวัด ๔๑๗ แห่ง โบสถ์คริสต์ ๑๐ แห่ง มัสยิด ๒ แห่ง
มีขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่อย่างชาวอีสานทั่วๆ ไป แบบเรียบง่ายส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๘๘
ของประชากรทั้งหมด ส่วนที่นับถือศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๐๙ และ อิสลาม
ร้อยละ ๐.๐๓
ศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัว ล าภูมีศิลปหั ตถกรรมและวัฒนธรรมการละเล่ นพื้นเมือง เช่น การทอผ้าไหม
ผ้าฝ้าย หมี่ขิด ซึ่งทอกันมาตั้งแต่โบราณ โดยทอเป็นผ้าขิด หมอน ผ้าตัดเสื้อ ตัดกระโปรง กล่องทิชชู และของใช้
อื่นๆ การทาเครื่องปั้นดินเผา ปั้นรูปแบบต่างๆ และทาลวดลายเป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งอาคารสถานที่
โอ่งน้ากาน้า หม้อดิน เตาไฟ กระถางดอกไม้ แจกัน เป็นต้น
- เครื่องจักรสาน โดยใช้วัตถุดิบจากไม้ไผ่และเอาไปย้อมสี ทาเป็นกระติบข้าว พัด ตะกร้าของ
ใช้ประจาครัวเรือน เป็นต้น
- วัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ เช่น โปงลาง ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทแคน
ซอ พิณ โปงลาง ฉิ่ง ฉาบ กลอง โหวด และการราคองก้า ซึ่งเป็นการร่ายราตามจังหวะเสียงกลองและเสียงเพลง
เครื่องดนตรีที่เล่นมีกลอง ๒ หน้า จะนิยมเล่นในเวลากลางคืน

๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดหนองบัวลาภู มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งสิ้น 1,745,432 ไร่ แบ่งเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ จานวน 6 ป่า และอุทยานแห่งชาติ จานวน 1 อุทยาน มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น 1,603,647 ไร่
คิดเป็นร้อยละ62.59 ของพื้นที่จังหวัด และมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งสิ้น 140,599.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
5.49 ของพื้นที่จังหวัดและกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจานวน 1,201,986.34 ไร่ คงเหลือพื้นที่
ป่าไม้ในความรับผิดชอบของ กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ จานวน 226,322 ไร่
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตารางที่ ๑๕ แสดงพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดหนองบัวลาภู
ชื่อป่าสงวน/อุทยาน
พื้นที่ป่า (ไร่) พื้นที่ป่า (ไร่)
มอบให้
พื้นที่ป่าคงเหลือ
(ตามการใช้
(กฎกระทรวง)
ในความรับผิดชอบ (ไร่)
ส.ป.ก.
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเก้า
ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน
ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเรือ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้ม
และป่าภูผาแดง
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอย
และป่านากลาง
ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเรือ

ประโยชน์)

103,125
19,081
2,390
709,008

120,125
24,525
2,775
512,375

10,850
8,600
473,625

11,692.34
5,449.21
2,774.65
58,787.84

13,850

15,625

1,575

14,645.70

756,193

846,075

707,400

132,972.26
๑๔

ลาดับ
๗

ชื่อป่าสงวน/อุทยาน
อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคา
รวม

พื้นที่ป่า (ไร่) พื้นที่ป่า (ไร่)
(ตามการใช้
(กฎกระทรวง)
ประโยชน์)

มอบให้
ส.ป.ก.

141,785
1,745,432 1,521,500 1,206,150

พื้นที่ป่าคงเหลือ
ในความรับผิดชอบ (ไร่)
133,289.61
226,322

ที่มา : ข้อมูลจากสานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้าธรรมชาติ

ทรัพยากรน้าของจังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วยลุ่มน้าสาขาทั้งหมด 5 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าสาขาน้าโมง
ลุ่มน้าสาขาห้วยหลวง ลุ่มน้าสาขาน้าพวย ลุ่มน้าสาขาลาน้าพองตอนบน และลุ่มน้าสาขาลาพะเนียง โดยมีพื้นที่ลุ่มน้า
ประมาณ 2,516,081.25 ไร่ มีปริมาณน้าฝน 5,626.39 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้าท่า 3,082.42 ล้านลูกบาศก์
เมตร ต่อปี ปริมาณน้าบาดาลที่กักเก็บ 832.95 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ พบว่า พื้นที่การเกษตรของจังหวัด
มีประมาณ 1,792,762.5 ไร่ ในขณะที่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้าในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่เพียง 589,846 ไร่ หรือ
943.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 32.9

จังหวัดหนองบัวลาภูขาดแคลนแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่และขนาดกลาง เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็น
ที่ราบสูง มีแหล่งน้าในพื้นที่ต้นน้าที่สาคัญในเขตอาเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้แก่
- ลาพะเนียง อยู่ในเขตลุ่มน้าชี ต้นน้าเกิดจากภูเขาในเขต อ.นาด้วง จ.เลย ความยาวประมาณ
๓๑๔ กม. เป็นลุ่มน้าที่มีความสาคัญต่อการดารงชีพของราษฎรท้องถิ่นที่ อ.นาวัง อ.ศรีบุญเรือง อ.เมืองฯ
อ.นากลาง และ อ.โนนสัง ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมรวมเนื้อที่ ๑,๑๙๕,๐๐๐ ไร่ ไหลผ่านพื้นที่ชุมชน ๒๙
ตาบล ๑๙๕ หมู่บ้าน ๓๑,๔๔๓ ครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้า จานวน ๒๔๙,๘๘๘ คน
- ลาน้าโมง อยู่ในเขตลุ่มน้าโขง ต้นน้าเกิดจากภูเขาเขต อ.นาด้วง จ.เลย บริเวณภูซางใหญ่
และภูเขาเขต อาเภอสุวรรณคูหา และอาเภอนากลาง ความยาวประมาณ ๑๑๓ กม. เป็นลุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ต่ อ การด ารงชี พ ของราษฎรท้ อ งถิ่ น อ าเภอนากลาง อ าเภอสุ ว รรณคู ห า อ าเภอนาวั ง และ อ าเภอเมื อ ง
หนองบั ว ล าภู ครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ กษตรกรรม รวมเนื้ อ ที่ ๑,๖๘๕,๗๘๙ ไร่ ไหลผ่ า นพื้ น ที่ ชุ ม ชน ๕๑ ต าบล
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้า ๕๙,๙๓๗ ครัวเรือน ๒๗๐,๓๐๓ คน
นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล่ ง น้ าขนาดเล็ ก ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ล าห้ ว ยมอ ยาวประมาณ ๒๒ กม. ล าน้ าพวย
ยาวประมาณ ๓๐ กม. ลาห้วยโซม ยาวประมาณ ๒๑ กม. ลาห้วยโคโล่ ยาวประมาณ ๓๐ กม. เป็นต้น โดยสภาพ
แหล่งน้าจะมีลักษณะเป็นแหล่งน้าขนาดเล็ก ห้วยตื้น น้าไม่ขังตลอดทั้งปี ก่อให้เกิดภัยแล้งซ้าซากเป็นประจา
ทุกปี
แหล่งน้าชลประทาน มีทั้งสิ้น 3,951 โครงการ มีโครงการชลประทานขนาดกลางเพียง 1 โครงการ
คือ อ่างเก็บน้าห้วยเหล่ายาง บ้านภูพานทอง ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง ขนาดความจุประมาณ 2.14 ล้าน
ลบ.ม. พื้ น ที่ รั บ ประโยชน์ ป ระมาณ 2,000 ไร่ โครงการที่ เ หลื อ อื่ น ๆเป็ น โครงการชลประทานขนาดเล็ ก
ขนาดความจุรวมประมาณ59,399,832 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์รวมประมาณ 63,391 ไร่

๑๕

น้าอุปโภคบริโภค
ในเขตเทศบาลเมืองฯมีความต้องการน้ากิน 107,710 ลิตร น้าใช้ 4,08,400 ลิตร
นอกเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู มีความต้องการน้ากิน 2,367,525 ลิตร
น้าใช้ 21,307,725 ลิตร
แหล่งน้าบาดาล
อ.เมือง 1,066 บ่อ อ.โนนสัง 571 บ่อ อ.ศรีบุญเรือง 575 บ่อ อ.นากลาง 878 บ่อ
อ.นาวัง 616 บ่อ อ.สุวรรณคูหา 665 บ่อ รวมทั้งสิ้น 4,371 บ่อ

๑๐. ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลาภู (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

น่าเที่ยว

วิสัยทัศน์
“หนองบัวลาภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”
พันธกิจ
๑. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๒. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นเมืองน่าอยู่
๔. จัดระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล (๓R ๘C)
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกิจกรรมโครงการ (TO BE NUMBER ONE)
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ตลอดช่วงชีวิต
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ ผู้ด้อยโอกาส/ คนพิการ ให้มีอาชีพและมีรายได้
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม
และส่งเสริมการตลาด
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร

๑๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัด
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าและพื้นที่ลุ่มน้า
กลยุทธ์ที่ ๓ บริหารจัดการขยะและน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมพลังทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ที่ ๓ รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน

๑๗

งานโครงการตามบทบาทภารกิจของสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลาภู เป็นหน่วยงานหลักด้านสังคม
ในส่ วนภูมิภ าค ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒ นาสั งคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสั งคม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ สถาบันครอบครัวและชุมชน
อีกทั้งจัดทาข้อมูลในการที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลในการแก้ปัญหาสังคม โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. ดังนี้
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ผนึกกาลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการให้บริการทางสังคม
4. บริหารจัดการองค์กร พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่มีพันธกิจ ดังนี้
1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์
ที่สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมไทยและสังคมโลก
2. บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน
ซึ่งสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลาภู ในฐานหน่วยงาน
ส่ ว นภูมิภ าค ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของคน สั งคมและชุมชนให้ มีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมปลู กจิตส านึ ก
ให้ประชาชนในจังหวัดมีจิตอาสาช่วยเหลือสั งคม เสริมสร้างสถาบันครอบครัว ที่เข้มแข็ง เพราะครอบครัว ที่
เข้มแข็งเป็นรากฐานของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพต่อไป

๑๘

[

งานด้านเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรม : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดาเนินกิจการและ
ผู้ปกครองที่รับบริการรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและส่งเสริมพัฒนาเด็กแก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน บิดา มารดา
หรือผู้ปกครองมีทักษะในการดูแลบุตร หลาน อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑.กลุ่มเป้าหมาย : ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ดาเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และ
ผู้ปกครองที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกขน จานวน ๕๐ คน
๒. งบประมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ 39,450 บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
บาททถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดประชุม : วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้มีการดาเนิน
กิจกรร

๑๙

ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการประสานแจ้งวิทยากร ในการบริหารเวลาในการบรรยาย
๒. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมฯ เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรม : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูด้ าเนินกิจกรรมและผู้ปกครองที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน ประจาปี ๒๕๖๒)

ภาพการดาเนินกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดาเนินกิจกรรมและผู้ปกครอง
ที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
***************************

การบรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
โดย นางรินรดี อินทวงษ์ ผู้แทนจาก สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภู

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ สถานการณ์เด็กและครอบครัว
จังหวัดหนองบัวลาภู โดย นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

๒๐

ภาพการดาเนินกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดาเนินกิจกรรมและผู้ปกครอง
ที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
***************************

การบรรยายหัวข้อ การให้ความสาคัญกับการศึกษาของเด็กปฐมวัย
โดย นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู

การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อสถานการณ์ด้านเด็กปฐมวัยในครอบครัว, เทคนิคการดูแล
บุตรหลาน และเด็กกับสื่อเทคโนโลยี พร้อมการนาเสนอ

๒๑

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยใน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เกิ ด การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก ดู แ ลส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก แก่ ส ถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก เอกชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย (ครูผู้ดูแลเด็ก)
จานวน ๔๐ คน
๒. งบประมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ จานวน 35,100 บาท (สามหมื่นห้าพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดทาประชุม : วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโชควิวัฒน์เฮ้าส์
ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
ในการจัดประชุมดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ทักษะที่จาเป็นในการใช้ชีวิตเพื่อให้พี่เลี้ยงเด็ก
ครูพี่เลี้ยงในสถานประกอบการนาไปปรับใช้การการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ๙ ด้าน ดังนี้ คือ
กลุ่มทักษะพืน้ ฐาน ได้แก่
๑. ความจาเป็นที่นามาใช้งาน หรือ ความสามารถในการเก็บประมวล และดึงข้อมูล
ที่เก็บในคลังสมองออกมาใช้ตามสถานการณ์การที่ต้องการ
๒. ความสามารถในการยั้งคิดไตร่ตรองควบคุมแรงอยาก หยุดคิดก่อนที่
จะทาหรือพูด
๓. ความสามารถในการยื ด หยุ ด พลิ ก แพลง ปรั บ ตั ว เป็ น จุ ด ตั้ ง ต้ น ของการคิ ด
นอกกรอบ คิดสร้างสรรค์
กลุ่มทักษะกากับตนเอง ได้แก่
๔. ความสามารถในการใส่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
โดยมาวอกแวก
๕. ความสามารถในการควบอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการกับอารมณ์
ไม่ให้รบกวนผู้อื่น ไม่โกรธเกรี้ยวฉุนเฉียว ขี้หงุดหงิดง่าย
๖. การประเมินตนเองรวมถึงสะท้องผลการทางาน เพื่อหาจุดบกพร่อง แล้วแก้ไข
พัฒนาให้ดีขึ้น

๒๒

กลุ่มทักษะปฏิบัติ
๗. ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทา กล้าคิดกล้าทาไม่ผลัดวัดประกันพรุ่ง
๘. การวางแผนและการดาเนินการตั้งแต่ตั้งเป้าหมาย เห็นภาพรวม จัดลาดับ
ความสาคัญ จนถึงการดาเนินการ และประเมินผล
๙. ความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมายมุ่งมั่น ฝ่าฟัน อุปสรรคและล้มแล้วลุกได้
จากการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น แบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อคือ
๑. การส่งเสริมสัมพันธภาพกับครอบครัวเด็กและชุมชน โดยครูมีบทบาทสาคัญใน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
๒. สิทธิเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้บังคับและคุ้มครองสิทธิแก่เด็กตามกฎหมายที่ควรได้รับ
๓. การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย เช่น การจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้อง
๔. การดู แ ลสุ ข ภาพเด็ ก และโภชนาการเด็ ก เด็ ก ควรได้ รั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ
ที่เหมาะสมตามวัย เช่น ควรได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่ครบ ๕ หมู่ การเลี้ยงดูและการปลูกฝังให้เด็กรู้จัก
ช่ว ยเหลื อตนเอง ไม่ ว่า จะเป็ น การแปรงฟั น การล้ า งมือ การออกกาลั งกาย เพื่ อช่ ว ยส่ ง เสริ มพั ฒ นาการ
ด้านกล้ามเนื้อ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการประสานแจ้งวิทยากร ในการบริหารเวลาในการบรรยาย
๒. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมฯ เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน )

ภาพการดาเนินกิจกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมโชควิวัฒน์เฮ้าส์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
***************************

การบรรยายพิเศษหัวข้อ สถานการณ์เด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู
โดย นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
พร้อมเปิดการอบรมฯ
๒๓

ภาพการดาเนินกิจกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมโชควิวัฒน์เฮ้าส์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
***************************

การบรรยายหัวข้อ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และระบบประเมินออนไลน์ตามมาตรฐานชาติ
โดย นางสาวณัฐพร ยศสูงเนิน นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยายหัวข้อ ทักษะที่จาเป็นในการใช้ชีวิต Executive Functions (EF)
โดย นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน ศึกษานิเทศน์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และการถ่ายภาพร่วมกับของผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมวิทยากร
และเจ้าหน้าที่
๒๔

 โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกิจกรรมสังคมสงเคราะห์
๒. เพื่อให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และเป็นเครือข่ายด้านสังคม
สงเคราะห์ในพื้นที่
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
หนองบัวลาภู/ แกนนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู/ เจ้าหน้าที่ดูแลสภาเด็กและเยาวชน จานวน
๖๐ คน
- สภาเด็กและเยาวชนตาบล ๕ คน ๑๐ ตาบล
รวม ๕๐ คน
- วิทยากร เจ้าหน้าที่ อปท.
รวม ๑๐ คน
๒. งบประมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวนเงิน ๑๑๖,๘๐๐ บาท
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดประชุม : ดาเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- วันที่ ๑๓ และ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
- ลงพื้นที่ตาบลเป้าหมาย ๕ ตาบลๆ ๑๐ คน (วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
อาเภอเมือง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาม และองค์การบริหารส่วนตาบลนามะเฟือง
อาเภอศรีบุญเรือง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองใหม่ และเทศบาลตาบลโนนสูงเปลือง
อาเภอโนนสัง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถิ่น และ องค์การบริหารส่วนตาบลปางกู่
อาเภอนากลาง ณ เทศบาลตาบลฝั่งแดง และเทศบาลตาบลนากลาง
อาเภอนาวัง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก และองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
ผลการดาเนินงาน
๑. บรรยาย หัวข้อเรื่อง“สภาเด็กและเยาวชน กับการทางานเพื่อพัฒนาสังคม”ตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๓ หมวด ๑ บทเฉพาะกาล ๔๕ มาตรา
ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องคานึกถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็ก ในฐานะสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทีอ่ ยู่ในภูมิภาค ได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ สภาเด็กและเยาวชน จะอยู่ในความรับผิดชอบของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ทั้งนี้สภาเด็กและ
เยาวชน มีความสามารถ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด ที่จะร่วมทากิจกรรมต่างๆ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยไม่หวัง
สิ่ ง ตอบแทน เชื่ อ ว่ า ในอนาคตเด็ ก และเยาวชน ที่ จ ะเป็ น อนาคตของประเทศชาติ จะเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต ใจ
ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม สามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตที่ดีต่อไปได้
๒๕

๒. บรรยาย หัวข้อเรื่อง “บทบาทอานาจหน้าที่และภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และความรู้ หลักการสังคมสงเคราะห์เ บื้องต้น ” กระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.) เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคม ในการทาหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม
และความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและ
ชุมชน โดยรวมส่วนราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย
๑. กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
๒. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
๓. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
๔. กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน
๕. การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย
๖. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงการคลัง
เพื่อเป็นองค์การและกลไกด้านสังคมในการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะเด็กเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดารงชีวิต ให้มีการพิทักษ์
และคุ้มครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ โดยบูรณาการ แนวคิด ทิศทาง
และการบริหารให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ
ความหมายของนักสังคมสงเคราะห์ คือ การนาเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้อย่างเป็นศิลป์และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของบุคคล กลุ่ม ชุมชน เพื่อให้ เขาสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ งานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่ต้องเข้าไปแก้ไขเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวข้องกับบุคคล กลุ่ม และ
ชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังนั้น นักสังคมสงเคราะห์จึงจาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของมนุษย์และศาสตร์ต่าง ๆ เช่น จิตวิทยา
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ โดยอาศัยหลักการ วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงาน
ทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันนาไปสู่การพัฒนาสังคมโดยรวม นับได้ว่างาน
สังคมสงเคราะห์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะนาไปสู่เป้าหมายของงานสวัสดิการสังคม ปรัชญาในการปฏิบัติงานก็
คือ การช่วยเหลือบุคคล กลุ่ม และชุมชนให้สามารถช่วยตนเองได้
หัวใจของงานสังคมสงเคราะห์
>" work with, not work for " เป็นการทางานร่วมกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ที่ประสบ
ปัญหา เป็นการช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียม รับผิดชอบที่ต้องช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
>" help them to help them selves " การช่วยเพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเอง นักสังคมสงเคราะห์
จะเลือกวิธีการช่วยเหลือที่ไม่ได้ทาให้ผู้รับบริการสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาพื้นฐานที่
เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองจนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ในการปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์จาเป็นต้องจดจาและปรับใช้หลักการ วิธีการ และกระบวนการ
ของงานสั งคมสงเคราะห์ ให้ เหมาะสมกั บภารกิจ ของหน่ว ยงานโดยค านึง ถึงขอบเขตของการปฏิบัติ งาน
อยู่ ต ลอดเวลา นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ไ ม่ ค วรสั บ สนกั บ ลั ก ษณะงานด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ ที่ ต นเองปฏิ บั ติ
๒๖

แต่อย่างไรก็ตามประสบการณ์และความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการศึกษาหาความรู้อย่างสม่าเสมอ
จะสร้างให้นักสังคมสงเคราะห์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการทางานด้านสังคมสงเคราะห์
สภาวการณ์ปัญหาสังคมปัจจุบัน เช่น ผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแลต้องอยู่เพียงลาพัง ผู้ป่วยด้วยโรคประหลาด
ที่ไม่มีค่ารักษา เด็กน้อยที่ต้องกลับบ้านในตอนพักกลางวันเพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วย เด็กหญิงที่ถูกพ่อเลี้ยง
ข่มขืน เรื่องราวเหล่านี้ผ่านการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์หลายคนในสังคมมักมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับประเด็น
ปัญหาเหล่านี้ เกิดการตั้งคาถามและเรียกร้องว่า ใครจะช่วยเขาเหล่านี้ได้บ้าง? ต้องทาอย่างไรดี ? ต้อง
ติดต่อใคร? เมื่อประสบปัญหาทางสั งคม กลั บไม่ รู้ว่าต้องไปหาใคร ซึ่งวิช าชีพสั งคมสงเคราะห์ เกิดขึ้นมา
เพื่อทางานและยืนเคียงข้างกับกลุ่มคนเหล่านี้
เปรียบเทียบให้ นักสังคมสงเคราะห์เป็น “แพทย์ทางสังคม” “วิศวกรทางสังคม” ที่จะคอยรักษา
ผู้ที่มีปัญหาทางสังคมต่างๆ ออกแบบการรักษาว่าควรรักษาแบบไหน แต่ภาพที่คนในสังคมส่วนใหญ่เห็น ก็คือ
การทางานสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือเฉพาะหน้าในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น แต่กลับไม่เห็นเนื้องานที่แท้จริงที่เป็น
ส่วนสาคัญ ทั้งนี้นักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะการรับมือกับปัญหาเพียงอย่างเดี ยว แต่จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องออกแบบวัคซีนในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและฉีดให้กับสังคมเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและ
สามารถรับมือกับปัญหาได้ รวมถึงการให้อาหารเสริมหรือการส่งเสริมข้อดีที่บุคคล กลุ่มคน หรือชุมชนนั้นๆ
มี อ ยู่ ใ ห้ ส ามารถพั ฒ นาขี ด ความสามารถของตั ว เองให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น “แพทย์ เ ลื อ กคนไข้ ไ ม่ ไ ด้ ฉั น ใด นั ก สั ง คม
สงเคราะห์ก็เลือกให้บริการไม่ได้ฉันนั้น ”
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะทางานกับคนทุกกลุ่ม ทุกประเภท แม้คนๆ นั้นจะเป็นฆาตกรใจเหี้ยม
หรือลูกที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เพราะเรายึดมั่นและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งล้วนมีที่มาที่ไป เป็นตรรกะ ปัจจัยหนึ่งมาจากครอบครัว สภาพแวดล้อม และสังคมที่ร่วมกัน
สร้างให้เกิดขึ้น และนี่คือตัวตนของงานสังคมสงเคราะห์ และคุณค่าของวิชาชีพ ที่ยังหล่อเลี้ยงให้คนในสายงาน
นี้ได้ทางานด้วยความรักและมองเห็นคุณค่าของตัวเองที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้กับคนอีก
หลายชีวิต
บทบาทของนักสังคมเคราะห์น้อย ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๑. ค้ น หาข้อ เท็ จ จริ ง โดยการเยี่ ย มบ้ า น ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประสานข้ อ มู ล ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับผู้บริการ
๒. การวิเคราะห์ปัญหา/ การประเมินปัญหา โดยการวิเคราะห์ระบบผู้รับบริการ ระบบปัญหาและ
ระบบต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ บ ริ ก าร/ ระบุ ส าเหตุ ข องปั ญ หา ลั ก ษณะของปั ญ หา และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
เมื่อประสบปัญหา
๓. ว่า งแผนการดาเนินงานร่ว มกับ ผู้ บริการ ประสานความร่ว มมือระหว่างองค์กรต่ าง ๆ ในการ
ให้ความช่วยเหลือ ผู้รับบริการรวมทั้งครอบครัว โดยต้องรู้จักวางแผนและใช้รูปแบบครอบครัว เป็นฐานรวมทั้ง
การเลือกให้เทคนิคเฉพาะด้านอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๔. การติดตามผลเพื่อยุติการให้ ความช่ว ยเหลื อ โดยพิจ ารณาว่ าภายหลั งการให้ ความช่ว ยเหลื อ
มีสถานการณ์หรือการดาเนินชีวิตที่อยู่ในภาวะปกติหรือไม่ ได้รับความช่วยเหลือตามที่วางแผนไว้
๕. เป็นผู้เฝ้ารวะวัง เตือนภัย ให้คาแนะนา คาปรึกษา และผู้ประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

๒๗

สิ่งที่ได้รับจากการลงพื้นที่
๑. ได้สอบถามข้อมูลต่างๆ พบว่าทุกครอบครัวประสบปัญหาเดียวกัน คือ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอมีลูก
มีครอบครัว บางครอบครัวต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ และสภาพที่อยู่อาศัยของบางครอบครัว
ไม่ปลอดภัยและทรุดโทรม
๒. ได้ เ ห็ น สภาพความเป็ น อยู่ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ ป ระสบปั ญ หามี ค วามเป็ น อยู่ ที่ แ ออั ด และขั ด สน
สภาพแวดล้อม ที่พักอาศัย ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน
๓. ได้เห็นความแตกต่างด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
๔. เด็กเรียนหนังสือไม่จบ และขาดประสบการณ์ในการดูแลบุตร
๕. บางครอบครัวยังไม่ได้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
๖. ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสั งคม ต้องดูแลคนพิการ และเด็กที่บิดาเสียชีวิต มารดาต้องไป
ทางานรับจ้างต่างถิ่น เด็กอาศัยอยู่กับตายายที่มีอาชีพทานา
ปัญหาอุปสรรค
๑. Case ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และตอบไม่ตรงคาถาม
๒. การสอบถามข้อมูลผู้สูงอายุ พบว่า ต้องถามคาถามซ้าเนื่องจากการพูดค่อย และผู้สูงอายุหูตึงและ
การให้ข้อมูลในครั้งแรกเมื่อถามอีกจะตอบไม่เหมือนในครั้งแรก จึงได้สอบถามบุตรหลานหรือคนที่รู้จัก
๓. แบบสอบถามขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีหลานหน้าข้อมูลเยอะเกินไป ทาให้
เกิดความล้าช้า
๔. นักสั งคมสงเคราะห์ น้อย พูดน้อยและยังไม่กล้ าที่จ ะสอบถามข้อมู ล ยังเกิดกกอาการเขินอาย
ในระยะแรก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ชี้นาในการพูดคุย นักสังคมสงเคราะห์น้อย เริ่มที่จะเกิดพูดคุยและซักถามข้อมูล
พร้อมทั้งจดข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้สอบถาม
ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ให้มีความรู้และความสามารถ
เป็นพี่เลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน
๒. ความมีการดาเนินโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยในทุกพื้นที่ เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ และพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของตนเอง
๓. ความจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โดยจังหวัดบริหารจัดการในพื้นที่
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๘

ภาพการดาเนินโครงการนักสงคมสงเคราะห์น้อย
วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
**********************

บรรยายพิเศษเรื่องสภาเด็กและเยาวชนกับการทางานเพื่อพัฒนาสังคม โดย นางบุญรดา ทัพมงคล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยายหัวข้อ ความรู้หลักการสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น และบทบาทอานาจหน้าที่และภารกิจกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดย นางสาวพเยีย ศรีแสงทอง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

บรรยากาศการจัดฝึกอบรมโครงการนักสงคมสงเคราะห์น้อย

๒๙

ภาพการดาเนินโครงการนักสงคมสงเคราะห์น้อย
วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
**********************

ภาพนักสังคมสงเคราะห์น้อยลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

ภาพการถอดบทเรียนโครงการฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์น้อย และภาพการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่าน
การอบรมตามโครงการฯ จานวน ๖๐ คน

๓๐

 โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีแผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
และให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดหนองบัวลาภู มีความต่อเนื่อง
และดาเนินในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์แก่ประชาชน และการสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู
๓. เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : สภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน ๑๐๐ คน
๒. งบประมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดประชุม : วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้ดาเนิน โครงการสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภูเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู โดยเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์บรรยายให้ความรู้ เช่น
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวการพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- บรรยายให้ ความรู้เ รื่อ งเกี่ย วกับ การค้ ามนุษ ย์ใ นกลุ่ ม เด็ กและเยาวชนที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ยาเสพติ ด
จากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัว ลาภู และการให้ความรู้เรื่องการใช้
ประโยชน์ จ ากสื่ อสร้างสรรค์เ พื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ จากประธานสภาเด็ กและเยาวชนตาบลเก่ากลอย
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ข้อเสนอแนะ
๑. ด้ านพนั กงานเจ้ าหน้า ที่ค วรมีก ารเพิ่ มศั กยภาพด้ านความรู้อ ย่า งต่ อเนื่อ ง เพื่ อจะได้ถ่ ายทอด
ต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
๒. ควรให้ มี ก ารด าเนิ น โครงการด้ า นการป้ อ งกั น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
๓. สร้างเครือข่ายด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในสถานศึกษา เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์แก่บุคลากรในสถานศึกษา
(อ้างอิง : จากรายงานผลดาเนินโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒)

๓๑

ภาพการดาเนินโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
*************************

พิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน" โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

บรรยายในหัวข้อ "ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่เด็กและเยาวชน"โดยนายอมฤต วะสมบัติ
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู

บรรยายในหัวข้อ "การค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด" โดยร้อยตารวจเอกวรพล
นาหนองตูม วิทยากรจากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดหนองบัวลาภู
๓๒

ภาพการดาเนินโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
*************************

กิจกรรมการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และแบ่งกลุ่ม จานวน ๔ กลุ่ม โดยวิทยากรจาก
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู

การนาเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน และถ่ายภาพร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการ

๓๓

 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
“เยาวชนไทย จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความหมายและความสาคัญของวันเยาวชนแห่งชาติให้เด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๓. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและส่งเสริมความสาคัญของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น
๔. การพั ฒ นาองค์ ความรู้ พั ฒ นาศักยภาพเยาวชน ด้านอารมณ์แ ละจิตใจ ปลู กฝั งคุณ ธรรมและ
จริยธรรมอันดี รวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในจังหวัดหนองบัวลาภู
จานวน 50๐ คน
๒. งบประมาณ : จานวน ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. วั น ที่ ด าเนิ น การ/สถานที่ จั ด ประชุ ม : วั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุ ม อนาลโย
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
๑. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด งานวั น เยาวชนแห่ ง ชาติ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ประจ าปี 2562
โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี 2562 มีอานาจ
หน้าที่ในการพิจารณารูปแบบ สถานที่ ระยะเวลา ในการดาเนินการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่ งชาติจังหวัด
หนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติกาหนด
๒. จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี 2562
จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่ ง ชาติจัง หวัดหนองบั ว ล าภู ประจาปี ๒๕๖๒ ในวั นที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการฯ มีมติกาหนดให้วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นวันจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๕๐๐ คน
๓. งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี 2562
- การบรรยายหัวข้อ ปลูกฝังสร้างจิตสานึกความเป็นจิตอาสา โดย นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ความหมายของจิตอาสาและจิตสาธารณะ (Volunteer
Spirit) หมายถึง การให้โดยเต็มใจเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีที่มาจากการรวมกันของคาสองคา คือคาว่า
“จิต” และคาว่า “อาสา” จิต หมายถึง จิตใจหรือความรู้ สึ กนึกคิ ด ส่ วน อาสา นั้น หมายถึงการทาสิ่ งใดด้วย
ความสมัครใจโดยไม่มีผู้ใดบังคับ คานี้ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อ ปี 2547 ปัจจุบันมี
ความหมายเสมื อนค าว่ าอาสาสมั คร และเมื่ อกล่ าวถึ งค าว่ าจิ ตอาสา ก็ ต้ องกล่ าวถึ งค าว่ า จิ ตสาธารณะด้ วย
๓๔

จิตสาธารณะ (Public Consciousness) หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่มีพร้อม ความปรารถนาที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการรู้จักหวงแหนและรักษาสิ่งของที่เป็นส่วนรวมด้วย
ซึ่งทั้ง จิตอาสา และจิตสาธารณะนี้ แทบจะมีความหมายที่เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ จิตอาสานั้น เป็นการ
ทาตามความมุ่งหวังของตัวเอง ในขณะที่จิตสาธารณะเป็นการกระทาที่เกิดจากสานึกที่ดีในสังคม
- การบรรยายหัวข้อ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม โดย นายฉัตร ศิริวงศ์ นักพัฒนา
สังคมชานาญการ มนุษย์เป็นส่ วนประกอบที่สาคัญของสิ่ งแวดล้ อมในชุมชนได้อาศัย และใช้ป ระโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมในการอยู่รอดของชีวิต มนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ดังนั้นการ
กระทาของมนุษย์จึงมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่
เราเรียกกันว่าระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบกระเทือนนั้นเป็นไปได้ทั้งในทางสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
หรือในทางทาลายให้เลวลง ผลกระทบกระเทือนนี้เกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
- พิ ธี ม อบโล่ เ กี ย รติ คุ ณ แก่ เยาวชนท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
จากคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ ราย
- โครงการสภาเด็กและเยาวชนรวมพลเยาวชนจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้านสิ่งแวดล้อม (เก็บขยะ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้) บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู โดย สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ทีม ONE HOME
- การจัดบูทแสดงผลงานจากสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล
สถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และชมรม To be number one ที่ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ จานวน ๑๑ บูท ได้แก่
1) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู
2) โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
๓) โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
๔) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
๕) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81
๖) สภาเด็กและเยาวชนอาเภอเมือง
๗) สภาเด็กและเยาวชนอาเภอนากลาง
๘) ชมรม To be number one ตาบลหนองแก
๙) สภาเด็กองค์การบริหารส่วนตาบลฝั่งแดง
1๐) โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
1๑) โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

๓๕

ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณที่มากขึ้นเพื่อที่สามารถจัดสรรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
ได้จากทุกพื้นที่
๒. ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมงานในรู ป แบบจิ ต อาสาในหลายๆพื้ น ที่ เพื่ อ ฝึ ก ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ในพื้นที่และพัฒนาชุมชนของตนเอง
๓. แยกงบประมาณการเดินทางเข้าร่ว มกิจ กรรมงานวันเยาวชนแห่ งชาติที่ส่ ว นกลาง ออกจาก
งบประมาณการจัดงาน หรือให้เบิกจ่ายที่ส่วนกลาง
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานโครงการงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒“เยาวชนไทย
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”)

ภาพการดาเนินงานโครงการงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
**********************

ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู ถวายราชสักการะจุดเครื่องทองน้อยเพื่อถวาย
สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ประธานสภาเด็กและเยาวชนอันเชิญธงเยาวชนจังหวัด เข้าสู่บริเวณพิธี / ปัก ณ แท่นปัก และนากล่าวคาปฏิญาณตนและร่วม
ร้องเพลงเยาวชนชาติไทย

๓๖

ภาพการดาเนินงานโครงการงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
**********************

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู กล่าวรายงาน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภูมอบโล่เกียรติคุณแก่เยาวชนผู้ทาคุณประโยชน์ตอ่ สังคม
ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลาภู
ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ ราย

บูธนิทรรศการจากสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล
และการแสดงผลงานจากเด็กและเยาวชนในจังหวัดหนองบัวลาภู

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม (เก็บขยะ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้)
บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู

๓๗

 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพิจารณากาหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย
ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
๒. เพื่อพิจารณากาหนดการ โครงการประกวดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Best Practice)
ประจาปี 2562 โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู 20 คน
๒. งบประมาณ :
- ครั้งที่ ๑ งบประมาณจานวน 19,950.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)
- ครั้งที่ ๒ งบประมาณจานวน 17,950.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดทาประชุม :
- ครั้ ง ที่ ๑ วั น ที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ลุ่ ม ภู ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
- ครั้ งที่ ๒ วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้ องประชุ ม ลุ่ มภู ชั้ น 3 ศาลากลางจัง หวั ด
หนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน ๒ ครั้ง มีมติดังนี้
- มติที่ประชุมคณะอนุกรรการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู
ตามที่อนุกรรมการเสนอ
- มติที่ประชุมคณะอนุกรรการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ดาเนินโครงการประกวดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Best Practice)
ประจาปี 2562 โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู

๓๘

ภาพการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู
*****************

ภาพการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

 ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : คณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
จานวน 10 คน
๒. งบประมาณ :
- ครั้งที่ ๑ งบประมาณจานวน 10,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
- ครั้งที่ ๒ งบประมาณจานวน 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ครั้งที่ ๓ งบประมาณจานวน 10,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๓๙

๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดทาประชุม :
- ครั้งที่ ๑ วันที่ 8 มกราคม 2562 ห้องประชุม สนง.พมจ.หนองบัวลาภู
- ครั้งที่ ๒ วันที่ 19 เมษายน 2562 ห้องประชุม สนง.พมจ.หนองบัวลาภู
- ครั้งที่ ๓ วันที่ 24 กันยายน 2562 ห้องประชุม สนง.พมจ.หนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
- มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัดหรองบัวลาภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เห็นชอบพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู จานวน ๘ ราย
- มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัดหรองบัวลาภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เห็นชอบพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จานวน 14 ราย ดังนี้ กรณีไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู
จานวน 3 ราย และกรณีต้องทดลองเลี้ยงดู จานวน 11 ราย
- มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัดหรองบัวลาภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เห็นชอบพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อนุมัติผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีไม่ต้อง
ทดลองเลี้ยงดู จานวน 6 ราย
ภาพการจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
*****************

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจาจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจาจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

๔๐

ภาพการจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
*****************

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจาจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการศึกษา คุ้มครองสวัสดิภาพ
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอานาจเข้าไป ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถาบันพัฒนาและฟื้นฟูสถานพินิจ หรือ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัด
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหนองบัวลาภู
๒. งบประมาณ : ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด จานวน ๒๙,๕๔๕ บาท
(สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินงาน/ สถานที่จัดทาประชุม : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูพานคา ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ประเมินและติดตามผลการคุ้มครองเด็ก ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อรายงาน
ผลดาเนินงาน ดังนี้
๑. จัดทาฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งจัดทารายงานสถานการณ์เด็กของจังหวัด
๒. การจัด ทาแผน/ ยุ ทธศาสตร์ห รือ แนวทางการสงเคราะห์ ส วัส ดิภ าพเด็กและส่ งเสริ ม
ความประพฤติเด็ก
๓. การจัดตั้งคณะอนุกรรมการและทีมสหวิชาชีพในการทางานด้านเด็กระดับจังหวัด/ อาเภอ
และระดับอื่น ๆ
๔๑

๔. การสร้างเครือข่ายการทางานด้านเด็กระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับท้องถิ่น
๕. การบูรณาการโครงการหรือกิจกรรมด้านเด็กในประเด็นปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดรวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๖. โครงการ/ กิจกรรมดีเด่นด้านเด็กของจังหวัดที่สามารถเป็นตัวอย่างแก่จังหวัดอื่น
๗. การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดเพื่อการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม
ความประพฤติเด็ก
๘. การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและคณะอนุกรรมการฯ
๙. การสารวจสถานที่เสี่ยงสาหรับเด็ก เช่น ร้านเกมส์ สถานบันเทิง และหอพักนักเรียนนักศึก
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
๑๐. การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็กอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
๑๑. การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับ
อาเภอ
๑๒. การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการส่งเคราะห์คุ้มครอง
สวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก
๑๓. การใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและปัญหา
อุปสรรค รวมถึงโครงการตัวอย่างที่ดีในการขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนฯ
ภาพการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหนองบัวลาภู
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมภูพานคา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
***************

๔๒

 ด้านการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
 การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงในครอบครัว ให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กไว้ได้เองตามควร
แก่อัตภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและยากลาบากสมควรได้รับการ
ช่วยเหลือในจังหวัดหนองบัวลาภู
 ผลการดาเนินงาน : ในงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัด
หนองบัวลาภู ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จานวน ๕๗๖,๐๐๐
บาท และมีเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากน จานวน ๕๗๖ รายๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ก ที่ มีค วามประสงค์ จ ะเลี้ ย งดู และปกครองเด็ก ที่ พึ งได้ รับ การ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ เสมือนเด็กนั้นเป็นบุตรหลานของตนเอง
 กลุ่มเป้าหมาย : ครอบครัวที่เลี้ยงดูและปกครองเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ เสมือนเด็กนั้นเป็นบุตรหลานของตนเอง จานวน ๒๗ ครอบครัว
 ผลการดาเนินงาน : ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัด
หนองบัวลาภู ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ จานวน 648,000 บาท
ซึ่งมีเด็กที่อยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการช่วยเหลือ ๒๗ รายๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน
 การอุดหนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูเล็กแรกเกิด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานและเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก
ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
๒. เพื่อเป็นมาตรการใหม่พ่อแม่ ผู้ปกครองนาเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นระบบ
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ
 กลุ่มเป้าหมาย : ครอบครัวเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิกที่มีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท ต่อคนต่อปี ในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อคน ต่อเดือนจนมีอายุครบ ๖ ปี
 ผลการดาเนินงาน
มีจานวนผู้ลงทะเบียน
จานวน ๘,๔๒๓ คน
ได้รับสิทธิ์
จานวน ๕,๘๑๘ คน
อยู่ระหว่าง อปท. ประกาศ
จานวน ๒,๖๐๕ คน

๔๓

ภาพการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(ครอบครัวเด็กและเยาชนที่มีฐานะยากจน)
**********************

ประมวลภาพการลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่มีฐานะยากจน ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home
**********************
๔๔

งานด้านสตรีและครอบครัว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีระดับจังหวัดหนองบัวลาภู
และ วันสตรีสากล ประจาปี ๒๕๖๒
 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทบทวนปัญหา และติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านสตรีของประเทศ
๒. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดาเนินงานด้านสตรีระดับจังหวัด
๓. เพื่อนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสตรีตลอดจน
การส่งเสริมสถานภาพสตรีให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิ โดยไม่ทอดทิ้งใครให้เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๔. เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตาบล คณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ ตาบล สื่อมวลชน อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชน รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ จานวน ๔๐,๖๓๐ บาท
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดทาประชุม : วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
จากเวทีการประชุมมีการระดมวามคิดเห็น ออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. การส่งเสริม/ คุ้มครอง/ พัฒนาศักยภาพสตรี : พบว่าในจังหวัดหนองบัวลาภู มีเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
มีปัญหาความยากจน ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดี ทาให้ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตร
หลังฤดูกาลทานาก็ไม่มีงานทา ทาให้ไม่มีรายได้ อีกทั้งขาดความรู้ และแนวทางในการประกอบอาชีพ ทาให้
กลุ่มวัยทางาน รวมทั้งสตรีต้องไปประกอบอาชีพต่างถิ่นเพื่อหารายได้
๒. ผู้หญิงกับเศรษฐกิจในครัวเรือน : ปัจจุบันสตรีมีส่วนสาคัญในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวมากขึ้น
เพราะฉะนั้นภาครัฐ หรือหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องต้องส่ งเสริมให้ ส ตรีมีอาชีพ มีงานทาเพื่อมีรายได้มาใช้จ่าย
ในครัวเรือน
๓. การเข้าถึงบริการสาธารณะ และสิ ทธิของประชาชน : ปัจจุบันมีบริการสวัส ดิการจากภาครัฐ
ซึ่งเป็นสวัสดิการให้บริการประชาชนอย่างหลากหลาย เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) สิทธิรับ
เบี้ยผู้สูงอายุ/ คนพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้บริการแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์ต่างๆ ตามกลุ่ มเป้าหมายและอื่นๆ และมีประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึง
บริการได้ และเกิดความเหลื่อมล้าที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔๕

๔. พื้นที่ปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง : สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดหนองบัวลาภู ยังคงมี
ปัญหาและยังไม่ค่อยกล้าออกมาแสดงตัวว่าถูกกระทาความรุนแรง เพราะมีความอับอาย ไม่อยากให้คนอื่นรับรู้
แต่ก็ยังมีประชาชนที่เป็ นผู้ ถูกกระท ากล้ าที่จ ะประสานขอรับการช่วยเหลื อจากหน่ว ยงานภาครัฐ มากขึ้ น
เช่น แจ้งที่สถานีตารวจ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
อยากให้ น าตั ว แทนสตรี แ ละกลุ่ ม สตรี ใ นจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่
เพื่อดูแนวทางการดาเนินงานตามบทบาท ของสตรีเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคม
(อ้างอิง : รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และวันสตรีสากล ประจาปี ๒๕๖๒)

ภาพการดาเนิน
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาระดับจังหวัด และวันสตรีสากล ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
********************

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู บรรยาย หัวข้อ ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลาภู ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม

การบรรยาย หัวข้อ กฎหมายสิทธิประโยชน์ที่สตรีควรรู้ เรื่อง พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 และ
เรื่อง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทาความรุนแรง พ.ศ. 2550
โดย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลาภู

๔๖

ภาพการดาเนิน
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาระดับจังหวัด และวันสตรีสากล ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
********************

การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพสตรี กลุ่มที่ 2 ประเด็น
ผู้หญิงกับเศรษฐกิจในครัวเรือน กลุ่มที่ 3 ประเด็นส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะ และสิทธิของประชาชน
และกลุ่มที่ 4 ประเด็นพื้นที่ปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง
และนาเสนอผลการระดมความคิดเห็น

๔๗

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดหนองบัวลาภู
และ วันแห่งครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว พัฒนาศักยภาพสตรี
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
๒. เพื่อให้มีเครือข่ายในการทางานด้านครอบครัวและสตรีและเพิ่มมากขึ้น
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านครอบครัว และสตรี
๔. เพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนครอบครัว
ประชาชน คณะอนุกรรการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวจังหวัด และผู้แทนคณะทางานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน จานวน ๔๐ คน
๒. งบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่ดาเนินการ/สถานที่จัดทาประชุม : วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
จากการจัดโครงการฯ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัว ในจังหวัดหนองบัวลาภู
พบว่า มีจานวนครอบครัว ๑๓๖,๑๔๗ ครัวเรือน มีผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่เดือน ตุลาคม
๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ จานวน ๗ ราย และพบว่ามีแนวโน้มครอบครัวแหว่างกลางเพิ่มมากขึ้น
มี ก ารมอบโล่ “ครอบครั ว ร่ ม เย็ น ” จ านวน ๕ ครอบครั ว โดยนายเกรี ย งวิ ช ญ์ เตชวิ ท ยไวทิ น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู ดังนี้
๑. ครอบครัว นางบัวบาล
เหตุเกษ
๒. ครอบครัว นายศิริ
เฟื่องฟู
๓. ครอบครัว นายมานิต
ไชยสงคราม
๔. ครอบครัว นางประยูร
โสโท
๕. ครอบครัว นายสุขฤาไทย สะตะ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการเชิญกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู เข้าร่ว มประชุม เพื่อจะได้นา
ความรู้การอบรมไปจัดอบรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดี ให้ กับครอบครัว ชุมชน ให้ เกิดความรักสามัคคี
และความอบอุ่นในแต่ละครอบครัว

๔๘

๒. ควรมีการประสานแจ้งวิทยากร ในการบริหารเวลาในการบรรยาย
๓. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมฯ เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน
๔. ควรมีการอบรมให้ความรู้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจบทบาท ภารกิจงานของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดหนองบัวลาภู และวันแห่ง
ครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒)

ภาพถ่ายการดาเนิน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดหนองบัวลาภู
และวันแห่งครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
*****************

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง สังคมจังหวัดหนองบัวลาภูไร้ความรุนแรง
และมอบโล่ครอบครัวร่มเย็น จานวน ๕ ครอบครัว

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
การบรรยาย หัวข้อ สถานการณ์ครอบครัวไทย

๔๙

ภาพถ่ายการดาเนิน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดหนองบัวลาภู
และวันแห่งครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
*****************

การเสวนา เรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสังคมต้องรับรู้ โดย ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผู้แทนครอบครัวที่ประสบปัญหา ๑ ครอบครัว และผู้แทนสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

การแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น พร้อมนาเสนอผลการระดมความคิดเห็น

๕๐

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายการทางานในระดับพื้นที่ (ครู.ข)
และการขับเคลื่อนกลไกศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
(ศปก.ต)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานสหวิชาขีพระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ (ครู.ก, ครู.ข ) ให้เป็นวิทยากร
ถ่ า ยทอดความรู้ ก ารสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ค รอบครั ว ในชุ ม ชน เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น ปั ญ หาความรุ น แรง
ในครอบครัวในชุมชน
๒. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพกลไกในชุ ม ชน คื อ ศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ในชุ ม ชน (ศพค.) ให้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกลไกในระดับพื้นที่ได้ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.)
๔. เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว
และสามารถจั ด การข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ผ่ า นการวางแผน วิ เ คราะห์ ด าเนิ น กิ จ กรรม และติ ด ตามผลโดยการ
ดาเนินงานร่วมกลไก สหวิชาชีพและเครือข่ายในพื้นที่
เป้าหมาย
๑. กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ประกอบด้ ว ย เจ้ า หน้ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที ม สหวิ ช าชี พ (เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ) คณะท างานศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ในชุ ม ชน
จานวนทั้งสิน ๕๐ คน
๒. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ๔๒,๐๐๐ บาท
๓. วันที่ดาเนินการ /สถานที่จัดทาประชุม : วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโชควิวัฒน์ เฮ้าส์
ตาบลหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
ส านัก งานพัฒ นาสั ง คมและความมั่นคงของมนุ ษย์จั งหวั ดหนองบั ว ล าภู ร่ ว มกั บ ภาคีเ ครือ ข่ายที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต) กาหนดจั ดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่าย
การทางานในระดับพื้นที่ (ครู.ข) และการขับเคลื่อนกลไกศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว (ศปก.ต) ” ทาให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถ
นาไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชนได้ ทาให้มีการขับเคลื่อนงานด้านครอบครั วในระดับ
จังหวัด โดยเครือข่าย (ครู.ข) และทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด ทั้งนี้ คณะทางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาได้ทันท่วงที และมีเครือข่าย
๕๑

เฝ้าระวังในระดับพื้นที่เรื่องครอบครัวและบุคคลในชุมชน ทาให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและสวัสดิการของ
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวและชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นพื้ น ที่ ๆ รั บ ผิ ด ชอบ เรื่ อ งการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว เพราะปัจจุบันเจ้าหน้าที่ในพื้ นที่ยังขาดองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาให้ทันทวงที
และเหมาะสม
๒. ควรการจัดอบรมเรื่องความรุนแรงในครอบครัวให้ผู้ ใหญ่บ้านทุกหมูบ้านในการช่วยเหลือราษฎร
ในการปกครอง ก่อนจะประสานต่อให้ทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ควรมี การถ่า ยทอดความรู้ค วามเข้าใจแก่ เจ้า หน้า ที่ที่รั บผิ ด ชอบมากยิ่ งขึ้น ทราบถึ งกระบวน
การดาเนินการ เพื่อจะได้เข้าถึงและทันเหตุการณ์หากเกิดเหตุการณ์กระทาความรุนแรงในชุมชน ซึ่งจะได้ให้
การช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องผ่านทีมสหวิชาชีพหรือหน่วยงานภาคของรัฐ และสามารถส่งต่อหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหากเหตุการณ์ไม่สามารถควบคุมได้
(อ้างอิง : รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายการทางานในระดับพื้นที่ (ครู.ข) และการ
ขับเคลื่อนกลไกศูนย์ปฏิบัติการเพือ่ ป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต)

ภาพถ่ายการดาเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครือข่ายการทางานในพื้นที่ (ครู.ข) และการขับเคลื่อนกลไก
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต)
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโชควิวัฒน์ เฮ้าส์ อาเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนอบัวลาภู
*****************

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู แนวทางในการดาเนินงาน
จัดตั้ง ศปก.ต. ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

๕๒

อัยการประดิษฐ์ รักกิจ และคณะ จากสานักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู
บรรยายหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติผู้ถูกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒ และสิทธิประชาชน
ภาพถ่ายการดาเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครือข่ายการทางานในพื้นที่ (ครู.ข) และการขับเคลื่อนกลไก
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต)
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโชควิวัฒน์ เฮ้าส์ อาเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนอบัวลาภู
*****************

ภาพการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น หัวข้อ การดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวระดับตาบล, การเฝ้าระวังการแจ้งเหตุ การรับแจ้งเหตุ และการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว
และชุมชน และการนาเสนอผลจากแบ่งกลุ่ม

๕๓

 โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพครอบครัวประสบภาวะยากลาบากเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุน)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๒. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวครอบในชุมชนเป็นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้การบริหารจัดการ
โครงการ
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตาบล ๖๗ ศูนย์
๒. งบประมาณเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จานวน ๒๐๔,๒๖๐ บาท
ผลการดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จานวน ๙ ศูนย์ ดังนี้
รอบที่ 1 โครงการพัฒ นากลไกและศักยภาพครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒ นา
ศักยภาพครอบครัวประสบภาวะยากลาบาก งบเงินอุดหนุน จานวนเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) จานวน 8 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม เสริมสร้างสายใยครอบครัวเปี่ยมสุขตาบลอุทัยสวรรค์ ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนเงิน 22,100.- บาท (สองหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๒. กิจ กรรม วัย รุ่น วัย ใส รักอย่างไรไม่ให้ เสี่ ย งตาบลนาคาไฮ ศูนย์พัฒ นาครอบครัว
ในชุมชนตาบลนาคาไฮ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนเงิน 25,700.- บาท (สองหมื่น
ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3. กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาบลนามะเฟือง ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จานวนเงิน 20,400.- บาท
(สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. กิจ กรรม ส่ งเสริมความสั มพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ตาบลบ้านขาม ศูนย์พัฒ นา
ครอบครัวในชุมชนตาบลบ้านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนเงิน 20,600.- บาท
(สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
5. กิจ กรรม เสริมสร้า งคุณ ค่า ผู้ สู งอายุใ นครอบครัว เทศบาลต าบลบุญ ทัน ศูน ย์พั ฒ นา
ครอบครัวในชุมชนเทศบาลตาบลบุญทัน อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนเงิน 25,300.- บาท
(สองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๕๔

6. กิจกรรม ครอบครัวสัมพันธ์เทศบาลตาบลโนนสัง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาล
ตาบลโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนเงิน 22,900.- บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อย
บาทถ้วน)
7. กิจกรรม การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งตาบลวังทอง ศูนย์พัฒนาครอบครั ว
ในชุมชนตาบลวังทอง อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัว ลาภู จานวนเงิน 22,100.- บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน)
8. กิจ กรรม การยุติความรุนแรงในครอบครัว ตาบลกุดสะเทีย น ศูนย์พัฒ นาครอบครั ว
ในชุมชนตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนเงิน 20,900.- บาท (สองหมื่นเก้า
ร้อยบาทถ้วน)
รอบที่ 2 โครงการพัฒ นากลไกและศักยภาพครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพครอบครัวประสบภาวะยากลาบาก งบเงินอุดหนุน จานวนเงิน 24,260.- บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อย
หกสิบบาทถ้วน) กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิต และลดความรุนแรงในครอบครัวเทศบาลตาบล ฝั่งแดง
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลฝั่งแดง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพครอบครัวประสบภาวะยากลาบาก เพื่อสนับสนุนพัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประมวลภาพการจัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ภายใต้โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๒” วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๕๕

ประมวลภาพการจัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตาบลฝั่งแดง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมทักษะการดาเนินชีวิตและลดความรุนแรงในครอบครัว”วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประมวลภาพการจัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
เทศบาลตาบลโนนสัง ตาบลโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ภายใต้โครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์” วันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕๖

 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะอนุกรรการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นกลไกในการส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบันครอบครัว และพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และพิจารณาประเด็นสาหรับการประชุม
สมัชชาครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
 เป้าหมาย
วันที่ดาเนินการ / สถานที่
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลาภู
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดหนองบัวล าภู จานวน ๒ ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการเป็นกลไกในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ดังนี้
พิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น จานวน ๕ ครอบครัว
๑. ครอบครัว นางบัวบาล
เหตุเกษ
๒. ครอบครัว นายศิริ
เฟื่องฟู
๓. ครอบครัว นายมานิต
ไชยสงคราม
๔. ครอบครัว นางประยูร
โสโท
๕. ครอบครัว นายสุขฤาไทย สะตะ
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู

๕๗

 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
 วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัดหนองบัวลาภู รับทราบสถานการณ์
การค้าประเวณี ประจาปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งพิจารณา ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
 เป้าหมาย
วันที่ดาเนินการ / สถานที่
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
๑. แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึง แผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ภายใต้
แนวคิด “ขจัดสื่อร้าย ป้องกันภัยทางเพศ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. การติดตามผลการช่วยเหลือเยียวยาเด็กหญิงพรสุรีย์ ผาอ่อน อายุ 13 ปี 11 เดือน ภูมิลาเนาอยู่
บ้ า นเขที่ 6 หมู่ ที่ 9 ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ล
จากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา
๓. พิจารณาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัดหนองบัวลาภู ตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙

ภาพการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
ครั้งที่ 1/256๒
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
*************

๕๘

งานด้านผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
 กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนดำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทำแผนดำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ
๒. เพื่อให้ประชำชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรภำครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในภำรกิจด้ำนผู้สูงอำยุ
๓. เพื่อให้ประชำกรทุกคนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเตรียมกำรและมีกำรเตรียมกำรเข้ำสู่
กำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ
๔. เพื่อให้มีกรอบและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับผู้สูงอำยุสำหรับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อันจะนำไปสู่กำรบูรณำกำรงำนด้ำนสังคมผู้สูงอำยุ
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้ำหมำย :
๑. เครือข่ำยผู้สูงอำยุ ( นำยก อปท.หรือผู้ดูแลงำนผู้สูงอำยุ )
๒. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ
๓. คณะกรรมกำรโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๕ คน
๒. งบประมำณ : จำกแผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมมั่นคงและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม ผลผลิต กำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรคุ้มครองและส่งเสริมกำรใช้ศักยภำพทำงสังคม กิจกรรม
หลัก กำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรคุ้มครองและส่งเสริมกำรใช้ศักยภำพทำงสังคม งบดำเนินงำน เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ ำยในกำรด ำเนิน งำนโครงกำรพัฒ นำศัก ยภำพและส่ ง เสริม กำรเรีย นรู้ ผู้ สู งอำยุในชุมชน (โรงเรีย น
ผู้สูงอำยุ) จำนวน ๓๐,๑๕๐.- บำท (สำมหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
๓.วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่จัดกำรประชุม : วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
ในกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนดำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ มีบรรยำยให้ควำมรู้สถำนกำรณ์
ผู้สูงอำยุในประเทศไทย โดยนำงบุญรดำ ทัพมงคล พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
: ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และจำกกำรคำดกำรณ์ พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย
จะมีประชำกรอำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป มำกกว่ำประชำกรวัยต่ำกว่ำ 15 ปี นอกจำกนี้จำกกำรคำดกำรณ์
ยังพบว่ำ ประเทศไทยจะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ จะมีผู้สูงอำยุด้ำนผู้สูงอำยุของประเทศไทย จะเข้ำสู่
๕๙

สังคมสูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ (ประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่ วนสู งถึงร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งหมด)
ในปี พ.ศ. 2564 และปี 2574 ประเทศไทยจะเข้ำสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชำกรทั้งหมด มำกกว่ำประชำกรวัยต่ำกว่ำ 15 ปี และสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ
ในประเทศไทย และของจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) มีสถิติเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
ให้ ค วำมรู้ เ รื่ อ งโครงสร้ำ งโรงเรี ย นผู้ สู ง อำยุ แ ละกรอบหลั ก สู ต รกำรพั ฒ นำผู้ สู ง อำยุ โดยนำงวิ ไ ล
รุ่งรัตน์มณีมำศ นักพัฒนำสังคมชำนำญกำรพิเศษ : โครงสร้ำงโรงเรียนผู้สูงอำยุ กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
โรงเรียนผู้สูงอำยุให้มีประสิทธิภำพ ควรมีองค์ประกอบดังนี้
๑. ที่ปรึกษำโรงเรียนผู้สูงอำยุ
๒. ครูใหญ่ หรือประธำน หรือผู้อำนวยกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ
๓. คณะกรรมกำรและแกนนำร่วมขับเคลื่อน
๔. ทีมวิทยำกรจิตอำสำ
กำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ส ำหรั บ ผู้ สู ง อำยุ ๘ มิ ติ โดยนำงสำววิ ร ะหั ส พั น ธ์ ค ำเกิ ด :
จำกสถำนกำรณ์ด้ำนผู้สูงอำยุของประเทศไทย จึงต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้สังคมและชุมชนสำมำรถ
รองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรอยำงเหมำะสม รัฐบำลจึงให้ควำมสำคัญในกำร
เตรีย มควำมพร้อ มเพื่อรองรับสั งคมสู งวัย และผลั ก ดันให้ เกิดกำรขับ เคลื่ อนกำรพัฒ นำคนตลอดช่ว งชีวิ ต
โดยกำรส่งเสริม พัฒนำผู้สูงอำยุในมีศักยภำพ เพิ่มทักษะที่จำเป็นและมีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินชีวิตของ
ผู้สูงอำยุ ครอบคลุมทั้ง ๘ มิติ ดังนี้
๑. นันทนำกำร
๒. กำรคุ้มครองสิทธิ
๓. ศิลปวัฒนธรรม
๔. ศำสนำ
๕. สุขภำพ
๖. กำรศึกษำ
๗. ที่อยู่อำศัย
๘. อำชีพและรำยได้
กำรจัดทำแผนดำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ โดยวิทยำกรจำกศูนย์กำรพัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ผู้ สู ง อำยุ ข อนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น : แผนผู้ สู ง อำยุ แ ห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ได้ ใ ห้
ควำมสำคัญและมีวิสัยทัศน์ว่ำผู้สูงอำยุเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่ำไว้ให้
นำนที่ สุ ด โดยครอบครั ว และชุ ม ชนเกื้ อ กู ล เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อำยุ ส ำมำรถด ำรงอยู่ ใ นชุ ม ชนได้ อ ย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ
ที่สมเหตุสมผล โดยมีสวัสดิกำรจำกรัฐเป็นระบบเสริม เพื่อให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอำยุและควำมมั่นคงของ
สังคม โดยมีมำตรกำรในกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชำกรทุกคนเตรียม
กำรเข้ำสู่กำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพดำรงชีวิตอย่ำงมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีคุณภำพชีวิตและมีหลักประกัน
โดยกำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรเพื่อวัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ ปลูกจิตสำนึกให้คน
ในสังคมตระหนักถึงคุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ

๖๐

แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
แบ่งออกเป็น ๕ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรเพื่อวัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ระบบคุ้มครองทำงสังคมสำหรับผู้สูงอำยุ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำงำนด้ำนผู้สูงอำยุอย่ำงบูรณำกำร
ระดับชำติและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนผู้สูงอำยุ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรประมวล พัฒนำ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนผู้สูงอำยุ และกำรติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีกำรเชิญกลุ่มเป้ำหมำยจำกภำครัฐและเอกชนอื่น ที่มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำน
ผู้สูงอำยุ เข้ำมำมีส่วนร่วม ที่มำกว่ำกลุ่มเป้ำหมำยที่กำหนด
๒. ควรมีกำรเตรียมแผนงำน กิจกรรม / โครงกำร จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรพัฒนำ
ผู้สูงอำยุในพื้นที่ ที่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ มำร่วมวำงแผนในกำรจัดทำแผน
๓. ควรมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนที่จัดอบรม เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมประชุม
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติ
การจัดทาแผนดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ)

ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
************

นำงบุญรดำ ทัพมงคล พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประธำนในพิธีเปิด

๖๑

โครงการสร้างความตะหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 กิจกรรม : เดินรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ
ประจำปี พ.ศ. ๒๖๕๖
 วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ส ร้ำงกระแสให้ ทุกภำคส่ ว นร่ว มจัดกิจ กรรมสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำควำมส ำคัญ
ของผู้สู งอำยุ และส่ งเสริมให้ ผู้ สูงอำยุมีส่ วนร่ว มในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมศักยภำพของตนเองอย่ำงมีศักดิ์ศรี
และคุณค่ำ
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้ำหมำย : ประกอบด้วยผู้สูงอำยุในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๖๐ คน
๒. งบประมำณ : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมฯ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท
๓. วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่ : วันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนำมสมเด็จพระนเรศวร
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมเดินรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับ
ควำมร่วมมือจำกผู้สูงอำยุจำกตำบลนำแก อำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเดินรณรงค์แสดง ตุ๋ม – ผำง
ได้เป็นกำรรักษำและเผยแพร่วัฒนธรรมจำกภำคอีส ำร ของประเทศไทย และเป็นกำรแสดงศักยภำพของ
กลุ่มผู้สูงอำยุในพื้นที่นั้น ๆ ให้แก่ประชำชนได้เห็นถึงตระหนักถึงคุณค่ำของผู้สูงอำยุและคุณค่ำของควำมเป็น
มนุษย์ โดยมีกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ผ่ำนข้อควำมต่ำง ๆ เช่น
- พลังสูงวัยใส่ใจสังคม
- สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงอำยุ
- สังคมร่วมใจ สูงวัยสุขสันต์
- สูงวัยใจเป็นสุข
- อำยุมำก อย่ำคิดมำก
- ยิ้มไว้ สูงวัย อำยุยืน
- สูงวัยใจเต็มร้อย
- ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยเข้มแข็ง
- สูงวัย ใส่ใจสุขภำพ
- สูงวัย คือ ปูชนียบุคคล
- ครอบครัวหลำยวัย ใส่ใจ
- สูงวัยใส่ใจกำรออม
ผู้สูงอำยุ
- ส่งเสริมบทบำทผู้สูงอำยุ สู่สังคม - สูงวัย ใครๆ ก็กรัก
- มีคู่คิด พิชิตซึมเศร้ำ
คุณภำพ
- คุณธรรมนำใจผู้สูงวัยให้สว่ำง
- คุณภำพที่ดีของผู้สูงอำยุเริ่มต้น - สิทธิสูงวัยใส่ใจคุณภำพชีวิต
ที่ครอบครัว
- ลดหย่อนค่ำโดยสำร
- ยกเว้นค่ำเข้ำชมสถำนที่ของรัฐ - กำรช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ
- กำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพ - ช่วยเหลือเงินสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ
ตำมประเพณี

๖๒

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรเชิญกลุ่มเป้ำหมำยจำกทุกพื้นที่และเพื่อให้เป็นตัวแทนในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ
ให้มีควำมต่อเนื่อง
๒. ควรมีกำรวำงแผนกำรดำเนินกิจกรรม/ โครงกำร ในพื้นที่ เพื่อให้เครือข่ำยในพื้นที่ได้ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญของผู้สูงอำยุ
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรอบรับสังคมผู้สูงอายุ
กิจกรรม : เดินรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิศ์ รีของผู้สูงอายุ ประจาปี ๒๕๖๒)

ภาพการดาเนิน
กิจกรรม : เดินรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

นำงบุญรดำ ทัพมงคล พัฒนำสังคมและควำมมั่นของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู และข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่
เดินรณรงค์ร่วมกับผู้สูงอำยุ

นำงวิไล รุ่งรัตน์มีมำศ นักพัฒนำสังคมชำนำญกำรพิเศษ ให้ควำมรู้เรื่องตระหนักถึงคุณค่ำ
และศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ
********************

๖๓

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
 กิจกรรม : อบรมกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ผู้สูงอำยุในชุมชน จำนวน ๒ รุ่น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอำยุ
๒. เพื่ อ ให้ ป ระชำกรทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรเตรี ย มกำรและมี ก ำรเตรี ย มกำร
เข้ำสู่กำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ
๓. เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีของผู้สูงอำยุทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ สำมำรถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้
อย่ำงเหมำะสมในสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงให้มีกำรรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม
รุ่นที่ ๑ ผู้สูงอำยุ จำนวน ๗๐ คน จำก ๓ พื้นที่ ดังนี้
๑. ตำบลบ้ำนโคก อำเภอสุวรรณคูหำ
จำนวน ๓๐ คน
๒. ตำบลนำแก อำเภอนำวัง
จำนวน ๒๐ คน
๓. เทศบำลตำบลกุดดิ้นจี่ อำเภอนำกลำง จำนวน ๒๐ คน
รุ่นที่ ๒ ผู้สงู อำยุ จำนวน ๙๐ คน จำก ๔ พื้นที่ ดังนี้
๑. เทศบำลโนนสัง อำเภอโนนสัง
จำนวน ๓๐ คน
๒. ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
จำนวน ๒๐ คน
๓. ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน ๒๐ คน
๔. เทศบำลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน ๒๐ คน
๒. งบประมำณ : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมกำรเรียนรู้
ผู้สูงอำยุในชุมชน ( โรงเรียนผู้สูงอำยุ ) จำนวน ๙๔,๑๕๐.- บำท (เก้ำหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
๓. วันที่ดำเนินกำร /สถำนที่จัดทำประชุม
- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
โคก อำเภอสุวรรณคูหำจังหวัดหนองบัวลำภู
- รุ่ น ที่ ๒ วั น ที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ ห้ อ งประชุ ม เทศบำลต ำบลโนนสั ง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
บรรยำยให้ควำมรู้หัวข้อ “สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทยและกำรพัฒนำผู้สูงอำยุตำมแนวทำงกรมกิจกำร
ผู้สูงอำยุ” กำรดำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุตำมนโยบำยของรัฐบำลด้ำนผู้สูงอำยุ คณะรัฐมนตรีโดยนำยกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้แถลงนโยบำย ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗
ได้กำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ๑๑ ด้ำน โดยนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ คือ นโยบำยด้ำน
ที่ ๓ กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐดังนี้ ข้อที่ ๓ ในระยะต่อไป
จะพัฒ นำระบบกำรคุ้มครองทำงสั งคม ระบบกำรออมและระบบ สวัส ดิกำรชุมชนให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพและ
๖๔

มีควำมยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรดูแลให้มีระบบกำรกู้ยืมที่เป็นธรรม และกำรสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ตำมอัตภำพ
พัฒนำศักยภำพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิกำรช่วยเหลือ และพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ด้อยโอกำส
คนพิกำร ผู้สูงอำยุ สตรี และเด็ก ข้อที่ ๔ เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตและ
กำรมีงำน หรือกิจกรรมที่เหมำะสม เพื่อสร้ำงสรรค์และไม่ก่อภำระต่อสังคมในอนำคต โดยจัดเตรียมระบบกำร
ดูแลในบ้ำน สถำนพักฟื้น และโรงพยำบำล ที่เป็นควำมร่วมมือของภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และครอบครัว
รวมทั้ ง พั ฒ นำระบบ กำรเงิ น กำรคลั ง ส ำหรั บ กำรดู แ ลผู้ สู ง อำยุ ร่ ว มถึ ง สิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ำรผู้ สู ง อำยุ
เป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ ผู้ สู ง อำยุ ค วรรั บ ทรำบว่ ำ ควรได้ รั บ สิ ท ธิ อ ะไรบ้ ำ ง ซึ่ ง ผู้ สู ง อำยุ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ กำรคุ้ ม ครอง
กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ
กิจ กรรมส่ งเสริมกำรเรีย นรู้ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม “ เต้นตำมจังหวัด ตุ๋ม -ผ่ำง ”เป็นกำรแสดงจำก
ดินแดนภำคอีสำนร่ำรวยไปด้วยแหล่งอำรยธรรม โบรำณคดีหลำกหลำย วิถีกำรดำรงชีวิตของผู้คนในแถบนี้มี
แบบอย่ำงผสมกลมกลื นกันทั้งควำมเชื่อที่มำจำกศำสนำพุทธ ฮินดู ภู ติผี วิญญำณ ควำมเชื่อดังกล่ ำวเป็ น
คติควำมเชื่อที่มีควำมหมำยต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้ งในระดับครอบครัว ระดับหมู่บ้ำนและระดับรัฐ
จำกข้อมูลท้องถิ่นด้ำนภำษำ วรรณกรรม พิธีกรรม ตลอดจนแบบแผนในกำรดำรงชีวิตของชำวอีสำน
กำรร่วมกิจกรรม “กำรเตรียมกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยผู้สูงอำยุ ” เช่น กำรจัดกำรภำวะวิกฤต/ฉุกเฉิน
เบื้องต้นและกำรดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูง กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ต้องกำรกำรดูแลระยะยำว ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอำยุ
ที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ ไม่ต้องกำรพักอำศัยอยู่ที่บ้ำนเนื่องจำกมีภำวะสุขภำพที่อำจเสี่ยงต่อกำร
เกิดอุบัติเหตุ หรือญำติ ลูกหลำนไม่สำมำรถให้กำรดูแลเองได้ ส่วนมำกมักอยู่ในสถำนพยำบำล เป็นระยะเวลำ
นำนเป็นปี เช่น กลุ่มผู้สูงอำยุอัลไซด์เมอร์ พำร์กินสัน หลอดเลือดสมอง ฯลฯ และผู้สูงอำยุที่ประสบภำวะ
ยำกล ำบำกอั น เนื่ อ งมำจำกจำกกำรเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง ต้ อ งได้ รั บ กำรดู แ ลในด้ ำ น กำรรั บ ประทำนยำ
กำรรับประทำนอำหำร กำรช่วยเหลือเรื่องกิจวัตรประจำวัน
ข้อเสนอแนะ
๑. ระยะเวลำกำรจัดโครงกำรควรเพิ่มเป็น ๒ วัน เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงผู้สูงอำยุต่ำงพื้นที่
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ซึ่งกันและกัน
๒. ควรมีกำรสนับสนุนงบประมำณเพิ่มเติม เพื่อจะได้เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
เพรำะในพื้นที่มีจำนวนผู้สูงอำยุจำนวนมำก
๓. ควรมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนที่จัดอบรมในปีต่อไป เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่ำง
พื้นที่
๔. ควรมีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรให้ควำมรู้แก่ผู้สูงอำยุ และจะได้มี
กิจกรรมที่ต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอำยุ
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ู้สูงอายุในชุมชน “อบรมการส่งเสริมให้
ความรูผ้ ู้สูงอายุในชุมชน จานวน ๒ รุ่น)

๖๕

ประมวลภาพการดาเนินงาน
อบรมการส่งเสริมให้ความรู้ผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ ๑
ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลบ้านโคก อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

นำยทองดี แสนคำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโคก ประธำนกล่ำวเปิดงำน

ผู้สูงอำยุมีควำมพร้อมและให้ควำมสนใจในกำรร่วมกิจกรรม
*****************
อบรมการส่งเสริมให้ความรู้ผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ ๒
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

นำงบุญรดำ ทัพมงคล พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธำนในพิธี
๖๖

โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดมี สี ุข
 กิจกรรม : ถ่ำยทอดภูมิปัญญำผู้สูงอำยุและส่งเสริมอำชีพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ ผู้ สู ง อำยุแ สดงศัก ยภำพ น ำควำมรู้ ทั กษะ ประสบกำรณ์ เข้ำ มำมีส่ ว นร่ว มใน
กำรพัฒนำสังคมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุ
๒. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุให้เกิดกำรสร้ำงงำน อำชีพและรำยได้
๓. เพื่อให้ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้มีควำมรู้ และสืบทอดภูมิปัญญำของผู้สู งอำยุ ประชำชน
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยแล้วสำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้
๔. เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ( ศพอส. ) มีกำรขับเคลื่อน
กิจกรรมภำยในศูนย์
เป้าหมาย
๑. กลุ่ มเป้ ำ หมำย : ประกอบด้ ว ยเด็ก ( ๑๕ – ๑๘ ปี ) ผู้ สู ง อำยุ ผู้ พิ กำร ผู้ มี รำยได้ น้อ ย และ
ผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรส่งเสริมอำชีพ จำนวน ๑๕๐ คน แบ่งเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
๒. งบประมำณ : จำกแผนงำน บูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต โครงกำรพัฒนำทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต โครงกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถกำรทำงำน
และกำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีพลัง ( Active Ageing ) กิจกรรมหลัก สำนพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนำคนไทยให้อยู่ดีมีสุข
งบดำเนินงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรสำนพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนำคนไทยอยู่ดีมีสุข จำนวน
๓๔๓,๐๐๐ บำท (สำมแสนสีห่ มื่นสำมพันบำทถ้วน)
๓.วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่จัดกำรประชุม
- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภำพันธ์ 256๒ ณ ศพอส.ตำบลบ้ำนขำม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๔ – ๖ มีนำคม 256๒ ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนช้ำง อำเภอนำกลำง
จังหวัดหนองบัวลำภู
- รุ่นที่ ๓ วันที่ ๔ – ๖ มีนำคม 256๒ ณ ศพอส. ตำบลนำแก อำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
ผู้สูงวัยเป็นปูชนียบุคคล และเป็นทุนทำงสังคมที่มีศักยภำพเพรำะเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิควำมรู้ ภูมิธรรม
ภูมิปัญญำ สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยำกรบุคคลที่เข้มแข็งและมีคุณค่ำให้ยำวนำนที่สุด โดยนำจุดแข็งนี้มำ
เป็นโอกำสในกำรพัฒ นำสั งคม กำรทำกิจ กรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจะทำให้ ผู้สู งอำยุ รู้สึ กมีควำมสุ ข
ได้บริหำรกำย จิต สังคม ตระหนักถึงคุณค่ำในตนเอง เป็นบุคคลที่พัฒนำไปตำมกำลสมัยพร้อมกำรเปลี่ยนแปลง
พึ่งตนเองได้และสำมำรถเป็นพลังให้กำรพึ่งพำแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้สูงอำยุที่เป็นภูมิ
ปัญญำและมีช มรมคลังปัญญำผู้ สูงอำยุ ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกผู้ สูงอำยุ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ มีควำมรู้และ
มีจิตอำสำพร้อมจะถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ขำดโอกำส ขำดพื้นที่
ในสั งคม ขำดงบประมำณ และช่อ งทำงในกำรเผยแพร่ ภูมิปัญญำ ท ำให้ สั งคมเข้ำไม่ถึงควำมรู้ที่มีคุณค่ ำ
๖๗

ในขณะที่ผู้เป็นภูมิปัญญำผู้สูงอำยุต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชำติ บ้ำ นเมือง เพื่อรับสนองพระรำชดำริ
ในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในประเด็นรับสั่งเกี่ย วกับกำรนำศักยภำพ ภูมิปัญญำของ
ผู้สูงอำยุมำใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของผู้สูงอำยุจึงได้ดำเนินกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอำยุได้แสดงศักยภำพ โดยกำรถ่ำยทอดภูมิควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น
เพื่อสื บสำนภูมิ ปัญญำให้ คงคุ ณค่ำ คู่กับ ชุมชน ส ำนั กงำนพัฒ นำสั ง คมและควำมมั่นคงของมนุ ษย์จั งหวั ด
หนองบัวลำภู เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุ จึงจัดทำโครงกำรสำนพลังผู้สูงวัย
ร่ว มพัฒ นำคนไทยอยู่ ดีมี สุ ข เป็น โครงกำรที่ส ร้ ำงควำมสั ม พันธ์ ระหว่ำ งผู้ สู งอำยุ ให้ ควำมรู้ที่ ห ลำกหลำย
ที่เอื้อประโยชน์ต่อกระบวนกำรเรียนรู้และธำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิถีชุมชน อันเป็นกำรสร้ำงควำมสุข
และคุณค่ำให้แก่ผู้สูงอำยุ อีกทั้งยังสนับ สนุนให้ผู้สูงอำยุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมด้วยภูมิปัญญำเสริมสร้ำง
ให้ผู้สูงอำยุสร้ำงรำยได้ และมีคุณภำพที่ดีขึ้น จึงได้จัด กิจกรรม “ถ่ำยทอดภูมิปัญญำผู้สูงอำยุและส่งเสริม
อำชีพ” จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ หลักสูตรการทาแจ๋วบองสมุนไพร ณ ศพอส.ตาบลบ้านขาม อาเภอเมืองหนองบัวล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ หลั ก สู ตรการท าลู กประคบ/ถุง ประคบสมุ นไพร ณ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลด่ านช้า ง
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู ในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔ หลั กสูตรข้าวเกรียบ ( กุ้ง , ปลา, มันโอกินาวา ) ณ ศพอส. ตาบลนาแก อาเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลาภู ในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีกำรจัดหำตลำดเพื่อรองรับสินค้ำจำกกำรฝึ กประกอบอำชีพ เพื่อส่ งเสริมให้ผู้ เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีช่องทำงกำรจำหน่ำยและสร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง
๒. ควรมี ก ำรประเมิ น ควำมรู้ แ ก่ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรม และมอบใบประกำศ เพื่ อ เป็ น ก ำลั ง ใจ
และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือแก่ผู้บริโภคสินค้ำจำกภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ
๓. ควรจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยำวชน ได้ร่วมกิจกรรมได้มำกกว่ำนี้ อีกทั้งจะ
ได้เป็นกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำผู้สูงอำยุให้กลุ่มเด็กและเยำวชนได้สืบทอดต่อไป
(อ้างอิง :รายงานผลการดาเนินโครงการสานพลังผูส้ ูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดมี ีสุข “ถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุและส่งเสริม
อาชีพ”)

๖๘

ประมวลภาพการดาเนินงาน
รุ่นที่ ๑ หลักสูตรการทาแจ๋วบองสมุนไพร
วันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ศพอส.ตาบลบ้านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

นำงบุญรดำ ทัพมงคล พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่ำวเปิดงำน

รุ่นที่ ๒ หลักสูตรการทาลูกประคบ/ถุงประคบสมุนไพร
วันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

นำงบุญรดำ ทัพมงคล พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่ำวเปิดงำน

๖๙

รุ่นที่ ๓ หลักสูตรข้าวเกรียบ ( กุ้ง , ปลา, มันโอกินาวา )
วันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศพอส. ตาบลนาแก อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู

นำงบุญรดำ ทัพมงคล พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่ำวเปิดงำน

๗๐

โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดมี สี ุข
 กิจกรรม : ถ่ำยทอดภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ จำนวน ๑๖ ภูมิปัญญำ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อำยุ แ สดงศั ก ยภำพ น ำควำมรู้ ทั ก ษะ ประสบกำรณ์ เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกำรพัฒนำสังคมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุ
๒. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุให้เกิดกำรสร้ำงงำน อำชีพและรำยได้
๓. เพื่อให้ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้มีควำมรู้ และสืบทอดภูมิปั ญญำของผู้สู งอำยุ ประชำชน
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยแล้วสำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้
๔. เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ( ศพอส. ) มีกำรขับเคลื่อน
กิจกรรมภำยในศูนย์
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้ำหมำย : กลุ่มผู้สูงอำยุ และบุคคลทั่วไป ในศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒๕ ศูนย์ๆละ ๓๐ คน จำนวน ๗๕๐ คน
๒. งบประมำณ : แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต โครงกำรพัฒนำทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต โครงกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถกำรทำงำนและ
กำรเป็นผู้ สูงอำยุที่มีพลัง ( Active Ageing ) กิจกรรมหลั ก สำนพลังผู้สู งวัย ร่ว มพัฒ นำคนไทยให้อยู่ดีมีสุ ข
งบดำเนินงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรสำนพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนำคนไทยอยู่ดีมีสุข จำนวน
๔๙๗,๐๐๐ บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)
๓. วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่จัดกำรประชุม : วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอนำลโย
ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
กำรบรรยำยหัวข้อ “ภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ สร้ำงโอกำส สร้ำงรำยได้ ” ผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมที่มี
ศักยภาพ เพราะเป็นผู้มีภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็งและมีคุณค่า
ให้ยาวนานที่สุด โดยนาจุดแข็งนั้นมาสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะ
ทาให้ ผู้ สู ง อายุ รู้ สึ กมี ค วามสุ ข ได้ บ ริ ห ารกาย จิ ต สั ง คม เป็ นบุ ค คลที่ พั ฒ นาไปตามกาลสมั ย พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงพึ่งตนเองได้และสามารถเป็นพลั งให้ แก่ชุมชนและสั งคมได้ กรมกิจการผู้ สู งอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้สรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุและขึ้นทะเบียนเป็นภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีความรู้และมีจิตอาสาพร้อมจะถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ขาดโอกาส ขาดพื้นที่ในสังคม ขาดงบประมาณ และช่องทาง
ในการเผยแพร่ ภูมิปัญญา ทาให้สังคมเข้าไม่ถึงความรู้ที่มีคุณค่าที่เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ดังนั้น ถึงเวลาที่เรา
จะต้องร่ว มมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ สู งอายุตลอดจนทาความเข้าใจและส่ งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่ งขัน ซึ่ งภาวะสั งคมผู้ สู งอายุนั้น ไม่ เพีย งแต่ ส่งผลกระทบแค่ ตัว บุ คคลหรื อภายใน
๗๑

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ครอบครัวเท่านั้นยังส่งผลกระทบในวงกว้างไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลกโดยอย่างยิ่ง โดยในการจัดงาน
โครงการ ฯ
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จานวน ๑๖ ภูมิปัญญา ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ ดังนี้
ภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ชื่อ–สกุลวิทยำกร(บุคคล/กลุ่ม)
ที่อยู่
เบอร์โทร
ผ้ำคลุมไหล่
ทอผ้ำ (สีธรรมชำติ)
จักรสำนไม้ไผ่
จักรสำนเส้นพลำสติก
กระติบข้ำวลำยประยุกต์
เสื่อกก
ถุงประคบ ชิว ชิว
ขันหมำกเบ็ง
ดอกไม้ประดิษฐ์
ลูกประคบสมุนไพร
สบู่กำวเครือแดง
ชะชำดำวอินคำ
ปลำส้ม
ผลไม้แปรรูป
ขนมไทย
กำรแสดงพื้นบ้ำน
รำคองก้ำ ,รำวง

นำงสุมล โสโท
๔๖ หมู่ ๗ ต.นำมะเฟือง อ.เมือง นภ.
นำงบุญธรรม บุตรตรีวงษ์ ๖๒ หมู่ ๕ ต.นิคมพัฒนำ อ.โนนสัง
นำยแสง คำมูล
๓๙ หมู่ ๖ ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง
นำงอำพร หอมสมบัติ
๑๐๓ หมู่ ๑๖ ต.ฝั่งแดง อ.นำกลำง
นำยทองสุข ปัดสำพันธ์
๕๒ หมู่ ๑๔ ต.ฝั่งแดง อ.นำกลำง
นำงสมคิด สองศรี
2 หมู่ 5 ต.โนนสัง อ.โนนสัง
นำงนำถสุดำ คงน้อย
๑ หมู่ ๗ ต.หนองบัว อ.เมือง นภ.
นำงเคน ทัพลำ
๒๐ หมู่ ๑ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง
นำงสุพิศ อินจันทร์
๒๘ หมู่ ๗ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง
นำงประไพร ยะหัวดง
๑๔ หมู่ ๑๐ ต.โนนสะอำด อ.ศรีบุญเรือง
นำงพิมพ์นรำ ชำรี
๙๗ หมู่ ๑ ต.หนองบัว อ.เมือง นภ.
นำยทองใบ วัฒนำรุ้งเรือง ๓๕ หมู่ ๕ ต.โนนสะอำด อ.ศรีบุญเรือง
นำงคำจันทร์ เมฆวัน
๓๖ หมู่ ๕ ต.โนนเมือง อ.โนนสัง
นำงระเบียบ สุวรรณท้ำว
๓๓ หมู่ ๕ ต.โนนสะอำด อ.ศรีบุญเรือง
นำงขันแก้ว นิยมเหล่ำ
๓๙ /๒ หมู่ ๑๓ ต.หนองบัว อ.เมืองนภ.
กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ตำบลบ้ำนขำม อำเภอเมือง นภ.
บ้ำนขำม

๐๘๑ ๘๗๒๒๕๐๑
๐๘๕ ๗๕๕๓๒๓๐
085 7584293
๐๘๒ ๘๔๕๖๖๒๙
089 1240902
081 1845240
081 9548509
๐๘๗ ๘๕๒๖๗๓๑
๐๘๗ ๘๕๒๖๗๓๑
088 6411237
081 7496416
092 7897074
๐๖๑ ๑๒๐๖๗๓๓
092 7897074
๐๘๒ ๑๐๑๐๓๒๘
088 6411237

ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ เปิดโอกำสให้ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุในทุกพื้นที่ ที่มิใช่แต่ภูมิปัญญำที่ขึ้น
ทะเบียน แต่อำจเป็นภูมิปัญญำที่ยังไม่เข้ำถึงกำรลงทะเบียนมีส่วนร่วมในกำรแสดงผลิตภัณฑ์
๒. ควรจัดระบบกำรบริหำรผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในช่วงรับประทำนอำหำรกลำงวัน เพื่อควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
๓. ควรเปิดโอกำส ในเวทีอื่น เพื่อให้ภูมิปัญญำผู้สูงอำยุได้แสดงสินค้ำ หรือผลิตภัณฑ์ ให้ประชำชน
ภำยนอกได้อุดหนุน เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการสานพลังผูส้ ูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดมี ีสุข “ถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุ
จานวน ๑๖ ภูมิปัญญา”)

๗๒

ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข
“ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจานวน ๑๖ ภูมิปัญญา”
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธำนในพิธี

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู กล่าวรายงาน

******************
๗๓

โครงการเสริมพลังภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุของจังหวัดหนองบัวลำภู
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุที่มีมำตรฐำนส่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมีควำมโดดเด่น น่ำสนใจ
และสำมำรถพัฒนำได้
๒. เพื่อส่งเสริมชมรมคลังปัญญำผู้สูงอำยุจังหวัดให้มีส่วนร่วมพัฒนำสังคมด้วยภูมิปัญญำโดยส่งเสริม
ผู้สูงอำยุที่เป็นภูมิปัญญำสมำชิกชมรมคลังปัญญำผู้สูงอำยุจังหวัด นำควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ทำประโยชน์
แก่สังคม
๓. เพื่อพัฒ นำผลิตภัณฑ์ผู้ สูงอำยุให้ มีมำตรฐำน ส่งเสริมให้เป็ น ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนที่มีควำมโดดเด่น
น่ำสนใจ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดให้ผู้สูงอำยุมีโอกำสในกำรสร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้สูงอำยุที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกภูมิปัญญำ จำนวน ๑๖ คน
๒. งบประมำณ : จำกแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต โครงกำรพัฒนำทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถกำรทำงำนและกำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีพลัง (Active Ageing) กิจกรรมหลัก เสริมพลังภูมิ
ปัญญำผู้สูงอำยุพัฒนำสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน งบดำเนินงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรเสริม
พลังภูมิปัญญำผู้สูงอำยุพัฒนำสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๑๘,๐๐๐ บำท ( หนึ่งหมื่นแปดพันบำทถ้วน )
๓. วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่จัดกำรประชุม : วันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ 256๒ ณ ห้องประชุมสำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัด อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุของจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องมำจำกกรม
กิจ กำรผู้ สู ง อำยุ กระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษย์ มี ห น้ ำที่ เ ป็ น เจ้ำ ภำพหลั ก ในกำร
ดำเนินงำน เรื่อง คลังปัญญำผู้สูงอำยุซึ่งผู้สูงอำยุเป็นทุนทำงสังคมที่มีศักยภำพ เพรำะเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิควำมรู้ภูมิ
ธรรม ภูมิปัญญำ สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยำกรที่เข้มแข็งและมีคุณค่ำให้ยำวนำนที่สุด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุให้มีมำตรฐำน ส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมีควำมโดดเด่น น่ำสนใจ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดให้ผู้ สู งอำยุมีโอกำสในกำรสร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ จึงได้มีกำรจัดกิจกรรม“ประชุม
คณะกรรมกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุของจังหวัด ” โดย นำยเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธำนในพิธี

๗๔

ซึ่งกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุของจังหวัด ในครั้งนี้มี ผู้สูงอายุรายบุคคลหรือกลุ่ม
ส่งผลิตภัณฑ์สมัครเข้ารับการพิจารณา ทั้งหมด ๑๖ ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑) ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย
๒) ประเภทอาหารแปรรูปกึ่งสาเร็จรูป/สาเร็จรูป
๓) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์
๔) ประเภทสมุนไพร
และผลการคัดเลือกได้ ดังนี้
๑) ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย คือ ผ้าคลุมไหล่ โดยนางสุมล โสโท
๒) ประเภทอาหารแปรรูปกึ่งสาเร็จรูป/สาเร็จรูป คือ แจ๋วบองสมุนไพร โดยนางประยูร โสโท
๓) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์ คือ เสื้อกก โดย นางสมคิด สองศรี กลุ่มโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลโนนสัง
๔) ประเภทสมุนไพร คือ ถุงประคบชิว ชิว โดย นางนาถสุดา คงน้อย
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดก่อนล่วงหน้ำประมำณ 1 เดือน เพื่อให้บุคคล และกลุ่มต่ำงๆ
คัดสรรผลิตภัณฑ์เข้ำมำรับกำรคัดเลือก
๒. ควรมีกำรมอบใบประกำศ ส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในประเภทต่ำงๆ เพื่อสร้ำง
ควำมภำคภูมิใจ และส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
๓. ควรจัดกำรประกวดในที่โ ล่งหรือสนำม เพื่อให้ประชำชนทั่วไปมำร่ว มชมผลงำนของผู้ สูงอำยุ
หลังจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกแล้วเสร็จ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมรำยได้ให้ผู้สูงอำยุ
(อ้างอิง :รายงานผลกาดาเนินโครงการเสริมพลังภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุพฒ
ั นาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ผสู้ ูงอายุของจังหวัด”)

๗๕

ประมวลภาพการดาเนินงาน
จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุของจังหวัด
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 256๒
ณ ห้องประชุมสานักงานยุติธรรมจังหวัด อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
***************

นำยเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุของจังหวัดหนองบัวลำภู
*******************

๗๖

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอำยุ
๒. เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีของผู้สูงอำยุทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ สำมำรถปรับตัวและดำเนินชีวิต
ได้ อ ย่ ำ งเหมำะสมในสภำพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อำยุ มี ก ำรรวมกลุ่ ม พั ฒ นำทั ก ษะ
ควำมรู้ที่เหมำะสม
๓. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอำยุในพื้นที่
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้สูงอำยุในโรงเรียนผู้สูงอำยุ ตำมเป้ำหมำยกิจกรรมผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๙ แห่ง และผู้สูงอำยุในโรงเรียนทั่วไป จำนวน ๖ อำเภอ ๆ ละ ๒ แห่ง
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ แห่ง รวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวน ๑๘๐ แห่ง
๒. งบประมำณ : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรฯ จำนวน ๑๔๖,๐๐๐ บำท
๓. วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่จัดกำรประชุม : วันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำหนองบัวลำภู เขต ๑ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
กำรบรรยำยให้หัวข้อ “กำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุแบบองค์รวม” : ผู้สูงอำยุ หมำยถึง ผู้สูงอำยุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ คือ กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนจิตใจ
กำรดูแลสุขภำพด้ำนร่ำงกำยในผู้สูงอำยุ จะพบได้เร็วช้ำแล้วแต่กำรดูแลสุขภำพของแต่ละบุคคล ลักษณะต่ำง ๆ
ที่พบได้บ่อย เช่น ผิ วหนังย่น สำยตำเปลี่ย นแปลง กำรเคลื่อนไหวช้ำลง มวลกระดูกลดลง กระดูกหักง่ำย
สูญเสี ย ควำมต้องกำรควำมทำงเพศ กำรเคี้ย วและกำรกลื นอำหำรล ำบำก อำหำรไม่ย่อย ท้องอืดท้องผู ก
และหัวใจทำงำนน้อยลง ผู้สูงอำยุจะเหนื่อยง่ำยและที่สำคัญ คือ ปัญหำควำมจำและภำวะหลงลืมจะเกิดขึ้น ซึ่ง
ปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้สำมำรถบรรเทำและแก้ไขได้ หำกได้รับกำรดูแลสุขภำพตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุ
และกำรเปลี่ยนแปลงทำงจิตใจยังเป็นสิ่งสำคัญที่เกิดกับผู้สูงอำยุ เนื่องจำกผู้สูงอำยุจะเกิดกำรเจ็บป่วย ทุพพล
ภำพและต้องพึ่งพำผู้อื่น กำรหยุดงำน กำรสูญเสียบทบำทในครอบครัว หรือกำรสูญเสียอำนำจ รวมทั้งไม่
ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และไม่ได้เตรียมเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุจะทำให้ผู้สูงอำยุ มีปัญหำเครียดซึมเศร้ำ จึงทำให้
ผู้สูงอำยุเกิดอำรมณ์เปลี่ยนแปลงง่ำย ขี้หงุดหงิด ใจน้อย โกรธง่ำยเนื่องจำกปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้เป็นเรื่องของ
ควำมเสื่อมของร่ำงกำย ซึ่งจะเกิดตำมอำยุที่เพิ่มขึ้น แต่กำรดูแลรักษำสุขภำพที่ดีจะสำมำรถทำให้กำรเข้ำสู่วัย
สูงอำยุได้อย่ำงมีคุณภำพมำกขึ้น
กำรให้ ควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ย วกับ กำรคุ้มครองผู้ สู งอำยุ และกำรจัดกำรทรัพย์สิ น และมรดก :
สิ ทธิและสวั ส ดิกำรผู้ สู ง อำยุ เป็นสิ่ งที่ส ำคัญที่ผู้ สู งอำยุควรรับทรำบว่ำ ควรได้รับ สิ ทธิอะไรบ้ำ น เช่น ด้ำ น
กำรแพทย์และสำธำรณสุข ด้ำนกำรศึกษำ กำรศำสนำ และข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ฝึกอำชีพที่
เหมำะสม ด้ ำนกำรพัฒ นำตนเอง กำรมีส่ ว นร่ว มในกิจ กรรมทำงสั งคม ด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกและ
ปลอดภัย ในอำคำร ด้ำนกำรลดหย่อนค่ำโดยสำร ด้ำนกำรยกเว้นค่ำเข้ำชมสถำนที่รัฐ ด้ำนกำรช่วยเหลื อ
๗๗

ผู้สูงอำยุ ด้ำนกำรให้คำแนะนำ ปรึกษำ ดำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้องในทำงคดี ด้ำนกำรช่วยเหลือด้ำนที่อ ยู่อำศัย
ด้ำนเบี้ยยังชีพ ฯลฯ
ข้อเสนอแนะ
1. จัดประชุมวำงแผนกำรจัดโครงกำรต่ำง ๆ ให้เพิ่มประเด็น เรื่อง สถำนที่กำรจัดโครงกำรเพื่อ
พิจำรณำให้มีควำมเหมำะสมแก่กลุ่มเป้ำหมำย
๒. ปรับเปลี่ยนสถำนที่จัดโครงกำรให้มีควำมเหมำะสม และอยู่ใกล้กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อลดปัญหำ
กำรเดินทำงยำกลำบำกในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
(อ้างอิง :รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

ภาพการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ )
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
***********

นำงบุญรดำ ทัพมงคล พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธำนกล่ำวเปิด

กำรแสดงรำพื้นบ้ำนของโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลโนนสัง “เต้นเชิ้งสะหวิง”

กำรบรรยำยเรื่องกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุแบบองค์รวม โดยผู้แทนจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

กำรบรรยำยหัวข้อเรื่อง กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้สูงอำยุและกำรจัดกำรทรัพย์สินและมรดก ๗๘

ด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชำชนที่มีอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้ประสบปัญหำด้ำนที่พักอำศัย
อำหำรและเครื่องนุ่งห่ม หรือ ได้รับอันตรำยจำกกำรถูกกระทำควำมทำรุณกรรม หรือถูกแสวงหำผลประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหำยหรือถูกทอดทิ้ง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอำยุที่มีฐ ำนะยำกจนและยำกลำบำกสมควรได้รับ กำรช่วยเหลือในจังหวัด
หนองบัวลำภู
 ผลการดาเนินงาน : ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ จำนวน 435,๐๐๐ บำท และมีผู้สูงอำยุ
ที่ได้รับกำรช่วยเหลือ ๒๑๘ รำย แบ่งเป็นรำยละ ๒,๐๐๐ บำท จำนวน 217 รำย และรำยละ ๑,๐๐๐ บำท
จำนวน ๑ รำย
 การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยทุกกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมลดความเหลื่อมล้า
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒. เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
๓. เพื่ อ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภู
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอำยุที่มีฐำนะยำกจนและมีสภำพที่อยู่อำศัยไม่มั่นคงถำวรไม่เหมำะสม
แก่กำรพักอำศัย
ผลการดาเนินงาน : ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นของ
มนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของ
ผู้สูงอำยุให้เหมำะสมและปลอดภัย จำนวน 720,000 บำท และมีผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรช่วยเหลือ ด้ำนที่อยู่
อำศัย จำนวน 32 รำยๆ ละ 22,500 บำท
 กองทุนผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ เป็ น ทุ น ใช้ จ่ ำ ยเกี่ ย วกั บ กำรคุ้ ม ครอง กำรส่ ง เสริ ม และกำรสนั บ สนุ น ผู้ สู ง อำยุ
ให้มีศักยภำพ ควำมมั่นคง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี
๒. สนับสนุนกิจ กรรมขององค์กรที่ดำเนินงำนเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมสนับสนุนผู้ สูงอำยุ
ให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง

๗๙

กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนที่มีอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนำในจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินการ : ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่น คงของมนุษย์
จั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู ได้ บ ริ ก ำรกู้ ยื ม เงิ น ประกอบอำชี พ ส ำหรั บ ผู้ สู ง อำยุ จ ำนวน ๑๓๗ รำย
เป็นเงิน 3,421,000 บำท
ประมวลภาพการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
***************

ประมวลภาพการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินประกอบอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ
***************

๘๐

งานด้านคนพิการ
 โครงการวันคนพิการสากล ประจาปี ๒๕๖๑
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนขอสังคม
๒. เพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอ
ภาคกับคนทั่วไป
๓. เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คล องค์ ก ร หน่ ว ยงานในการสนั บ สนุ น ด้ า นพิ ก าร และคนพิ ก าร
ที่เป็นแบบอย่างทางสังคม
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เจตคติ เ ชิ ง เสร้ า งของคนพิ ก าร ครอบครั ว คนพิ ก าร และสั ง คมที่ มี ต่ อ คนพิ ก าร
ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทาสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : คนพิการจานวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว
๒. เครือข่ายคนพิการ และอาสาสมัคร
๓. หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
๒. งบประมาณ : จากงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เป็นจานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓.วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดการประชุม : วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจาปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยกิจกรรม
- การแสดงบนเวทีจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลาภู
- การแสดงจากชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองบัวลาภู
- มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ คนพิการ
ตัวอย่าง จานวน ๑๒ ราย โดยนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู
- มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการจานวน ๕ หลัง
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๘๑

- มอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสาหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จานวน ๑๓ ราย
เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
- จับรางวัลพิเศษ เพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมงาน จานวน ๒ รางวัล
- มอบรถสามล้อโยกให้กับคนพิการ จานวน ๙ คัน
- มอบของที่ระลึกได้แก่ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จานวน ๓๐๐ คน
- การจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
- การจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
- การเสวนาเรื่อง สิทธิคนพิการ
- การให้บริการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ร่วมงานทุกคน
ข้อเสนอแนะ
๑. เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลมากขึ้น ควรประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดให้มีรถรับ – ส่ง คนพิการในแต่ละตาบลให้มาร่วมงานวันคนพิการสากลในจังหวัด
๒. รูปแบบการจัดงาน หรือกิจกรรมภายในงานควรเป็นกิจกรรมที่คนพิการมีส่วนร่วมมากขึ้น
๓. ควรมีการดาเนินการจัดงานวันคนพิการอย่างต่อเนื่อง และทั่วทุกอาเภอ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
และการบริการ
ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการงานวันคนพิการสากล ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
************

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจาปี 2561

การเสวนาเรื่อง สิทธิคนพิการ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.๒๕๗๐)
ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลาภู,
ผู้แทนสานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู,
ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลาภู
๘๒

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการงานวันคนพิการสากล ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
************

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู ประธานในพิธี
มอบรางวัลการแสดงให้แก่ผู้แทนการแสดงของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลาภู,
และผู้แทนการแสดงของชมรมคนพิการหูหนวกจังหวัดหนองบัวลาภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู ประธานในพิธี
กล่าวเปิดงานวันคนพิการสากล ประจาปี ๒๕61

ประธานในพิธีฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/องค์กร และคนพิการ 7 ประเภท

กิจกรรมการมอบรถสามล้อโยกให้กับคนพิการ จานวน 9 ราย และการมอบของที่ระลึกให้กับคนพิการ

๘๓

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการงานวันคนพิการสากล ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
************

กิจกรรมการจับรางวัลพิเศษมอบให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมงาน

นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายคนพิการและผลิตภัณฑ์สินค้าของคนพิการ
********************

๘๔

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน)
๒. เพื่อทบทวนและติดตามผลโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : ครอบครัวผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนจาหน่วยงานภารรัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จานวน ๑๓๐ คน
๒. งบประมาณ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดสรรกรอบวงเงินจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่ : วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
มีก ารบรรยายให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง ขั้ นตอนการจั ดท าแผน ทบทวนผลการปฏิบั ติ งาน การวิ เคราะห์
ปัญหาอุปสรรค โดยนายพิภ พ หัส สา นักวิช าการอิส ระ ได้บรรยายถึงเทคนิคการจัดทาแผน จากการนา
แผนยุทธศาสตร์ มาศึกษาเพื่อนามาปรับใช้ในงานขององค์กรและการประยุกต์ โดยความสาคัญการวางแผน
เพื่อเป็นการลดความไม่แน่นอน ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการลดความสูญเปล่าของ
หน่วยงานที่ซับซ้อน เพราะการวางแผนทาให้มองเห็นภาพรวมขององค์การที่ชัดเจน การวิเคราะห์ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีมากมายยากที่จ ะดาเนินการแก้ไขได้ทุกด้านเนื่องจากข้อจากัดในปัจจัยทางการบริห าร
เช่นงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น การวางแผนจึงจาเป็นต้องมีการคัดเลือก และลาดับความสาคัญของปัญหา
เพื่อทราบว่าจะดาเนินการแก้ไขปัญหาไหนก่อนและหลังในการวางแผนต่อไป
การบรรยายให้ ความรู้ เรื่องแผนพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ (แนวคิด เจตนารมณ์ และสาระสาคัญของแผน) โดยนางบุญรา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู บรรยายถึงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กาหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการ เข้าถึงสิทธิได้จริง ดารงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่ว มกันอย่างยั่งยืน ” ภายใต้ยุทธศาสตร์ห่ งความเท่าเทีย ม จึงได้มุ่งเน้นการมีส่ ว นร่ ว มและการบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่ว นอย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงการให้
โอกาส เกียรติ กาลังใจแก่คนพิการดารงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความ เสมอภาคเป็นธรรมสามารถ
เข้าถึงประโยชน์จากสิทธิได้จริง
๘๕

การแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ “การทบทวนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน)”สรุปได้ดังนี้
๑. หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีภารกิจแทรกซ้อน ทาให้การดาเนินงานตามแผนมีความล่าช้า
บางโครงการไม่ได้ดาเนินการตามช่วงเวลาตามที่กาหนดในแผน
๒. ผู้รับผิดชอบงานมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรรับผิดชอบทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปโดย
ต่อเนื่อง
๓. แต่ละหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนนโยบายความเร่วด่วน ตามนโนบายของผู้บริหารทาให้
การดาเนินงานตามแผนมีการล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นหน่วยงานทั้งงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน รวมถึงองค์กรด้านคนพิการในการให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง
เกิดการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในพื้นที่ทุกระดับ
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนโครงการ การติดตาม และการประเมินผล สามารถเขียน
โครงการเพี่อขอรับสนับสนุ นงบประมาณจากกองทุนต่า งๆ ให้ กับ หน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ
(อ้างอิง :รายงานผลการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและติดตามการดาเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน))

ภาพการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและติดตามการดาเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน)
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

การบรรยาย เรื่อง การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัด
โดย นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู

๘๖

ภาพการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและติดตามการดาเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (รอบครึ่งแผน)
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

การบรรยาย
ขั้นตอนการจัดทาแผน ทบทวนผลการปฏิบัติงานการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โดย นายพิภพ หัสสา นักวิชาการอิสระ

การบรรยาย แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่
๕ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แนวคิด เจตนารมณ์ และสาระสาคัญ
ของแผน) โดย นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

แบ่งกลุ่มทบทวนปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินงานตามแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564(รอบครึ่งแผน)
********************

๘๗

โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายคนพิการ
ให้มีความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจาปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติสาหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงชุมชนในการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัย
พิบัติ
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : จานวน ๒๒๘ คน ประกอบด้วย คนพิการ สตรีพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สาสมัครฯ
(อพม) เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง องค์กรคนพิการ องค์กร
ครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน
๒. งบประมาณ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดสรรกรอบวงเงินจากกองทุนส่งเสริม
และพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตคนพิก าร สนั บสนุ นให้ ส านัก งานพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์จั งหวั ด
หนองบัวลาภู จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินการ /สถานที่จัดทาประชุม : วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง คนพิการกับสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู บรรยายแนวทางในการป้องกันและผลกระทบจากสถานการณ์ภัย
พิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน คือ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ แต่ตั้ง
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และในระดับประเทศ โดยมีการบริหารจัดการภัยพิบัติ ภายใต้กระแสนนโยบาย
ระดับโลก และภูมิภ าคที่เกี่ย วข้อง เช่น อนุสั ญญาร่วมกับคนพิการ กฎหมาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ย วข้อง
ด้านการจัดการภัยพิบัติระดับประเทศ
บรรยาย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและความต้ อ งการของคนพิ ก ารในสถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ
โดยนายสุริยัน เชื้อแก้ว นายช่างเครื่องกลชานาญงาน เจ้าหน้าที่จากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดหนองบัวลาภู ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ การให้ความรู้ด้านภัยพิบัติ
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า เช่น สิ่งสาคัญในการช่วยคนจมน้า อย่างแรกควร
มีสติ อย่าผลีผลามหรือร้อนรน จากนั้นจึงค่อยใช้วิธีคนจนน้าอย่างถูกต้อง
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- วิธีการช่วยหายใจด้วยการเป่าปาก

๘๘

กลุ่มที่ ๒ การให้ความรู้ด้านภัยพิบัติที่เกิดจากแก๊ส พร้อมปฏิบัติด้วยตนเอง
- การปฏิบัติการดับไฟแก๊สด้วยถังดับเพลิง
- การปฏิบัติการดับไฟแก๊สด้วยการปิดวาป์วถังแก๊ส
- การปฏิบัติการดับไฟแก๊สด้วยการใช้นิ้วปิดสายแก๊ส
- การปฏิบัติการดับไฟแก๊สด้วยการหักสานแก๊ส
กลุ่มที่ ๓ การให้ความรู้และการปฏิบัติตัวภัยพิบัติที่เกิดจากลม
- วางแผนล่วงหน้าให้รอบคอบ ติดตามฟังพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
- หากออกจากที่พักอาศัยให้สังเกตสภาพดิน ฟ้า อากาศอย่างต่อเนื่อง
- ตรวจสอบจุดต่าง ๆ ของบ้านให้มั่นคงถาวร
- จัดเตรียมสิ่งของจาเป็นในยามฉุกเฉิน
กลุ่มที่ 4 การให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
แผ่ นดินไหวเป็นภัย พิบัติที่เกิด ขึ้นได้ทุกขณะ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เราจาเป็นต้องทราบ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดในยามที่เกิดแผ่นดินไหว ด้วยหลักการซ้อมหลบภัย “หมอบ ป้อง เกาะ”
ข้อเสนอแนะ
สถานที่จัด โครงการควรมีสิ่ งอานวยความสะดวกส าหรับคนพิก าร ๕ อย่าง เช่น ทางลาดส าหรับ
คนพิ ก าร ห้ อ งน้ าส าหรั บ คนพิ ก าร ที่ จ อดรถส าหรั บ คนพิ ก าร ป้ า ยและสั ญ ญาลั ก ษณ์ ส าหรั บ คนพิ ก าร
และบริการข้อมูลสาหรับคนพิการ
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายคนพิการให้มีความ
ปลอดภัยในสถานการณ์ภยั พิบัติ ประจาปี ๒๕๖๒)

ประมวลภาพโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ
และเครือข่ายคนพิการให้มีความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจาปี ๒๕๖๒
ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
************

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู ประธานในพิธีเปิดโครงการ
๘๙

ประมวลภาพโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ
และเครือข่ายคนพิการให้มีความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจาปี ๒๕๖๒
ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

************

การบรรยายเรื่อง “คนพิการกับสถานการณ์ภัยพิบัติของจังหวัดหนองบัวลาภู” โดยนางบุญรดา ทัพมงคล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยายเรื่อง “แผนการจัดการภัยพิบัติสาหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑” พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
โดยนายเนตร สวัสดี ผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลาภู” โดยผู้แทนสานักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู

สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อกับเหตุภัยพิบัติ

************

๙๐

โครงการอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สตรีพิการรวมทั้งครอบครัวขอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ มีความรู้และวิธีการเฝ้าระวัง
และป้องกันการกระทาความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการ
๒. เพื่อให้ สตรีพิการรวมทั้งครอบครัวของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ได้เข้ามีส่ วนร่วมในสังคม
และเข้าใจเรื่องสิทธิคนพิการ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากสตรีและเด็กหญิงพิการ
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๘๕ คน ประกอบด้วย สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ
คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ เครือข่ายด้านคนพิการ อาสาสมัคร และผู้ นาคนพิการ
หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. งบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จานวน
เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓.วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดการประชุม : วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง นโยบายและสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การล่วงละเมิด และ
แสดงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบ และความเสมอภาคทางเพศ โดยนางบุญรดา ทัพมงคล นักพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู โดยการขั บ เคลื่ อ นตาแผนการพั ฒ นาสตรี พิ ก ารฉบั บ ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในประเด็นการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ
เพื่อให้ ส ตรีพิการ เด็กหญิงพิการ และผู้ ดูแลคนพิการ และองค์กรคนพิการ มีความรู้เรื่องการป้องกันการ
เกิดความรุนแรงและการถูกล่วงละเมิดทั้งร่างกายและจิตใจ และวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าว
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ โดย นายเนตร สวัสดี ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู ให้ความรู้
เกี่ย วกั บความรู้เกี่ย วกับประเภทของความพิการ และสิ ทธิคนพิการที่ พึงได้รั บ จากหน่ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิด้านอาชีพ ในเรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการ เบี้ยความพิการ สิทธิด้านการแพทย์ สิทธิด้านการศึกษา และสิทธิด้านสังคม
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาความรุนแรงต่อ เด็กพิการและสตรีพิการ
โดยนายประดิษฐ์ รักกิจ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
หนองบัวลาภู บรรยายถึง ประเภทความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กพิการและสตรีพิการกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ละ
กรณี ได้แก่ กฎหมายอาญา ในฐานความผิดต่อร่างกาย ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้ว ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
กระบวนการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓
๙๑

ข้อเสนอแนะ
๑. รณรงค์สร้างความตระหนักต่อสังคมผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการกระทา
ความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ
๒. ควรดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมในทุกพื้นที่
๓. สถานที่ดาเนินโครงการ ควรมีสิ่งอานวยความสะดากสาหรับคนพิการ
(อ้างอิง :รายงานผลการดาเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ)

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาความรุนแรง
ต่อเด็กพิการและสตรีพิการ
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
*****************

พิธีเปิดโครงการฯ โดยนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู
พร้อมการบรรยายพิเศษ “เรื่อง สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการจังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยาย เรื่องนโยบายและสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การล่วงละเมิดและ
แสวงหาประโยชน์ ทุกรูปแบบ และความเสมอภาคทางเพศ”
โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยาย เรื่อง “สิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๖๒
โดย นายเนตร สวัสดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู
๙๒

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาความรุนแรง
ต่อเด็กพิการและสตรีพิการ
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
*****************

การบรรยาย เรื่อง “การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ”
โดย นายประดิษฐ์ รักกิจ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดหนองบัวลาภู

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการในชุมชน และแนวทางในการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐด้านเด็กพิการ ด้านสตรีพิการ ด้านค้ามนุษย์ ด้านส่งเสริมอาชีพ

๙๓

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินงานศูนย์บริการคนพิการและองค์กรคนพิการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และองค์กรคนพิการมีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการคนพิการ
ที่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการและสวัสดิการตามสิทธิที่พึงได้รับ
๒. เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและการจัดทาสิ่งอานวยความสะดวดเพื่อให้บริการแก่คนพิการ
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐดาเนินงาน
ด้านคนพิการเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้แทนองค์กรคนพิการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการที่ได้รับอนุญาต
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประจาปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
๒. งบประมาณ : งบประมาณสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๔,๗๕๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดการประชุม :
- วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรมแรมโชควิวัฒน์ ตาบลหนองบัวลาภู อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
- วันที่ ๑๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดลาพูน เชียงใหม่ และลาปาง
ผลการดาเนินงาน
บรรยายให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง นโยบายการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก าร โดยนางบุ ญ รดา ทั พ มงคล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู บรรยายถึง มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชิ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดให้ จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามคนพิการร้องขอ รวมทั้งการให้คาปรึกษา
หรือช่วยดาเนินการเกี่ยวกับขอใช้สิทธิแก่คนพิการ การเรียกร้องแทนคนพิการ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์สาหรับ
คนพิการ
บรรยายให้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพและการสร้างเครือข่ายพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
โดย นายธรรมนูญ จรรยางาม ผู้แทนสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลาภู ให้ความรู้เกี่ยวกั บหน้าที่
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมให้คนพิการ
ประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ
บรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่หอการค้าในการช่วยเลือกสนับสนุนภาครัฐองค์กรคนพิการและองค์กร
เอกชน โดย ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหอกการค้าจังหวัดว่าเป็น
สถาบันนิติบุคคลตามกฎหมาย (พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการประกอบ
วิสาหกิจ การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการประกอบธุรกิจของสมาชิก
๙๔

บรรยาย เรื่อง สิทธิประโยชน์จากการกองทุนประกันสั งคมสาหรับคนพิการ โดย นายประธาน ถาวร
ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทาง การแพทย์ในกรณีทุพพลภาพ
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเลือกสถานพยาบาล
เพื่อประโยชน์ของการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารศูนย์บริการคนพิการจังหวัด บรรยายถึงกระบวรการให้บริการ
ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดที่ต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมกาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติและดาเนินการด้วย ความรวดเร็ว
เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดลาพูน เชียงใหม่ และจังหวัดลาปาง ได้แก่
- ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสาหรับคนพิการ ณ มูลนิธิตะวันฉาย เป็นสถานที่
พังพิงของผู้พิการและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้การสงเคราะห์ ส่งเสริม สนับ สนุน สร้างสรรค์และ
พัฒ นาศั กยภาพผู้ สู ง อายุย ากไร้ ผู้ พิก ารยากไร้ ที่พึ่ง เด็กและผู้ ด้อ ยโอกาสในชุ มชนถิ่น ทุรกั นดารห่ างไกล
ความเจริญ
- ศึกษาดูงานการสร้างอารยสถาปัตย์ ที่จัดให้ กับผู้ พิการตามสถานที่ราชการและสถานที่
ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ เช่น การสร้างทางราดสาหรับคนพิการ ห้องน้าคนพิการ ที่จอดรถสาหรับคนพิการ
- ศึกษาดูงาน แนวทากงการจัดทานวัตกรรมกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อคนพิการ และส่งเสริม
อาชีพสาหรับคนพิการ
ข้อเสนอแนะ
๑. รณรงค์สร้างความตระหนักต่อสังคมผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ
กระทาความรุนแรงต่อคนพิการ เด็กพิการและสตรีพิการ
๒. ควรดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมในทุกพื้นที่
๓. สถานที่ดาเนินโครงการ ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึง
การบริการได้อย่างทั่วถึง
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินศูนย์บริหารคนพิการและองค์กรคนพิการ)

๙๕

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินศูนย์บริหารคนพิการ
และองค์กรคนพิการ
ณ วันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ จังหวัดหนองบัวลาภู ลาพูน เชียงใหม่ และจังหวัดลาปาง
******************

การบรรยาย เรื่อง นโยบายการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมอาชีพและการสร้างเครือข่ายพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
โดยนายธรรมนูญ จรรยางาม ผู้แทนสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลาภู

บรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่หอการค้าในการช่วยเหลือสนับสนุนภาครัฐองค์กรคนพิการและองค์กรเอกชน
โดยนายวิสูตร คาอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู
๙๖

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินศูนย์บริหารคนพิการ
และองค์กรคนพิการ
ณ วันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ จังหวัดหนองบัวลาภู ลาพูน เชียงใหม่ และจังหวัดลาปาง
******************

การบรรยายเรื่อง การรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ โดยนายวรเดช โกมุทธพงษ์ ผู้แทนคนพิการ

บรรยาย เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิตะวันฉาย การดูแลและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสาหรับคนพิการ
โดยนายระธี ไชยพรพัฒนา

การบรรยาย เรื่อง การดาเนินงานของชมรมลูกหลานเจ้าพ่อกู่ช้างเกี่ยวกับการจัดทาสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อบริการคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างทั่วถึง

๙๗

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินศูนย์บริหารคนพิการ
และองค์กรคนพิการ
ณ วันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ จังหวัดหนองบัวลาภู ลาพูน เชียงใหม่ และจังหวัดลาปาง
******************

การบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทานวัตกรรมกายอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมต่อคนพิการและส่งเสริมให้คนพิการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดนนายลายอง กันนัย ณ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ

การบรรยาย เรื่อง แนวทางการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อบริการ
คนพิการ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างทั่วถึง
โดย นายปรกรณ์ พีรคานนท์ ณ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

การจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการให้สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่โดยปลอดภัยและท่าเทียบบุคคลทั่วไป
โดยนายประเสริฐ แก้วจันโท ณ วัดพระธาตุลาปางหลวง
๙๘

โครงการขอรับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์กรพิการ สามารถเขียนโครงการขอรับงบประมาณ
ได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริก ารคนพิการทั่วไป องค์กรคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดาเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอย่างถูกต้อง
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์กรคนพิการและเครือข่ายคนพิการและ
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
จานวน ๖๐ คน
๒. งบประมาณ : งบประมาณสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๒๓๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดการประชุม : วันที่ ๑๘ มิถุนายน 256๒ ณ โรงแรมโชควิวัฒน์ เฮาส์
ตาบลหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
บรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และองค์กรคนพิการ โดยนายเนตร
สวัสดี ผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบั วลาภู กล่าวถึงกระบวนการทางานของศูนย์บริการ
คนพิการทั่งไปและองค์กรคนพิการ ว่ามีบทบาทหน้าที่และความสาคัญอย่างไรต่อคนพิการ โดยประเด็น หลัก
คือการจัดทาโครงการเพื่อให้ความรู้หรือบรมฝึกทักษะที่จะเป็นในการดาเนินชีวิตของผู้ พิการ พร้อมทั้งให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้การสนับสนุนดาเนินการขอจัดโครงการของศูนย์บริการพิการทั่วไปและองค์กร
คนพิการเพื่อนาความรู้ไปใช้ในการจัดทาโครงการขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมความรู้ความสามารถให้คนพิการ
ต่อไป
บรรยาย เรื่อง การสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์บริการรพิการทั่วไป โดยนางบุญรดา ทัพมงคล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู กล่าวถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทา
โครงการที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและองค์กรคนพิการเขียนโครงการขอเข้ ามาเพื่อนไปอบรมส่งเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดหนองบัวลาภู ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔ จากการแบ่งกลุ่มสามารถเขียนร่างโครงการออกมาได้จานวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการอบรมวิชาช่างขั้นพื้นฐาน
๒. โครงการอบรมการทาไม้กวาดดอกหญ้า
๓. โครงการอบรมประกอบอาชีพอิสระ (การทาไข่เค็ม)
๔. โครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (ปลูกเห็ดฟาง)
๙๙

ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีวิทยากรกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมกล้าแสดงความคิดเห็น
๒. ควรมีดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพของโครงการสะดุด
๓. จัดโครงการให้ครอบคลุมให้พื้นที่ห่างไกล เพื่อความสะดวกในการเดินทางคนพิการและผู้ดูแ ลคน
พิการที่เข้าร่วมโครงการ
(อ้างอิง :รายงานผลการดาเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒)

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน 256๒
ณ โรงแรมโชควิวัฒน์ เฮาส์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
***************

การบรรยาย เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและองค์กรคนพิการ โดยนายเนตร สวัสดี
ผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยาย เรื่อง กาสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

๑๐๐

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน 256๒
ณ โรงแรมโชควิวัฒน์ เฮาส์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
***************

การบรรยาย เรื่องการเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยมังกร ศิริขันธ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้สอดคล้องกับแผนคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดหนองบัวลาภู ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๐๑

โครงการประชุมชี้แจกลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจาปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละส่ ว นภู มิ ภ าคสามารถปฏิ บั ติ ง านด้ า นการให้ บ ริ ก ารกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ฯ
ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนาความรู้มาพัฒนาและให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกองทุ น ฯ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ผู ก พั น ทางกฎหมาย ข้ อ พั น ตามสั ญ ญาสร้ า ง
ความตระหนักรู้และเข้าใจในการใช้บริการกองทุนฯ
๓. เพื่อให้คนพิการและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงการให้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และทราบข้อมูลข่าวสารการขอรับบริการจากกองทุนฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการตาม
กฎหมาย
๔. เพื่ อ นิ เ ทศตามผลการประกอบอาชี พ ของผู้ กู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ฯ ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒
ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการติดตามการประกอบอาชีพผู้ใช้บริการกองทุนฯ
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้พิการ/ ผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ จานวน ๒๐๐ คน
๒. งบประมาณ : จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓. วั น ที่ ด าเนิ น การ/ สถานที่ จั ด การประชุ ม : วั น ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้ อ งประชุ ม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
การบรรยาย เรื่อง การฟ้องคดีกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ โดย นายอมฤต
วะสมบัติ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบั วลาภู ได้บรรยายถึง
การดาเนินงานทางกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นที่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการผิดนัดชาระหนี้และกรณีที่สัญญากู้ยืมขาดอายุความ เพื่อให้ลูกหนีที่ผิดนัดชาระหนี้และหนี้ที่สัญญากู้ยืม
ขาดอายุความมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว
การบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ โดย ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานหนองบัวลาภู ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิในการเข้าถึงการประกอบอาชีพของคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา ๓๓, ๓๔ และมาตรา ๓๕
สิทธิการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อคนพิการหรือผู้ดูแลนาไปประกอบ
อาชีพ และการเข้าร่วมการจัดทาโครงการของชมรมหรือสมาคมของคนพิการแต่ละประเภทเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการฝึกอาชีพอิสระ

๑๐๒

การบรรยาย เรื่ อ ง สถานการณ์ ค นพิ ก ารในจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู โดยนางบุ ญ รดา ทั พ มงคล
พัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ จัง หวั ดหนองบัว ล าภู ได้ บรรยายให้ ความรู้ เกี่ ย วกับ ประเภทของ
ความพิการ และสิทธิคนพิการที่พึงจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสิทธิด้านอาชีพ
ในเรื่ อ งการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระของคนพิ ก ารหรื อ ผู้ ดู แ ล คนพิ ก าร เบี้ ย ความพิ ก าร
สิทธิด้านการแพทย์ สิทธิด้านการศึกษา และสิทธิด้านสังคม
การบรรยาย เรื่อง สิทธิประกันตนของคนพิการ โดย ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู ได้บรรยายถึง
สิ ท ธิ ที่ ค นพิ ก ารที่ จ ะได้ จ ากการจ่ า ยประกั น สั ง คม เช่ น สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล สิ ท ธิ ที่ จ ะพึ ง ได้
เมื่อจ่ายประกันสังคมจนถึงอายุ 55 ปี สิทธิจะได้เงินชดเชยเมื่ออยู่ในสถานะว่างงานใน 3 เดือนแรก
แบ่ ง กลุ่ ม เรื่ อ ง รั บ สภาพหนี้ ลู ก หนี้ ก องทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารพิ ก าร
โดย เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการ จังหวัด จานวน ๕ กลุ่ม
- (กลุ่ม ๑ อาเมืองหนองบัวลาภู) นางสาวรุ่งนภา สุนนท์ชัย ตาแหน่งนักพัฒนาสังคม
- (กลุ่ม ๒ อาเภอศรีบุญเรือง) นายปรัชญา เมาะราษี ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- (กลุ่ม ๓ อาเภอโนนสัง) นางสาวรัตนา วงษ์ชม ตาแหน่งนิติกร
- (กลุ่ม ๔ อาเภอนากลาง) นายกฤษณ์นัฐชนม์ สารีแก้วฐิติ ตาแหน่งนักพัฒนาสังคม
- (กลุ่ม ๕ อาเภอนาวัง และอาเภอสุวรรณคูหา) นายอธิราช คาภูเวียง ตาแหน่งนิติกร
ข้อเสนอแนะ
๑. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ผู้ กู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ฯ เกี่ ย วกั บ กฎหมายการผิ ด นั ด ช าระหนี้ แ ละ
กระบวนการดาเนินการกับหนี้ที่ขาดอายุความ ในระหว่างการทาสัญญาเงินกู้
๒. ควรดาเนินงานในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในพื้นที่ห่างไกล
๓. ควรมีระบบติดตามลูกหนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อและแสดงสถานะตัวตน
(อ้างอิง :รายงานผลการดาเนินโครงการประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี ๒๕๖๒)

๑๐๓

ประมวลภาพการดาเนินโครงการประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู
***********

การบรรยาย เรื่อง สถานการณ์คนพิการในจังหวัดหนองบัวลาภู โดยนางบุญรดา ทัพมงคล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยาย เรื่อง การฟ้องคดีกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ
โดย นายอมฤต วระสมบัติ อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ
โดยนายประทีป นุ่นชื่น ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลาภู

๑๐๔

ประมวลภาพการดาเนินโครงการประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู
***********

การบรรยาย เรื่อง สิทธิประกันตนของคนพิการ
โดย นายประธาน ถาวร ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู

แบ่งกลุ่ม เรื่อง รับสภาพหนี้ลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู

๑๐๕

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป และการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ประจาปี ๒๕๖๒

และการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ประจาปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้ กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ สามารถใช้ระบบงานการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุ่ มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์กร
คนพิการ จานวน ๖๘ คน
๒. งบประมาณ : จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ๗๓,๓๙๔- บาท
(เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดการประชุม : วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโชควิวัฒน์ รีสอร์ท
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ได้ จั ด โครงการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และการใช้ระบบการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม
โชควิวัฒน์ รีสอร์ท อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภูกิจกรรมโครงการประกอบ ดังนี้
การบรรยาย เรื่อง แนวทางการดาเนินงานและการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดย นายเนตร
สวัสดี ผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู ได้บรรยายถึง การดาเนินการจัดให้มีศูนย์บริการ
คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
2 พ.ศ.2556 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.2556 งานศูนย์บริการคนพิการ มี ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
๒. ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
จังหวัดหนองบัวลาภูได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 40 ศูนย์ และหน่วยงานภาครัฐอื่น จานวน 1 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 41
การบรรยาย เรื่ อ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ แ ละแบบเอกสารในการขอรั บ การสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดย นางสาวสุวิมล ประธิปคุณ นักวิชาการการเงินและบัญชี การ ได้บรรยาย
ถึง อัตราวงเงินและรายการใช้จ่ายที่กองทุนสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีจัดในสถานที่ราชการ หรือจัดใน
สถานที่เอกชน ค่าเช่าสถานที่จัดโครงการ การจ่ายค่าพาหะเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการ การรายงานผลการใช้
จ่ายโครงการ และการคืนเงินโครงการเมื่อเหลือจ่ายให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑๐๖

บรรยายหั ว ข้อ การส่ งเสริมและการดาเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่ว ไป ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ โดย นางบุ ญ รดา ทั พ มงคล พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู
ได้บรรยายถึง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
แผนงานตามโครงการ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔ และ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดหนองบัวลาภู ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ได้เน้น
การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ห ลั กการส าคั ญ ในการสร้ า งสั ง คม
ที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิอย่างเท่า
เทียม และเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
การบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบงานการยื่นขอรับเงินสนับสนุนโครงการโดย นายอธิพันธุ์ บุญเข็ม
ผู้แทนบริษัท เอ็ม จี โซลูชั่น จากัด ได้บรรยายถึง ขั้นตอนในการสมัครเข้าใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนกอง
ทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร การใช้ ง านระบบโครงการ เช่ น การเพิ่ ม /น าเข้ า โครงการ
การแก้ไขข้อมูลโครงการ การดาเนิน งานโครงการ และขั้นตอนในการรายงานผลโครงการ การประเมินตนเอง
พร้อมทั้งสาธิตการนาเข้าโครงการ ตามกรองวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และตามกรอบวงเงิน
สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การแบ่งกลุ่มเป็น ๒ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบงานการยื่น ขอรับเงินสนับสนุนโครงการกลุ่มที่ ๑
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบงานการยื่นขอรับเงินสนับสนุนโครงการ โดย นางสาวกมลชนก โคตุดร ผู้แทนบริษัท
เอ็ ม จี โซลู ชั่ น จ ากั ด กลุ่ ม ที่ 2 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ร ะบบงานการยื่ น ขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น โครงการ
โดย นายณัฐพงษ์ บุญเข็ม ผู้แทนบริษัท เอ็ม จี โซลูชั่น จากัด โดยแต่ละคนได้ทาการทดลองใช้งานระบบขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการ พร้อมซักถามข้อสงสัยในการใช้งานระบบจากวิทยากรกลุ่ม
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
และการใช้ระบบสนับสนุนโครงการ ประจาปี ๒๕๖๒)

ภาพการดาเนินโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมโชควิวัฒน์ รีสอร์ท อาเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
*********************

การบรรยาย เรื่อง แนวทางการดาเนินงานและการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
โดย นายเนตร สวัสดี ผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู
๑๐๗

ภาพการดาเนินโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมโชควิวัฒน์ รีสอร์ท อาเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
*********************

การบรรยาย เรื่อง วิธีการปฏิบัติและแบบเอกสารในการขอรับการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป โดย นางสาวสุวิมล ประธิปคุณ นักวิชาการการเงินและบัญชี

การบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมและการดาเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดย นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบงานการยื่นขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
โดย นายอธิพันธุ์ บุญเข็ม ผู้แทนบริษัท เอ็ม จี โซลูชั่น จากัด
และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้ระบบงานการยื่นขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
๑๐๘

ด้านการสงเคราะห์ผู้พิการ
 การออกบัตรประจาตัวคนพิการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อประโยชน์จากลสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ
และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลที่ได้รับการรับรองโดยผู้ประกอบวิชาเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกาหนด ว่ามีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทหลักเกณฑ์ความพิการ
 ผลการดาเนินงาน : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู ได้ออกบัตรประจาตัว คนพิการ
สะสม (พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๖๒) จานวน ๒๓,๔๒๖ คน แบ่งตามประเภทคนพิการ ๗ ประเภท
๑. ทางการมองเห็น
จานวน ๒,๕๒๙ คน
๒. ทางการได้ยินหรือสื่อสารความหมาย
จานวน ๔,๒๕๘ คน
๓. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จานวน ๑๒,๗๑๙ คน
๔. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
จานวน ๑,๖๕๔ คน
๕. ทางสติปัญญา
จานวน ๑,๒๑๘ คน
๖. ทางการเรียนรู้
จานวน
๕๔ คน
๗. ทางออทิสติก
จานวน
๔๔ คน
๘. พิการซ้อน
จานวน ๙๕๑ คน
 การสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นและป้องกันความพิการซ้าช้อน
๒. เพื่อช่วยให้คนพิการสามารถกลับไปดารงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม
๓. เพื่อให้คนพิการสามารถออกมาดารงชีวิตได้ในสังคมโดยไม่เป็นภาระ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้พิการที่มฐี านะยากจนและมีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวรไม่เหมาะสม
แก่การพักอาศัย
ผลการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย
จ านวน ๕๐0,000 บาท และมี ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย จ านวน ๒๕ ราย
รายละ 20,000บาท
 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาล
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้พิการและผู้ดูแลที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินการ : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู ได้บริการ
กู้ยมื เงินประกอบอาชีพสาหรับผู้พิการ จานวน ๒๕๗ ราย เป็นเงิน ๙,๑๗๗,๘๐๐ บาท
๑๐๙

ประมวลภาพการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
***************

ประมวลภาพการลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่เป็นผู้พิการ
***************

๑๑๐

ภาพการลงพื้นที่ติดตามการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
************

ภาพการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบการอาชีพ
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
**************

๑๑๑

งานด้านป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
หนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒
๒. เพื่อจัดทำโครงกำรที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนเพื่อกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
๓. เพื่ อ เป็ น กำรก ำหนดกำรปฏิบั ติ ง ำนด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ในรูปแบบเดียวกัน
เป้าหมาย
๑. กลุ่ ม เป้ ำ หมำย : ประกอบด้ ว ย คณะอนุ ก รรมกำรศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู นำยอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับกำรสถำนที่ตำรวจ ผู้บัญชำกำรกองกำลังรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธำนอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หนองบัวลำภู ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำอำชีพอำเภอ ประธำนสภำเด็กและเยำวชนอำเภอ และเจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
๒. งบประมำณ : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐ (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
๓.วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่จัดกำรประชุม : วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
๑. ผู้เข้ำร่วมรับกำรอบรมมีควำมรู้เข้ำควำมใจในกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้ำน ได้แก่
- ด้ำนกำรพัฒนำกลไกเชิงนโยบำยและกำรขับเคลื่อน
- ด้ำนกำรดำเนินคดี
- ด้ำนกำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
- ด้ำนกำรป้องกัน
- ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

๑๑๒

๒. มีแผนบูรณำกำรด้ำนกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี
๒๕๖๒ ภำยใต้มำตรกำร ๕ ด้ำน จำนวน ๓๖ โครงกำร
๓. มีก ำรจัดท ำโครงกำรด้ ำนกำรป้อ งกั นและปรำบปรำมกำรค้ ำมนุษ ย์ของจั งหวัด หนองบั ว ล ำภู
และบรรจุในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์จังหวัดหนองบัว ล ำภู ประจำปี
๒๕๖๒
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่สำมำรถให้ควำมรู้
ได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ จึงควรให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ให้กับคนในชุมชนเพื่อช่วยกำร
สอดส่องดูแล เฝ้ำระวัง และรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในพื้นที่
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
หนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒)

ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

การบรรยาย เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัด
หนองบัวลาภู โดยพันตารวจเอกสวัสดิ์ เตียวิรัตน์
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยาย เรื่อง เทคนิคและวิธกี ารเขียนโครงการฯ เพื่อขอรับเงิน
จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และแนวทางการเขียนโครงการด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ภายใต้มาตรการ ๕ ด้าน

การบรรยาย เรื่อง นโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

การบรรยาย เรื่อง เทคนิคและวิธกี ารเขียนโครงการให้
มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากสานักงานจัดหางาน
๑๑๓
จังหวัดหนองบัวลาภู

ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

กิจกรรม Workshop บูรณาการแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากหน่วยงานภาครัฐ
และแบ่งกลุม่ จานวน ๓ กลุม่ โดยวิทยากรจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

********************

๑๑๔

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
หนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒
 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
และให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในจังหวัดหนองบัวลำภูมีควำมต่อเนื่อง
และดำเนินไปในทิศทำงเดียวกัน
๒. เพื่ อให้ ค วำมรู้ค วำมเข้ำใจเกี่ย วกั บภัย จำกกระบวรกำรค้ ำมนุษ ย์แก่ ป ระชำชน และกำรสร้ำ ง
เครือข่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. เพื่อเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
เป้าหมาย
๑. กลุ่ มเป้ำหมำย : รุ่นที่ ๑ ประกอบด้ว ย ภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ เช่น เครือข่ำยเด็กและเยำวชน
เครื อ ข่ ำ ยสตรี เครื อ ข่ ำ ยผู้ สู ง อำยุ เครื อ ข่ ำ ยอำสำสมั ค ร ประชำชนทั่ ว ไป และหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จำนวน ๑๐๐ คน
รุ่ น ที่ ๒ ประกอบด้ ว ย สภำเด็ ก และเยำวชน อำสำสมั ค รพั ฒ นำสั ง คมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๑๐๐ คน
๒. งบประมำณ : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมฯ จำนวน ๒ รุ่น ๆ ๗๐,๐๐๐ บำท รวมเป็นเงิน
๑๔๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนสีห่ มื่นบำทถ้วน)
๓. วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่ :
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
มี ก ำรบรรยำยเพื่ อ เพิ่ ม ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ ได้ เ ชิ ญ วิ ท ยำกรที่ มี
ประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ในด้ำนต่ำง ๆ ดั้งนี้
๑. กระบวนกำรช่ว ยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยำวชน ตั้งแต่ตอนแรกของ
กำรช่วยเหลือจนสิ้นสุดกระบวนกำร โดยมีกำรตอบข้อซักถำมข้อสงสัยของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
๒. สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ในจังหวัดหนองบัวลำภู บรรยำยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์กำรค้ำ
มนุษ ย์ในจัง หวัด ว่ำอยู่ใ นเกณฑ์ไ ม่รุ นแรง เป็น พื้นที่ จัง หวัด ทำงผ่ ำ นของกระบวนกำรค้ำมนุษย์ เนื่องจำก
ภูมิประเทศไม่มีรอยต่อติดกับประเทศพื้นบ้ำน
๓. ควำมหมำย องค์ประกอบ และรูปแบบกำรค้ำมนุษย์ ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำค้ ำ มนุ ษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได้ บ รรยำยให้ ค วำมรู้ พร้ อ มยกตั ว อย่ ำ ง Case Study
จำกประสบกำรณ์ของวิทยำกรทำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เข้ำใจรวมทั้งเห็นภำพมำกขึ้น
๑๑๕

๔. กำรค้ ำ มำมนุ ษ ย์ ใ นกลุ่ ม เด็ ก และเยำวชนที่ เ กี่ ย วกั บ ยำเสพติ ด ได้ บ รรยำยให้ ค วำมรู้
พร้อมยกตัวอย่ำง Case Study ในจังหวัดที่มีสถำนกำรณ์ยำเสพติดที่รุนแงซึ่งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มี
กำรค้ำมนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยำวชนที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
๕ สิทธิของผู้เสียหำยจำกกรณีกำรกระทำควำมผิดฐำนกำรค้ำมนุษย์ และกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับ
กำรค้ำมนุษย์ ได้ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ว่ำสิทธิของผู้ เสียหำย มีอะไรบ้ำง สำมำรถขอรับ กำรช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนรำชกำรใดได้บ้ำง และเมื่อพบเจอสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ เรำสำมำรถแจ้งเบำะแสทำงใดได้บ้ำง
เช่น เบอร์โทรศัพท์สำยด่วน ๑๓๐๐ / เบอร์โทรส ำนักงำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หนองบัวลำภู
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจำกจังหวัดหนองบัว ล ำภู ไม่ส ำมำรถดูแลได้ทั่ว ถึงทุกพื้นที่ จึงควรมีเครือข่ำย ช่วยเหลื อ
ในกำรสอดส่องดูแลเฝ้ำระวัง ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในระดับพื้นที่
๒. ควรมีกำรพัฒ นำศักยภำพเครือข่ำยในกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำง
ภูมิคุ้มกันให้แก่คนในพื้นที่
๓. ควรมีกำรให้ควำมรู้เกี่ ยวกับกำรไปทำงำนในต่ำงประเทศแก่กลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกัน
กำรถูกล่อลวงไปทำงำนต่ำงประเทศ ซึ่งอำจตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดหนองบัวลาภู
ประจาปี ๒๕๖๒ รุ่นที๑่ , รุ่นที่ ๒)

ภาพการดาเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

บรรยายให้ความรู้เรื่อง "กระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์"
โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

๑๑๖

ภาพการดาเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

บรรยายให้ความรู้เรื่อง "สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดหนองบัวลาภู"
โดยนายประสิทธิ์ มหาวงค์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดหนองบัวลาภู

บรรยายให้ความรู้เรื่อง "ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม"
โดยนายอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัด ประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู

ให้ความรู้เรื่อง "การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด"
โดยร้อยตารวจเอกวรพล นาหนองตูม วิทยากรจากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลาภู
๑๑๗

ภาพการดาเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

บรรยายให้ความรู้เรื่อง "การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน"
โดยนายสมบัติ สมัครสมาน นักวิชาการแรงงานชานาญการ สานักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู

บรรยายให้ความรู้เรื่อง "สิทธิของผู้เสียหายกรณีกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์"
โดยนายศดานนท์ ภูชื่นศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวลาภู

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๑๑๘

ภาพการดาเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒)
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์"
โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม"
โดยนายอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดหนองบัวลาภู"
โดยนายจารุบท สิงห์สาราญ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดหนองบัวลาภู

๑๑๙

ภาพการดาเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒)
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด"
โดยร้อยตารวจเอกวรพล นาหนองตูม วิทยากรจากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน"
โดยนายสมบัติ สมัครสมาน นักวิชาการแรงงานชานาญการ สานักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู

การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "สิทธิของผู้เสียหายกรณีกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ และการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์" โดยนายศดานนท์ ภูชื่นศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และภำพร่วมกัน
๑๒๐

โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
และให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในจังหวัดหนองบัวลำภูมีควำมต่อเนื่อง
และดำเนินไปในทิศทำงเดียวกัน
๒. เพื่ อให้ ค วำมรู้ค วำมเข้ำใจเกี่ย วกั บภัย จำกกระบวรกำรค้ ำมนุษ ย์แก่ ป ระชำชน และกำรสร้ำ ง
เครือข่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. เพื่อเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้ำหมำย : ประกอบด้วย เครือข่ำยเด็กและเยำวชนจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๐๐ คน
๒. งบประมำณ : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท
๓. วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่ : วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
มี ก ำรบรรยำยเพื่ อ เพิ่ ม ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ ได้ เ ชิ ญ วิ ท ยำกรที่
มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ในด้ำนต่ำง ๆ ดั้งนี้
๑. กระบวนกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยำวชน ตั้งแต่ตอนแรกของกำร
ช่วยเหลือจนสิ้นสุดกระบวนกำร โดยมีกำรตอบข้อซักถำมข้อสงสัยของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
๒. ควำมหมำย องค์ประกอบ และรูปแบบกำรค้ำมนุษย์ ตำมพระรำชบัญญั ติป้องกันและปรำบปรำม
กำค้ ำ มนุ ษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได้ บ รรยำยให้ ค วำมรู้ พร้ อ มยกตั ว อย่ ำ ง Case Study
จำกประสบกำรณ์ของวิทยำกรทำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เข้ำใจรวมทั้งเห็นภำพมำกขึ้น
๓. สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ในจังหวัดหนองบัวลำภู บรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์กำรค้ำ
มนุษย์ในจังหวัดว่ำอยู่ในเกณฑ์ไม่รุนแรง เป็นพื้นที่จังหวัดทำงผ่ำนของกระบวนกำรค้ำมนุษย์ เนื่องจำกภูมิ
ประเทศไม่มีรอยต่อติดกับประเทศพื้นบ้ำน
๔. กำรค้ ำ มำมนุ ษ ย์ ใ นกลุ่ ม เด็ ก และเยำวชนที่ เ กี่ ย วกั บยำเสพติ ด ได้ บ รรยำยให้ ค วำมรู้
พร้อมยกตัวอย่ำง Case Study ในจังหวัดที่มีสถำนกำรณ์ยำเสพติดที่รุนแงซึ่งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มี
กำรค้ำมนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยำวชนที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
๕. กำรใช้ประโยชน์จำกสื่อสร้ำงสรรค์ เพื่อต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ ซึ่งวิทยำกรที่ได้เข้ำรับกำรอบรมครู ก.
ในกำรใช้ประโยชน์จำกสื่อสร้ำงสรรค์ฯ ได้ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรนำสื่อมำใช้ เนื่องจำกในกลุ่มสภำเด็กและ
เยำวชน มีควำมสำมำรถและสนใจกำรนำเสนอที่แปลกๆ มำกกว่ำกำรพูดคุยด้วยวำจำ อันจะทำให้เข้ำใจมำก
ขึ้นด้วย
๑๒๑

๖. กำรแบ่งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมกำรใช้สื่อสร้ำงสรรค์เพื่อต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม
และให้วิเครำะห์ ให้ควำมเห็นว่ำสื่อที่นำเสนอ ใช่หรือไม่ใช่ในกำรค้ำมนุษย์หรือไม่ และกำรสรุปผลกำรนำเสนอ
ผลว่ำเหตุใดในสื่อที่นำเสนอ ใช่หรือไม่ใช่กำรค้ำมนุษย์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ซึ่งบำงเหตุกำรณ์ที่แต่ละ
กลุ่มนำเสนอไม่เหมือนกัน ซึ่งวิทยำกรได้เฉลยพร้อมให้เหตุผลประกอบ ทำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เข้ำใจมำกขึ้น
ข้อเสนอแนะ
๑. ด้ำนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ควรมีกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจะได้ถ่ำยทอดต่อ
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจน
๒. ควรให้กำรดำเนินโครงกำรด้ำนกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำม
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่
๓. สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ในสถำนศึกษำ เช่น ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์แก่
บุคคลในสถำนศึกษำ
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒)

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
********************

พิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน" โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

๑๒๒

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลาภู
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
********************

บรรยายในหัวข้อ "ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่เด็กและเยาวชน"
โดยนายอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู

บรรยายในหัวข้อ "การค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด"
โดยร้อยตารวจเอกวรพล นาหนองตูม วิทยากรจากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลาภู

กิจกรรมการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

๑๒๓

โครงการชาวจังหวัดหนองบัวลาภู ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนเด็ก เยำวชน สตรี และอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
ในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในพื้นที่
๒. เพื่อสร้ำงกำตระหนักรู้ถึงภัยจำกกำรค้ำมนุษย์แก่เด็ก เยำวชน สตรี และอำสำสมัครพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้สำมำรถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจำกกำรค้ำมนุษย์
๓. เพื่อขยำยเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในพื้นที่
เป้าหมาย
๑. กลุ่ ม เป้ ำ หมำย : ประกอบด้ ว ยเด็ ก และเยำวชนในสถำนศึ ก ษำ/ ชุ ม ชน เครื อ ข่ ำ ยสตรี
และอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน ๑๐๐ คน
๒. งบประมำณ : จำกกองทุน เพื่อ ป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษ ย์ จ ำนวน ๕๑,๖๐๐ บำท
(ห้ำหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบำทถ้วน)
๓.วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่จัดกำรประชุม : วันที่ ๒๕ พฤษภำคม 256๒ ณ บริเวณสนำมนเรศวร
มหำรำช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้จัดกิจกรรม "ชาวจังหวัดหนองบัวลาภู
ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์" เพื่อ สนับสนุนเด็ก เยาวชน สตรี และอาสาสมัครพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) ในการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ สร้างการ
ตระหนักรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์แก่เด็ก เยาวชน สตรี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) ให้ส ามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการค้ามนุษย์ และขยายเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ปัญ หาการค้า มนุษ ย์ใ นพื ้น ที ่ ผู ้เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมประกอบด้ว ย สภาเด็ก และเยาวชน เครือ ข่า ยสตรี
และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๐๐ คน มีการดาเนิน
กิจกรรม โดยการเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจาปี ๒๕๖๒ ของ ๓๓ ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู ซึ่งขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กิจกรรม "ชาวจังหวัดหนองบัวลาภู
ร่ว มใจต้า นภัย ค้า มนุษ ย์" ของส านัก งานพัฒ นาสัง คมและความมั ่น คงของมนุษ ย์ เป็น ขบวนพิเ ศษ
จัด อยู่ในล าดับ ที่ ๔ของขบวน ซึ่ง เดินภายในเขตตัวเมืองหนองบัวล าภู มี ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
ซึ่ง ตลอดระยะทางได้ มี ป ระชาชนให้ ค วามสนใจตลอดระยะทางในการเดิน รณรงค์ ต่ อ ต้ านการค้ า มนุ ษ ย์
กิจกรรมชาวจังหวัดหนองบัวลาภูร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์เป็นจานวนมาก

๑๒๔

ข้อเสนอแนะ
๑. เนื่องจำกในปัจจุบัน รูปแบบของกำรค้ำมนุษย์มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น จึงควรมีเครือข่ำยในกำร
สอดส่องดูแลเฝ้ำระวัง ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในระดับพื้นที่
๒. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ ให้ประชำชนได้ทรำบถึงกระบวนกำรค้ำมนุษย์
๓. ควรมีกำรให้ ควำมรู้เกี่ย วกับกำรค้ำมนุษย์ ให้ แก่ประชำชนทั่ว ไป เพื่อป้องกันกำรล่ อลวงเข้ำสู่
กระบวนกำรค้ำมนุษย์
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการชาวจังหวัดหนองบัวลาภู ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์)

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการชาวจังหวัดหนองบัวลาภู ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณสนามนเรศวรมหาราช อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

๑๒๕

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
๒. เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตร
กำนัน และผู้นำชุมชน
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้ำหมำย :
- รุ่นที่ ๑ กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรกำนัน
และผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอนำกลำง นำวัง และอำเภอสุวรรณคูหำ รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
- รุ่นที่ ๒ กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรกำนัน
และผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
๒. งบประมำณ : จำกกองทุนเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ จำนวน ๒๒๖,๕๐๐ บำท
(สองแสนสองหมื่นหกพันห้ำร้อยบำทถ้วน) จำนวน ๒ รุ่น
๓.วันที่ดำเนินกำร/ สถำนที่จัดกำรประชุม :
- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ กันยำยน 256๒ ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ กันยำยน 256๒ ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ได้ เ ชิ ญ วิ ท ยากร
ผู้ มี ป ระสบการณ์ ที่ ด าเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ในด้ า นต่ า งๆ น าความรู้
และประสบการณ์มาถ่ายทอด ให้ แก่กลุ่ มเป้าหมายที่ ร่วมโครงการอบรมให้ ความรู้ สร้างเครือข่ายป้องกั นการค้ ามนุษย์
การดาเนินกิจกรรม และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
หัวข้อ "บทบาทของผู้นาชุมชนในการดึ งชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน การค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน
และอื่นๆ" โดยนายสมบัติ สมัครสมาน นักวิชาการแรงงานชานาญการ สานักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู
หั ว ข้ อ "กฎหมายการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ชุ ม ชนควรรู้ " โดยนายอมฤต วะสมบั ติ อั ย การจั ง หวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดหนองบัวลาภู
หั ว ข้ อ "ค้ า มนุ ษ ย์ ภั ย ใกล้ ตั ว ที่ ทุ ก คนควรรู้ " ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายเกรี ย งวิ ช ญ์ เตชวิ ท ยไวทิ น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู
หัวข้อ "ความสาคัญของเครือข่ายในด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการสร้างองค์ความรู้
ให้แก่เครือข่ายด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ ในจังหวัดหนองบัวลาภู" โดยนายศดานนท์ ภูชื่นศรี หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
๑๒๖

แบ่งกลุ่มระดมสมอง จานวน ๔ กลุ่ม วิเคราะห์รูปแบบของการค้ามนุษย์ โดยมีการใช้สื่อสร้างสรรค์
เพื่ อ ต่ อ ต้า นการค้ า มนุ ษย์ ป ระกอบในการด าเนิ น กิ จ กรรม และน าผลจากการระดมสมองดัง กล่ า ว ไปใช้
ในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน
ข้อเสนอแนะ
๑. เนื่องจากจังหวัดไม่ส ามารถดูแลได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ จึงควรมีเ ครือข่าย ช่ว ยในการสอดส่ องดูแล
เฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่
๒. ควรมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยในการป้ อ งกั น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนในพื้นที่
๓. ควรมี ก ารจั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ แ ก่ ค นในชุ ม ชน
เช่น การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เปิดในหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เป็นต้น
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงการอบรมให้ความรูส้ ร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒)

ภาพการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ (รุ่นที่ ๑)
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
***************

พิธีเปิดโครงการฯ โดยนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู บรรยายพิเศษในหัวข้อ
"ค้ามนุษย์ภัยใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู"้

นำยศดำนนท์ ภูชนื่ ศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงกำร

บรรยายในหัวข้อ "ความสาคัญของเครือข่ายในด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เครือข่าย
ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ ในจังหวัดหนองบัวลาภู

๑๒๗

ภาพการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ (รุ่นที่ ๑)
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
***************

บรรยายในหัวข้อ "บทบาทของผู้นาชุมชนในการดึงชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และอื่นๆ"
โดยนายสมบัติ สมัครสมาน นักวิชาการแรงงานชานาญการ สานักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู

บรรยายในหัวข้อ "กฎหมายการค้ามนุษย์ที่ชุมชนควรรู้" โดยนายอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู

กำรแบ่งกลุ่มวิเครำะห์รูปแบบกำรค้ำมนุษย์ โดยมีกำรใช้สื่อสร้ำงสรรค์เพื่อกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ประกอบนกำรดำเนินกิจกรรม
และนำผลจำกกำรระดมสมองดังกล่ำสไปใช้ในกำรป้องกันให้เกิดปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในชุมชน

๑๒๘

ภาพการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ (รุ่นที่ ๒)
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
***************

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ บรรยายในหัวข้อ "ความสาคัญของเครือข่ายในด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ ในจังหวัดหนองบัวลาภู" โดยนายศดานนท์ ภูชื่นศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

บรรยายในหัวข้อ "บทบาทของผู้นาชุมชนในการดึงชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และอื่นๆ"
โดยนายสมบัติ สมัครสมาน นักวิชาการแรงงานชานาญการ สานักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู

บรรยายในหัวข้อ "กฎหมายการค้ามนุษย์ที่ชุมชนควรรู้" โดยนายอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัด ประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู

กำรแบ่งกลุ่มวิเครำะห์รูปแบบกำรค้ำมนุษย์ โดยมีกำรใช้สื่อสร้ำงสรรค์เพื่อกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ประกอบนกำรดำเนินกิจกรรม
และนำผลจำกกำรระดมสมองดังกล่ำสไปใช้ในกำรป้องกันให้เกิดปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในชุมชน

๑๒๙

งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดหนองบัวลาภู ปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และ
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบรรลุผลสาเร็จตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย คือ การให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม และเพื่อประโยชน์
ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม
เป้าหมาย
๑. กลุ่ มเป้า หมาย : ตามกฎหมายก าหนดให้ องค์ การสวัส ดิก ารสั งคมเป็น ผู้ มี สิ ทธิ เขี ยนโครงการ
ขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งองค์การสวัสดิการสังคม ได้แก่
๑) หน่วยงานของรัฐที่ดาเนิน การจัดสวัสดิการสังคมซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการ
สังคมหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสั งคม และได้รับการรับรองให้ดาเนินงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๓) องค์กรสวัสดิการชุมชน ได้แก่ องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดสวัส ดิการสั งคมให้ แก่ส มาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัส ดิการสั งคมของเครือข่ายองค์กร
สวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบั ญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
๒. งบประมาณ : กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ได้ จั ด สรรงบประมาณให้ ก องทุน ส่ ง เสริ ม การ
จั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ จ านวนทั้ ง สิ้ น ๗๕๐,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓.วันที่ดาเนินการ/ สถานที่จัดการประชุม : การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู

๑๓๐

ผลการดาเนินงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
หนองบัวลาภู ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวนทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู พิจารณาสนับสนุนให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคมที่เสนอขอรับงบประมาณ เพื่อจัดทาโครงการด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว
ให้กับองค์การสวัสดิการสังคมเรียบร้อยแล้ว จานวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการ : พั ฒ นากองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู สู่ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ
ด้านการเงินและบัญชีที่ดีและยั่งยืน จานวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดาเนินงาน
โดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
๒. โครงการ : ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป จานวนเงิน : ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาเนินงานโดยเทศบาลตาบลโนนสัง
๓. โครงการ : โครงการพัฒ นาฐานเรีย นรู้ “ตามรอยพ่ออย่า งพอเพี ย ง” เพื่อลดโลกร้ อน (KTW
REDUCE GLOBAL WARMING FIVE MODEL) จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาเนินงานโดย
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
๔. โครงการ : ฝึ ก อบรมเพิ่ ม ทั ก ษะและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม อาชี พ และประชาชนทั่ ว ไป
“การแปรรูป ผ้ าฝ้ ายทอมือ ๔ ตะกรอ หรือ ผ้ าขาวม้า ” จ านวนเงิน : ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้ า หมื่นบาทถ้ว น)
ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลนามะเฟือง
๕. โครงการ : อุทัยสวรรค์สามวัย เบิ่งแงง ฮักแพง แบ่งปัน จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
๖. โครงการ : ส่ ง เสริม อาชีพ การท าขนมถั่ ว ตั ดและขนมถั่ว เคลื อ บ จานวนเงิ น ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาเนินการโดยโรงเรียนผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนคูณ
๗. โครงการ : ค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนตาบล น า ม ะ เ ฟื อ ง
จานวนเงิน : ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยชมรม To Be Number One บ้านกุดเต่า
๘. โครงการ : สร้ า งและพั ฒ นาเยาวชนต้ น แ บบการใช้ ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จานวนเงิน : ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาเนินการโดยโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
๙. โครงการ : อดเปรี้ยวไว้กินหวาน To Be Number One ชุมชนหนองแก จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาเนินการโดยชมรม To Be Number One ชุมชนหนองแก
๑๐. โครงการ : ออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ” จานวนเงิน
๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาเนินการโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลบุญทัน
๑๑. โครงการหมู่ บ้ า นรั ก ษาศี ล ๕ ละอบายมุ ข ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวนเงิ น : ๓๒,๙๔๐ บาท
(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาเนินการโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
๑๒. โครงการ : อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาสังคมเป็นสุข จานวนเงิน : ๓๒,๒๐๐ บาท (สามหมื่นสอง
พันสองร้อยบาทถ้วน) ดาเนินการโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองสวรรค์
๑๓. โครงการ : อบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ จานวนเงิน : ๓๔,๘๖๐ บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาเนินการโดย
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
๑๓๑

ข้อเสนอแนะ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นกองทุนที่ดีมีคุณภาพ ถือเป็นกลไกสาคัญในการแก้ไขปัญหา
ด้านสังคมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย แต่ทั้งนี้ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรมายังส่วนภูมิภาคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขององค์การสวัสดิการสังคมในพื้นที่ ทา ให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านสังคมในระดับพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

ประมวลภาพการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู
************

ภาพการประชุมคณะอนุกรการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๑
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลุม่ ภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการประชุมคณะอนุกรการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

๑๓๒

ประมวลภาพการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู
************

ภาพการประชุมคณะอนุกรการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ ๓
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการดาเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
************

ภาพการดาเนินงานโครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลาภู สู่ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน
และบัญชีที่ดีและยั่งยืน

๑๓๓

ภาพการดาเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
************

ภาพการดาเนินโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป

ภาพการดาเนินโครงการ : พัฒนาฐานเรียนรู้ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” เพื่อลดโลกร้อน (KTW REDUCE
GLOBAL WARMING FIVE MODEL)

ภาพการดาเนินโครงการ : ฝึกอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาองค์ความรู้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป
“การแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ ๔ ตะกรอ หรือ ผ้าขาวม้า”
๑๓๔

ภาพการดาเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
************

ภาพการดาเนินโครงการ : อุทัยสวรรค์สามวัย เบิ่งแงง ฮักแพง แบ่งปัน

ภาพการดาเนินโครงการ : ส่งเสริมอาชีพการทาขนมถั่วตัดและขนมถั่วเคลือบ

๑๓๕

ภาพการดาเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
************

การดาเนินโครงการ : ค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนตาบลนามะเฟือง

การดาเนินโครงการ : สร้างและพัฒนาเยาวชนต้นแบบการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓๖

ภาพการดาเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
************

การดาเนินโครงการ : อดเปรี้ยวไว้กินหวาน To Be Number One ชุมชนหนองแก

การดาเนินโครงการ : ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค”

การดาเนินโครงการ : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ละอบายมุข ประจาปี ๒๕๖๒
๑๓๗

ภาพการดาเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
************

การดาเนินโครงการ : อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาสังคมเป็นสุข

การดาเนินโครงการ : อบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔

๑๓๘

โครงการตามแผนบูรณาการ
พัฒนาพืนที่ระดับภาค พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ประจาปี ๒๕๖๒
 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการนาความรู้ ประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และสมาชิกชมรมคลังปัญญา
ผู้สูงอายุจังหวัด ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
๒. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม อาชี พ ของผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยให้ ส ามารถพึ่ ง ตนเองได้
ลดการเป็นภาระของสังคม
๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนาของตนเอง
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลทั่วไป
จานวน ๕๗๐ คน
๒. งบประมาณ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้ อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม จานวน ๒,๔๗๐,๑๐๐
บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วย)
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่ :
กิจกรรมที่ ๑ การจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการ
วั น ที่ ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู
กิจกรรมที่ ๒ การสร้างอาชีพและรายได้ผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตามวิถีความพอเพียง
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง จานวน ๖ หลักสูตร
- หลั ก สู ต ร การท าไม้ ก วาดดอกหญ้ า และไม้ ก วาดทางมะพร้ า ว ๒ รุ่ น ระหว่ า ง
วั น ที่ ๑๘ – ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๖๑ (รุ่ น ที่ ๑) ณ วั ด ป่ า โนนอุ ด ม ต าบลกุ ด จิ ก อาเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู (รุ่นที่ ๒) ณ วัดโพนนิสไสย ตาบลนาคาไฮ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
- หลั ก สู ตร การท าอาหาร (ปอเปี๊ ย ะ/แหนมคลุ ก /ไส้ ก รอกอีส าน/ไส้ กรอกข้ าว/
แหนมหมู ) ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘ – ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ บ้ า นหาดสวรรค์ ต าบลหนองบั ว อ าเภอเมื อ ง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
- หลักสูตร การแปรรูปอาหารจากปลา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ เทศบาลตาบลหนองแก ตาบลหนองแก อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
๑๓๙

- หลั ก สู ต ร การท าขนมไทย ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ – ๒๙ มี น าคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาประชาคมประจาหมู่บ้านยางชุมเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตาบลเก่ากลอย อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
- หลักสูตร การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ ส านั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานหนองบั ว ล าภู ต าบลโพธิ์ ชั ย อ าเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรมนวัตกรรมพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของ
ผู้สูงอายุ จานวน ๖ รุ่น
- หลักสูตร การแปรรูปอาหารจากปลา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ศาลาประชาคมประจาหมู่บ้านหนองบัวเหนือ ตาบลโนนทัน อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
- หลั ก สู ต ร การท าไม้ ก วาดดอกหญ้ า และไม้ ก วาดทางมะพร้ า ว ระหว่ า งวั น ที่
๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านยางหลวงใต้ ตาบลกุดจิก อาเภอเมืองหนองบัว ล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
- หลั ก สู ต ร การท าขนมไทย ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ – ๒๙ มี น าคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาประชาคมประจาหมู่บ้านยางชุมใต้ หมู่ที่ ๔ ตาบลเก่ากลอย อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
- หลั ก สู ต ร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเส้ น พลาสติ ก ระหว่ า งวั น ที่ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ – ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเทพคีรี อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
- หลั กสู ตร ผลิ ตภัณฑ์จ ากไม้ไผ่ จานวน ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๒ (รุ่ น ที่ ๑) ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนิ ค มพั ฒ นา ต าบลนิ ค มพั ฒ นา อ าเภอโนนสั ง จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู (รุ่นที่ ๒) ณ องค์การบริหารตาบลกุดผึ้ง ตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
กิ จ กรรมที่ ๔ เผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหนองบั ว ล าภู เขต ๑ อ าเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมที่ ๕ ถอดบทเรียนโครงการฯ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงาน
ส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย จังหวัด หนองบัว ล าภู อาเภอเมืองหนองบัว ล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้ดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพ
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยเพื่ อ ลดาความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยมี ก าร
แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการ โดยในการประชุมมี
ชี้แจงเตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการ ซึ่งได้กาหนดพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรก่อนการดาเนิน
โครงการ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการอบรมในแต่ละพื้นที่ที่กาหนด ประสานสถานที่ในการ
ฝึกอบรม ประสานกลุ่มเป้าหมาย ติดตามวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และเพื่ออานวยความสะดวกแก่
วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม

๑๔๐

กิจกรรมที่ ๒ การสร้างอาชีพและรายได้ผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตามวิถีความพอเพียงสู่
เป้ า หมายการพึ่ ง ตนเอง มี ก ารจั ด อบรมอาชี พ ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลทั่วไป จานวน ๕ หลักสูตร ๖ รุ่น ดังนี้
๑.หลั กสู ตร การทาไม้ กวาดดอกหญ้า และไม้ กวาดทางมะพร้า ว ๒ รุ่ น ระหว่ า ง
วั น ที่ ๑๘ – ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๖๑ (รุ่ น ที่ ๑) ณ วั ด ป่ า โนนอุ ด ม ต าบลกุ ด จิ ก อาเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู (รุ่นที่ ๒) ณ วัดโพนนิสไสย ตาบลนาคาไฮ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
๒.หลักสูตร การทาอาหาร สอนวิธีการทาและเทคนิคการทาปอเปี๊ยะ/แหนมคลุก/
ไส้ ก รอกอี ส าน/ไส้ ก รอกข้ า ว/แหนมหมู ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘ – ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ บ้ า นหาดสวรรค์
ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
๓. หลั กสู ตร การแปรรูปอาหารจากปลา มีการสอบเทคนิคการทาปลาส้ มตัว /
ปลาส้มสายเดี่ยว/ ปลาแดดเดียว/ ปลาส้มห่อใบตอง จากวิทยากรในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๒ ณ เทศบาลตาบลหนองแก ตาบลหนองแก อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
๔.หลักสูตร การทาขนมไทย สอนวิธีการทาขนมต้ม/ ขนมตะโก้/ ขนมมันสาปะหลัง
ขนมเทียนแก้ว / ขนมถ้วยและขนมเปียกปูน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคม
ประจาหมู่บ้านยางชุมเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตาบลเก่ากลอย อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
๕. หลั กสู ตร การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร สอนวิธี การทาไข่เค็มใบเตย/
สอนวิธีการทาขิงดอง ๓ รส/ วิธีการทาสับปะรดกวน/ วิธีการทากล้วยกวน/ วิธีการทามะนาวดอง/ วิธีการทา
หมู ฝ อย/ แหนมหมู ห่ อ ใบตอง/ แหนมซี่ โ ครงหมู ก ระดู ก อ่อ น ระหว่า งวั น ที่ ๒๕ – ๒๙ มี นาคม ๒๕๖๒
ณ สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลาภู ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรมนวัตกรรมพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของ
ผู้สูงอายุ จานวน ๕ หลักสูตร ๖ รุ่น
๑. หลั ก สู ต ร การแปรรู ป อาหารจากปลา มี ก ารสอบเทคนิ ค การท าปลาส้ ม ตั ว /
ปลาส้มสายเดี่ยว/ ปลาแดดเดียว/ ปลาส้มห่อใบตอง จากวิทยากรในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมประจ าหมู่ บ้ า นหนองบั ว เหนื อ ต าบลโนนทั น อ าเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
๒. หลั ก สู ต ร การท าไม้ ก วาดดอกหญ้ า และไม้ ก วาดทางมะพร้ า ว ระหว่ า งวั น ที่
๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านยางหลวงใต้ ตาบลกุดจิก อาเภอเมืองหนองบัว ล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
๓. หลักสูตร การทาขนมไทย สอนวิธีการทาขนมต้ม/ ขนมตะโก้/ ขนมมันสาปะหลัง
ขนมเทียนแก้ว/ ขนมถ้วยและขนมเปียกปูน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมประจา
หมู่บ้านยางชุมใต้ หมู่ที่ ๔ ตาบลเก่ากลอย อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
๔. หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเทพคีรี อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
๕. หลักสูตร ผลิ ตภัณฑ์จ ากไม้ไผ่ จานวน ๒ รุ่น สอนวิธีการทากระเป๋าจากเส้ น
พลาสติก และตะกร้าพลาสติก ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
นิคมพัฒนา ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู (รุ่นที่ ๒) ณ องค์การบริหารตาบลกุดผึ้ง
ตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
๑๔๑

กิ จ กรรมที่ ๔ เผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายประกอบด้ ว ย
ผู้มีรายได้น้อย เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป จานวน ๓๐๐
คน ซึ่ง ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ นามาจั ดแสดงและจั ดจ าหน่าย เป็น ผลผลิ ต จากการฝึ กอบรมอาชีพ แก่ กลุ่ ม เป้ าหมาย
ตามโครงการพั ฒ นาอาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทาง สั ง คม วั น ที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู ภายในงานมีการกิจกรรมเชิญชวน ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกระทรวงการ พม. ได้แก่
 ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าและไม่กวาดทางมะพร้าว
 ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน, ไส้กรอกวุ้นเส้น, แหมนหมู
 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา (ปลาส้มตัว, ปลาส้มสายเดี่ยว, ปลาส้มห่อในตอง, ส้มไข่ปลา,
หม่าขี้ปลา, ปลาแดดเดี่ยว)
 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (ตระกร้า, กระเป๋า, ที่ใส่ของ)
 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และเส้นคล้า (กระติบข้าว, ตะกร้าไม้ไผ่, กระเป๋า)
 ขนมไทย (ขนมมันนึ่ง, ขนมตะโก้, ขนมต้ม, ทองหยิบ, ทองหยอด)
 ผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร (ไข่เค็มสมุนไพร, แหนมหมู)
 ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร
 ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย (กล้วยตาก, กล้วยฉาบ)
 ผลิตภัณฑ์ทองม้วนโบราณ
 ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ (กล้วยฉาบ, ขนุนทอด,) และชาดาวอินคา
 ผลิตภัณฑ์ผ้าคุมไหล่และผ้าทอมือ
 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก (เสื่อกก)
 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
- จัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดยหัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานด้านสังคม ประกอบด้วย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด, สานักงานพานิชจังหวัด, และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- กิจ รรมการแสดงของเซิ้งสะหวิง จากชมรมผู้ สูงอายุตาบลโนนสั ง (ภายใต้ศูนย์
พัฒ นาคุณภาพชีวิตและส่ งเสริมอาชีพ ผู้ สู งอายุ) , การแสดงโฟร์คซอง ของกลุ่ มผู้ การทางการเคลื่ อนไหว,
กิจกรรมการแสดงออนซอนสามซ่าส์ จากกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตาบลนามะเฟือง
- กิจ กรรมการเดินแบบโชว์ผ ลิ ตภัณ ฑ์กลุ่ มอาชีพที่ได้รับ การสนับ สนุนจากหน่ว ย
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม.
กิจกรรมที่ ๕ ถอดบทเรียนโครงการฯ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงาน
ส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย จั งหวัด หนองบัว ล าภู อาเภอเมืองหนองบัว ล าภู
จังหวัดหนองบัวลาภู โดยมีการบรรยายให้ความรู้การดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ในภาพรวม, การให้ความรู้การเพิ่มทักษะด้านอาชีพผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาส, และการแบ่ งกลุ่ มย่อย ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมในการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไอปัญหา และความคาดหวังในการฝึกอบรม
ในครั้งต่อไป ซึ่งผู้เข้าร่วมประสงค์ให้ มีการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้มีความหลากหลาย พร้อมทั้งประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการในลักษณะดังกล่าวในอนาคตต่อไป
๑๔๒

ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีดาเนินโครงการฯตามแผนการการดาเนินโครงการที่กาหนด
๒. ควรมีการติดต่อประสานงานกับร้านจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม เพื่อให้จัดส่งวัสดุ
ให้ทันตามกาหนดการฝึกอบรม
๓. ควรจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรมที่เอื้อยอานวย และอยู่ใกล้กลับที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าเหมาย
เพื่อสะดวกในการเดินทางไป – กลับระหว่างที่พักอาศัยและสถานที่ฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ประจาปี ๒๕๖๒)

ภาพการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ประจาปี ๒๕๖๒
********************
กิจกรรมที่ ๑ : การจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการ

กิจกรรมที่ ๒ : การสร้างอาชีพและรายได้ผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตามวิถีความพอเพียง
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

ภาพการอบรมหลักสูตร การทาไม้กวาดดอกหญ้าและไม่กวาดทางมะพร้าว รุ่นที่ ๑ ณ วัดบ้านโนนอุดม ตาบลกุดจิก
อาเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการอบรมหลักสูตร การกทาไม้กวาดดอกหญ้าและไม่กวาดทางมะพร้าว รุ่นที่ ๒ ณ วัดโพนนิสไสย
ตาบลนาคาไฮ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

๑๔๓

ภาพการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ประจาปี ๒๕๖๒
********************
(ต่อ) กิจกรรมที่ ๒ : การสร้างอาชีพและรายได้ผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตามวิถีความพอเพียง
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

ภาพการอบรมอาชีพหลักสูตร การทาอาหาร ณ บ้านดอนหาด ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการอบรมหลักสูตรการ แปรรูปอาหารจากปลา ณ เทศบาลตาบลหนองแก อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการอบรมหลักสูตร การทาขนมไทย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านยางชุมเหนือ
ตาบลเก่ากลอย อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการอบรมหลักสูตร การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร ณ สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลาภู
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

๑๔๔

ภาพการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ประจาปี ๒๕๖๒
********************
กิจกรรมที่ ๓ : การจัดกิจกรรมนวัตกรรมพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ

ภาพการอบรมหลักสูตร การทาไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว ณ ศาลาประชมคมบ้านยางหลวงใต้
ตาบลกุดจิก อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการอบรมหลักสูตร การแปรรูปอาหารจากปลา ณ ศาลาประชาคมประจาหมู่บ้านหนองบัวเหนือ
ตาบลโนนทัน อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการอบรมหลักสูตร การทาขนมไทย ณ ศาลาประชาคมประจาหมู่บ้านยางชุมใต้
ตาบลเก่ากลอย อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการอบรมหลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเทพคีรี ตาบลเทพคีรี
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู

๑๔๕

ภาพการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ประจาปี ๒๕๖๒
********************
กิจกรรมที่ ๓ : การจัดกิจกรรมนวัตกรรมพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ

ภาพการอบรมหลักสูตร การทาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (รุ่นที่ ๑) ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึ้ง
ตาบลกุดผึ้ง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการอบรมหลักสูตร การทาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (รุ่นที่ ๒) ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
ตาบลโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

๑๔๖

ภาพการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ประจาปี ๒๕๖๒
********************
กิจกรรมที่ ๔ : เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และจัดจาหน่ายสินค้า

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้อเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

เวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ภาพการเดินแบบโชว์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม.

การแสดงของกลุ่มโรงเรียนผูส้ ูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประกอบด้วยชุดการโฟร์คซอง,
การแสดงชุดเชิ้งสะหวิง และการแสดงชุดออนซอนสามซ่าส์

บรรยายการเดินชม ซ็อป สินค้าและผลิตดภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ กลุม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุม่ คลังปัญญาผู้สูงอายุ
๑๔๗
ที่จัดแสดงและจัดจาหน่ายภายในงาน

ภาพการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ประจาปี ๒๕๖๒
********************
กิจกรรมที่ ๕ : ถอดบทเรียนโครงการ

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู บรรยายให้ความรูเ้ รื่อง “การดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มรี ายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลาภู บรรยายให้ความรูเ้ รื่อง “การเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
ผู้มีรายได้น้อยและผูด้ ้อยโอกาส” และหลักสูตรอาชีพต่างๆ ที่สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลาภู
เปิดให้ผู้ทสี่ นใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

นายสุรเดช คาพะแย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่าย สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดหนองบัวลาภู บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวติ และการศึกษาเพื่อการมีงานทาอย่างทั่วถึง”

นางสาวณัฐพร ยศสูงเนิน นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวลาภู บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การถอดบทเรียนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มรี ายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม”

การแบ่งกลุ่มย่อย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม, ปัญหาอุปสรรค, แนวทางในการแก้ไขปัญหา,
ความคาดหวังในการฝึกอบรมครั้งต่อไป, และข้อเสนอแนะ ต่อการฝึกอบรมที่ผ่านมา

๑๔๘

ด้านการสงเคราะห์
 การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ เกิดโดยปัจจุบันทันด่วน
หรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพื่อป้องกัน
ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสั ง คมด้ า นอื่ น ตามมา เป็ น การช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น ก่ อ นให้ ก ารสงเคราะห์ พั ฒ นา และฟื้ น ฟู
เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้
กลุ่ ม เป้ า หมาย : ผู้ ป ระสบปัญ หาที่มี ฐ านะยากจนและยากล าบากสมควรได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ
ในจังหวัดหนองบัวลาภู
 ผลการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์
จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สงเคราะห์ ผู้ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คมกรณี ฉุ ก เฉิ น
จานวน ๘๑๙,๐๐๐ บาท และมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือ ๔๑๙ ราย แบ่งเป็นรายละ
๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ราย รายละ ๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๙๘ ราย และรายละ ๑,๐๐๐ บาท
จานวน ๒๐ ราย

 การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพราะสาเหตุหัวหน้า
ครอบครัวเสียชีวิต/ ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจาคุก/ เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้/ ประสบสภาวะยากลาบากในการดารงชีพ/ ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยสาเหตุอื่นใด
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประสบปัญหาที่มีฐานะยากจนและยากลาบากสมควรได้รับการช่วยเหลือใน
จังหวัดหนองบัวลาภู
 ผลการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์
จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล า ภู ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ส ง เ ค ร า ะ ห์ ผู้ มี ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ค น ไ ร้ ที่ พึ่ ง
จานวน ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท และมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือ ๖๓๙ ราย แบ่งเป็นราย
ละ ๕,๐๐๐ บาท จานวน ๑๐ ราย และรายละ ๒,๐๐๐ บาท จานวน ๖๒๙ ราย

๑๔๙

 การสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลาเนา
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีสัญชาติไทยและที่ตกทุกข์ได้ยากกลับ
ภูมิลาเนาเดิมหรือผู้อุปการะในกรณีที่จาเป็นเฉพาะราย
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพราะเหตุที่ยากจน เจ็บป่วย
พิการ ชรา ไร้ที่พึ่ง ไร้อาชีพ หรือตกอยู่ในสภาวะอื่น มีความประสงค์กลับภูมิลาเนาเดิม
 ผลการดาเนินงาน : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์
จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สงเคราะห์ ค นไทยตกทุ ก ข์ ไ ด้ ย ากกลั บ ภู มิ ล าเนา
จานวน ๕,๐๐๐ บาท และมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ขอความช่วยเหลือเพื่อกลับภูมลาเนา ๑๒ ราย
ประมวลภาพการลงพืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
และผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง
*****************

๑๕๐

ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อส่งกลับภูมิลาเนา
*****************

*****************

๑๕๑

งานด้านอาสาสมัคร
โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม
จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บูรณาการร่วมกับ
โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้มีจิตอาสา และอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) รองรับการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อพม.) พร้อมเชิดชูเกียรติ อพม. จังวัดหนองบัวลาภู ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) ใหม่
๒. เพื่อเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น จังหวัดหนอบัวลาภู ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อพัฒนากลไกการดาเนินงานอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย จิตอาสาที่ทาประโยชน์ ขอเข้ารับการอบรมให้ เป็นอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) จานวน ๑๒๐ คน
๒. งบประมาณ : เพื่อดาเนินโครงการฯ จานวน ๙๑,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓.วั น ที่ ด าเนิ น การ/ สถานที่ จั ด การประชุ ม : วั น ที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภู ฟ้ า รี ส อร์ ท
ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ได้ดาเนินโครงการส่งเสริม
บทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสั งคม จังหวัดหนองบัวล าภู ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปการดาเนินโครงการได้ดังนี้
การมอบวุฒิบัตร เชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แก่
นายคาตัน ดลสว่าง ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
๑๕๒

เสวนาเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครในภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์” โดยหัวหน้าส่วนราชการทีม One Home กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ อพม. คือการขับเคลื่อนงาน
ด้านส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมการให้คาปรึกษาแนะนาปรึกษา ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชน คนพิการ ผู้สู งอายุ
คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน
การบรรยายเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตอาสาแบบบูรณาการ” โดยนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู กล่าวถึง การทาการเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่
ระดับของการลงมือทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบ
ให้เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิก ดาเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่จุดหมาย
ที่เห็นพ้องต้องกันจะเห็นจะเป็นเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาว เครือข่ายที่มีจิตอาสาต้อง
บุคคลที่รู้จักความเสียสละความร่วมมื อ ร่วมใจ ในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดารงชีวิต ช่ว ยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้ เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม
บรรยายเรื่อง “นโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และการเชิดชูเกียรติ อพม.” โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวลาภู กล่าวถึง นโยบายของกระทรวง พม. ในการขยายกลไกความร่วมมือ เสริมพลัง อพม.
โดยมีเป้าหมายให้ อพม. ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่ อเป็นขวัญและกาลังใจ
ในการเกิดพลังจิตอาสา และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการกาหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด บทบาทหน้าที่ ของ อพม.
แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจหน้าที่ อพม. และการปฏิบัติตัวของ อพม.
การดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ทางด้านสุขภาพและทางสังคมในการเป็นอาสาสมัคร การนา
วิ ธี ก ารสั ง คมสงเคราะห์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย การมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน
อาสาสมัคร
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรสนับสนุนให้มีการจัดอบรม อาสาสมัครอื่น ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
๒. ควรมีกลไกติดตาม และประเมินคุณภาพอาสาสมัครที่เข้าโครงการฯ ในการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๓. ควรอบรมบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าใจ ภารกิจงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครของกระทรวงฯ ในพื้นที่
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินโครงกาส่งเสริมบทบาทและพัฒนาภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม
จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บูรณาการร่วมกับโครบการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุที่บ้าน
(อผส.))

๑๕๓

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงกาส่งเสริมบทบาทและพัฒนาภาพอาสาสมัคร เครือข่าย
และภาคประชาสังคม จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บูรณาการร่วมกับโครบการ
พัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
************

พิธีเปิด พร้อม มอบวุฒิบัตร อพม. ดีเด่น จังหวัดหนองบัวลาภู ให้นายคาตัน ดลสว่าง ประธาน อพม.
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู โดยนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู
พร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวรายงาน โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวลาภู

เสวนาหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
โดยหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home

บรรยายหัวข้อ “นโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และการเชิดชูเกียรติ อพม.” โดย นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวลาภู
๑๕๔

ประมวลภาพการดาเนินงานโครงกาส่งเสริมบทบาทและพัฒนาภาพอาสาสมัคร เครือข่าย
และภาคประชาสังคม จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บูรณาการร่วมกับโครบการ
พัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
************

บรรยายหัวข้อ “การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ด้านสุขภาพและสังคม”
โดย นางวัลภา ศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู

การแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นและถ่ายภาพร่วมกันของผู้เข้าร่วมอบรม

๑๕๕

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ (อพม.)
เพื่อนาไปสู่การรับรองการประเมินมาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ 2562
 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการรับรองประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ที่สอดคล้องกับภารกิจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ อพม. ภายใต้
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พ.ศ. 2557 โดยความสมัครใจ ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 550 คน
๒. งบประมาณ : เพื่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ จานวน 294,090 บาท (สองแสนเก้าหมื่น
สี่พันเก้าสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่ดาเนินการ/ สถานที่ : วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงการฯ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม. ที่ยื่นคา
ขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความรู้ ความเข้าใจ
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.)
๒. การบริห ารจั ด การพั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการปฏิบั ติ งานอาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
๓. บทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามภารกิจงานของกระทรวง
การพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุษ ย์ โดยเน้ นในบทบาทในปี 2562 คือ การรั บ รองเด็ กแรกเกิ ด
ขอความร่วมมือให้ อพม. รับรองสถานะของครัวเรือนคนที่ 1 และคนที่ 2 โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามคุณสมบัติของโครงการฯ การรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.), บทบาทหน้าที่ของ อพม. ตามภารกิจหน่วยงาน
ในสังกัด พม. และการให้ความรู้เรื่องการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
๑๕๖

การแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นตามภารกิจ งานกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และการยื่นคาขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
ข้อเสนอแนะ
1. การประสานกลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ควรมี ก ารติ ด ตาม การเข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ตามจานวนกลุ่มเป้าหมาย
2. ควรประสาน ก าชั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมาให้ ต รงเวลา เพื่ อ การบริ ห ารเวลาของโครงการฯ
เป็นไปตามกาหนดการ
3. ควรมีการอบรมอาสาสมัครใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาท ภารกิจงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในเรื่องใหม่ตามนโยบายของรัฐมนตรี
4. ควรอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ อปท. เพื่อให้เข้าใจ ภารกิจงานของ
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นของมนุษย์ ในการดาเนินงาน และประสานงานร่ว มกับ เครือข่าย
อาสาสมัครของกระทรวงฯ ในพื้นที่
(อ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ (อพม.)
เพื่อนาไปสู่การรับรองการประเมินมาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ 2562)

ประมวลภาพการดาเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์
(อพม.) เพื่อนาไปสู่การรับรองการประเมินมาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ 2562
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

พิธีเปิด โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู พร้อมบรรยายพิเศษ “การบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)”

๑๕๗

ประมวลภาพการดาเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์
(อพม.) เพื่อนาไปสู่การรับรองการประเมินมาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ 2562
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
********************

การบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ อพม. ตามภาระกิจของามภารกิจงานหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพการแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นตามภารกิจงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และการยื่นคาขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๕๘

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นางบุญรดา ทัพมงคล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู

ผู้จัดทา

1. นางศรีสุดา วิชากุล
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
2. นางสาวกานดา ศีลาเจริญ
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๓. นายศดานนท์ ภูชื่นศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๔. นายเนตร สวัสดี
ผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองบัวลาภู
๕. นางสาวสนุก บุญล้า
นักพัฒนาสังคม
พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หนองบัวลาภู
สถานที่ติดต่อ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
โทร. 0 4231 2030 โทรสาร. 0 4231 1934
เว็บไซต์ : http://www.nongbualamphu.m-society.go.th
อีเมล : nongbualamphu@m-society.go.th

๑๕๙

