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ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  ภายใต้นโยบายที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบโดยด าเนินการพัฒนา                                      
สังคมตามยุทธศาสตร์ควบคุมการขอทาน  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564  และยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองคน                         
ไร้ที่พึ่ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาระบบการท างานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของ                    
คนไร้ที่พึ่ง  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชน ในการดูแลและการอยู่ร่วมกันกับคนไร้ที่พึ่ง การ                        
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคีเครอืข่าย ในการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง การพัฒนาศักยภาพ                   
และเสริมพลังบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  และการป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง 

  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จะ                
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป จะได้รับทราบผลการด าเนินงานของศูนย์                     
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี  ในปี พ.ศ.  2562  ที่ผ่านมา 

  ผลส าเร็จของการด าเนินงานในรายงานฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือในการด าเนินงานจากทุกฝ่าย                          
ที่เกี่ยวข้องท้ังจากผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานภาครฐั  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง                    
จึงขอขอบคุณไว้  ณ  ที่นี้ 
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ส่วนที่  1 

ส่วนน าของหน่วยงาน 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี 

 

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานี 
สถานที่ตั้ง 12 ม.6  ต.น ้าซึม อ.เมืองอุทัยธานี  จ.อุทัยธานี  61000 
ช่องทางการติดต่อ  

โทรศัพท์:056-512026 โทรสาร :056-512026 
เว็บไซต์:www.uthaipcd.com 
Email: Protection.uthaithani@gmail.com 
Facebook:ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานี 

 
 
ประวัติความเป็นมา 
 
       ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่  6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยแจ้งภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
        รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนขอทาน คนไร้ที่พ่ึง รวมถึงงานพัฒนาในมิติพื นที่ได้แก่ นิคม                                   
สร้างตนเอง และชุมชนบนพื นที่สูง ตลอดจนงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและกิจการอาสาสมัคร และภาค                            
ประชาสังคม ซ่ึงมีหน่วยงานส่วนกลางที่ตั งอยู่ในภูมิภาค รับผิดชอบงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ประกอบด้วย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง นิคมสร้างตนเอง และศูนย์พัฒนาชาวเขา 
        ต่อมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคนของมนุษย์ ได้มีประกาศเรื่อง การจัดตั งสถานคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยประกาศให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ 
ที่พ่ึง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย บุคคลที่กระท้าการขอทาน 
คนไร้ที่พ่ึง และกลุ่มบุคคลที่อยู่ในภาวะยากล้าบาก 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 “คนไร้ที่พ่ึงเข้าถึงสิทธิ    มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   พ่ึงพาตนเองได้โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” 
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พันธกิจ (Mission) 
  

1. ส้ารวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พ่ึง 
2. สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พ่ึงที่ขอรับการคุ้มครองหรือถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และให้การ                      

คุ้มครองในเบื องต้นแก่คนไร้ที่พ่ึง รวมทั งรับตัวคนไร้ที่พ่ึงไว้ 
3. ประสานงานเพ่ือจัดส่งคนไร้ที่พ่ึงไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
4. ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมอบหมาย หรือตามที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง        

เห็นสมควร 
5. คัดกรองผู้ท้าการขอทานก่อนประสานส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6. ด้าเนินมาตรการเชิงรุกในเขตพื นที่รับผิดชอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคล 

ที่อยู่ในสภาวะล้าบากเข้าสู่วิถีการขอทาน หรือเป็นบุคคลไร้ที่พ่ึง 
7. เป็นศูนย์เรียนรู้การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท้าการขอทาน 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

1. จัดท้าแผนคุ้มครองพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย 
2. สร้างการตระหนักรู้และสื่อสารสังคมเพ่ือลดการขอทาน 
3. พัฒนาระบบการท้างานและคุณภาพการให้บริการเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พ่ึงและเพ่ิม                

ประสิทธิภาพระบบและกลไกการท้างาน 
4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 

1. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย 
3. มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนากลไกการท้างาน 
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ค่านิยม(Core Values) 
 
 รู้รัก สามัคคี มีไมตรีต่อกัน 
 

 
 
 

1.การจัดสวัสดิการสังคม 
 - ส้ารวจกลุ่มเป้าหมายในพื นที่ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติ                         
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 
 - การรับเข้าคุ้มครอง 
 - การจัดให้มีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ส่วนตัวที่จ้าเป็น เหมาะสมและพอเพียง 
 - จัดให้มีที่พัก สภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ มีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 
2. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
 - ประเมินด้านร่างกาย จิตใจของกลุ่มเป้าหมาย และมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
3. ด้าเนินการเพื่อการรักษาพยาบาลเบื องต้น และประสานส่งต่อ โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมการศึกษา มีมุมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
5. ส่งเสริมแนะน้าให้ค้าปรึกษาด้านอาชีพและการมีงานท้า 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือการสร้างโอกาสทางสังคม 
7. สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีที่พักอาศัยที่เหมาะสม 
8. ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

บริการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 
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โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึ่งจังหวัดอทุัยธาน ี

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์  

ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี 

 

นางวีนัส อาจแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป 

นางสายสุณี  อินทะวงษ์ 

นางนันท์  เขตบุญโสภิตา 
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ 

นางสาวเพชรชมภู   มิ่งตระกูล 
เจ้าพนกังานการเงินและบญัช ี

นางสาวศรณัย์รตัน์  เกิดศิร ิ
พนกังานบรกิาร 

นางทุเรียน   เกดิศิร ิ
พนกังานพิมพ์ ระดบั ส ๓ 

 

นางสาวสมใจ  แย้มกลิน่ 
นักจดัการงานทั่วไป 

นางสาวบศุรา  พรประเสริฐผล 
เจ้าพนกังานพัฒนาสังคม 

 

นายด ารงศกัดิ์  พรหมปญัญา 
พนกังานขบัรถยนต์ ระดบั ส ๒ 

นายเกวลิน  สดไทย 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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             งบประมาณรายจ่ายของศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี 



คิดเป็น 100 % 
งบประมาณ
ท่ีได้รับโอน

งบด ำเนินงำน
1 จัดระเบียบและพัฒนำศักยภำพคนไร้ท่ีพ่ึงและคนขอทำน 180,000.00           180,000.00           -                        

งำนบริหำรจัดกำร
  - กันไว้เบิกจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ 1 คน(นำยเกวลิน สดไทย)144,000.00           144,000.00           -                        
  - ค่ำจัดระเบียบ 36,000.00             36,000.00             -                        

2 ให้กำรคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง
งำนบริหำรจัดกำร
  -  กันไว้เบิกค่ำอำหำรผู้รับบริกำร เป็นเงิน 49,300.- บ. ใช้ได้ 176,000.- บ.472,100.00           472,100.00           -                        
  -  ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 78,162.00             
  -  ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 26,230.00             
  -  ค่ำน้ ำ + ค่ำหนังสือพิมพ์ 8,345.00               
  -  ค่ำวัสดุส ำนักงำน 80,958.06             
  -  ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,230.00               
  -  ค่ำป้ำย /กิตติพงษ์กำรพิมพ์ /นงลักษณ์ 19,640.00             
  -  ค่ำจ้ำงเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำในส ำนักงำน 28,160.00             
  -  ค่ำพวงมำลำ ร.9 2,000.00               
  -  ค่ำติดต้ังย้ำยโทรศัพท์ 1,198.00               
  -  ค่ำหมึกโทรสำร + ค่ำผงหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร + หมึกปร์ิน 58,640.00             
  -  ค่ำประกันรถยนต์ (พรบ) 1,935.63               
  -  ค่ำจัดซ้ือเวชภัณฑ์ 875.00                  
  -  ค่ำเงินทดแทนกองทุนประกันสังคม (ปี61 + ปี62) 56.00                    
  -  ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ 71,915.31             
  -  ค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย 6,300.00               
  -  ค่ำอำหำรผู้รับบริกำร 675.00                  
  -  ค่ำซ่อมคอมฯ + โน๊ตบุ๊ก 21,980.00             
  -  ค่ำพัฒนำบุคลำกร (ปี62) 39,000.00             
  -  ค่ำรถตู้ไปพัฒนำบุคลำกร (ปี62) 17,000.00             
  -  ค่ำจ้ำงเหมำเว็บไซต์และโดเมน ของ สนง. 3,800.00               

3 สนับนุนกำรด ำเนินงำนของคนไร้ท่ีพ่ึงและขอทำน(ค่ำเช่ำส ำนักงำน)
งำนบริหำรจัดกำร
  -  ค่ำเช่ำส ำนักงำน 168,000.00           168,000.00           -                        

4 โครงกำรสถำนีสวัสดิกำร
  -  ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสถำนีสวัสดิกำร 20,000.00             20,000.00             -                        

5 โครงกำรต ำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดท้ิงกัน
  -  ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรต ำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดท้ิงกัน10,000.00             10,000.00             -                        

6 สนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
  -  ค่ำสำธำรณูปโภค 124,900.00           124,900.00           -                        

7 สงเครำะห์ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง
  -  เงินอุดหนุนเงินสงเครำะห์ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง3,155,000.00        3,155,000.00        -                        

8 สงเครำะห์ผู้ติดเช้ือเอดส์และครอบครัว
  -  เงินอุดหนุนเงินสงเครำะห์ผู้ติดเช้ือเอดส์และครอบครัว 70,000.00             70,000.00             -                        
  -  เงินอุดหนุนเงินสงเครำะห์ด้ำนเงินทุนประกอบอำชีพ 25,000.00             25,000.00             -                        

9 งบสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ ำปี 2562 (ม.ค-ธ.ค62) 860.00                  860.00                  -                        
10 งบบุคลำกร ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 563,763.00           563,763.00           -                        
11 งบด ำเนินงำน ค่ำประกันสังคม 24,485.00             24,485.00             -                        
12 โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำกรในพ้ืนท่ีโครงกำรพระรำชประสงค์(จ้ำงเหมำ FD)30,000.00             30,000.00             -                        
13 จัดบริกำรเพ่ือกำรช่วยเหลือและคุ้มครอง(ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง)110,900.00           110,900.00           -                        
14 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย อพม.น้อยปี6240,000.00             40,000.00             -                        
15 งบด ำเนินงำน ค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 14,200.00             14,200.00             -                        

5,009,208.00        5,009,208.00        -                        รวม

งบประมาณและการเบิกจ่าย ประจ าปี 2562
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง จังหวัดอุทัยธานี 

ล าดับท่ี แผน เบิกไปแล้ว คงเหลือ
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                                                           ส่วนที่  2    

           ผลการปฏิบัติราชการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

 

 งานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน                       

                                                      จังหวัดอุทัยธานี    

                                                      ประจ าปี  2562 

                 

                       กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ก้าหนด                   ให้มี
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัด  และคณะอนุกรรมการควบคุมการ                   ขอทาน
จังหวัด ประจ้าปี 2562  ร่วมกัน ส้าหรับปีงบประมาณ  2562  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคน                                         
ไร้ที่พ่ึงจังหวัดและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอุทัยธานี  ประจ้าปี  2562  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์                        
2562 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั น 2  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)  โดยมี ร.ท. ทศพล                        
ไชยโกมินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม  มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั งสิ น  29  คน   

 

                        มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ คือ 

 

1. ผลการด้าเนินงานตามพระราชบญัญัติคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557                                                         
ประจ้าปีงบประมาณ   2561  ได้แก ่ 

 
                               1.1. การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ ประจ าปี 2561  

                                                            กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   ได้ก้าหนดให้ด้าเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึง 
                     และคนขอทานทั่วประเทศ  เพื่อให้การคุ้มครองและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย  ตามกฎหมายการคุ้มครอง                        

คนไร้ที่พ่ึงและกฎหมายควบคุมการขอทาน และเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเกิดการด้าเนินการในภาพรวมทั่ว                            
ประเทศ  จึงให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานี   ด้าเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึงและคนขอทานในพื นที่                   
รับผิดชอบ โดยประสานบูรณาการกับพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (ในรูปของทีม ONE HOME)                      
คณะอนุกรรมการฯ และภาคส่วนอื่น ๆ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 –  กันยายน  2561 เพ่ือรณรงค์สร้างความรู้                                         
ความเข้าใจให้ประชาชน  สามารถเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับคนไร้ที่พ่ึงและคนขอทาน  ให้ได้                   รับ
สิทธิสวัสดิการ สามารถอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 

                     ด้าเนินการและหมุนเวียนไปตามจุดต่าง ๆ พร้อมทั งได้รายงานเข้าระบบให้ส่วนกลางทราบด้วยแล้ว  
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1.2. การด าเนินงานตามโครงการ “ต าบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน”   

                
                โครงการ“ต้าบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ งกัน”เป็นโครงการที่กรมพัฒนาสังคมและ                       

สวัสดิการ  ได้มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานี  ด้าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม                        
สนับสนุนให้  ครอบครัว และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนเร่ร่อน คนไร้ที่พ่ึง คนขอทานในพื นที่รวม                      
ทั งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการในต้าบล   เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตลอดจนกลุ่มเสี่ยง                     
สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสวัสดิการและยกระดับ                 
คุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พ่ึงและคนขอทาน  ส้าหรับปี 2561  ศูนย์คุ้มครอง 
คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานีได้พิจารณาด้าเนินการในพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งพง  อ้าเภอหนองฉาง                    
เนื่องจากเป็นต้าบลต้นแบบเพ่ือการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเดิม และผู้น้าชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการจัด                  
สวัสดิการให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ได้ คือ กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั นพื นฐาน                 
ครอบครวั  ชุมชน  ท้องถิ่น  เข้าใจ รบัรู้ และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย เกิดหุ้นส่วนทางสังคมใน                        
การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายสามารถขับเคลื่อนงานการคุ้มครอง                     
และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3  แผนการขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2561 – 2564                                          

                                   ตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2561 – 2565  ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์                            
คือ  คนไร้ที่พ่ึงได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมีเป้าประสงค์  เพ่ือการพัฒนาขีด
ความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และเพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นคนไร้ที่พ่ึง มีพันธกิจ                             
คือ การจัดบริการและสวัสดิการเพื่อการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พ่ึง การท้างานเชิงรุกกับครอบครัวและชุมชนเพ่ือป้องกัน                        
การเป็นคนไร้ที่พ่ึง การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรเจ้าหน้าที่  ในการให้บริการและการส่งเสริมหน่วยงาน                 
องค์กรเครือข่ายในการร่วมดูแลและจัดสวัสดิการส้าหรับคนไร้ที่พ่ึง  ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองคนไร้                
ที่พ่ึง  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบการท้างานและคุณภาพการให้บริการเพ่ือส่งเสริมการเข้า                                    
ถึงสทิธิของคนไร้ที่พ่ึง   ขอบเขตคือ  การพัฒนากลไกและกระบวนการท้างาน (คณะท้างาน/กลไก                      
จังหวัด) ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (การรับ – ส่งต่อ) คู่มือในการท้างาน (การดูแล                               
ผู้ป่วยเรื อรัง  ติดเตียง  จิตเวช)  ที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิที่เหมาะสมกับคนไร้ที่พ่ึง) 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชน  ในการดูแลและการ                               
อยู่ร่วมกันกับคนไร้ที่พ่ึง  ขอบเขตคือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อสังคมและชุมชนเพ่ือสร้างความรู้                     
ความเข้าใจและความตระหนักต่อปัญหาคนไร้ที่พ่ึงในพื นที่  อันน้าไปสู่การมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง                         
คนไร้ที่พ่ึงเพ่ือให้คนไร้ที่พ่ึงสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคม รวมถึงการสร้างโอกาสในการท้างานให้กับ                          
คนไร้ที่พ่ึงเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพและด้ารงชีพได้ในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครอง                      
ดูแลคนไร้ท่ีพ่ึง ขอบเขตคือ การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา                       
คนไร้ที่พ่ึง รวมถึงการสนับสนุนการจัดตั งเครือข่าย การดูแลคนไร้ที่พ่ึงและ การรวมกลุ่มของคนไร้ที่พ่ึง                     
เอง  เพ่ือลดการพ่ึงพิงหน่วยงาน  และการจัดตั งกองทุนเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  ขอบเขต                             
คือ  การเสริมสร้างความรู้ที่จ้าเป็น  ทัศนคติและทักษะในการให้บริการแบบมืออาชีพตลอดจนเสริม                                
สร้างขวัญและก้าลังใจ   สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท้างานให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นคนไร้ที่พ่ึงขอบเขต  คือ                           
การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในระดับพื นที่/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการ                                     
จัดท้าระบบฐานข้อมูล การส้ารวจติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันกลุ่มเสี่ยง                        
มิให้ตกเป็นคนไร้ที่พ่ึง 
     

2   ผลการด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559                     
     ประจ้าปีงบประมาณ 2561   
 

          2.1  สถิติการจัดระเบียบคนขอทาน พ.ศ. 2561   
                                   ส้าหรับจังหวัดอุทัยธานี   ได้จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พ่ึง   
ไม่พบผู้กระท้าผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทานในพื นที่  แต่จะพบผู้แสดงความสามารถ  ได้แก่  ผู้แสดง                   
ลิเก  ร้องเพลง ฯลฯ  
                            2.2  สถิติผู้แสดงความสามารถ พ.ศ.  2561   

                                     ในปีงบประมาณ  2561  มีผู้ท้าการขอทานที่มีความสามารถ ประสงค์จะมีบัตร                     
   ประจ้าตัวผู้แสดงความสามารถ ได้มาแจ้งและท้าการแสดงความสามารถพร้อมได้รับบัตรประจ้าตัวเป็นผู้แสดง 
   ความสามารถ ที่ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี   จ้านวน  14  คน ป็นเพศ                         
   ชาย  6  คน และเพศหญิง จ้านวน 8  คน ประเภทการแสดงความสามารถ  คือ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง 

            2.3  การประกาศก้าหนดพื นที่แสดงความสามารถของท้องถิ่น ตามมาตรา 15 และจัด                      
   หาพื นที่เปิดเป็นถนนเสรีให้กับผู้แสดงความสามารถ  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.  2559  ตาม 
   มาตรา 14  ได้ก้าหนดว่าผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอ่ืน 
   ใด ให้ผู้นั นแจ้งเพื่อเป็นผู้แสดงความสามารถตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนดและเมื่อจะท้าการแสดงในพื นที่                               
   ใดให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื นที่นั น   เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื นที่ได้รับแจ้งแล้วให้ด้าเนินการออก                            
   ใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน  ทั งนี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื นที่ประกาศเป็นการทั่วไปเพื่อก้าหนดเขตพื นที่หรือ 
   สถานที่อันเป็นที่สาธารณะ  วันเวลา  การใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดให้ใช้ในการแสดงความสามารถ ส้าหรับจังหวัด 
   อุทัยธานี ได้ด้าเนินการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ให้ผู้แสดงความสามารถมาแสดง                         
   เพ่ือจะได้มีรายได้ พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางด้วยแล้ว 

                          2.4  แผนการขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่  1 พ.ศ. 2561 – 2564  
                                 แผนการขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่  1 พ.ศ. 2561 – 2564                 
ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรการกลไก เพ่ือการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู้ท้าการขอทาน  และคณะกรรมการควบคุมการขอทานแล้ว  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2561 โดยได้
ปรับแก้ตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา และแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี ซึ่งจากเดิมใช้                     
ค้าว่า “ยุทธศาสตร์ควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2561 – 2564  เป็น แผนการขับเคลื่อนการควบคุม                  
การขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2564 ซึ่งประกอบด้วย 3 พันธกิจ  5  แผนการขับเคลื่อน 12 กลยุทธ์           
และ  26  โครงการ      
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                                        มีเรื่องให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คือ   
   

                          
                          1.  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  2560 – 2564                                     

และแผนปฏิบัติการตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1  ปีงบประมาณ 2562  
                                             ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานี  ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์                          

การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  2560 – 2564   และแผนปฏิบัติการตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับ                                
ที่ 1  ปีงบประมาณ 2562  ส้าหรับยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 2560 – 2564 ด้านการสร้างความร่วมมือ         
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคีเครือข่าย  ในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเป็นการก้าหนดบทบาทและขับเคลื่อนงานของ                       
ทีมสหวิชาชีพในระดับจังหวัด  ตามคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพ เพ่ือการ 

                      คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ตามค้าสั่งที่  5/2559  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559  โดยมีหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาระบบ                    
การท้างานของทีมสหวิชาชีพในการคัดกรอง  การจัดสวัสดิการ  การฟ้ืนฟู  การพัฒนา  รวมถึงการประสานส่งต่อคน                       
ไร้ที่พ่ึง เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วนซึ่งคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
ประกอบด้วย  ส่วนราชการทั งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ได้ร่วมพิจารณาก้าหนด                     
กรอบแนวทางในการด้าเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงไว้ 3  ด้าน คือ  1. ด้านการคัดกรอง 2. ด้านการฟื้นฟูและพัฒนา                     
3. การคืนสู่ครอบครัวและชุมชน  ตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  เรื่อง  การก้าหนดหลักเกณฑ์การ                
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 9 ด้าน   และเห็นชอบให้น้าไปขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงระดับจังหวัด                          
โดยก้าหนดให้มีการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งส่วนราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด้าเนินการขับเคลื่อนการด้าเนินงานตาม                     
ภารกิจที่ก้าหนด ไว้ในคู่มือสหวิชาชีพเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  

   
    สิ่งที่ได้ด าเนินการหลังการจัดประชุม 
 
   
 

  รายงานการประชุม     จัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณา และรับรอง   
                                                             รายงาน 
 

  จัดท้าค้าสั่งแต่งตั งทมีสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดอุทัยธานี     
                                                            และจัดส่งให้ผู้ที่เก่ียวข้อง     
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ร.ท.ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ประธานการประชุม 

             

    ผู้เข้าประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด  
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  ในปีงบประมาณ  2562  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานี  ได้ด้าเนินการประสานกับองค์กร                      
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ด้าเนินการส้ารวจกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557  และ
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  พ.ศ.  2559  เพื่อเป็นฐานการช่วยเหลือ/สงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในพื นที่  โดย                                           
จ้าแนกเป็นอ้าเภอได้ทั ง 8 อ้าเภอของจังหวัดอุทัยธานี  ดังตารางรูป 

  

ช่ือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประเภท 
พรบ.คนไร้ที่พึ่ง พรบ.ขอทาน 

ไร้บ้าน 
รายได้ไม่พอต่อ
การครองชีพ 

ผู้อยู่ในภาวะ
ยากล าบาก ติดเตยีง อื่นๆ 

ผู้กระท าการ
ขอทาน 

ผู้แสดง
ความสามา

รถ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ช
าย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

อ ำเภอหนอ ขำหย่ำ            
167   ำย   0 2 38 108 1 0 4 13 0 0 0 0 0 1 

อ ำเภอหนอ ฉำ                 
566   ำย 4 6 190 299 27 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

อ ำเภอทัพทัน                    
718   ำย  8 8 233 316 66 59 8 20 0 0 0 0 0 0 

อ ำเภอส ่ำ อำ  ณ ์         
1,140   ำย  7 15 380 635 25 57 5 15 1 0 0 0 0 0 

อ ำเภอห้ ยคต                   
261   ำย  8 5 75 106 20 40 5 2 0 0 0 0 0 0 

อ ำเภอ ้ำนไ ่                    
804   ำย   17 5 310 393 30 40 5 4 0 0 0 0 0 0 

อ ำเภอลำนสกั                   
380   ำย  9 10 92 137 48 74 6 4 0 0 0 0 0 0 

     8  อ ำเภอ  63  
แห่  4,736   ำย 58 54 1,463 2,265 300 462 50 82 1 0 0 0 0 1 

 

 

งานสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 



        ส้าหรับจ้านวนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเบื องต้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมาให้ศูนย์ฯ  หากกลุ่มเป้าหมาย               
มีความเดือดร้อน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดส่งข้อมูล   เพื่อให้ศูนย์ฯ ได้ลงเยี่ยมบ้านเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ               
เป็นราย ๆ ไป 
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                   อนึ่ง  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ได้จัดสรรงบประมาณปี  2562  ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง                      
จังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือจัดสวัสดิการให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม  และศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการพิจารณาให้การช่วยเหลือ                    
จ้าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี    

เงินทุนประกอบอาชีพ (เอดส์) 

 
ที ่ หนังสือที่อ้างถึง งบประมาณท่ี

ได้รับ 
 

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
ราย จ้านวนเงินที่เบิก 

1 พม 0602.65/160       ลว. 15 มค. 62 15,000 1 5,000 10,000 
2 พม 0602.65/222       ลว. 18 มค. 62 10,000 2 10,000 - 
 โอนรอบที่ 2 ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2562 10,000    

3 พม 0602.65/ 908    ลว.  22 มี.ค   62 10,000 1 5,000 5,000 
4 พม.0602.65/ 1204   ลว.  24 เม.ย. 62 5,000 1 5,000 - 

รวม โอนเงิน  2  รอบ  และอนุมัติ  4  ครั ง 25,000 5   
 

เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว  

 
ที ่ หนังสือที่อ้างถึง งบประมาณท่ี

ได้รับ 
ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

ราย จ้านวนเงินที่เบิก 
1 พม 0602.65/50         ลว. 7   มค. 62 36,000 2 4,000 32,000 
2 พม 0602.65/120       ลว. 14 มค. 62 32,000 6 12,000 20,000 
3  พม 0602.65/221       ลว. 18 มค. 62 20,000 10 20,000 - 
 โอนรอบที่ 2 ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562 34,000    

4  พม 0602.65/ 912    ลว.  22  มี.ค. 62 34,000 2 4,000 30,000 
5 พม. 0602.65/ 1203   ลว. 24 เม.ย. 62 30,000 8 16,000 14,000 



6.    พม. 0602.65/1353   ลว.  15 พ.ค. 62 14,000 6 12,000 2,000 
7. พม. 0602.65/1441   ลว.  24 พ.ค. 62 2,000 1 2,000 - 

รวม โอนเงิน  2  รอบ  และอนุมัติ  7  ครั ง   70,000 35   
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       เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ีง  

 

ที ่ หนังสือที่อ้างถึง งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
ราย จ้านวนเงินที่เบิก 

1 พม 0602.65/4541     ลว. 27 พย. 61 1,179,000 101 303,000 876,000 
2 พม 0602.65/4737     ลว. 18 ธค. 61 876,000 68 204,000 672,000 
3 พม 0602.65/46         ลว. 7   มค. 62 672,000 67 201,000 471,000 
4 พม 0602.65/122       ลว. 14 มค. 62 471,000 7 21,000 450,000 
5 พม 0602.65/233       ลว. 18 มค. 62 450,000 26 78,000 372,000 
6. พม.0602.65/351       ลว. 31 มค. 62 372,000 56 168,000 204,000 
7. พม.0602.65/516       ลว. 13 กพ. 62 204,000 22 66,000 138,000 
8 พม.0602.65/516       ลว. 15 กพ. 62 138,000 46 138,000 - 
 โอนรอบที่ 2 ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562 1,176,000    

9. พม.0602.65/903      ลว. 22 มี.ค  62 1,176,000 85 255,000 921,000 
10 พม.0602.65/ 1024   ลว. ๒ เม.ย.  62 921,000 5 15,000 906,000 
11 พม.0602.65/1202   ลว. 24  เม.ย. 62 906,000 32 96,000 810,000 
12. พม. 0602.65/1228  ลว. 30  เม.ย. 62 810,000 11 33,000 777,000 
13. พม. 0602.65/1283  ลว.   7   พค. 62 777,000                                                 30 90 ,000 687,000                          
14. พม. 0602.65/1354  ลว. 15  พ.ค.62 687,000 36 108,000 579,000 
15. พม. 0602.65/1401  ลว. 22  พ.ค.62 579,000 22 66,000 513,000 
16. พม. 0602.65/1445  ลว. 24  พ.ค. 62 513,000 84 252,000 261,000 
17.   พม. 0602.65/1596  ลว.   5  มิ.ย. 62 261,000 65 195,000 66,000 
18.   พม. 0602.65/1610  ลว.   10 มิ.ย. 62 66,000 22 195,000 - 

 โอนรอบที่  3 ลงวันที่  29  พฤษภาคม 62 500,000    
19. พม. 0602.65/1652  ลว. 13  มิ.ย.62 500,000 2 6,000 494,000 
20. พม. 0602.65/1742  ลว.  25  มิ.ย.62 494,000 41 123,000 371,000 
21. พม. 0602.65/1947  ลว.  12  กค. 62 371,000 90 269,000 102,000 
22. พม. 0602.65/2070  ลว.  30  กค. 62  102,000 34 102,000 - 

 โอนรอบที่  4  ลงวันที่   5  กรกฎาคม  62   300,000    
23. พม. 0602.65/2071  ลว.   30 กค. 62 300,000 35 105,000 195,000 



24.  พม. 0602.65/2200  ลว. 13  สค. 62 195,000 65 195,000 - 
รวม    โอนเงิน  4  รอบ  และอนุมัติ   24  ครั ง 3,155,000 1,052   
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             สรุปข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2557  และพระราช      
บัญญัติควบคุมการขอทาน  พ.ศ. 2559  ประจ าปีงบประมาณ  2562    ณ  สิงหาคม  2562  จ าแนกตามรายอ าเภอ 

  
 

อ าเภอ 
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ขอรับการช่วยเหลือ 

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ให้การช่วยเหลือแล้ว 

 
     ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
 ที่ยังไม่ไดร้ับการช่วยเหลือ 

อ ำเภอเ ือ อุทัยธำนี             700   ำย 151    ำย  594    ำย  

 
 
 
 

อ ำเภอหนอ ขำหย่ำ             167   ำย 46   ำย  121   ำย  

อ ำเภอหนอ ฉำ                  566   ำย 122   ำย  444   ำย  

อ ำเภอทัพทัน                     718   ำย 99   ำย  619   ำย  

อ ำเภอส ่ำ อำ  ณ ์          1,140   ำย 92   ำย 1,048   ำย 

อ ำเภอห้ ยคต                    261   ำย 81   ำย   180   ำย   

อ ำเภอ ้ำนไ ่                     804   ำย 94   ำย  710   ำย  

อ ำเภอลำนสกั                    380   ำย  97   ำย 283  ำย 
  
     8  อ ำเภอ  63  แห่   4,736   ำย  782   ำย 

 
3,954   ำย 
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การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจ าแนกรายอ าเภอ

เมืองอทุยัธานี

หนองขาหยา่ง

หนองฉาง

ทพัทนั

สวา่งอารมณ์

หว้ยคต

บา้นไร่

ลานสกั
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งานโครงการต้าบลต้นแบบ  ห่วงใยไม่ทอดทิ งกัน   

ประจ้าปีงบประมาณ  2562 

 

 



        

                                 

      

                   

 

                    นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  มีนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล ้าของสังคมและการ                  
ให้โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถพ่ึงตนเองได้ ซึ่งมีมูลเหตุจากผลกระทบ                 
จากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่เอื ออ้านวยต่อการด้ารงชีวิตที่ผ่านมา  โดยข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ                             
ปี 2560 พบว่าประชากรทั่วประเทศ  จ้านวน  4.30  แสนคน ไม่มีงานท้าและไม่มีรายได้ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว                      
นับเป็นความเสี่ยงที่จะท้าให้ประชาชนที่ไม่มีงานท้าขาดรายได้มีโอกาสที่จะก้าวสู่การเป็นคนเร่ร่อนได้ 
                   อย่างไรก็ดีความเสี่ยงต่อการเป็นคนเร่ร่อน  ไร้บ้าน ไม่ได้มีปัจจัยจากเศรษฐกิจด้านเดียวแต่มีปัจจัย               
ด้านครอบครัว  ปัญหาครอบครัวแตกแยก  ปัญหาเสพสารเสพติด สุรา เนื่องจากครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดการ                      
ดูแลเอาใจใส่ ท้าให้เข้าสู่กระบวนการเป็นคนเร่ร่อนได้ จากการด้าเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พบคน                   
เร่ร่อนที่เป็นผู้ป่วยข้างถนนที่มีอาการทางจิต  และโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ที่มักปรากฏในผู้สูงอายุที่ที่พลัดหลงหรือ                         
ถูกครอบครัวละทิ ง ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเพ่ิมขึ น ทั งนี จากการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ  ดังนั น จึงเป็น                     
ความท้าทายในการด้าเนินงานที่ต้องการให้การคุ้มครองผู้สูงอายุเร่ร่อนด้วยอาการทางสมองและความจ้าเสื่อม   
                   ดังนั นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานี  จึงได้จัดท้าโครงการต้าบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ งกัน                       
ขึ น เพ่ือให้ชุมชน ครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ในระดับพื นที่ให้             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ นตามนโยบายรัฐบาลอีกทั งยังเป็นการด้าเนินการ                       
เพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กลุ่มเป้าหมายภายใต้ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  2546  ได้อย่างเหมาะสม 
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   ศูนย์ได้ด้าเนินการคัดเลือกด้าเนินการโครงการต้าบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ งกันประจ้าปี                        
2562  คือ  ต้าบลทุ่งพง  อ้าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  เนื่องจากเป็นต้าบลที่มีความพร้อมและความเข้มแข็ง                        
ของประชาชนในพื นที่  ผู้น้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  มีอาสาสมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งและ                            
เน้นการจัดสวัสดิการในพื นที่  ส้าหรับกระบวนการด้าเนินงาน ปรากฏดังนี    
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สิ่งที่เกิดขึ้นในต าบลทุ่งพง 



            งานจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน                                                                                                 
ประจ าปีงบประมาณ  2562    

   

   

 
 

1.  ครอบครัว  ชุมชน  ยอมรับคนเร่ร่อน  คนไร้ที่พ่ึง และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
2.  ครอบครัว  ชุมชน  มีการจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
3.  กลุ่มเป้าหมายมีการด้ารงชีวิตที่ดี  และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 
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        กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  แจ้งให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ด้าเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึง                        
และคนขอทานในพื นที่รับผิดชอบ  โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานบูรณาการกับคณะท้างาน ONE HOME                    
ของพม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณาการด้าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
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ประจ าเดือน วันที่รณรงค์จัดระเบียบคน
ขอทาน  

(ก าหนดนัดหมาย) 

อ าเภอ สถานที ่          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 
2561 

วันท่ี  15-24  ตุลาคม 
2561 

เมืองอุทัยธาน ี ตลาดนดั คณะท้างานทีม ONE  HOME  
ของ พม.  และภาคีเครือข่ายใน
พื นที่ท่ีด้าเนินการจัดระเบียบ  
ได้แก่  อปท. อพม. ผู้น้าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป เด็ก เยาวชน 
ฯลฯ  

พฤศจิกายน 
2561 

วันท่ี 15-24 พฤศจิกายน 
2561 

เมืองอุทัยธาน ี ตลาดนดั 

ธันวาคม 
2561 

วันท่ี 15-24ธันวาคม 
2562 

เมืองอุทัยธานี
ห้วยคต 

สวนน ้าเฉลมิพระเกียรติ บึงพระ
ชนก,  องค์การบริหารส่วนต้าบล

สุขฤทัย 
มกราคม 
2562 

วันท่ี 17-30 มกราคม 
2562 

เมืองอุทัยธาน ี ตลาดนดั 

กุมภาพันธ ์
2562 

วันท่ี 15-24 กุมภาพันธ์ 
2562 

หนองฉาง งานเทศกาลประจ้าปีวัดหนองขุน
ชาติ, 

วัดป่าเลา 
มีนาคม 
2562 

วันท่ี 7-18 มีนาคม 2562 เมือง
อุทัยธาน,ี 
หนองขา
หย่าง 

งานประจ้าปีวัดสังกัสรัตนคีร,ี วัด
พันสี 

เมษายน 
2562 

วันท่ี 1-10 เมษายน 2562 เมืองอุทัยธาน ี งานกาชาดประจ้าปี 2562
บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด

อุทัยธาน ี
พฤษภาคม 

2562 
วันท่ี 13-24 พฤษภาคม 

2562 
สว่างอารมณ ์ องค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง

หลวง, ตลาดนัด 
มิถุนายน 
2562 

วันท่ี 10-21 มิถุนายน 
2562 

ลานสัก โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า, ตลาดนดั 

กรกฎาคม 
2562 

วันท่ี 4-18 กรกฎาคม 
2562 

ทัพทัน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ, 
ตลาดนดั 

สิงหาคม 
2562 

วันท่ี 5-16 สิงหาคม 2562 บ้านไร ่ วัดวังหิน, ตลาดนดั 

กันยายน 
2562 

วันท่ี 1-10 กันยายน 2562 เมือง
อุทัยธาน,ี 
หนองฉาง 

ตลาดนดั 
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                              ผลการด าเนินงานจัดระเบียบคน ไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน   

                                          ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 
 
 
 
 
      ไมพ่บผู้ท าการขอทาน                                          พบผู้แสดงความสามารถ     

                                                                          แนะน าการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของศูนย์ฯ และการขออนุญาต                          

                                   
 
 
         ประชาชนโดยทั่วไป ได้รับทราบนโยบายของจังหวัดอุทัยธานี  
                                                            “ปลอดขอทาน”   
                                   ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย/พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  
                                                            พ.ศ.  2559   
 
           หน้า  24 
 



 
 

โครงการสถานีสวัสดิการ 
 
 
                    

 
           ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในการผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ  ประชาชนทุกกลุ่ม  เพศ วัย                     
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบาย                     
รัฐบาลปัจจุบันในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ที่มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิต                               
ที่ด ี เพื่อร่วมเป็นพลังชีวิตและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมอย่างย่ังยืน 
 

                       ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบใน                               
จัดสวัสดิการสังคมให้บรรลุเป้าหมายทั้งของกระทรวงฯ   และนโยบายรัฐบาลได้มีการด าเนินงานในภารกิจหลัก                              
จัดสวัสดิการสังคมแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางสังคม                        
รวมทั้งคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส ทั้งในสถาบันและชุมชน แบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมาย                      
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี  จึงได้ก าหนดด าเนินโครงการสถานีสวัสดิการ ขึ้น ประจ าปีงบประมาณ                     
2562  ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยคต อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  และครั้งที่ 2  เมื่อวันที่                 
28  มีนาคม  2562  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี   
 
 
               วัตถุประสงค์ของโครงการสถานีสวัสดิการ  ปี  2562 

 
   

1.   เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาในชุมชน   มีโอกาสได้รับความรู้เข้าถึงบริการตามความจ าเป็น                               
  ขั้นพื้นฐาน  และบริการสวัสดิการสังคม  

2.   เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมใน 
  การให้บริการทางสังคม 

3.   รณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาของชุมชน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             หน้า  25 
                                                        



                                                          ภาพกิจกรรม 
                                 โครงการสถานีสวัสดิการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

                      ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานโครงการต่อประธาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              พิธีเปิดโครงการสถานีสวัสดิการ    
 
            หน้า  26 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ภารกิจของศูนย์ฯ                                                                                                        

ตาม พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และ พ.ร.บ.การควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสารการประชุม 
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วิทยากรจากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ภารกิจของ พมจ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสถานีสวัสดิการ ถ่ายภาพร่วมกัน 
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สิ่งที่ได ้
จากการด าเนินโครงการสถานีสวัสดิการ  ปี 2562 

 
 
                                            

 
           
        
                เป็นช่องทางให้ผู้ที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการได้มีโอกาสรับบริการจากรัฐ                                                                  
                     ตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐานและบริการสวัสดิการสังคม 
         
 
 
 
 
 
            ประชาชนเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
                      “สถานีสวัสดิการ บริการทั่วถึง เป็นที่พึ่งประชาชน” 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย อพม.น้อย  

ประจ าปีงบประมาณ   2562 
 
 

    
                      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตระหนักถึงความส้าคัญของอาสาสมัคร โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน                                
มีจิตอาสาพัฒนาสังคม   และได้น้อมน้าพระด้าริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ในการ 
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตส้านึกต่อส่วนรวมด้วยการปลูกฝังการเป็น  “จิตอาสา”  อันเป็นหัวใจส้าคัญในการสร้าง                 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  พัฒนาศักยภาพของเยาวชนจิตอาสาเหล่านั นให้เป็นกลไกในพื นที่ และสามารถร่วมงาน                      
กับอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพตามบริบท  และความต้องการของพื นที่ตนเอง  แบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายใน 
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกัน  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                        
สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้จัดท้า “โครงการต้นกล้า...อาสาพัฒนาสังคม” เป็นพื นที่กรณีศึกษา 4 พื นที่ ใน 4 จังหวัด ในปี 
2561  เพ่ือเป็นโครงการน้าร่องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อมพ.น้อย) จะได้น้าไปใช้ใน
หน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และท้องถิ่นที่มีความสนใจในการส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับเด็กและ                   
เยาวชนสามารถน้าไปปรับใช้ต่อไป 
 

  ในปี 2562  กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ ได้จัดท้า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนา 
เครือข่าย อพม.น้อย ประจ้าปี 2562”   เป็นการขยายผลโครงการต้นกล้า..อาสาพัฒนาสังคม ปี 2561 ดังนั น ศูนย์ 
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานี   จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย อพม. น้อย                  
ประจ้าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 – 23 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน  ณ  ศูนย์เรียนรู้เพื่อการคุ้มครอง                      
คนไร้ที่พ่ึงต้าบลทุ่งพง  อ้าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเด็กและ 
เยาวชน เพ่ือเป็นอาสาสมัคร ท้างานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม เครือข่ายในพื นที่  โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นพี่เลี ยง   ขยายเครือข่ายอาสาสมัครด้านการช่วยเหลือ  เฝ้าระวัง  ป้องกันแก้ไขปัญหา 
สังคมและพัฒนาชุมชนและเป็นกลไกส้าคัญในพื นที่ ช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษย์ในรูปแบบประชารัฐ  พัฒนาสังคมไปสู่สังคมที่น่าอยู่  ยั่งยืน ต่อไป   
 
                                               วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
   
 
เด็กและเยาวชน                    มีจิตอาสา                             เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม 
                                                                                      รว่มกับเครือข่ายในพื นท่ี    
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        ภาพกิจกรรม                                                                                                                 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย อพม.น้อย  

ประจ าปีงบประมาณ   2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งพง ประธานพิธีเปิด 
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                                  กิจกรรมระหว่างการจัดกิจกรรม 
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สิ่งท่ีได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย อพม.น้อย  
ประจ าปีงบประมาณ   2562 

 
                             เด็กและเยาวชนในพื นท่ีต้าบลต้นแบบ  มีความรู้และตระหนักถึงการเป็นจิตอาสา  เป็นกลไก 
ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมด้านการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม ร่วมกับอาสาสมัครเครือข่าย 
ในพื นที่/ชุมชน โดยมี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับต้าบล  ระดับอ้าเภอ และระดับจังหวัด 
เป็นพี่เลี ยงท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษา  ช่วยเหลือ  แนะน้า ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั งหน่วยงานใน 
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                                         ********************************* 
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การคุ้มครอง/การจัดสวัสดิการ 

ภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 

การด าเนนิงานคุ้มครอง  ตามเกณ ์ 9 ด้าน

 
 
 

ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน

-ส้ารวจ ค้นหา รับแจ้ง คัดกรอง ติดตาม
สถานการณ์ปัญหาของคนไร้ท่ีพึ่ง 

-ลงทะเบียนและแจ้งสิทธิแก่คนไร้ท่ีพึ่ง -สืบเสาะข้อมูลและจัดท้าบันทึกประวัติ 
รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับคนไร้ท่ีพึ่ง 

1. ด้านการจดัสวัสดกิารสังคม

-ก้าหนดแนวทางการคุ้มครองตามประเภท
กลุ่มเป้าหมายและปัญหาความต้องการ

-ให้การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามท่ีศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่เห็นสมควรตาม
ความจ้าเป็นและเหมาะสม โดยค้านึงถึงสภาพปัญหา
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ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน

-จัดให้มีอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใช้ส่วนตัวท่ีจ้าเป็น เหมาะสม
และเพียงพอ

-จัดให้มีท่ีพัก สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและการ
จัดการท่ีถูกสุขลักษณะ สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่

1. ด้านการจดัสวัสดกิารสังคม

-มีพื นที่ที่เหมาะสมในการประกอบศาสนกิจและ
วัฒนธรรม

-จัดสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมและบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ มีป้ายชื่อ ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ท่ีจ้าเป็น

 
 

ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน

-มีความเหมาะสมและความพอเพียงของพื นท่ีต่อการจัดบริการต่างๆ 
รวมทั งส่ิงอ้านวยความสะดวกกับความต้องการจ้าเป็นของผู้ใช้บริการ

-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ้าส้านักงาน 
24 ชั่วโมง

1. ด้านการจดัสวัสดกิารสังคม

-การจัดท้าระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและหน่วยงานท่ีถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

-มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ และศักยภาพในการดูแลคนไร้ท่ีพึ่งอย่าง
เหมาะสม
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ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน

2. ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ

• จัดให้มีการประเมินดา้นรา่งกาย จิตใจ ของคนไร้ที่พึ่ง รวมถึง
การประเมินครอบครัว

• จัดให้มีบริการคัดกรองและคัดแยกคนไร้ท่ีพึ่งท่ีมีอาการ
ป่วยทางกายและจิต

• จัดให้มีกิจกรรมการเสริมสรา้งฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ

 
 
 

3. ด้านการรกัษาพยาบาล

จัดให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยของคนไร้ท่ีพึง่ การตรวจสุขภาพ การดูแล
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที โดย
การปฐมพยาบาลเบื องต้น พบแพทย์ หรือพาไปสถานพยาบาลเมื่อจ้าเป็น ตามความ
เหมาะสม และเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขตามหลักประกันสุขภาพ

ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน
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คุ้มครองการเผยแพร่ส่ือความรู้และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับคนไร้
ท่ีพึ่งมิให้ถูกแสวงหาประโยชน์หรือละเมิดสิทธิ 

4. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ

จัดบริการข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมดา้นการศึกษาเพื่อคนไร้ท่ีพึ่ง

จัดอบรม ทักษะอาชีพหรือฝ กอาชีพตาม
อัธยาศัย

จัดหาอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ

ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน

 
 
 

มีการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพ่ึงเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน

5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม

มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กร
ภาคเอกชน สถาบันศาสนา องค์กรธุรกิจหรือกลุ่มคนไร้ท่ีพ่ึง จิต
อาสา อาสาสมัครท่ีจะเข้ามาดูแลช่วยเหลือคนไร้ท่ีพ่ึง

ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน
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ส่งเสริมให้มีกิจกรมฝ กทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม 
รวมทั งการเตรียมความพร้อมการด้าเนินชีวิตในสังคม
เอกชน เช่น คนปกติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคม
ภายนอก

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน

 
 
 
 

7.1 ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการจ้าง
งานให้แก่คนไร้ท่ีพึ่ง ครอบครัว และผู้ดูแล
7.2 สนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการท้างานของคนไร้ท่ีพึ่ง 
ครอบครัว และผู้ดูแล
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนคนไร้ท่ีพึ่ง 
ครอบครัว และผู้ดูแล ให้มีการประกอบ
อาชีพอิสระ

7. ด้านการสนับสนุนให้คนไรท้ี่พึ่งมีงานท า

ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน
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7.1 ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการจ้าง
งานให้แก่คนไร้ท่ีพึ่ง ครอบครัว และผู้ดูแล
7.2 สนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการท้างานของคนไร้ท่ีพึ่ง 
ครอบครัว และผู้ดูแล
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนคนไร้ท่ีพึ่ง 
ครอบครัว และผู้ดูแล ให้มีการประกอบ
อาชีพอิสระ

7. ด้านการสนับสนุนให้คนไรท้ี่พึ่งมีงานท า

ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน

 
 
 

9. ด้านการป้องกันมิให้มกีารเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง

เว็บไซด์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่าน
เฟสบุ ค

ตู้แสดงความ
คิดเห็น การจัดการข้อร้องเรียนและรายงาน

ข้อร้องเรียน

ช่องทางการให้บริการภาคีเครือข่ายและประชาชนท่ัวไปสามารถร้องเรียนและ
แสดงความคิดเห็นการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/บุคลากร

ผลการด าเนนิงานสงเคราะห์และคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ตามหลักเกณ ์ 9 ด้าน
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นาย  ก.  อายุ 55 ปี  ภูมิล าเนา : จังหวัดชัยภูมิ  (ภายในศูนย์ฯ)     

 

สภาพปัญหา : คนเร่ร่อน/พลัดหลง 

- ได้รับการประสานจาก พมจ.อน.
- ประสานภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี
- ลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูล/สอบข้อเท็จจริง

 -สืบค้นข้อมูล/ลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานท่ี สภ.หนองฉาง
  -ประสาน ศคพ.จ.ชัยภูมิ ติดตามญาติ จนพบข้อมูลประกาศติดตาม
คนหายและติดต่อบุตรชายได้ 

ญาติรับกลับคืนสู่ครอบครัว
เข้ารับการคุ้มครองท่ี ศคพ.อน. จัดหาอาหาร เคร่ืองใช้
ส่วนตัวและสร้างสัมพันธภาพเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ

 
 
               

            

-ประสาน ศคพ.สมุทรปราการ และติดต่อญาติ
 (ญาติปฎิเสธการดูแล)
-ประสานสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งทับกวาง จังหวัด
สระบุรี เพื่อขอส่งตัวนายสุรชัยฯ เข้าคุ้มครอง

-ลงพื นท่ีสอบข้อเท็จจริง
-สืบค้นข้อมูลญาติ

ติดต่อรับตัวผู้ป่วยออกจาก รพ.อุทัยธานี และน้าตัวส่ง
เข้ารับการคุ้มครองท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งทับกวาง 
จังหวัดสระบุรี- รพ.อุทัยธานี ประสานขอส่งตัวบุคคลไร้ท่ีพึ่ง 

(ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ซีกซ้าย ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้) ขณะนั นเป็นพระภิกษุ

นาย  ข.   อายุ 59 ปี
ภูมิล าเนา : สมุทรปราการ (ภายนอกศูนย์ฯ)

สภาพปัญหา : ไร้ท่ีพ่ึง (ขาดคนอุปการะดูแล)
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  ผลที่ได้ด้าเนินการในรอบปีงบประมาณ  2562 



 
 

เร่ร่อน/ไร้ท่ีพ่ึง จิตเวช ขอทาน เร่ร่อน/ไร้ท่ีพ่ึง จิตเวช ขอทาน

ตุลาคม  -  -  -  -  -  - -
พฤศจิกายน  -  -  -  -  -  - -
ธันวาคม 3  -  - 1  -  - 4
มกราคม 1  -  -  - 4  - 5
กุมภาพันธ์  -  -  - 2  -  - 2
มีนาคม  -  -  - 1  -  - 1
เมษายน  -  -  - 1  -  - 1
พฤษภาคม  -  -  - 1  -  - 1
มิถุนายน  -  -  -  -  -  -  -
กรกฎาคม  -  -  - 2  -  - 2
สิงหาคม  -  -  -  -  -  -  -
กันยายน  -  -  -  -  -  -  -

รวม 4  -  - 8 4 -

รวมท้ังส้ิน 16

ประเภท ชาย หญิง รวม
 - เร่ร่อน 2 6 8
 - ไร้ท่ีพ่ึง 1 3 4
 - จิตเวช 4  - 4
 - ขอทำน  -  -  -

รวม 7 9 16

รายงานสรุปผู้รับบริการ
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวัดอุทัยธานี

ประจ าปี 2562

 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายท่ีให้การคุ้มครอง ประจ าปี 2562

เดือน
ให้บริการภายใน (ราย) ให้บริการภายนอก (ราย)

รวม

4 12
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 การด าเนินงานตามนโยบาย  4  SMART 



 
 
 
 

         สืบเนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ซึ่งมีอยู ่ 4  ประเด็น คือ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไกและระบบสวัสดิการสังคม                     

และการพัฒนาสังคม 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของ

กลุ่มเป้าหมาย 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัด  

สวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื นท่ี 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การ เพ่ือการบริหารนโยบาย                      

และการบริการ 
 

     ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  มีกลยุทธ์การด าเนินงาน  คือ 
1.  เสริมสร้างการพัฒนาคนเพื่อพัฒนา (SMART 4.5)  
2.  สารสนเทศและการส่ือสารพร้อมสนับสนุนงานนโยบาย การจัดการ และการบริหาร 

 
เป้าประสงค์  คือ   
๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นองค์การทันสมัย                                                   
๒. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่                               
    พร้อมสนับสนุนงานเชิงนโยบาย การจัดการและการบริการ 
                                                        
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 • ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถน้าความรู้  ไปใช้ในการพัฒนางาน                                 
    เชิงบูรณาการ  
• จ้านวนนวัตกรรมด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่ีน้า ไปใช้ประโยชน์                                                  
• ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
  
กลยุทธ์การด้าเนินงาน  
๑. เสริมสร้างการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนา (SMART ๔.๕)   
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม  
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พร้อมสนับสนุนงานนโยบาย การ 
    จัดการ และ การบริการ  
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การพัฒนาคน เพ่ือพัฒนา  (SMART ๔.๕)   คือ    
๑.๑ พัฒนาองค์การสู่การเรียนรู้ โดยเฉพาะการเพ่ิม ศักยภาพการท้างานและส่งเสริม 

การเรียนรู้ ของบุคลากร รวมถึงหลักการจัดการ ๔ SMART :  Smart Network, Smart Service,  
Smart Office,  Smart Look และ ๕ ค่านิยมร่วม คือ Sincerity  (จริงใจ) Morality (มีศีลธรรม)  
Active (กระตือรือร้น)  Responsibility (รับผิดชอบ) Teaching (สอนงานเป็น)  

๑.๒ เพ่ิมขีดความสามารถในการท้างานรองรับประชาคมอาเซียนและการท้างานบูรณาการ                      
ทั งในองค์กรและภายนอกองค์กร  

๑.๓ พัฒนาระบบกลไก เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
และสร้างวัฒนธรรมการท้างานร่วมกันของคนต่างวัย  

๑.๔ การสื่อสารในองค์การเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง การท้างานและคุณภาพ 
 
ส้าหรับหลักการจัดการ ๔ SMART :  Smart Network, Smart Service, Smart Office, 

Smart Look    ศูนยค์ุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดอุทัยธานี  ได้ด้าเนินการในรอบปีงบประมาณ  2562   
ดังนี  
      

Smart Network  
 

       
ประสานงานกับนายอ้าเภอเมืองอุทัยธานี  เกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมชาวบ้าน                                                

ประเด็นขอที่ดินก่อสร้างส้านักงาน 
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ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไผ่แบน  เกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ปี 2562                                                
 

       
   

   ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งพง  เกี่ยวกับโครงการต้าบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ ง ปี 62                                                
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                           Smart Service    



 

            
 
 

               
 

จัดสวัสดิการเพ่ือคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในพื นท่ีจังหวัดอุทัยธานี                                                                               
ร่วมกับโครงการหน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชน  ปีงบประมาณ  2562 
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                                        Smart Office 
 

      
 

      
         
           จดัสถานท่ีให้เหมาะสมรองรับการคุ้มครอง จัดสวัสดิการ  และการประสานงาน 
             

หน้า  46 
                                        Smart Look  



 

      
 

      
           
                   พัฒนาบุคลากรในส้านักงานให้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน 


