ผลดําเนินงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๓
ลําดับ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑ ผลผลิต เด็กและเยาวชนที่ไดรับ
การเสริมสรางความรูและ
สภาพแวดลอมทางครอบครัวที่
เหมาะสม
๑.๑ กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม
ของเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน

ผลการดําเนินงาน

- สงเสริมความรู ทักษะในการอบรมเลี้ยงดู และ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแกผูดําเนินกิจการ ผูปกครองเด็กที่
รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และสถาน
สงเคราะหเด็กเอกชน ตลอดจนการสงเสริมใหสถาน
รับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะหเด็กเอกชนพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
๑.๒ กิจกรรมจัดหาครอบครัว
- จัดหาครอบครัวทดแทนแกเด็ก โดยจัดใหเด็กที่ไม
ทดแทน
สามารถอยูครอบครัวเดิม และเด็กในความอุปการะ
ของสถานสงเคราะห ไดอยูในครอบครัวใหมที่
เหมาะสม เพื่อใหเด็กไดรับบริการเลี้ยงดูตามวัยและ
ไดรับความอบอุนจากครอบครัวทดแทน ซึ่งสามารถ
แยกเปนครอบครัวทดแทนถาวร (ครอบครัวบุญ
ธรรม) จํานวน ๒๘๐ คน และครอบครัวทดแทน
ชั่วคราว (อุปถัมภ) จํานวน ๔,๒๒๕ คน
๑.๓ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน - สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
๓ วัยตามโครงการสายใยรักแหง
ศูนย ๓ วัยสานสายใยรักแหงครอบครัว มีผลการ
ครอบครัว
ดําเนินงาน จํานวน ๑๒,๑๕๐ คน
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
- สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
และเยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย ปาฏิหาริยแหงชีวิต (Miracle of life) ในพระดําริของ
แหงชีวิต (MIRACLE OF LIFE)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาส และมี
พื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถ และความ
สนใจภายใตกรอบวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีผล
การดําเนินงาน จํานวน ๑,๘๐๐ คน
๑.๕ กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
- พัฒนากระบวนการเรียนรูแกเด็กและเยาวชนใน
เรียนรูแกเด็กและเยาวชน
ชุมชนใหเกิดพลัง และความยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการเด็กในแหลง
เรียนรู เชน สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต
สงเสริมกิจกรรมดานนันทนาการ โดยมีขั้นตอนการ

๒

ลําดับ

๒

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
สํารวจขอมูล การจัดเวทีประชาคม จัดทําแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
๑.๖ กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมสราง - พัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ดอยโอกาส
ความรูและประสบการณดาน
หรืออยูในครอบครัวที่ประสบปญหาทางสังคม ขาด
คุณธรรมแกเด็กและเยาวชนที่ประสบ ความอบอุน และความมั่นคงในการดํารงชีวิต ซึงเป
่ น
ปญหาทางสังคม
เด็กที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และ
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ในมิติดานคุณธรรม การศึกษาใน
ระดับโรงเรียน และอบรมความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพไปพรอม ๆ กัน เพื่อเปนตนกลา
คุณธรรมของสังคมไทยในอนาคตที่ไดรับการพัฒนา
ทั้งดานกาย จิต สังคม และปญญา
๑.๗ กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
- พัฒนาทักษะชีวิตแกเด็กเรรอน เปนการเสริมสราง
ดําเนินชีวิตแกเด็กเรรอน
การปฏิบัติงานกับเด็กเรรอน และการพัฒนาเด็ก
เรรอนใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตามวัย
โดยมีการจัดกิจกรรมสํารวจเด็กเรรอน การประชุม
เครือขายการทํางานกับเด็กเรรอน การจัดทําคูมือการ
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กเรรอน และการอบรมใหความรู
แกเด็ก
ผลผลิต ประชากรเปาหมายที่ไดรับ
บริการสวัสดิการสังคม
๒.๑ กิจกรรมใหบริการสวัสดิการ
- ใหบริการสวัสดิการสังคมแกเด็กและเยาวชนใน
สังคมในสถาบัน
สถานสงเคราะห สถานแรกรับ สถานคุมครองสวัสดิ
ภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู การใหบริการ
สวัสดิการสังคมแกสตรีในสถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพ การใหบริการสวัสดิการสังคมแกคนไรที่พึ่งใน
สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง การใหบริการสวัสดิการ
สังคมแกคนพิการในสถานสงเคราะหคนพิการ การ
ใหบริการในศูนยบริการบุคคลออทิสติก ขยายบริการ
การจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของคนไรที่พึ่ง และ
ผูปวยจิตเวชเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สุขภาพจิตแหงชาติ
มีผลการดําเนินงาน จํานวน ๖,๘๘๘ คน
๒.๒ กิจกรรมใหบริการสวัสดิการ
- ใหบริการสวัสดิการสังคมในชุมชน เปนการ
สังคมในชุมชน
ใหบริการดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแก
เด็ก ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูประสบปญหาทาง
สังคมในครอบครัวและชุมชน เพื่อบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนเฉพาะหนา และสรางโอกาสในการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกลุมเปาหมายสามารถใชชีวิตอยูใน

๓

ลําดับ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
สังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและพึ่งตนเองไดโดยใหการ
ชวยเหลือและสนับสนุนบริการแกกลุมเปาหมาย มีผล
การดําเนินงาน จํานวน ๑๓,๐๐๒ คน
๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาระบบ
- พัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรฐานการใหบริการ
รูปแบบ และมาตรฐานการใหบริการ แตละกลุมเปาหมาย จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก
แตละกลุมเปาหมาย
๑) ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการ
กลุมเปาหมายผูสูงอายุ คนพิการ และคนไรที่พึ่งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) ศึกษามาตรฐานการจัดบริการให
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
๓) ติดตามประเมินผลผลิต
๔) พัฒนาตนแบบการพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการ
๒.๔ กิจกรรมการใหบริการสวัสดิการ - ใหบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหดาน
สังคมและสังคมสงเคราะหดานโรคเอดส โรคเอดส โดยการสงเคราะหเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
ปญหาเอดสในสถานสงเคราะห ๔ แหง ใหไดรับการ
สงเสริมพัฒนาการทุกดาน เพื่อใหเด็กมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ตลอดจนใหการชวยเหลือทุนประกอบอาชีพแกสตรี
ที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส เพื่อใหสามารถพึ่งพา
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อยูรวมในชุมชนสังคมได
และใหการชวยเหลือเปนเงินสงเคราะหแกผูปวยเอดส
และครอบครัว จํานวน ๑,๑๐๑ คน
๒.๕ กิจกรรมใหการคุมครอง
ผูดอยโอกาสเพื่อใหไดรับบริการตาม
สิทธิขั้นพื้นฐาน

๓

- พัฒนาชองทางการเขาถึงและการรับรูสิทธิ การ
พัฒนาศักยภาพเพื่อการรวมกลุมของผูดอยโอกาส
การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนเมืองในการดูแล
ผูดอยโอกาสในชุมชน การชวยเหลือคุมครองกลุม
ผูดอยโอกาสและผูประสบปญหาทางสังคม

ผลผลิต ประชากรเปาหมายที่ไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
๓.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในชุมชนบนพื้นที่สูง
ดํารงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง โดยมีกลุมเปาหมายผูไดรับประโยชนเปนประชากรชาว
ไทยภูเขาและประชากรบนพื้นที่สูง จํานวน ๒๖,๙๔๐ คน
๓.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในชุมชนพื้นที่
ดํารงชีวิตของประชากรในพื้นที่
เปาหมาย โดยมีกลุมเปาหมายผูไดรับประโยชนเปน
เปาหมาย
สมาชิกและราษฎรในเขตนิคมสรางตนเอง จํานวน
๔,๕๕๓ คน

๔

ลําดับ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๓.๓ กิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมโดย - สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการ
บูรณาการกับเครือขายในพื้นที่
ระดับพื้นที่ มีการบูรณาการรวมกันระหวางภาคี
เครือขายตางๆในพื้นที่ เพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมใหกับกลุมเปาหมาย จํานวน ๖๔๐ คน
๓.๔ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการ - พัฒนาศักยภาพในการอยูรวมกันของชุมชนในพื้นที่
อยูรวมกันของชุมชนในพื้นที่จังหวัด จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดกิจกรรมสงเสริมสภา
ชายแดนภาคใต
ผูนําสังคม สงเสริมอาชีพและฝกอบรม พัฒนา
สาธารณประโยชน จัดเวทีชาวบานสรางสรรคความ
รวมมือ สงเสริมกิจกรรม ศาสนาวัฒนธรรม สงเสริม
การเรียนรูเด็กและเยาวชน และสงเสริมสันทนาการ
ดนตรี กีฬา มีผลการดําเนินงาน จํานวน ๒,๐๒๓ คน
๓.๕ กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนา
- สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานศูนยบริการทาง
ศูนยบริการทางสังคมแบบมีสวนรวม สังคมแบบมีสวนรวม การดําเนินงานอาศัยการมีสวน
รวมของประชาชน ตลอดจนภาคีเครือขายในพื้นที่
เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยง โดยผาน
กิจกรรม เชนกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ของคนในชุมชน กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพทางดาน
รางกาย จิตใจ
กิจกรรมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น จํานวน ๑๘,๗๕๐ คน

๔

ผลผลิต ประชากรเปาหมายที่ไดรับ
การสงเสริมความรูและพัฒนาอาชีพ
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพแก - สงเสริมความรูและพัฒนาอาชีพแกสตรี และคน
สตรีกลุมเสี่ยงและคนพิการในสถาบัน พิการในสถาบัน มีผลการดําเนินงาน จํานวน ๑,๘๕๖
คน ประกอบดวย ใหบริการในศูนยสงเคราะหและฝก
อาชีพสตรี โดยใหการอบรมและฝกทักษะดานอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเยาวสตรีที่มีฐานะ
ครอบครัวยากจน ประสบปญหาทางสังคม ขาด
โอกาสในการศึกษาตอ และไมมีอาชีพ เพื่อไดรับการ
สงเสริมสถานภาพ สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
และมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัวได และ
ใหบริการในศูนยฝกอาชีพคนพิการ โดยการฝกอบรม
และพัฒนาทักษะดานอาชีพเพื่อใหคนพิการสามารถ
ประกอบอาชีพ มีรายไดสามารถพึ่งตนเองได
๔.๒ กิจกรรมฝกอาชีพและสราง
- ฝกอาชีพและสรางทักษะการรวมกลุม มีผลการ
ทักษะการรวมกลุม
ดําเนินงาน จํานวน ๔๘๐ คน ประกอบดวย

๕

ลําดับ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

๔.๓ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๕

ผลผลิต เครือขายที่ไดรับการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
๕.๑ กิจกรรมสรางเครือขายระดับ
ตําบล

ผลการดําเนินงาน
๑) ฝกอาชีพตามโครงการสรางชีวิตใหมให
สตรีชนบท หลักสูตรระยะสั้น ๘๘ วัน ในพื้นที่ทั่ว
ประเทศแกสตรีที่จบการศึกษาแลวไมมีโอกาสศึกษา
ตอ สตรีที่ถูกเลิกจาง/วางงาน และยากจน ใหมี
วิชาชีพตามความตองการของทองถิ่น โดยในระหวาง
การฝกอบรมผูเขารับการอบรมจะไดรบั เงินเบี้ยเลี้ยง
เพื่อเปนคายังชีพ และไดรับเงินสงเคราะหครอบครัว
ระหวางการฝกอบรม ภายหลังสําเร็จการอบรมมีการ
สงเสริมทักษะการรวมกลุมประกอบอาชีพ ๑๒๐ วัน
เพื่อฝกทักษะการปฏิบัติและการบริหารจัดการกลุม
ใหแกสตรีที่ผานการฝกอบรมอาชีพ
๒) การสงเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแกเด็กในวัย
เรียน หลักสูตร ๕ วัน เพื่อสงเสริมความรูและทักษะ
อาชีพใหแกเด็กและเยาวชนในวัยเรียนในระหวางปด
ภาคเรียน และเพื่อสรางโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ สามารถมีรายไดเสริมชวยเหลือ
ครอบครัว และไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๓) การพัฒนาศักยภาพดานอาชีพ โดย
ประชุมรวมกับทองถิ่นเพื่อคัดเลือกกลุมเปาหมาย เวที
ความตองการฝกอาชีพอยางไมเปนทางการ โดยมีผล
การฝกอบรมอาชีพ
๔) สนับสนุนการรวมกลุมการประกอบอาชีพ
(๑๑๐วัน)
- สงเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการจัดเวทีประชาคม และดําเนินการ
สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมอาชีพตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และการรวมกลุมเพื่อการพัฒนา
สังคม ปจจุบันมีผูไดรับการสงเสริมดานอาชีพและเขา
รวมกิจกรรม จํานวน ๑,๒๕๐ คน

- เสริมสรางเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยระดับตําบล โดยการจัดเวทีประชาคม
ระดับตําบล เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและ
คัดเลือกคณะกรรมการเครือขายในการดําเนินงาน
กําหนดแนวทางการทํางานของเครือขาย และบูรณา
การแผนงานของเครือขายใหเชื่อมโยงกับแผนของ

๖

ลําดับ

๖

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัดหนวย
เคลื่อนที่ในการนิเทศกและติดตามผลการเสริมสราง
เครือขาย จํานวน ๑๖ ตําบล
๕.๒ กิจกรรมสรางกลไกการทํางาน - เสริมสรางกลไกการทํางานระหวางเครือขายใน
ระหวางเครือขาย
ระดับอําเภอ โดยจัดเวทีประชาคม เพื่อสรรหา
คณะกรรมการประสานงานเครือขายระดับอําเภอ
กําหนดแนวทาง /บทบาท และผลการดําเนินงานของ
กลไกการทํางานเครือขายระดับอําเภอ ตลอดจนจัด
เวทีแลกเปลี่ยนความคิด/ประสบการณในการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการ
ประสานงานเครือขายระดับอําเภอ
๕.๓ กิจกรรมติดตามและพัฒนา
- ติดตามและเสริมสรางบทบาทการดําเนินงาน
ศักยภาพเครือขาย
เครือขายระดับตําบล โดยจัดเวทีเครือขายสรุป
บทเรียน ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคของ
เครือขาย การบูรณาการแผนพัฒนาสังคมและการ
จัดสวัสดิการของเครือขายและภาคีหนุนเสริม การ
เสริมสรางความรูโดยการสรางวิทยากรกระบวนการ
การพัฒนาระบบขอมูล และจัดทําเอกสารเผยแพร
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขายระดับตําบล
รวมทั้งติดตามและประเมินศักยภาพของเครือขาย
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาศักยภาพ
จํานวน ๑๔๓ ตําบล
๕.๔ กิจกรรมสงเสริมรูปแบบการจัด - คัดเลือกเครือขายตําบลเปาหมายและประสานแผน
สวัสดิการสังคมแกเครือขาย
รวบรวมขอมูลดานเครือขายระดับตําบลและขอมูล
ทางสังคมของตําบลมาวิเคราะห และคัดเลือกตําบล
เปาหมายที่มีความตองการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสวัสดิการสังคม
ผลผลิต ประชากรเปาหมายที่ไดรับ
การปองกันและคุมครองจากปญหา
การคามนุษย
๖.๑ กิจกรรมปองกันและแกไข
- ชวยเหลือคุมครองผูเ สียหายจากการคามนุษยจน
ปญหาการคามนุษย
สามารถกลับคืนสูสังคมได โดยการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมแกหญิงและเด็ก จัดบริการที่พักพิงที่
ปลอดภัย การบําบัดฟนฟูสภาพรางกาย จิตใจ การ
รักษาพยาบาล การชวยเหลือดานกฎหมาย การ
จัดการศึกษาและฝกอบรมอาชีพ การสืบหาและ
ประเมินความพรอมของครอบครัวกอนประสานงาน

๗

ลําดับ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

๖.๒ กิจกรรมการฟนฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนเรรอน และกลุมเสี่ยง
เพื่อปองกันการถูกลอลวง

๖.๓ กิจกรรมใหความรูเพื่อตอตาน
การคามนุษย

๗

ผลการดําเนินงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงกลับภูมิลําเนา
จํานวน ๒๗๙ คน

- ฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนเรรอนเพื่อปองกันการ
ถูกลอลวง มีผลการดําเนินงาน จํานวน ๒๐๗ คน
ประกอบดวย
๑) การดําเนินงานบานมิตรไมตรี เพื่อใหการ
คุมครองและพัฒนาศักยภาพแกคนเรรอนไรบานใน
เมือง โดยมีการดําเนินการ ๔ แหง ที่ กทม. เชียงใหม
นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช โดยมีกระบวนการ
ดําเนินงานดานสํารวจชวยเหลือ และใหบริการแกคน
เรรอนไรบาน
๒) โครงการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคน
เรรอนเพื่อปองกันการถูกลอลวง เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพและสรางโอกาสการมีงานทําใหแกคนเรรอน
และกลุมเสี่ยงที่มีแนวโนมจะเขามาเรรอน
- อบรมสัมมนาใหความรูเพื่อปองกันปญหาการคา
มนุษย เพื่อดําเนินการในเชิงปองกันปญหาการคา
มนุษย โดยจัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อใหความรูแก
กลุม เปาหมาย โครงการใหความรูเพื่อปองกันการถูก
ลอลวง

ผลผลิต ประชากรเปาหมายที่ไดรับ
การคุมครองและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเปนครอบครัวเขมแข็ง
๗.๑ กิจกรรมปองกันและคุมครอง - ปองกันและคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
จํานวน ๔๙๕ คน ประกอบดวย
- การคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กและเยาวชนที่
ประสบปญหาทางสังคมในบานพักเด็กและครอบครัว
จํานวน ๗๖ แหง
- การอบรมสัมมนาใหความรูเพื่อปองกันการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยใหความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงาน แกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อทราบ
กระบวนการในการทํางาน
๗.๒ กิจกรรมใหการชวยเหลือ
- ดําเนินการใหความชวยเหลือคุมครองตาม

๘

ลําดับ

๘

โครงการ/งาน/กิจกรรม
คุมครองโดยศูนยปฏิบัติการเพื่อ
ปองกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว

ผลการดําเนินงาน
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ แกผูถูกกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว โดยศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว ทั้ง ๗๖ จังหวัด มี
การดําเนินงานประสานใหความชวยเหลือ ดานการ
รักษาพยาบาลทั้งดานรางกาย, จิตใจ ประสานการ
ดําเนินคดี การสงพนักงานเจาหนาที่ตาม พรบ. เขาไป
ดําเนินการชวยเหลือ และสงนักจิตวิทยาและนักสังคม
สงเคราะหเขาไปในการสอบปากคํา จํานวน ๒๐๐ คน

ผลผลิต ประชากรเปาหมายที่ไดรับ
บริการการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ
๘.๑ กิจกรรมจัดกิจกรรมในศูนย
- ใหบริการสวัสดิการสังคมในศูนยพัฒนาการจัด
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ๑๒ แหง โดยรับผูสูงอายุที่
ผูสูงอายุ
ไมมีท่ีอยูอาศัย และไมมีผูอุปการะไวในอุปการะ
รวมถึงการจัดบริการตางๆ ใหแกผูสูงอายุในชุมชนใน
ลักษณะ ไป - กลับ เชน บริการดานการแพทย
บริการสังคมสงเคราะห กายภาพบําบัด อาชีวบําบัด
นันทนาการ ศาสนกิจ มีผลการดําเนินงาน จํานวน
๖๘ คน
๘.๒ กิจกรรมเตรียมความพรอม
- สงเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมผูสูงอายุ เพื่อ
ผูสูงอายุในชุมชน
เปนการเตรียมความพรอมแกสังคมผูสูงอายุ
ทรัพยากรในชุมชน เพื่อเปนผูทมีี่ คุณคา ไดดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมแกสังคม ผูสูงอายุ ทั้ง
ในดานรางกาย จิตใจ อารมณ กิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพรอมแกสังคม ผูสูงอายุ ทั้งในดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสภาพแวดลอมในการเปน
ผูสูงอายุที่มีคุณคาอยูในสังคมดวยความภาคภูมิใจ และ
มีศักดิ์ศรี

