ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1) ประวัติความเปนมา
จังหวัดนครสวรรคเมืองสี่แควอยูกึ่งกลางของประเทศไทยเปนศูนยกลางความเจริญทางการเกษตร
การคา การศึกษาและการขนสงที่แมมิใชศูนยความเจริญระดับภูมิภาค (Regional pole) แตมีบทบาทและการ
พั ฒ นาไม แตกต างกั น มากนั ก ความเป น เมื องเกษตรกรรมที่ อุ ด มสมบู ร ณ แต ดั้ งเดิ ม ด ว ยปริ มาณพื้ น ที่ การ
เพาะปลูกทางการเกษตร ขาว ออย มันสําปะหลัง พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยมี ปจจัยเอื้อหนุนสงเสริมและ
ผลักดัน อาทิ แหลงแมน้ําสี่สายที่สําคัญ ปง วัง ยม นาน ไหลเขารวมเปนแมน้ําเจาพระยา หลอเลี้ยงผลผลิต
ทางการเกษตรจังหวัดลุมแมน้ําเจาพระยา พื้นที่ราบลุมเหมาะแกเพาะปลูกทางการเกษตรโดยเฉพาะขาวและ
ออย จนสามารถจัดตั้งตลาดกลางขาวเปลือกและโรงงานน้ําตาลขนาดใหญ เสนทางการคมนาคมขนสงที่สําคัญ
เชื่อมตอภูมิภาคของประเทศไทยเขาดวยกัน และเปนเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
อาชีพธุรกิจของชุมชนชาวจีนแหงปากน้ําโพในอดีต และความหลากหลายทางชีวภาพ

2) ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดนครสวรรคมีพื้นที่ของจังหวัด 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร มากเปน
ลําดับ 9 ของภาคเหนือ และมีที่ตั้งอยูในภาคเหนือตอนลางของประเทศ โดยตั้งอยูประมาณละติจูดที่ 15.5 16.7 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 99.7 - 100.4 องศาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึง จังหวัด
นครสวรรคตามเสนทางหลวงสายพหลโยธิน (สายที่ 1) 237 กิโลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ 250
กิโลเมตร พื้นที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 30 เมตร

3) อาณาเขตติดตอ
จังหวัดนครสวรรคมีอาณาเขตติดตอกับกับจังหวัดใกลเคียง ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอปางศิลา
ทอง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอบึงนาราง อําเภอโพทะเล อําเภอบาง
มูลนาก อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ทิศใต ติดตอกับ อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี อําเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี อําเภอสรรพยา อําเภอมโนรมย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอชน
แดน อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอโคกเจริญ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรีทิศ
ตะวันตก ติดตอกับ อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอทัพทัน อําเภอสวางอารมณ อําเภอลานสัก อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี และอําเภออุมผาง จังหวัดตาก
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จังหวัดนครสวรรค

4) การปกครอง
จั ง หวั ด นครสวรรค จั ด รู ป แบบการปกครองตามลั กษณะการปกครองส ว นภู มิ ภ าค โดยแบ ง
ออกเปน 15 อําเภอ 1,432 หมูบาน 128 ตําบล และจัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครองทองถิ่น
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 21 แหง (เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง
เทศบาลตําบล 18 แหง) และองคการบริหารสวนตําบล 121 แหง
ตารางแสดงเขตการปกครอง และพื้นที่ ของจังหวัดนครสวรรค รายอําเภอ พ.ศ. 2560
ที่
อําเภอ
พื้นที่
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(ตร.กม.)
หมูบาน
ตําบล
เทศบาล
อบต.
1 เมืองนครสวรรค
748.268
172
16
2
16
2 โกรกพระ
297.194
65
9
3
7
3 ชุมแสง
716.726
126
11
2
11
4 หนองบัว
819.505
107
9
1
9
5 บรรพตพิสัย
909.897
118
13
2
12
6 เกาเลี้ยว
256.713
43
5
1
4
7 ตาคลี
854.062
125
10
2
10
8 ทาตะโก
607.225
112
10
1
10
9 ไพศาลี
979.457
101
8
1
8
10 พยุหะคีรี
740.794
125
11
2
9
11 ลาดยาว
691.096
149
12
2
12
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ที่

อําเภอ

พื้นที่
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(ตร.กม.)
หมูบาน
ตําบล
เทศบาล
12 ตากฟา
570.692
76
7
2
13 แมวงก
766.808
66
4
14 แมเปน
260.200
24
1
15 ชุมตาบง
379.040
23
2
รวม
9,597.677
1,432
128
21
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครสวรรค ขอมูล ณ วันที่ ธันวาคม 2560

จํานวน
อบต.

6
4
1
2
121

5) ประชากรและบาน
ประชากรจังหวัดนครสวรรค ณ ธันวาคม 2560 จํานวน 1,065,334 คน (สัญชาติไทย
1,063,426 คน ผูไมไดสัญชาติไทย 1,908 คน) เปนชายจํานวน 520,575 คน คิดเปนรอยละ 49.00 เปนหญิง
จํานวน 544,759 คน คิดเปนรอยละ 51.00 อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองนครสวรรค จํานวน
243,999 คน คิดเปนรอยละ 23.00 ของประชากรทั้งจังหวัด อําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด คือ อําเภอชุมตาบง
จํานวน 19,049 คน คิดเปนรอยละ 1.79 มีประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล จํานวน 197,297 คน คิดเปน
รอยละ 19.00 และอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล จํานวน 868,037 คน หรือคิดเปนรอยละ 81.00 จํานวนบาน
405,855 บาน
อําเภอ

ชาย
117,619

หญิง
126,380

อําเภอโกรกพระ

17,361

18,306

35,667

อําเภอชุมแสง

31,406

33,431

64,837

อําเภอหนองบัว

33,979

35,019

68,998

อําเภอบรรพตพิสัย

42,515

44,190

86,705

อําเภอเกาเลี้ยว

16,993

17,749

34,742

อําเภอตาคลี

53,262

55,082

108,344

อําเภอทาตะโก

32,669

34,370

67,039

อําเภอไพศาลี

35,420

36,496

71,916

อําเภอพยุหะคีรี

29,913

31,784

61,697

อําเภอลาดยาว

42,931

44,741

87,672

อําเภอตากฟา

19,959

20,639

40,598

อําเภอแมวงก

26,549

26,567

53,116

อําเภอแมเปน

10,541

10,414

20,955

อําเภอชุมตาบง

9,458

9,591

19,049

รวม

520,575

544,759

1,065,334

อําเภอเมือง
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6) รายไดเฉลี่ยของประชากร
ในป พ.ศ.2560 จังหวัดนครสวรรคมีรายไดเฉลี่ย จํานวน 79,780 บาทตอคนตอป อําเภอที่มีรายได
เฉลี่ยตอคนตอปสูงสุด คือ อําเภอเมืองนครสวรรค จํานวน 94,786 บาทตอคนตอป รองลงมาคือ อําเภอตาก
ฟ า จํ า นวน 86,555 บาทต อ คนต อ ป อํ า เภอชุ ม ตาบง จํ า นวน 83,035 บาทต อ คนต อ ป อํ า เภอพยุ ห ะ
คีรี จํานวน 81,143 บาทตอคนตอป อําเภอไพศาลี จํานวน 80,716 บาทตอคนตอป อําเภอชุมแสง จํานวน
79,801 บาทตอคนตอป ตามลําดับ

7) ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
การรับแจงคดีอาญาสวนใหญเปนคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย รองลงมาไดแก คดีประทุษรายตอทรัพย
คดีที่นาสนใจคดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ และคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ตามลําดับ เมื่อ
เทียบระหวางการรับแจงและการจับกุมพบวาคดีประทุษรายตอทรัพย และคดีที่นาสนใจ จับกุมไดนอยกวาคดี
ประเภทอื่น นอกจากนี้เกือบทุกประเภทความผิดมีแนวโนมการรับแจงลดลงยกเวนคดีประทุษรายตอชีวิต
รางกาย และเพศเพิม่ ขึน้ เล็กนอย

สถานการณสังคมดานตางๆ ของจังหวัดนครสวรรค
 สถานการณทางสังคมจังหวัดนครสวรรค ป 2560
จังหวัดนครสวรรค โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ไดดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลสถานการณทางสังคมจังหวัดนครสวรรคป ซึ่งสรุปผลการจัดเก็บขอมูลสถานการณทางสังคมจังหวัด
นครสวรรค ดังนี้
สถานการณทางสังคมตามประเด็นกลุมเปาหมาย
1. สถานการณดานเด็ก (อายุแรกเกิด - 18 ปบริบูรณ)
จากการจัดเก็บขอมูลพบวาจังหวัดนครสวรรคมีเด็ก ที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด - 18 ปบริบูรณซึ่ง
อาศัยอยูในจังหวัดนครสวรรคมีจํานวน 183,582 คน แบงเปนเด็กที่มีอายุ 0-5 ป รอยละ 26.05 อายุ 6-15 ป
รอยละ 52.80 และอายุ 16-18 ป รอยละ 21.15
ดานสถานะความเปนอยู พบวา เด็กที่ประสบปญหาดานสถานะความเปนอยู มีจํานวน 4,472
คน โดยประเด็นปญหาที่พบมากที่สุด คือ เด็กที่อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบากจํานวน 3,103 คน (รอยละ
1.69 ของจํ านวนเด็ กทั้ งหมด) รองลงมาคื อ เด็กที่อาศั ยอยู ในที่ที่อยู อาศั ยที่ ไม มั่นคงหรือสภาพที่ อยู อาศัยไม
เหมาะสมตอการพักอาศัย เกาผุพัง และไมมีสาธารณูปโภคใดๆ จํานวน 728 คน (รอยละ 0.40 ของจํานวนเด็ก
ทั้งหมด) และเด็กที่ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช จํานวน 490 คน (รอยละ
0.27 ของจํานวนเด็กทั้งหมด)
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ดานการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม พบวา เด็กที่ประสบปญหาดานการมีพฤติกรรมไมเหมาะสม
มีจํานวน 2,488 คน โดยประเด็นปญหาที่พบมากที่สุด คือ เด็กที่มีพฤติกรรมติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล
จํานวน 748 คน (รอยละ 0.41ของจํ านวนเด็กทั้งหมด) รองลงมา คือ เด็กที่มีพฤติกรรมั่ว สุมและทําความ
รําคาญใหชาวบาน จํานวน 546 คน คน (รอยละ 0.30) ของจํานวนเด็กทั้งหมด) และเด็กที่มีพฤติกรรมติดเกม
จํานวน 517 คน (รอยละ 0.28 ของจํานวนเด็กทั้งหมด)
ดานปญหาอื่นๆที่เกี่ยวของ พบวา มีสถานการณปญหาเด็กที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรไมพรอมใน
การเลี้ยงดูบุตร จํานวน 167 คน (รอยละ 0.09 ของจํานวนเด็กทั้งหมด) รองลงมาคือ ปญหาเด็กที่เปนผูกระทํา
ความรุนแรงตอผูอื่น(เชน ทํารายคนในครอบครัว เพื่อน ผูอื่น)จํานวน 16 คน (รอยละ 0.01 ของจํานวนเด็ก
ทั้งหมด)
นอกจากนี้จากการสํารวจสถานการณเด็กพิการในจังหวัดนครสวรรค พบวา มีเด็กพิการที่จด
ทะเบียนคนพิการไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 1,783 คน มีเด็กพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขา
เทียม อื่น ๆ) จํานวน 102
2. สถานการณดานเยาวชน(อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป– 25 ปบริบูรณ)
จากการจัดเก็บขอมูล พบวา เยาวชนที่อาศัยอยูในจังหวัดนครสวรรคมีจํานวน 99,663 คนเปน
ชาย 49,518คน (รอยละ 49.69) เปนหญิง 50,145 คน (รอยละ 50.31) โดยสถานการณปญหาเยาวชนจัดเก็บ
ขอมูลตามประเด็น ดังนี้
ดา นสถานะความเป น อยู พบวา เยาวชนที่ ป ระสบปญหาดานสถานะความเป น อยู มี จํานวน
2,633 คน โดยประเด็นปญหาที่พบมากที่สุด คือ เยาวชนที่อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก จํานวน 1,881
คน(รอยละ 1.89ของจํานวนเยาวชนทั้งหมด) รองลงมาคือ เยาวชนที่อาศัยอยูในที่ที่อยูอาศัยที่ไมมั่นคงหรือสภาพ
ที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย เกาผุพัง และไมมีสาธารณูปโภคใดๆจํานวน 329 คน (รอยละ 0.33 )
และเยาวชนที่ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช จํานวน 321 คน (รอยละ
0.32) ตามลําดับ
ดา นการมี พฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสม พบว า เยาวชนที่ ป ระสบป ญหาด านการมี พฤติ กรรมไม
เหมาะสม มีจํานวน 942 คน โดยประเด็นปญหาที่พบมากที่สุด คือ เยาวชนที่มีพฤติกรรมติดเหลา/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จํานวน 419 คน (รอยละ 0.42 ของจํานวนเยาวชนทั้งหมด) รองลงมา คือ เยาวชนที่มีพฤติกรรม
ติดยาเสพติด จํานวน 177 คน (รอยละ 0.18 ของจํานวนเยาวชนทั้งหมด)และเยาวชนที่ มั่วสุมและทําความ
รําคาญใหชาวบานจํานวน 164 คน (รอยละ 0.17ของจํานวนเยาวชนทั้งหมด)
ดานปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของพบวา จากการสํารวจสถานการณปญหาเยาวชนประเด็นเยาวชนที่
ตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง พบวามีจํานวน 190 คน และประเด็นการดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน และการ
ถูกบังคับใชแรงงาน พบวา ไมพบเยาวชนในทั้งสองประเด็นปญหา
นอกจากนี้จากการสํารวจสถานการณเยาวชนพิการในจังหวัดนครสวรรค พบวา มีเยาวชนพิ การ
ที่จดทะเบียนคนพิการไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 1,307 คน และมีเยาวชนพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น
ไมเทา ขาเทียม อื่น ๆ) จํานวน 38 คน
3. สถานการณดานแรงงาน
จากการจัดเก็ บขอมูลพบวา วัยแรงงานที่ อาศัยอยูในจังหวัดนครสวรรค มีจํานวน 480,428 คน
แบงเปนชาย 225,746 คน (รอยละ46.99) เปนหญิง 254,682 คน (รอยละ 53.01) โดยสถานการณปญหา
แรงงานจัดเก็บขอมูลตามประเด็น ดังนี้
แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
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ดา นสถานะความเป น อยู ของวัยแรงงาน พบว า แรงงานที่ป ระสบป ญหาดานสถานะความ
เป น อยู มี จํ านวน 4,915 คน โดยประเด็ น ป ญหาที่ พบมากที่ สุ ด คื อ มีแรงงานที่ อยู กับ ครอบครั ว ยากจน/
ยากลําบาก จํานวน 3,948 คน (รอยละ 0.82 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด) รองลงมาคือวัยแรงงานที่อาศัยอยูใน
ที่ที่อยูอาศัยที่ไมมั่นคงหรือสภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย เกาผุพัง และไมมีสาธารณูปโภคใดๆ
จํานวน 762 คน (รอยละ 0.16 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด) และแรงงานที่อยูคนเดียวตามลําพัง/ไมมีผูดูแล/
ถูกทอดทิ้ง จํานวน 205 (รอยละ 0.04 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด)
ดา นการมี พฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสม พบว า แรงงานที่ ป ระสบป ญหาด านการมี พฤติ กรรมไม
เหมาะสม มีจํานวน 1,472 คน โดยประเด็นปญหาที่พบมากที่สุด คือ แรงงานที่มีพฤติกรรมติดเหลา/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จํานวน 793 คน (รอยละ 0.17 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด) รองลงมา คือ แรงงานที่มีพฤติกรรม
ติดยาเสพติด จํานวน 223 คน(รอยละ 0.05 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด)และแรงงานที่ติดการพนันจํานวน 182
คน (รอยละ 0.04 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด) ตามลําดับ
ดานปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พบวา มีวัยแรงงานที่ตองดํารงชีพดวยการเรรอนขอทาน จํานวน 2 คน
โดยเปนชาย 1 คน หญิง 1 คน และ นอกจากนี้จากการสํารวจสถานการณแรงงานพิการในจังหวัดนครสวรรค
พบวา มีแรงงานพิการที่จดทะเบียนคนพิการไดรับเบี้ยยีงชีพ จํานวน 10,758คน และมีแรงงานพิการที่ขาด
แคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่น ๆ) จํานวน 200 คน
4.สถานการณดานผูสูงอายุ
จากการจัดเก็บขอมูล พบวา มีผูสูงอายุที่อาศัยอยูในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 163,057 คน
โดยเปนชาย จํานวน 73,180 คน (รอยละ 44.88%) และเปนหญิง จํานวน 89,877 คน (รอยละ 55.12%) ทั้งนี้
ชวงอายุที่มีผูสูงอายุมากที่สุด คือ ระหวาง 60 ปขึ้นไป – 70 ปบริบูรณ
ดานสถานะความเปนอยู พบวา ผูสูงอายุที่ประสบปญหาดานสถานะความเปนอยู มีจํานวน
8,390 คน โดยประเด็น ปญหาที่พบมากที่ สุด คื อ ผู สูงอายุที่อยู กับครอบครัวยากจน/ยากลําบากมีจํ านวน
2,492 คน (รอยละ 1.54 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด) รองลงมาคือผูสูงอายุที่ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก
ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช จํานวน 990 คน (รอยละ 0.61 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด)และผูสูงอายุที่อาศัย
อยูในที่ที่อยูอาศัยที่ไมมั่นคงหรือสภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย เกาผุพัง และไมมีสาธารณูปโภค
ใดๆจํานวน 868 คน (รอยละ 0.54ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด)
ดา นการมี พฤติ ก รรมที่ ไม เ หมาะสม พบว า ผูสู งอายุ ที่ป ระสบป ญหาด านการมี พฤติ กรรมไม
เหมาะสม มีจํานวน 926 คน โดยประเด็นปญหาที่พบมากที่สุด คือ ผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมติดเหลา/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จํานวน 496 คน (รอยละ 0.35 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด) รองลงมา คือ ผูสูงอายุที่มีพฤติกรรม
ติดการพนันตางๆจํานวน 240 คน (รอยละ 0.15ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด)
ด า นป ญ หาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง พบว า สถานการณ ป ญ หาของผู สู ง อายุ ที่ เ ป น ผู ป ว ยเรื้ อ รั ง
ติดเตียง/ติดบาน มีจํานวน 1,995 คน (รอยละ 1.23 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด) และมีผูสูงอายุที่ตองดํารงชีพ
ดวยการเรรอน ขอทาน เปนชาย จํานวน 2 คน
นอกจากนี้จากการสํารวจสถานการณผูสูงอายุพิการ พบวา มีผูสูงอายุพิการที่จดทะเบียนไดรับ
เบี้ย ยังชีพความพิการ จํานวน 14,058 คน และยังไม ได จดทะเบีย นและรับ เบี้ ยความพิการ 1 คน ทั้งนี้ มี
ผูสูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ (รถเข็น ไมเทา ขาเทียม อื่น ๆ) จํานวน 264 คน และจากการสํารวจ
พบวา ในจังหวัดนครสวรรคมีศูนยเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 78 แหง
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5. สถานการณดานครอบครัว
จากการจัดเก็บขอมูลสถานการณครอบครัว พบวา จังหวัดนครสวรรคมีจํานวนครอบครัวที่อาศัย
อยูในพื้นที่ จํานวน 270,221 ครอบครัว โดยเปนครอบครัวเดี่ย ว รอยละ 35.86 และครอบครัวขยาย รอยละ
28.65 โดยสถานการณครอบครัวจัดเก็บขอมูลตามประเด็น ดังนี้
ดานรูปแบบครอบครัว พบวารูปแบบครอบครัวที่พบในการสํารวจเปนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมาก
ที่สุด จํานวน 7,629 ครอบครัว (รอยละ 2.82 ของจํานวนครอบครัวทั้งหมด) รองลงมาคือ ครอบครัวแหวง
กลาง ซึ่งหมายถึง ครอบครัวที่มีเฉพาะผูสูงอายุอาศัยอยูกับเด็ก จํานวน 5,444 ครอบครัว (รอยละ 2.01 ของ
จํานวนครอบครัวทั้งหมด) และเปนครอบครัวที่มีผูสูงอายุอยูตามลําพังกับคูสมรส จํานวน 3,950 ครอบครัว
(รอยละ 1.46 ของจํานวนครอบครัวทั้งหมด)
นอกจากนี้ จากการสํารวจสถานการณ ปญหาอื่นๆ ของครอบครัว พบวา มีครอบครัวที่มีการ
กระทําความรุนแรงตอกัน (ความรุนแรงทางดานรางกาย จิตใจ และเพศ) จํานวน 157 ครอบครัว(รอยละ 0.06
ของจํานวนครอบครัวทั้งหมด) และมีครอบครัวที่ดํารงชีพดวยการเรรอน ขอทาน จํานวน 2 ครอบครัว (รอยละ
0.02)
6. สถานการณดานชุมชน
จากการจัดเก็บขอมูลสถานการณชุมชนในจังหวัดนครสวรรค พบวา จังหวัดนครสวรรค มีชุมชน
จํานวน 1,522 ชุมชน โดยในพื้นที่ 1,522 ชุมชน มีพื้นที่สรางสรรค เชน ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย ฯลฯ
จํานวน 1,324 พื้นที่ (รอยละ 86.99) มีกลุม ชมรม สมาคม กลุมตางๆ ที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน จํานวน
949 กลุม/ชมรม/สมาคม (รอยละ 62.35) และมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ
ครอบครัว ฯลฯ จํานวน 898 กิจกรรม (รอยละ 59.00)
ทั้งนี้ จากการสํารวจในพื้นที่ 1,522 ชุมชน ยังพบวา มีรานขายเหลา/บุหรี่ที่อยูในชุมชน จํานวน
5,137ราน (รอยละ337.52) มีสถานประกอบการในชุมชน เชน รานคาราโอเกะ สถานเริงรมย สนุกเกอร รานเกม
จํานวน 549 แหง (รอยละ 36.07) และมีชุมชนที่มีปญหาสังคม เชน ยาเสพติด ตั้งครรภในวัยรุน ทะเลาะ
วิวาท ฯลฯ จํานวน 305 ชุมชน (รอยละ 20.04)

สถานการณดานแรงงาน ไตรมาส 4 ป 2560 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
1. กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน
สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส
ที่ 4 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560) สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดนครสวรรค มีประชากรผูมีอายุ 15 ป
ขึ้นไป เฉลี่ยทั้งสิ้น 813,497 คน โดยสัดสวนของประชากรเพศชายมีนอยกวาเพศหญิงเล็กนอย กลาวคือ เพศ
ชาย มีจํานวน 386,649 คน คิดเปนรอยละ 47.53 ขณะที่เพศหญิง มีจํานวน 426,848 คน คิดเปนรอยละ
52.47 โดยประชากรทั้งหมดพบวาเปนผูอยูในวัยแรงงาน หรืออายุ 15 ปขึ้นไปมีจํานวน 813,497 คน คิด
เปนรอยละ 76.28 ขณะที่ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป มีจํานวน 252,958 คน คิดเปนรอยละ 23.72 ของประชากร
รวมทั้งจังหวัดนครสวรรค รายละเอียดปรากฏตามตาราง
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โครงสรางประชากรจังหวัดนครสวรรค ไตรมาส 4 ป 2560 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560)

ประชากรรวม
1,066,455 คน

ช 521,343 คน ญ 545,112 คน

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 813,497 คน
ช 386,649 คน ญ 426,848 คน
กําลังแรงงานรวม(519,390 คน)
ช 284,426 คน ญ 234,964 คน

ผูไมอยูในวัยทํางาน(อายุต่ํากวา 15 ป) 252,958 คน
ช 134,694 คน ญ 118,264 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน(294,107 คน)
ช 102,223 คน ญ 191,884 คน

ผูมีงานทํา
512,365 คน

ทํางานบาน
84,196 คน

ผูวางงาน
5,145 คน

เรียนหนังสือ
65,827 คน

รอฤดูกาล
1,880 คน

อื่นๆ
144,083 คน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค ขอมูลจากไตรมาสที่ 3/2560

ในกลุมผูอยูในวัยแรงงาน (ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป) จํานวน 813,497 คน พบวาเปนผูอยูในกําลัง
แรงงานรวม จํานวน 519,390 คน โดยจําแนกเปนผูมีงานทํา 512,365 คน คิดเปนรอยละ 98.65 ของผูอยูใน
กําลังแรงงานรวมทั้งหมด ขณะที่เปนผูวางงาน 5,145 คน หรือรอยละ 0.99 ของผูอยูในกําลังแรงงานรวม โดย
เพศชายมีอัตราสวนของการมีงานทํา หรืออัตราการจางงานเพศชายสูงกวาเพศหญิง (คํานวณจากผูมีงานทํา
จําแนกเพศตอผูอยูในกําลังแรงงานจําแนกเพศ) กลาวคือเพศชายมี 280,291 คน (รอยละ 54.71 ของผูมีงาน
ทํา) ขณะที่เพศหญิงมี 232,074 คน (รอยละ 45.29 ของผูมีงานทํา) ทั้งนี้ อัตราการวางงานในไตรมาส 3 ป
2560 รอยละ 0.99 ลดลงจากไตรมาส 2/2560 ที่มีอัตราวางงาน รอยละ 1.35
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สําหรับตัวเลขในกลุมของผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานซึ่งมีจํานวน 294,107 คน พบวาเปนผูอยูในสวน
อื่นๆ ที่ไมใชผูเรียนหนังสือและทํางานที่บาน มีจํานวน 144,083 คน (รอยละ 48.99) กลุมทํางานที่บาน มี
จํานวน 84,196 คน (รอยละ 28.63) และผูเรียนหนังสือ จํานวน 65,827 คน (รอยละ 22.38) ตามลําดับ
รายละเอียดตามตาราง
ประชากรจังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 4 ป 2560
สถานภาพแรงงาน

ชาย

หญิง

รวม

ประชากรรวม
ประชากรผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
ผูอยูในกําลังแรงงาน
- ผูมีงานทํา
- ผูวางงาน
- กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
- ทํางานบาน
- เรียนหนังสือ
- ยังเด็ก ชรา/ไมสามารถทํางานได
- อื่นๆ
ประชากรอายุต่ํากวา 15 ป
อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
อัตราการวางงาน

521,343
386,649
284,426
280,291
2,643
1,493
102,223
4,336
30,553
67,334
134,694
73.56
0.93

545,112
426,848
234,964
232,074
2,502
387
191,884
79,860
35,274
76,749
118,264
55.05
1.06

1,066,455
813,497
519,390
512,365
5,145
1,880
294,107
84,196
65,827
144,083
252,958
63.85
0.99

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค (ขอมูลจากไตรมาสที่ 3/2560)

2 ผูมีงานทํา
สําหรั บ ผูมีงานทํา ที่ มีจํ านวน 512,365 คน พบวากลุ มผูทํา งานในภาคเกษตรกรรมมีจํ านวน
230,198 คน (ร อยละ 44.93 ของผู มีงานทํ าทั้ ง หมด) ซึ่ ง มี จํ า นวนเพิ่ มขึ้ น จากไตรมาส 2/2560 ที่ มีอ ยู
190,475 คน สวน ผูทํางาน นอกภาคเกษตรกรรม มีจํานวน 282,167 คน (รอยละ 55.07 ของผูมีงานทํา
ทั้งหมด) ลดลงจากไตรมาสที่แลวที่มจี ํานวน 305,503 คน โดยกลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานใน
สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ฯ มากที่สุด มี 87,612 คน คิดเปนรอย
ละ 31.05 ของผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ การผลิต 48,424 คน (รอยละ 17.16)
โรงแรมและภัตตาคาร 34,675 คน (รอยละ 12.29) สาขาการกอสราง จํานวน 31,747 คน (รอยละ 11.25)
และสาขาการบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้ง การประกันสังคมภาคบังคับ 22,437 (รอยละ
7.95)
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3. ผูวางงาน
ผูวางงานในจังหวัดนครสวรรค ไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 5,145 คน (คิดเปนอัตราการ
วางงานเทากับรอยละ 0.99 ของกําลังแรงงานทั้งหมด) ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุมผูวางงานจําแนกตามเพศแลว
พบวา เพศชายอัตราการวางงานสูงกวาเพศหญิงเล็กนอย โดยเพศชายมีอัตราการวางงาน 2,643 คน (รอยละ
51.37) ในขณะที่เพศหญิงมีอัตราการวางงาน 2,502 คน (รอยละ 48.63)
4. แรงงานนอกระบบ
สํ า หรั บ แรงงานนอกระบบ ข อมู ล ป 2560 จากผลการศึ กษาของสํ านั กงานสถิ ติ จั งหวั ด
นครสวรรค พบวาปจจุบันผูมีงานทําอยูในแรงงานนอกระบบ มีจํานวนทั้งสิ้น 384,792 คน คิดเปนรอยละ
75.10 ของผูมีงานทําทั้งหมด (531,976 คน) ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเหลานี้จะทํางานในภาคเกษตรเปนสวน
ใหญ กลาวคือ มีจํานวน 255,019 คน คิดเปนรอยละ 58.48 ขณะที่นอกภาคการเกษตรมี 159,773 คน (รอย
ละ 41.52) ซึ่งกลุมนอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวาอุตสาหกรรมที่มี
จํานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายสง การขายปลีกฯ 68,812 คน (รอยละ 17.88)
รองลงมาคือ พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 26,249 คน (รอยละ 6.82) การผลิต 23,937 คน (รอย
ละ 6.22) การกอสราง 19,145 คน (รอยละ 4.98) และ การขนสง 3,010 คน (รอยละ 0.78)
แรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ พบวาการทํางานในอาชีพตาง ๆ สูงสุด 5 อันดับแรก
คือ 1) อาชี พดานการเกษตรและการประมง จํานวน 210,681 คน (ร อยละ 54.75) รองลงมาคื อ อาชี พ
พนักงานบริการ 81,217 คน (รอยละ 21.11) อาชีพดานความสามารถทางฝมือ 38,539 คน (รอยละ 10.02)
อาชีพพื้นฐานตาง ๆ 37,442 คน (รอยละ 9.73 คน) และผูปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร จํานวน 6,781 คน
(รอยละ 1.76)
แรงงานนอกระบบจําแนกงานตามอายุ พบวาสวนใหญมีอายุในชวง อายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวน
72,976 คน (รอยละ 18.97) รองลงมาคือ 45 – 49 ป มีจํานวน 56,437 คน (รอยละ 14.67) อายุ 50 - 54 ป
มีจํานวน 52,012 คน (รอยละ 14.30) อายุ 55 – 59 ป มี 51,229 คน (รอยละ 13.31) และอายุ 40 – 44 ป
(รอยละ 9.65) ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมแรงงานนอกระบบของจังหวัดนครสวรรค พบวาสวนใหญจะกลุมผูสูงอายุ
ที่มา : รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค ไตรมาส 4 ป 2560

 รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนครสวรรค ป 2560
จากสรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดนครสวรรค ป 2560 พบวา
ครัวเรือนที่ตกเกณฑตัวชี้วัดขอ 22 (รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอปไมนอยกวา 38,000 บาท) จํานวนที่สํารวจ
ทั้งหมด 251,086 ครัวเรือน ไมผานเกณฑ 2,276 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.91 จาก 15 อําเภอ ซึ่งอําเภอที่มี
ครัวเรือนตกเกณฑ ใน 5 ลําดับแรก (เรียงตามลําดับรอยละที่มีจํานวนตกเกณฑ) ดังนี้ (1) อําเภอเมือง 1,354
ครัวเรือน รอยละ 2.54 (2) อําเภอชุมตาบง 102 ครัวเรือน รอยละ 2.36 (3) อําเภอไพศาลี 331 ครัวเรือน
รอยละ 2.1 (4) อําเภอหนองบัว จํานวน 215 ครัวเรือ รอยละ 1.18 (5) อําเภอแมวงก 82 ครัวเรือน รอยละ
0.75 ตามลําดับ
ที่มา : รายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนครสวรรค ป 2560
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 สถานการณคนเรรอน ขอทานและคนไรที่พึ่ง
จากการดําเนินงานของศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการเชิงรุกในการ
ออกปฏิบัติการจัดระเบียบคนไรที่พึ่ง เรรอน และขอทาน โดยดําเนินงานในลักษณะบูรณาการรวมกับหลาย
ภาคสวน ไดแก หนวยงานทหาร ตํารวจ หนวยงานปกครองของทุกอําเภอ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด และ
หนวยงาน พม.ในจังหวัดทุกหนวย รวมกันออกปฏิบัติการจั ดระเบียบฯ ในสถานที่สาธารณะ ชุมชน ตลาดนัด
สถานีรถไฟ สถานีขนสงและพื้นที่เสี่ยงตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ซึ่งในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 มี ผู รับ บริการในศูน ย คุมครองคนไร ที่จั งหวั ด นครสวรรค
จํ านวนทั้ งสิ้ น 206 ราย เป น ชาย 127 ราย และหญิ ง 79 ราย จํ าแนกลั กษณะเป น บุ คคลเข าข ายขอทาน
จํานวน 40 ราย และเปนลักษณะบุคคลไรที่พึ่ง/เรรอน จํานวน 160 ราย ในกลุมคนไรที่พึ่งนี้ เปนผูสูงอายุ
จํานวน 63 ราย ผู พิการ 30 ราย วัย กลางคน 44 ราย และเปนผู ปวยจิ ตเวช 23 ราย ในสวนการคุมครอง
ชวยเหลือดําเนินการโดยทีมสหวิชาชีพรวมกันพิจารณาและไดสงคืนสูครอบครัวจํานวน 175 ราย และสงเขารับ
การคุมครองที่สถานสงเคราะหจํานวน 31 คน
และสําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561) มีผูรับบริการใน
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค จํานวน 68 ราย ซึ่งหากเปรียบเทียบผูรับบริการในชวงเวลาเดียวกัน
ของปงบประมาณที่ผานมา (ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560) มีจํานวน 85 ราย จะพบวาอัตราคนเรรอน/ไรที่
พึ่งมีแนวโนมลดลง คิดเปนรอยละ 20
ที่มา : ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย ได
ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ.2560-2564 เพื่อใหเกิดการคุมครองคนไรที่พึ่งสมดัง
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ.2527 ที่ตองการความรวมมือทุกภาคสวนตาง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามารวมดําเนินการขับเคลื่อนงานดาน
การคุมครองคนไรที่พึ่งใหเกิดผลลัพธและสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งความรวมมือดังกลาวจําเปนตองมี
การกําหนดทิศทาง เปาหมาย ยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินงานรวมกันในเชิงกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อ
สรางการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัด ทํ ายุ ทธศาสตร การคุ มครองคนไร ที่พึ่ง (พ.ศ.2560-2564) ให ความสํ าคั ญ
เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณดานการคุมครองคนไรที่พึ่ง การวิเคราะหแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการดําเนินการคุมครองคนไรที่พึ่งที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) รวมถึงสถานการณทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางเปนพลวัต โดยมุงหวังที่การมีสวนรวมเชิงบูรณาการทัง้ ในระดับนโยบายและการปฏิบัติของทุกภาคสวนใน
สังคมที่เกี่ยวของ ประกอบดวยองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคธุรกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) องคกรชุมชน ตลอดจนครอบครัวและคนไรที่พึ่งที่จะรวมกันแกไขและปองกันปญหาคนไรที่พึ่งอยาง
ชัดเจนและสัมฤทธิ์ผลตอไป
กรอบกิจกรรมที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตรการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ.2560 – 2564 มี
ดังนี้
1. การสํารวจขอมูลสถานการณคนไรที่พึ่ง การสํารวจขอมูลปญหาและความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การเก็ บ รวบรวมข อมู ล รายงานสถานการณ คนไร ที่พึ่ง และการจั ด ทํ าข อมู ล รายงาน
สถานการณคนไรที่พึ่ง
3. การสัมภาษณคณะกรรมการคุมครองคนไรที่พึ่งและคณะอนุกรรมการฯ ผูบริหารและผู
กําหนดนโยบายดานการคุมครองคนไรที่พึ่ง
4. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภูมิภาคโดยเปนการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู และรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของหลัก
5. การนําเสนอรางยุทธศาสตรฯ ตอคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อการ
คุมครองคนไรที่พึ่ง

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนา 12

ยุทธศาสตรการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ.2560 – 2564

วิสัยทัศน
“ คนไรที่พึ่งไดรับการคุมครองและเขาถึงสิทธิ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

เปาหมาย
“ การพัฒนาขีดความสามารถของระบบคุมครองคนไรที่พึ่ง
เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดจํานวนคนไรที่พึ่ง”

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

การจัดบริการและสวัสดิการสังคมเพื่อการคุมครองดูแลคนไรที่พึ่ง (Protection)
การทํางานเชิงรุกกับครอบครัวและชุมชนเพื่อปองกันการเปนคนไรที่พึ่ง (Prevention)
การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากร เจาหนาที่ในการใหบริการ (Professional)
การสงเสริมหนวยงานองคกรเครือขายในการรวมดูแลและจัดสวัสดิการสําหรับคนไรที่พึ่ง
(Partnership)

เปาประสงค
1. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุมครองคนไรที่พึ่ง
2. การปองกันกลุมเสี่ยงที่จะตกเปนคนไรที่พึ่ง

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนา 13

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

 การขับเคลื่อนคณะทํางานในระดับจังหวัด
 พัฒนามาตรฐานและจัดทําคูมือการดําเนินงาน
 สงเสริมการเขาถึงสิทธิใหแกกลุมเปาหมาย
 พัฒนาทักษะผูใชบริการเพื่อคืนสูสังคม
2. การเสริมสรางความรูความเขาใจแกสังคม  การสงเสริมทัศนคติ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแล
และชุมชนในการดูแลและอยูรวมกันกับคนไร คนไรที่พึ่ง
ที่พึ่ง
 การสื่อสารตอสังคมเพื่อสรางความเขาใจและการอยูรวมกับ
คนไรที่พึ่ง
 การสรางการมีสวนรวมของสังคมในการคุมครอง
3. การสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน  เสริมสรางความรูความเขาใจในกระบวนการทํางานดานการ
ของรัฐและภาคีเครือขายในการคุมครองดูแล
คุมครองคนไรที่พึ่งระหวางหนวยงาน
คนไรที่พึ่ง
 พัฒนาความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงาน
 สงเสริมกองทุนเพื่อการคุมครองคนไรที่พึ่ง
 สนับสนุนการจัดตั้งเครือขายในการดูแลคนไรที่พึ่ง
 สนับสนุนใหเกิดการจางงานและมีงานทําของคนไรที่พึ่ง
1. การพัฒนาระบบการทํางานและคุณภาพ
การใหบริการเพื่อสงเสริมการเขาถึงสิทธิของ
คนไรที่พึ่ง

4. การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากร  พัฒนาทักษะความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติใหกับ
เจาหนาที่ในการใหบริการ
บุคลากรของหนวยงาน
 สงเสริมสิทธิประโยชนสวัสดิการใหกับบุคลากร
5. การปองกันและเฝาระวังกลุมเสี่ยงมิใหตก  พัฒนาระบบเฝาระวังสถานการณเสี่ยง
เปนคนไรที่พึ่ง
 สรางภูมิคุมกันใหแกกลุมเสี่ยงใหพึ่งตนเองได
 พัฒนาความรวมมือของเครือขาย อาสาสมัครและทองถิ่น
ในการเฝาระวังดูแลกลุมเสี่ยงไมใหตกเปนคนไรที่พึ่ง

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนา 14

เพื่อใหการนําแผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ภายใตแผนยุทธศาสตรการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2560 – 2564 นําสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพและเกิดขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว โดยความรวมมือทุกภาคสวน
ต า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ภาคชุ มชน องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม
ขับเคลื่อนงานดานการคุมครองคนไรที่พึ่งของจังหวัดนครสวรรคใหเกิดผลลัพธและสรางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตอไปดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

1. การพัฒนาระบบการทํางานและ
คุณภาพการใหบริการเพื่อสงเสริม
การเขาถึงสิทธิของคนไรที่พึ่ง

15

274,410

15 หนวยหลัก

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจ
แกสังคมและชุมชนในการดูแลและ
อยูรวมกันกับคนไรที่พึ่ง

12

402,000

12 หนวยหลัก

3. การสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานของรัฐและภาคีเครือขาย
ในการคุมครองดูแลคนไรที่พึ่ง

7

60,000

5 หนวยหลัก

4. การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง
บุคลากรเจาหนาที่ในการใหบริการ

9

176,510

9 หนวยหลัก

5. การปองกันและเฝาระวังกลุมเสี่ยง
มิใหตกเปนคนไรที่พึ่ง

19

1,778,700

15 หนวยหลัก

รวมทั้งสิ้น

62

2,691,620

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยดําเนินการ

หนา 15

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรทพี่ ึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
(ตามแผนยุทธศาสตรการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการทํางานและคุณภาพการใหบริการเพื่อสงเสริมการเขาถึงสิทธิของคนไรที่พึ่ง
กลยุทธ :
ลําดับ
ที่

 การขับเคลื่อนคณะทํางานในระดับจังหวัด

 พัฒนามาตรฐานและจัดทําคูมือการดําเนินงาน

 สงเสริมการเขาถึงสิทธิใหแกกลุมเปาหมาย

 พัฒนาทักษะผูใชบริการเพื่อคืนสูสังคม

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

พื้นที่
ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

1

การประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองคนไร คณะอนุกรรมการตาม จังหวัด
ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค
คําสั่งที่แตงตั้ง
นครสวรรค

ม.ค. – มี.ค.2560

หลัก
30,600 สนง.พมจ.

2

โครงการสถานีสวัสดิการ

ต.ค.60 – ก.ย.61

18,900

3

กิจกรรมการประชาสัมพันธการใหบริการ
เขาถึงสิทธิของคนไรที่พึ่ง
โครงการจัดทําคูมือการดําเนินงานและองค
ความรูเรื่องการเขาถึงสิทธิประโยชนที่
เหมาะสมสําหรับผูรับบริการ
การอบรมใหความรูเรื่องเขาถึงสิทธิ
ประโยชนที่เหมาะสมของผูรับบริการ

ต.ค.60 – ก.ย.61

- อบต.เนิน
ขี้เหล็ก
10,000 อบต.พิกุล

4
5

กลุมเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไป

15 อําเภอของ
จังหวัด
นครสวรรค
ประชาชนกลุมเสี่ยงใน ตําบลแมเลย
พื้นที่ตําบลเนินชี้เหล็ก
- บุคลากร
ตําบลพิกุล
- ประชาชนทั่วไป
- กลุมเสี่ยง
- บุคลากร
ต.โพธิ์ประสาท
- ประชาชนทั่วไป
- กลุมเสี่ยง

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ต.ค.60 – ก.ย.61
มี.ค. – พ.ค. 61

ศูนย
คุมครองฯ

15,000 อบต.โพธิ์
ประสาท

รวม
ศูนยคุมครองฯ
ที่ทําการ
ปกครองทุก
อําเภอ

สนง.พมจ.

หนา 16

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการทํางานและคุณภาพการใหบริการเพื่อสงเสริมการเขาถึงสิทธิของคนไรที่พึ่ง (ตอ)
ลําดับ
ที่
6

7

8

9
10

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ - ประชาชนทั่วไป
ในสิทธิประโยชนผูยากไร
- ผูสูงอายุ
- ผูพิการ
- ผูดอยโอกาส
กิจกรรมออกหนวยบริการใหความรู
- ประชาชนทั่วไป
สิทธิผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส/ - ผูสูงอายุ
คนไรที่พึ่ง
- ผูพิการ
- ผูดอยโอกาส
การจัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธ ประชาชนทั่วไป
กระบวนงานตามภารกิจของหนวยงาน
และการเขาถึงสิทธิประโยชนของ
ผูรับบริการ
การประชาสัมพันธสงเสริมความเขาใจ ประชาชนทั่วไป
ในการเขาถึงสิทธิประโยชนตอคนทั่วไป
และกลุมเสี่ยง
ประชาสัมพันธใหประชาชนทุกหมูบาน ประชาชนทั่วไป
เล็งเห็นความสําคัญของสิทธิคนไรที่พึ่ง

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

หลัก
รวม
20,000 ที่ทําการ
- สาธารณสุข
ปกครอง
- อบต.
อําเภอแมเปน - กศน.

อําเภอแมเปน

มี.ค.2561

ต.ทับกฤชใต

ต.ค.60 – ก.ย.61

- อบต.ทับกฤช
ใต

ต.อุดมธัญญา

ต.ค.60 – ก.ย.61

- ทต.อุดม
ธัญญา

ต.ลําพยนต

ต.ค.60 – ก.ย.61

- อบต.ลําพยนต อพม.

ต.เขาชายธง

ต.ค.60 – ก.ย.61

- อบต.เขา
ชายธง

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

รพ.สต.บาน
ดอนสนวน

หนา 17

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการทํางานและคุณภาพการใหบริการเพื่อสงเสริมการเขาถึงสิทธิของคนไรที่พึ่ง (ตอ)

ลําดับ
ที่
11
12
13
14

15

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ
หลัก
อบต.ตาคลี

การฝกอาชีพสงเสริมรายไดใหแก
- ประชาชนทั่วไป
ประชาชน
โครงการฝกอบรมนวดแผนไทยการทํา - ผูสูงอายุ
สบูและน้ํายาลางจาน

ตําบลตาลี

ก.พ. – มี.ค. 61

30,000

ตําบลเขาชนกัน

มี.ค. – มิ.ย. 61

50,000 สภาผูสูงอายุ
เขาชนกัน

โครงการสุขกาย สบายใจในผูสูงวัย
ตําบลหนองหมอ
โครงการสงเสริมการเพาะเห็ดฟางใน
ตะกรา ใหแกสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลลาดยาวและผูดอยโอกาส

ตําบลหนองหมอ

เม.ย. – มิ.ย. 61

ตําบลลาดยาว

เม.ย. – มิ.ย. 61

49,750 อบต.หนอง
หมอ
29,000 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตําบล
ลาดยาว
21,160 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตําบล
หนองพิกุล

โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูป
กลวยน้ําวา

- ผูสูงอายุ/เด็กและ
เยาวชน
- สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
- ผูดอยโอกาส ต.
ลาดยาว
- ประชาชนตําบลหนอง
พิกุล

ตําบลหนองพิกุล

รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ/กิจกรรม 15 หนวยงาน

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ค.- ก.ย.61

รวม
อบต.เขาชน
กัน

อบต.
ลาดยาว
อบต.หนอง
พิกุล

274,410

หนา 18

ยุทธศาสตรที่ 2 : การเสริมสรางความรูความเขาใจแกสังคมและชุมชนในการดูแลและอยูรวมกันกับคนไรที่พึ่ง
กลยุทธ :

 การสงเสริมทัศนคติ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลคนไรที่พึ่ง
 การสื่อสารตอสังคมเพื่อสรางความเขาใจและการอยูรวมกับคนไรที่พึ่ง
 การสรางการมีสวนรวมของสังคมในการคุมครอง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการตําบลตนแบบ “หวงใย
ไมทอดทิ้งกัน”

2

3
4
5

กลุมเปาหมาย

ภาคีเครือขาย
ประชาชนทั่วไป
กลุมเสี่ยง
โครงการประชาสัมพันธขาวสาร - ประชาชนทั่วไป
เพื่อการสรางความเขาใจและการ - องคกรตาง ๆ
ยอมรับการเปนสวนหนึ่งของคน
ไรที่พึ่งในสังคมไทย
กิจกรรมประชาสัมพันธเสียงตาม ประชาชนในเขตเทศบาล
สาย เรื่องการสรางเสริมทัศนคติ ทับกฤช
และการอยูรวมกันกับคนไรที่พึ่ง
การประชาสัมพันธผูนําชุมชน
ผูนําชุมชน 13 หมูบาน
การสรางการมีสวนรวมของสังคม
ในการคุมครองดูแลคนไรที่พึ่ง
โครงการอบรมการดูแลและอยู - ประชาชน/อาสาสมัคร
รวมกับคนไรที่พึ่ง

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

หลัก
10,000 ศูนยคุมครอง
คนไรที่พึ่งฯ

1.ทต.บรรพตพิสัย
2. อบต.ลาดยาว

ต.ค.60 – ก.ย.61

จังหวัดนครสวรรค

ต.ค.60 – ก.ย.61

ต.ทับกฤช

ต.ค.60 – ก.ย.61

ต.โพธิ์ประสาท

มี.ค. – เม.ย.61

15,000 อบต.โพธิ์
ประสาท

ต.เกยไชย

ต.ค.60 – ก.ย.61

10,000 อบต.เกยไชย

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

รวม
อปท. เปาหมาย

40,000 สํานักงาน
สถานีวิทยุ
ประชาสัมพันธ กระจายเสียงแหง
จังหวัด
ประเทศไทย
จ.นครสวรรค
- เทศบาลตําบล
ทับกฤช

หนา 19

ยุทธศาสตรที่ 2 : การเสริมสรางความรูความเขาใจแกสังคมและชุมชนในการดูแลและอยูรวมกันกับคนไรที่พึ่ง (ตอ)
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

6

การเผยแพรประชาสัมพันธ
ประชาชนทั่วไป
พระราชบัญญัติการคุมครองคน
ไรที่พึ่ง พ.ศ.2557

ต.ตากฟา

ต.ค.60 – ก.ย.61

หลัก
- ทต.ตากฟา

7

การประสานหนวยงาน องคกร - กลุมเสี่ยง/ผูดอยโอกาส
อื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน
-องคกรเอกชนตาง ๆ
งบประมาณในการคุมครองดูแล
ผูดอยโอกาส/กลุมเสี่ยง
โครงการเสริมสรางการมีสวน
- บุคลากร
รวมในการดูแลคุมครองคนไรที่ - ประชาชนทั่วไป
พึ่ง
- กลุม เสี่ยง

ต.อุดมธัญญา

ต.ค.60 – ก.ย.61

- ทต.อุดมธัญญา

ต.พิกุล

ต.ค.60 – ก.ย.61

9

โครงการสงเสริมการใหความรู
คนไรที่พึ่ง

- ประชาชนทั่วไป

ต.หนองกระเจา

ต.ค.60 – ก.ย.61

10

โครงการดูแลผูพิการ และ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดย
ชุมชน/ทองถิ่น

- ผูพิการ
- ผูสูงอายุ
- อาสาสมัคร

ต.หนองเบน

ต.ค.60 – ก.ย.61

8

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

รวม

องคกรเอกชน
ตาง ๆ

20,000 อบต.พิกุล

- อบต.หนอง
กระเจา
270,000 ทต.หนองเบน อสม.ในพื้นที่

หนา 20

ยุทธศาสตรที่ 2 : การเสริมสรางความรูความเขาใจแกสังคมและชุมชนในการดูแลและอยูรวมกันกับคนไรที่พึ่ง
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

11

กิจกรรมประชาสัมพันธและรับ
สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

- คนไรที่พึ่ง
- ประชาชนทั่วไป

ต.แมเลย

ต.ค.60 – ก.ย.61

12

โครงการจิตอาสาหวงใย ใสใจ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยติด
เตียง ต.ตากฟา

- ผูสูงอายุ/ผูดูแล
- ผูพิการ/ผูดูแล
- อาสาสมัคร

ต.ตากฟา

พ.ค – ก.ย.61

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ/กิจกรรม 12 หนวยงาน

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

หลัก
รวม
- กองทุน
อบต.แมเลย
สวัสดิการชุมชน
ต.แมเลย
37,100 กองทุน
อบต.ตากฟา
สวัสดิการชุมชน
ตําบลตากฟา

402,100

หนา 21

ยุทธศาสตรที่ 3 : . การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐและภาคีเครือขายในการคุมครองดูแลคนไรที่พึ่ง
กลยุทธ :  เสริมสรางความรูความเขาใจในกระบวนการทํางานดานการคุมครองคนไรที่พึ่งระหวางหนวยงาน  พัฒนาความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงาน
 สงเสริมกองทุนเพื่อการคุมครองคนไรที่พึ่ง  สนับสนุนการจัดตั้งเครือขายในการดูแลคนไรที่พึ่ง  สนับสนุนใหเกิดการจางงานและมีงานทําของคนไรที่พึ่ง
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

1

โครงการตําบลตนแบบ “หวงใย
ไมทอดทิ้งกัน”

2

การปฏิบัติการจัดระเบียบคน
ขอทาน เรรอนและคนไรที่พึ่ง

3

สงเสริมกิจกรรมเขารวมอบรมกับ ผูบริหาร /เจาหนาที่
เครือขายการคุมครองคนไรที่พึ่ง จิตอาสา

4

5

ภาคีเครือขาย
ประชาชนทั่วไป
กลุมเสี่ยง
ประชาชนทั่วไปที่เขา
ลักษณะตามกฎหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

หลัก
10,000 ศูนยคุมครอง
คนไรที่พึ่งฯ

รวม
อปท. เปาหมาย

50,000 ศูนยคุมครอง
คนไรที่พึ่งฯ

หนวยงาน พม.ใน
จังหวัด/ ทหาร/
ตํารวจ/ปกครอง/
สาธารณสุข/อปท.
หนวยงาน พม.

1.ทต.บรรพต
พิสัย
2. อบต.ลาดยาว
พื้นที่ 15 อําเภอ
(ตลาดนัด/
ชุมชน/สถานี
ขนสงฯ)
ต.แมเลย

ต.ค.60 – ก.ย.61

ต.ค.60 – ก.ย.61

- อบต.แมเลย

กิจกรรมประสานความรวมมือใน ประชาชน ต.เนินขี้เหล็ก
กระบวนการทํางานดานคุมครอง
คนไรที่พึ่ง

ต.เนินขี้เหล็ก

ต.ค.60 – ก.ย.61

- อบต.เนิน
ขี้เหล็ก

การขับเคลื่อนศูนยชวยเหลือ
สังคมในพื้นที่ อบต.บางเคียน

ต.บางเคียน

ต.ค.60 – ก.ย.61

- อบต.บางเคียน รพ.สต. /โรงเรียน/
กลุมชมรมในพื้นที่

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ ประชาชนทั่วไป

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ต.ค.60 – ก.ย.61

หนวยงาน พม.

หนา 22

ยุทธศาสตรที่ 3 : . การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐและภาคีเครือขายในการคุมครองดูแลคนไรที่พึ่ง
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

6.

การประชาสัมพันธการจางงานใน ประชาชนทั่วไป
พื้นที่ตําบลแมเลย

ต.แมเลย

ต.ค.60 – ก.ย.61

หลัก
- ต.แมเลย

7

สงเสริมกิจกรรมเขารวมอบรมกับ ผูบริหาร /เจาหนาที่
เครือขายการคุมครองคนไรที่พึ่ง จิตอาสา

ต. ตาสัง

ต.ค.60 – ก.ย.61

- อบต.ตาสัง

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ/กิจกรรม 5 หนวยงาน

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

รวม
หนวยงานแรงงาน
ในจังหวัด
หนวยงาน พม.

60,000

หนา 23

ยุทธศาสตรที่ 4 : . การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรเจาหนาที่ในการใหบริการ
กลยุทธ :  พัฒนาทักษะความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติใหกับบุคลากรของหนวยงาน  สงเสริมสิทธิประโยชนสวัสดิการใหกับบุคลากร
ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะการ
คุมครองสวัสดิภาพใหแกบุคคลใน
หนวยงาน
การเขารวมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติงานการ
คุมครองคนไรที่พงึ่
โครงการเสริมสรางความรูความ
เขาใจในสิทธิประโยชนของผูยากไร

- บุคลากรหนวยงาน

4

สงเสริมกิจกรรมเขารวมอบรมกับ
เครือขายการคุมครองคนไรที่พึ่ง

5

กิจกรรมประสานความรวมมือใน
กระบวนการทํางานดานคุมครอง
คนไรที่พึ่ง

2
3

พื้นที่ดําเนินการ
จ.ตาก

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ธ.ค. 60

- ภาคีเครือขาย
นักสังคมสงเคราะห

สวนกลาง(กรม
พัฒนาสังคม)

ผูนําชุมชน/ประชาชน
ทั่วไป

ต.แมเปน

มี.ค. 2560

ผูบริหาร /เจาหนาที่
จิตอาสา
ประชาชน ต.เนินขี้เหล็ก

ต.แมเลย

ต.ค.60 – ก.ย.61

ต.เนินขี้เหล็ก

ต.ค.60 – ก.ย.61

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ต.ค.60 – ก.ย.61

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ
หลัก

รวม

33,260 ศูนยคุมครองคน
ไรที่พึ่งฯ
-

สนง.พัฒนา
สังคมฯ

20,000 ที่ทําการปกครอง สาธารณสุข
อ.แมเปน
อบต/กศน
อบต.แมเลย
หนวยงาน พม.
อบต.เนินขี้เหล็ก

หนวยงาน พม.

หนา 24

ยุทธศาสตรที่ 4 : . การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรเจาหนาที่ในการใหบริการ
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการดูแลผูปวยสุขภาพจิต จิต
เวช ยาเสพติด เครือขายบริการ
สุขภาพ อําเภอโกรกพระ
ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการปองกันและแกไขปญหา
สุขภาพจิต จิตเวช อําเภอบรรพต
พิสัย ปงบประมาณ 2561

7

8

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข/ อําเภอโกรกพระ ต.ค.60 – ก.ย.61
ตํารวจ/เจาหนาที่อปท/ครู/แกนนํา
ชุมชน/ผูสังเกตการณ จํานวน 40
คน

ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิต สสอ.
บรรพตพิสัย 2 คน /จนท.สาธารณ
สุขผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ
จิตเวชเครือขายสุขภาพอําเภอ
บรรพตพิสัย 17 แหง/ผูรับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต รพ.บรรพต
พิสัยพรอมทีมงาน 4 คน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใน -ผูปฏิบัติงานในหนวยปฏิบัติการ
การชวยเหลือและนําสงผูมี
การแพทยฉุกเฉิน 41 หนวยใน
พฤติกรรมรุนแรงและผูถูกกระทํา จังหวัด หนวยละ 4 คน จํานวน
รุนแรง จังหวัดนครสวรรค
164 คน
ประจําปงบประมาณ 2561
-คณะทํางาน/ผูจัด จํานวน 6 คน
รวมทั้งสิ้น 170 คน

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

หลัก
รวม
7,550 รพ.โกรกพระ สสอ.โกรกพระ

อําเภอบรรพต
พิสัย

ต.ค.60 – ก.ย.61

1,380

รพ.บรรพต
พิสัย

จังหวัด
นครสวรรค

พฤษภาคม 2561

30,940

สสจ.
นครสวรรค

สสอ.บรรพต
พิสัย

หนา 25

ยุทธศาสตรที่ 4 : . การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรเจาหนาที่ในการใหบริการ
ลําดับ
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดกลุมกิจกรรมบําบัด
(Group Activity therapy)
และการบันทึกขอมูลผูปวยที่มี
ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชใน
สถานบริการระดับปฐมภูมิ

กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตใน สสอ./รพ.สต./PCU/
ศูนยชีวนันท/เวชกรรมสังคม
จํานวน 30 คน วิทยากรและ
เจาหนาที่ผูประสานงาน 10 คน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิต เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ใน รพ.สต./PCU จํานวน 62 คน

พื้นที่ดําเนินการ
อําเภอเมือง
นครสวรรค

รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ/กิจกรรม 9 หนวยงาน

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.60 – ก.ย.61

งบประมาณ
83,380

หนวยงานดําเนินการ
หลัก
รพ.สปร.

รวม
สสอ.เมือง

176,510

หนา 26

ยุทธศาสตรที่ 5 : . การปองกันและเฝาระวังกลุมเสี่ยงมิใหตกเปนคนไรที่พึ่ง
กลยุทธ :  พัฒนาระบบเฝาระวังสถานการณเสี่ยง
 สรางภูมิคุมกันใหแกกลุมเสี่ยงใหพึ่งตนเองได
 พัฒนาความรวมมือของเครือขาย อาสาสมัครและทองถิ่นในการเฝาระวังดูแลกลุมเสี่ยงไมใหตกเปนคนไรที่พึ่ง
 พัฒนาทักษะความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติใหกับบุคลากรของหนวยงาน  สงเสริมสิทธิประโยชนสวัสดิการใหกับบุคลากร
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสรางภูมิคุมกันแกกลุม
เสี่ยงเพื่อปองกันการถูกลอลวง
เงินสงเคราะหผูมีรายไดนอยและ
ผูไรที่พึ่ง (ทุนประกอบอาชีพ
โครงการสรางภูมิคุมกันแกกลุม
เสี่ยงเพื่อปองกันการถูกลอลวง
การสํารวจคนไรที่พึ่งตามชุมชน
และสถานที่ตาง ๆ ภายในเขต
เทศบาลทาตะโก
กิจกรรมสํารวจและทําทะเบียน
คนไรที่พึ่งในตําบลแมเลย
โครงการครอบครัวอบอุน

2

3
4
5

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

หลัก
90,000 ศูนยคุมครอง
คนไรที่พึ่งฯ
69,000 ศูนยคุมครอง
คนไรที่พึ่งฯ

ประชาชนทั่วไป/กลุมเสี่ยง อําเภอพยุหะคีรี
(23 คน)
ประชาชนทั่วไป/กลุมเสี่ยง อําเภอพยุหะคีรี
(23 คน)

ต.ค.60 – ก.ย.61

ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลทาตะโก

ในเขตเทศบาล
ทาตะโก

ต.ค.60 – ก.ย.61

- ทต.ทาตะโก

ประชุมชนใน ต.แมเลย

ต.แมเลย

ต.ค.60 – ก.ย.61

- อบต.แมเลย

ครอบครอบใน ต.เขาชนกัน ต.เขาชนกัน

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ต.ค.60 – ก.ย.61

มิ.ย.- ก.ค. 61

50,000 ศพค. เขาชน
กัน

รวม
อ.พยุหะคีรี
อ.พยุหะคีรี

อบต.เขาชนกัน

หนา 27

ยุทธศาสตรที่ 5 : การปองกันและเฝาระวังกลุมเสี่ยงมิใหตกเปนคนไรที่พึ่ง (ตอ)
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการตรวจเยี่ยมผูพิการ/
ผูดอยโอกาสและคนไรที่พึ่ง

7

โครงการเสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหแกเด็ก เยาวชนและสมาชิก
ครอบครัว
โครงการครอบครัวเขมแข็งสูการ
พัฒนาเครือขายครอบครัวตําบล
แมวงก
สงเสริมพัฒนาศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลตาคลี
โครงการประสานการใหบริการ
ดานแรงงานโดยอาสาสมัคร
แรงงาน
การอบรมใหความรูในการพึ่งพา
ตนเองในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช

8
9
10
11

กลุมเปาหมาย
- ผูพิการ
- ผูดอยโอกาส
- คนไรที่พึ่ง
เด็ก/เยาวชน/พอ-แม

พื้นที่ดําเนินการ
อบต.ทับกฤชใต
ต.วังน้ําลัด

ครอบครัวในตําบลแมวงกที่ ต.แมวงก
เขารวมกิจกรรมของศูนยฯ
อยางตอเนื่อง
ครอบครัวในตําบลตาคลี ต.ตาคลี

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.60 – ก.ย.61

หนวยงานดําเนินการ

หลัก
รวม
20,000 อบต.ทับกฤชใต รพ.สต.บานดอน
สนวน

พ.ค.- ก.ย.61

20,000 ศพค.ต.วังน้ํา
ลัด

พ.ค.- ก.ย.61

29,900 ศพค.ต.แมวงก อบต.แมวงก

ก.พ.-ส.ค. 61

30,000 อบต.ตาคลี
91,000 สนง.แรงงาน
จังหวัดฯ

อาสาสมัครแรงงานระดับ
ตําบล 130 คน

จ.นครสวรรค

ต.ค.60 – ก.ย.61

ประชาชน/บุคลากรและ
กลุมเสี่ยง

ต.อุดมธัญญา

ต.ค.60 – ก.ย.61

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณ

อบต.วังน้ําลัด

หนวยงานสังกัด รง.
ในจังหวัด

- ทต.อุดมธัญญา

หนา 28

ยุทธศาสตรที่ 5 : . การปองกันและเฝาระวังกลุมเสี่ยงมิใหตกเปนคนไรที่พึ่ง (ตอ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12

การวมกลุมจิตอาสาสราง
เครือขายเฝาระวังปญหาสังคม

13

กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป/กลุม
เยาวชน

พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

หลัก
รวม
- อบต.ลําพยนต อพม.

ต.ลําพยนต

ต.ค.60 – ก.ย.61

เงินชวยเหลือผูประสบปญหาทาง ประชาชนทั่วไปที่ประสบ
สังคมกรณีฉุกเฉิน
ปญหาความเดือดรอน

จ.นครสวรรค

ต.ค.60 – ก.ย.61

900,000 สนง.พมจ.

14

โครงการสงเคราะหคนไรที่พึ่ง

กลุมเสี่ยง (คนไรที่พึ่งที่มา
ขึ้นทะเบียนกับเทศบาล
ตําบลบรรพตพิสัย)

ต.บรรพตพิสัย

ต.ค.60 – ก.ย.61

10,000 ทต.บรรพต
พิสัย

15

โครงการใหบริการสงเคราะห
ผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก

ผูสูงอายุที่อยูในสภาวะ
ยากลําบาก

จ.นครสวรรค

ต.ค.60 – ก.ย.61

200,000 สนง.พมจ

หนวยงาน พม /
อําเภอ/อปท

16

เงินสงเคราะหและฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

ผูพิการที่ประสบปญหา
จ.นครสวรรค
ความเดือดรอนดานตาง ๆ

ต.ค.60 – ก.ย.61

170,000 สนง.พมจ

หนวยงาน พม /
อําเภอ/อปท

17

เงินสงเคราะหคนไทยตกทุกขได
ยากกลับภูมิลําเนาเดิม

ประชาชนทั่วไปที่ประสบ
ปญหาตกทุกขไดยาก
ตองการกลับภูมิลําเนาเดิม

ต.ค.60 – ก.ย.61

10,000 สนง.พมจ.

หนวยงาน พม

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงาน พม /
อําเภอ/อปท

หนา 29

ยุทธศาสตรที่ 5 : . การปองกันและเฝาระวังกลุมเสี่ยงมิใหตกเปนคนไรที่พึ่ง (ตอ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

18.

โครงการสงเสริมการมีสุขภาพดี
ของประชาชนแบบบูรณาการ
อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค ประจําปงบประมาณ
2561

19

โครงการอบรมแกนนําสุขภาพจิต ประชาชนในอําเภอแมวงก อําเภอแมวงก
“การดูแลผูปวยจิตเวช 10 โรค 4 ตําบล
แบบบูรณาการเชิงรุก จิตเวชเด็ก
4 โรค เครือขายบริการสุขภาพ
แมวงก

อสม.อําเภอโกรกพระ
อําเภอโกรกพระ
จํานวน 500 คน วิทยากร
และทีมงานจํานวน 20 คน
แกนนําชุมชนและ
ประชาชน

รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ/กิจกรรม 15 หนวยงาน

แผนปฏิบัติการคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

ต.ค.60 – ก.ย.61

หลัก
76,200 รพ.โกรกพระ

รวม
สสอ.โกรกพระ

ต.ค.60 – ก.ย.61

12,600 รพ.แมวงก

สสอ.แมวงก

1,778,700

หนา 30

