ประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
โครงการ
บ้านพอเพียงชนบท

361 ครัวเรือน
6,822,000 บาท
ช่วยเหลือครัวเรือน
ยากจนที่มีปัญหา
ด้านที่ดินและ
ที่อยู่อาศัย

ปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ้านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย

34 หลัง
765,000 บาท
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
ผู้มีรายได้น้อยในการ
ซ่อมแซมปรับปรุง
ที่อยู่อาศัย

บ้านมัน่ คง

8 แห่ง
535 หลังคาเรือน

โครงการเคหะชุมชนฯ
ปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จ.นครนายก (พรหมณี 1)

42 ราย

บ้านมั่นคงบ้านช้าง 1
840,000 บาท
2. บ้านมั่นคงบ้านช้าง 2
3. บ้านมั่นคงบ้านพร้าว
ช่วยเหลือคนพิการที่
4. บ้านมั่นคงเหนือทด
ยากจนและมีที่อยู่
5. บ้านมั่นคงปากคลอง 22
อาศัยไม่เหมาะสม
6. บ้านมั่นคงบางย่านซื่อ
ปลอดภัย
7. บ้านมั่นคงองครักษ์
8. บ้านมั่นคงบ้านใหม่พิกุลออก
1.

690,000
ต่อหน่วย

ก่อสร้าง : 498 หน่วย
สิทธิ
สิทธิทั่วไป 450 หน่วย
ผู้สูงอายุ 48 หน่วย
ผลการขาย 498 หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ช่องทางการรับความช่วยเหลือ
- Walk in
- สารวจ
- รับจากองค์กร/หน่วยงานภายนอก
- สื่อประชาสัมพันธ์
- เพจ Facebook

เงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ
งบประมาณ : 205,000 บาท
การช่วยเหลือ : 116,000 บาท
จานวน 58 ราย
คงเหลือ
: 89,000 บาท

เงินสงเคราะห์ เด็กยากจน

เงินสงเคราะห์ กรณีฉุกเฉิน

งบประมาณ : 1,886,000 บาท
การช่วยเหลือ : 895,000 บาท
จานวน 895 ราย
คงเหลือ
: 991,000 บาท

งบประมาณ : 679,000 บาท
การช่วยเหลือ : 161,000 บาท
จานวน 77 ราย
คงเหลือ
: 514,000 บาท

เงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
งบประมาณ : 94,000 บาท
การช่วยเหลือ : 47,000 บาท
จานวน 18 ราย
คงเหลือ
: 47,000 บาท

เงินสงเคราะห์ คนพิการ
งบประมาณ : 333,000 บาท
การช่วยเหลือ : 78,000 บาท
จานวน 40 ราย
คงเหลือ
: 255,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

เงินสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์
ผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่ง (พมจ.) ผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่ง (ศพค.)
งบประมาณ : 600,000 บาท
การช่วยเหลือ : 204,000 บาท
จานวน 68 ราย
คงเหลือ
: 396,000 บาท
รอเบิกจ่าย : 246,000 ราย
จานวน 82 ราย
คงเหลือ
: 150,000 บาท

งบประมาณ : 1,506,000 บาท
การช่วยเหลือ : 1,055,000 บาท
จานวน 384 ราย
คงเหลือ
: 451,000 บาท

เงินสงเคราะห์
ส่งกลับภูมิลาเนา

ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

งบประมาณ : 10,000 บาท
การช่วยเหลือ : 12,034 บาท
จานวน 18 ราย
คงเหลือ
: -2,034 บาท

งบประมาณ : 70,000 บาท
การช่วยเหลือ : 24,000 บาท
จานวน 12 ราย
คงเหลือ
: 46,000 บาท

รอเงินโอนมา 5,000 บาท

เงินสงเคราะห์

ประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื เพือ่ การประกอบอาชีพส้าหรับผูส้ งู อายุ ประเภทรายบุคคล
- ปี พ.ศ. 2555 – 2562 จ้านวน 160 ราย
- ปี พ.ศ. 2563
จ้านวน 46 ราย

เป็นเงิน 3,806,600 บาท
เป็นเงิน 1,380,000 บาท

เงินกูย้ มื เพือ่ การประกอบอาชีพส้าหรับคนพิการ
- ปี พ.ศ. 2539 – 2562 จ้านวน 1,179 ราย
- ปี พ.ศ. 2563
จ้านวน 67 ราย

เป็นเงิน 30,759,326 บาท
เป็นเงิน 2,503,500 บาท

