
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ในคราวประชมุ 
สภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพธุที ่5 ตุลาคม 
2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้   

๑. พลตร ีสทุธชิยั วงษบ์ุบผา    ประธานกรรมการ       
๒. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ รองประธานกรรมการ   
๓. นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์ กรรมการ  
๔. นายฉตัรชยั พรหมเลศิ กรรมการ  
5. พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช่้วยเลขานุการ 

1. นางสุดา ชนิวงษ ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
 
  

ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวปนติา สดุสาคร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
   ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

    คณะกรรมการไดต้ัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณา ศกึษา ตดิตามและใหข้อ้เสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาดา้นการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมซึง่อยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร เชน่ 
โครงสรา้ง การสง่เสรมิอาชพี การจดัสวสัดกิารและการสงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อย เดก็ สตรแีละคนชรา การ
สงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีคนพกิาร ผูส้งูอายุ กองทุนต่าง ๆ ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน หอ้งสมดุประชาชนและ
พพิธิภณัฑช์ุมชน โดยไดต้ัง้คณะอนุกรรมการฯ จ านวน 2 คณะดงันี้ 
   1. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที ่1 โดยม ีนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง บงึกุ่ม คลองสามวา หนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั ประเวศ 
สะพานสงู และคนันายาว 
   2. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที ่2 โดยม ีนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ 
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตหลกัสี ่
 

ผลการด าเนินงาน 
 
1. ติดตามผลการด าเนินงานศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร 



 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคม ผูอ้ านวยการ
เขตหวัหน้าศนูยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ครัง้ เพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนนิงานของศนูยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานครทัง้ 10 แห่ง ซึง่สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของ
ศนูยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานครแต่ละแหง่ดงันี้ 
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 ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (ลาดพร้าว) ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ 3 อาคารทีท่ าการส านกังานเขตลาดพรา้ว  
สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
 1. ครุภณัฑไ์ม่เพยีงพอต่อการใชง้าน เชน่ เตาอบระบบแก๊ส คอมพวิเตอร ์เครือ่งกรองน ้า ตูแ้ชแ่ขง็ จกัร
เยบ็ผา้  เป็นตน้  
    2. บรเิวณทีเ่รยีนมพีืน้ทีจ่ ากดั เนื่องจากตอ้งเรยีนทีร่ะเบยีงของอาคารส านกังานเขต 
 3. ดว้ยสภาพอากาศในปัจจุบนั หอ้งเรยีนรอ้นอบอา้วเนื่องจากไม่สามารถตดิเครือ่งปรบัอากาศได ้
 4. ไมม่สีถานทีท่ าการเป็นของตวัเอง 
 
   ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (จตจุกัร) แบ่งเป็น 3 สาขา คอื ลานจอดรถโครงการจตุจกัรกรนี  
หา้งยเูนี่ยนมอลล ์และทีส่ านกังานเขตจตุจกัร สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
  1. ไม่มสีถานทีต่ัง้อาคารอยา่งถาวร 
 2. สถานทีแ่ละหอ้งเรยีนคบัแคบไมเ่พยีงพอกบัจ านวนผูเ้รยีน 
 3. สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมกบัการเรยีนการสอน อากาศรอ้น 
 4. ไมม่พีืน้ทีเ่กบ็ของอย่างเป็นสดัสว่น ท าใหข้องสญูหาย 
 5. ไมม่สีถานทีจ่อดรถ 
  
  ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (วดัวรจรรยาวาส) ตัง้อยูท่ีว่ดัวรจรรยาวาส เขตบางคอแหลม สรุป
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงานไดด้งันี้ 
   1. วสัดุ ครุภณัฑ ์ส าหรบัการเรยีนการสอน สว่นใหญ่ยงัไม่ไดโ้อนมาจากส านกัพฒันาสงัคม ปัจจุบนั
ครุภณัฑด์งักล่าวช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก แต่ไมส่ามารถจ าหน่ายได ้
 2. การแต่งตัง้วทิยากรเป็นอ านาจของผูอ้ านวยการส านกัพฒันาสงัคม ท าใหเ้กดิความไม่คล่องตวัในการ
สบัเปลีย่นหมนุเวยีนวทิยากร เนื่องจากตอ้งท าหนงัสอืไปยงัส านกัพฒันาสงัคม ควรกระจายอ านาจในการแต่งตัง้
วทิยากรใหผู้อ้ านวยการเขต 
 3. บุคลากรทีป่ฏบิตังิานในศนูยฝึ์กอาชพีฯ มจี านวนน้อยตอ้งท างาน 7 วนั 
 4. อาคารสถานทีท่ าการศนูยอ์าชพีฯ เป็นอาคารของวดัไม่สามารถปรบัปรุงได ้
 



  ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (สวนลมุพินี) ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณเรอืนเพาะช าเกา่สวนลุมพนิี เขตปทุม
วนั  
สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
  1. เนื่องจากทีท่ าการศนูยเ์ป็นสถานทีท่ าการชัว่คราว (เตน็ท)์ ท าใหไ้ม่สามารถขอจดัสรรงบประมาณใน
การปรบัปรุงซ่อมแซมได ้
 2. สถานทีท่ าการเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอต่อการใหบ้รกิารประชาชน เนื่องจากบางวชิามผีูส้นใจเขา้
เรยีนจ านวนมาก 
 3. วทิยากรเป็นบุคคลภายนอกบางครัง้ขาดความเขา้ใจบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง มคีวามขดัแยง้
กนัเองสง่ผลใหม้กีารรอ้งเรยีน สรา้งปัญหาต่อการบรหิารงานและภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน 
 
  ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (บางกะปิ) ตัง้อยูท่ีศ่นูยก์ารคา้พนัธุท์พิย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ และ  
มสัยดิดารุลอบิาดะห ์ชุมชนวงัโสม ซ.รามค าแหง 60 เขตบางกะปิ สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
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  1. สถานทีค่บัแคบ ไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งจ ากดัผูเ้รยีนเป็นวชิาละไม่เกนิ 
15 คน 
  2. ไมม่สีถานทีท่ าการเป็นของตวัเอง จงึท าใหเ้กดิปัญหาต่าง ๆ ตามมา เชน่ ทีจ่อดรถและหอ้งน ้าไม่
เพยีงพอ 
 3. เนื่องจากทีต่ัง้ศนูยฝึ์กอาชพีฯ ห่างจากถนนสายหลกั ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการเดนิทางต่อผูเ้ขา้รบัการ
อบรม 
 
  ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (มีนบรีุ) ตัง้อยูท่ีอ่าคารทีท่ าการของตลาดนดัจตุจกัร 2 มนีบุร ีเขต
มนีบุร ีสรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
  1. สถานทีค่บัแคบ ไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
 2. ไมม่สีถานทีท่ าการเป็นของตนเอง เนื่องจากส านกังานตลาดนดัจตุจกัร 2 มนีบุร ีจะขอสถานทีค่นื 
 3. งบประมาณในการจดัซือ้วสัดุในการฝึกอบรมไมส่มดุลกบัจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 4. ลกูจา้งทีป่ฏบิตังิานทีศ่นูยฯ์ ลาออกบ่อยและหาทดแทนยากเนื่องจากไม่มคีวามกา้วหน้าในอาชพี 
 
  ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (สะพานสงู) สถานทีต่ัง้ มอีาคารท าการศนูยฝึ์กอาชพีฯ เป็นของ
ตนเอง  
ปัญหาของศนูยฯ์ คอื ความเสือ่มโทรมและช ารุดของอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ประกอบ เชน่ ระบบทอ่ประปาที่
เป็นระบบฝังดนิหรอืระบบไฟฟ้าทีม่ขีอ้จ ากดัในการดแูลบ ารุงรกัษาจะทราบวา่ช ารดุกต็่อเมือ่เกดิการช ารุดรุนแรง 
ปัจจุบนั 
มปัีญหาการรัว่ของท่อประปาทีฝั่งอยูใ่ตด้นิ ท าใหค้า่น ้าประปาเพิม่สงูขึน้ 
 



  ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (บางกอกน้อย) ตัง้อยูภ่ายในวดัสทุธาวาส เขตบางกอกน้อย  
โดยกรุงเทพมหานครไดร้บัอนุญาตใหส้รา้งอาคารศูนยฝึ์กอาชพีฯ และมกีารจดัสรรการใชพ้ืน้ทีอ่าคารร่วมกบั
ทางวดั สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
   1. อาคารทีท่ าการช ารุดเสือ่มสภาพเนื่องจากใชง้านมานาน 14 ปีแลว้ ยงัไม่เคยท าการปรบัปรุง 
 2. อุปกรณ์สนบัสนุนการเรยีนการสอนไม่เพยีงพอ เชน่  โต๊ะ เกา้อี้  
 3. ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปาเสือ่มสภาพตามการใชง้านเนื่องจากมกีารเรยีนการสอน
ทุกวนั 
   4. ไมม่ตีูเ้กบ็วสัดุอุปกรณ์ 
   5. ไมม่หีอ้งเกบ็วสัดุอุปกรณ์ จ าเป็นตอ้งเกบ็ในหอ้งเรยีนวชิาชพีนัน้ ๆ ท าใหห้อ้งเรยีนคบัแคบ 
 
  ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (บางพลดั) สถานทีต่ัง้ เลขที ่612 ซอยจรญัสนิทวงศ ์79 แขวง/เขต  
บางพลดั กรุงเทพมหานคร โดยส านกัพฒันาสงัคมเชา่อาคารใหเ้ป็นทีท่ าการศนูยฝึ์กอาชพีฯ สรุปปัญหา
อุปสรรค 
ในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
   1. การสรรหาและขึน้บญัชวีทิยากรเป็นอ านาจหน้าทีข่องส านกัพฒันาสงัคม ท าใหไ้ดว้ทิยากรคนเดมิ ๆ  
บางครัง้ไม่มกีารพฒันาเท่าทีค่วร 
   2. ไมม่กีารก าหนดเกณฑอ์ายุของวทิยากร วทิยากรทีม่อีายุสงูมากอาจขาดประสทิธภิาพและการพฒันา 
องคค์วามรูโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาดา้นเทคโนโลยที าใหเ้ป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน 
 3. อาคารสถานทีแ่ละหอ้งปฏบิตักิารฝึกอาชพีไม่เพยีงพอ 
  
  ศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร (วดัธรรมมงคล) ตัง้อยูใ่นวดัธรรมมงคล เขตพระโขนง โดย
กรุงเทพมหานคร  
สรา้งอาคารศนูยฯ์ ในทีด่นิของวดัฯ สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงานไดด้งันี้ 
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 1. วสัดุ ครุภณัฑ ์ส าหรบัการเรยีนการสอน สว่นใหญ่ยงัไม่ไดโ้อนมาจากส านกัพฒันาสงัคม ปัจจุบนั
ครุภณัฑ ์
ดงักล่าวช ารุดทรุดโทรมอยา่งมาก แต่ไม่สามารถจ าหน่ายได ้
 2. สถานทีค่บัแคบไมเ่พยีงพอต่อประชาชนทีส่นใจเขา้มาฝึกอบรม 
  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ใหส้ านกังานเขตทีม่ศีนูยฝึ์กอาชพีฯ จดัหาสถานทีเ่พือ่ก่อสรา้งอาคารศนูยฝึ์กอาชพีเป็นของตนเอง
และไดม้าตรฐานเชน่เดยีวกบัศนูยฝึ์กอาชพีฯ เขตสะพานสงู 



 2. กรณีทีศ่นูยฝึ์กอาชพีฯ ทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีว่ดั โรงเรยีน หรอืพืน้ทีเ่อกชน ควรใหเ้จา้ของยนิยอมใหใ้ช้
ประโยชน์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่กรุงเทพมหานครจะไดจ้ดัสรรงบประมาณด าเนินการปรบัปรุงได ้
 3. ใหส้ านกังานเขตตัง้งบประมาณในแต่ละปีเพือ่ด าเนินการจดัซือ้อุปกรณ์การเรยีนการสอนทีข่าดแคลน 
 4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนกัถงึแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ควรใชส้ญัลกัษณ์ศาสตรพ์ระราชาคอื
สญัลกัษณ์สามหว่ง ซึง่มคีวามหมายวา่ พอประมาณ มเีหตุผล และมภีูมคิุม้กนัในตวัทีด่ไีปตดิไวท้ีศ่นูยฝึ์กอาชพี  
 5. การแต่งตัง้วทิยากรควรมอบอ านาจใหผู้อ้ านวยการเขตด าเนินการแทนผูอ้ านวยการส านกัพฒันา
สงัคมเพือ่ความคล่องตวัในการบรหิารจดัการและไดว้ทิยากรตรงกบัความตอ้งการของแต่ละศนูย ์
 6. ควรเพิม่บคุลากรทีใ่หบ้รกิารใหไ้ดอ้ตัราสว่นของผูเ้ขา้ฝึกอาชพี 
 
2. รบัทราบผลการด าเนินงานและแนวทางการพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน 
  คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคม เพือ่รบัทราบ
ผลการด าเนินงานและแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน สรุปไดด้งันี้ 
 กรุงเทพมหานคร ไดด้ าเนินการดา้นศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนมาตัง้แต่ปี 2527 เพือ่ใหบ้รกิารแก่เดก็ใน
ชุมชนทีม่อีายตุัง้แต่ 2 ปีแต่ไม่รวมถงึเดก็ทีเ่ขา้รบัการศกึษาภาคบงัคบัในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดใหไ้ดร้บั  
การพฒันาทีเ่หมาะสมตามวยั เตรยีมความพรอ้มของเดก็ทีจ่ะเขา้สูก่ารศกึษาในระบบโรงเรยีน และเป็นการแบ่งเบา
ภาระของผูป้กครองในชุมชนเพือ่ใหเ้ดก็มผีูด้แูลและไมถู่กทอดทิง้ 
 วตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
 1. เพือ่พฒันาความพรอ้มดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญา ตามหลกัจติวทิยาพฒันาการ
  
เดก็เลก็ และลดอตัราทุพโภชนาการของเดก็ก่อนวยัเรยีน  
 2. เพือ่แบ่งเบาภาระของผูป้กครองในการอบรมเลีย้งดเูดก็ขณะออกไปประกอบอาชพี และเป็นการ
ชว่ยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาสใหม้คีวามพรอ้มก่อนเขา้สูร่ะบบโรงเรยีน  
 3. เพือ่เตรยีมความพรอ้มของเดก็ทีจ่ะเขา้สูก่ารศกึษาในระบบโรงเรยีน  
 4. เพือ่พฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนตามกระบวนการพฒันาชุมชน  
 การจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวนัเรยีนในชุมชน มขี ัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
 1. คณะกรรมการชุมชนส ารวจความตอ้งการ จ านวนเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน และจดัเตรยีมสถานทีซ่ึง่
ตอ้งอยูใ่นชุมชนทีจ่ะด าเนนิการ 
     - กรณีสถานทีเ่ป็นของเอกชน จะตอ้งมเีอกสารสทิธหิรอืหนงัสอืแสดงความยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์
ถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางปฏบิตัทิีก่รุงเทพมหานครก าหนด 
     - การเชา่ทีด่นิ/อาคาร คณะกรรมการชุมชนจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้หรอือาจ
เกดิขึน้จากการด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน 
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     - สถานทีท่ีก่ าหนดใหเ้ป็นศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน หากมอีาคารอยูแ่ลว้ใหพ้จิารณาถงึ
ความสะอาด ปลอดภยั แสงแดดสอ่งถงึ อากาศถ่ายเท ไม่อบัชืน้ กรณีทีจ่ะสรา้งขึน้ใหมใ่หเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตัิ
ของกรงุเทพมหานครทีเ่กีย่วขอ้ง และควรจะมพีืน้ทีว่า่งส าหรบัใชเ้ป็นสนามเดก็เล่นดว้ย 
 2. การประชาสมัพนัธ ์คณะกรรมการชุมชนและผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน ชว่ยประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงาน 
เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้มาใชบ้รกิารจากศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน 
 3. คณะกรรมการชุมชนเสนอเรือ่งพรอ้มแจง้ความประสงคใ์นการจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนใน
ชุมชน และพรอ้มการสนบัสนุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูอ้ านวยการเขต และผูอ้ านวยการเขตเป็นผูพ้จิารณา
ตามความเหมาะสม 
 4. ผูอ้ านวยการเขตพจิารณาการจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชนและแตง่ตัง้อาสาสมคัร
ผูด้แูลเดก็ประจ าศนูย ์โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนคา่ตอบแทนอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ อาหารกลางวนั อาหาร
เสรมิ (นม) และวสัดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม 
 5. การบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน ก าหนดใหอ้ยูใ่นการควบคุมดแูลของ
คณะกรรมการชุมชน ตามขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน  
พ.ศ. 2536 ขอ้ 4 โดยคณะกรรมการชุมชนแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารศนูยเ์ดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชนและเมือ่
ไดม้กีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการชุมชนใหค้ณะกรรมการชุมชนพจิารณาการปรบัเปลีย่นคณะกรรมการ
บรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนไดต้ามความเหมาะสมโดยใหผ้า่นการเหน็ชอบของผูอ้ านวยการเขต 
     ในกรณีทีค่ณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชนมขีอ้
ขดัแยง้เกีย่วกบัการบรหิารศนูยฯ์ ใหผู้อ้ านวยการเขตเป็นผูพ้จิารณาหาขอ้ยุต ิโดยใหค้ านึงถงึวตัถุประสงคข์อง
การด าเนินงานของศนูยฯ์ เป็นหลกัส าคญั 
 ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน มจี านวน 307 แห่ง ดงันี้ 
 1. ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน จ านวน 273 ศนูย ์   
 2. ศนูยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั (ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา) จ านวน 21 ศนูย ์
 3. ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน (ถ่ายโอนจากกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร) จ านวน 2 ศนูย ์
 4. ศนูยส์งเคราะหเ์ดก็ในอาคารสงเคราะห ์ชุมชน และในแหล่งก่อสรา้ง จ านวน 11 ศนูย ์
มเีดก็จ านวน 25,377 คน และมอีาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ จ านวน 2,073 คน 
  การพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนกรงุเทพมหานครสูเ่กณฑม์าตรฐาน 7 ดา้น คอื 
 1. ดา้นการสง่เสรมิสุขภาพ โดยแยกรายละเอยีดของเกณฑม์าตรฐานไดด้งันี้    
     - เดก็ทุกคนไดร้บัการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการโดยชัง่น ้าหนกัวดัสว่นสงู ทุก 3 เดอืน 
     - เดก็ทุกคนแปรงฟันหลงัรบัประทานอาหารกลางวนัทุกวนั 
     - เดก็ไดร้บัการตรวจสุขภาพทัว่ไปจากแพทย ์ปีละ 1 ครัง้ 
     - เดก็ไดร้บัอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู ่ 
     - เดก็ไดร้บัการตรวจสุขภาพฟัน ทุก 6 เดอืน 
     - เดก็ไดร้บัการตรวจความสะอาดของร่างกายทุกวนั 
     - เดก็ไดร้บัอาหารวา่ง มคีุณคา่ทางโภชนาการและไมห่วานจดั  
  2. ดา้นการสง่เสรมิพฒันาการเดก็ โดยแยกรายละเอยีดของเกณฑม์าตรฐานไดด้งันี้   
     - เดก็ทุกคนไดร้บัการประเมนิพฒันาการตามเกณฑอ์ายุโดยผูด้แูลเดก็ 



     - เดก็ไดร้บัการพฒันาการตามวยั มขีองเล่นและหนงัสอืนิทานเหมาะสมกบัวยั และมกีจิกรรมการเล่า
นิทาน 
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     - เดก็ไดร้บัการฝึกใหช้ว่ยเหลอืตนเองไดต้ามวยั 
     - มมีุมการเรยีนรูส้ าหรบัผูป้กครอง 
     - ผูด้แูลเดก็ใหค้ าปรกึษาดา้นการดแูลเดก็แก่ผูป้กครองได ้  
 3. ดา้นอาหารสะอาดปลอดภยั โดยแยกรายละเอยีดของเกณฑม์าตรฐานไดด้งันี้    
     - สถานทีเ่ตรยีมหรอืปรงุอาหารสะอาดและถูกสขุลกัษณะ 
     - น ้าดืม่ น ้าใช ้สะอาดและเพยีงพอ 
     - อุปกรณ์/ภาชนะทีป่ระกอบอาหารและใสอ่าหารสะอาดปลอดภยั 
     - ผกัสด/ผลไม ้ตอ้งลา้งสะอาด เนื้อสตัวต์อ้งปรุงใหส้กุ มกีารปกปิดอาหารทีพ่รอ้มบรโิภค 
     - ผูป้ระกอบอาหารมสีขุภาพด ีแต่งกายสะอาด มสีขุอนามยัทีด่ ี
 4. ดา้นสถานทีส่ะอาดปลอดภยั โดยแยกรายละเอยีดของเกณฑม์าตรฐานไดด้งันี้  
     - บรเิวณสถานทีภ่ายใน/ภายนอกอาคาร สะอาดและปลอดภยั 
     - หอ้งน ้า/หอ้งสว้มสะอาด ถูกสขุลกัษณะ 
     - พืน้ทีใ่ชส้อยจดัเป็นสดัสว่น 
     - วสัดุอุปกรณ์เครือ่งใชส้ าหรบัเดก็ สะอาดและเพยีงพอ 
     - มกีารป้องกนัแมลงและพาหะน าโรค 
     - มกีารจดัการขยะทีด่ ี  
 5. ดา้นบุคลากร โดยแยกรายละเอยีดของเกณฑม์าตรฐานไดด้งันี้ 
     - บุคลากรมสีขุภาพด ี
     - บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรผูด้แูลเดก็หรอืหลกัสตูรอื่นๆ 
     - บุคลากรมอีตัราสว่นการดแูลอยา่งเหมาะสม 
     - บุคลากรมวีุฒกิารศกึษาทีเ่หมาะสม 
 6. ดา้นการเสรมิสรา้งประสบการณ์ชวีติ โดยแยกรายละเอยีดของเกณฑม์าตรฐานไดด้งันี้    
     - จดักจิกรรมการออกก าลงักาย 
     - จดักจิกรรมการสอนเกีย่วกบักริยิามารยาทใหก้บัเดก็ เชน่การไหว/้การขอบคุณ/การขอโทษ 
     - จดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิวฒันธรรม ประเพณี 
     - จดักจิกรรมการเล่านิทาน/การสาธติในเรือ่งของการอบรม/ประหยดั/ซื่อสตัย ์
     - จดักจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 
 7. ดา้นการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแยกรายละเอยีดของเกณฑ์
มาตรฐานไดด้งันี้    
     - ผูป้กครอง/ชุมชน มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการกจิกรรมต่าง ๆ ของศนูยฯ์ 
     - มกีจิกรรมการสรา้งความเขา้ใจระหวา่งอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็และผูป้กครอง 
     - การประสานความรว่มมอื/สนบัสนุนดา้นทรพัยากรจากบุคคลหรอืหน่วยงานต่าง ๆ 



 ขนาดของศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนกรงุเทพมหานคร แบ่งตามจ านวนเดก็ ดงันี้    
     - ขนาด S น้อยกวา่ 50 คน 
     - ขนาด M ตัง้แต่ 50 – 100 คน 
     - ขนาด L ตัง้แต่ 101 คน ขึน้ไป  
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 การประเมนิมาตรฐานศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนกรุงเทพมหานคร จ านวน 307 ศนูย ์ผา่นเกณฑ ์แยก
เป็น  
 - ระดบัดมีาก 123 ศนูย ์  
 - ระดบัด ี 142 ศนูย ์
 - ระดบัพืน้ฐาน   40 ศนูย ์  
 - ไม่ผ่านเกณฑ ์     2 ศนูย ์ 
 ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนกรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านขอ้ค าถามตามแบบประเมนิมาตรฐานฯ มากทีส่ดุ 
3 ล าดบั ดงันี้ 
 ดา้นที ่5 ดา้นบุคลากร  บุคลากรมวีุฒกิารศกึษาทีเ่หมาะสม  
 แบบประเมนิฯ ก าหนดใหบุ้คลากรมวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรดีา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็อยา่งน้อย 1 คน/
ศนูย ์ ซึง่ศนูยท์ีเ่ขา้รบัการประเมนิ จ านวน 307 ศนูย ์ไม่ผ่านเกณฑด์งักล่าว จ านวน  138  ศนูย ์
 ดา้นที ่4 ดา้นสถานทีส่ะอาดปลอดภยั  มกีารป้องกนัแมลงและพาหะน าโรค  
 แบบประเมนิฯ ก าหนดใหม้กีารตดิตัง้มุง้ลวด และก าจดัแมลงและพาหะน าโรค เชน่ การก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลาย ซึง่ศนูยท์ีเ่ขา้รบัการประเมนิ จ านวน 307 ศนูย ์ไมผ่า่นเกณฑด์งักล่าว จ านวน 53  ศูนย์ 
 ดา้นที ่7 ดา้นการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  การประสานความ
รว่มมอื/สนบัสนุนดา้นทรพัยากรจากบุคคลหรอืหน่วยงานต่าง ๆ   
 แบบประเมนิฯ ก าหนดใหศ้นูยฯ์ ไดร้บัการสนบัสนุนในเรือ่งงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น  
และมศีกัยภาพในการพฒันาศูนยด์ว้ยตนเอง ซึง่ศนูยท์ีเ่ขา้รบัการประเมนิ จ านวน 307 ศนูย ์ไมผ่า่นเกณฑ์
ดงักล่าว จ านวน 29 ศนูย ์
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. อาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ มวีุฒกิารศกึษาทีห่ลากหลายไม่ไดจ้บดา้นเดก็ปฐมวยัโดยตรง จงึมขีอ้จ ากดัที่
จะพฒันาศูนยฯ์ เขา้สูเ่กณฑม์าตรฐานในระดบัชาต ิ
 2. มขีอ้จ ากดัในการปรบัปรุงศนูยฯ์ ดา้นกายภาพ เนื่องจากไม่ไดเ้ป็นทีด่นิของกรุงเทพมหานครและ
เอกชน 
ทีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิไม่ยนิยอมใหใ้ชส้อยทรพัยส์นิทุกศนูยฯ์  
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 



 1. ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนบางแห่งทีท่ีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องกรุงเทพมหานคร และสภาพดา้น
กายภาพ 
ไม่เหมาะสม กรุงเทพมหานครควรจดัสรรงบประมาณเพือ่ไปปรบัปรุงใหไ้ดม้าตรฐานเพือ่สุขอนามยัทีด่ขีองเดก็ 
 2. เนื่องจากมอีาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ทีไ่ม่ไดจ้บการศกึษาสาขาปฐมวยัปฏบิตังิานอยูท่ีศ่นูยฯ์ จ านวนมาก
กรุงเทพมหานครควรมกีารจดัหลกัสตูรเพิม่พนูความรูใ้หก้บัอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ทัง้ดา้นวชิาการ การศกึษาดู
งาน  
และมกีารประเมนิผลความรูค้วามสามารถ 
 
3. รบัทราบผลการด าเนินงานศนูยบ์ริการผูส้งูอายดิุนแดง 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ไดล้งพืน้ทีแ่ละประชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคม  
เพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง สรุป
สาระส าคญั 
ไดด้งันี้ 
 ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง เปิดด าเนนิการอยา่งเป็นทางการ ในวนัที ่๒๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ มชีือ่
เรยีกเดมิวา่ “ศนูยบ์รกิารทางสงัคมผูส้งูอายดุนิแดง” สงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คง 
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ของมนุษย ์หลงัจากนัน้วนัที ่๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มกีารถ่ายโอนมาสงักดักองสงัคมสงเคราะห ์ส านกัสวสัดกิาร
สงัคม กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เมือ่เดอืนมถิุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ กรุงเทพมหานครไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการบรหิารใหม่และเปลีย่น
ชือ่เป็น “ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง” สงักดั ส านกังานการสงเคราะหแ์ละสวสัดภิาพสงัคม ส านกัพฒันาสงัคม 
กรุงเทพมหานคร  
 วตัถุประสงคข์องศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง  
 - เพือ่เป็นการขยายบรกิารดา้นการสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ 
 - เพือ่เป็นการใหบ้รกิารดา้นสวสัดกิารแก่ผูส้งูอายใุนดา้นต่าง ๆ  
 - เพือ่เป็นศนูยก์ลางจดักจิกรรมต่าง ๆ 
 - เพือ่เป็นศนูยก์ลางประสานงาน 
 - เพือ่ใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ผูส้งูอายทุีป่ระสบปัญหาความเดอืดรอ้นเฉพาะหน้า  
 โครงสรา้งอตัราก าลงัของศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง  
 ขา้ราชการ 
 1. หวัหน้าศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 1 อตัรา (นกัสงัคมสงเคราะหช์ านาญการพเิศษ) 
 2. นกัสงัคมสงเคราะหช์ านาญการ 1 อตัรา 
 3. นกักายภาพบ าบดัปฏบิตักิาร 1 อตัรา 
 4. เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 2 อตัรา 



 5. เจา้พนกังานการเงนิและบญัชชี านาญงาน 1 อตัรา 
 ลกูจา้งประจ า 
 1. พนกังานสถานที ่บ.2  1 อตัรา 
 2. พีเ่ลีย้ง ส.2   2 อตัรา 
 ลกูจา้งชัว่คราว 
 1. พนกังานขบัรถยนต ์ส.1  2 อตัรา 
 อาสาสมคัรปฏบิตังิาน 
 1. อาสาสมคัรชว่ยงานสงัคมสงเคราะห ์(วุฒปิรญิญาตร)ี 5 อตัรา 
 2. อาสาสมคัรชว่ยงานสงัคมสงเคราะห ์(ผูไ้ม่มวีุฒกิารศกึษาหรอืมวีุฒปิระถมศกึษา) 2 อตัรา 
 รปูแบบการใหบ้รกิาร  
 1. การใหบ้รกิารแกผู่ส้งูอายทุัว่ไป เป็นการใหบ้รกิารทางสงัคมแก่ผูส้งูอายใุนลกัษณะสโมสรผูส้งูอาย ุ 
(Day center) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหศ้นูยฯ์ เป็นสถานทีใ่นการพบปะพดูคุยแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และ
จดักจิกรรมต่าง ๆ รว่มกนั เชน่ การบรกิารกายภาพบ าบดั ธาราบ าบดั การสงัคมสงเคราะห ์การบรกิารทางสงัคม 
การออกก าลงักาย กฬีาและนนัทนาการ การบรกิารสง่เสรมิความรู ้กจิกรรมทางศาสนาและประเพณี ฯลฯ เพือ่
สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายมุสีขุภาพและสขุภาพจติทีด่ ีโดยศนูยฯ์ ก าหนดจดักจิกรรมในวนั เวลาราชการ ใหบ้รกิารแบบไป – 
กลบั ซึง่มผีูส้งูอายทุีต่อ้งการเขา้รว่มกจิกรรมตอ้งสมคัรสมาชกิของศนูยฯ์ โดยไม่เสยีคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ ปัจจุบนั
มสีมาชกิทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นสมาชกิศนูยฯ์ อาย ุ60 ปีขึน้ไป จ านวน 1,565 คน และมาใชบ้รกิารวนัละประมาณ 200 
คน 
 2. การใหบ้รกิารผูส้งูอายภุายในบา้นพกัฉุกเฉนิ เป็นบรกิารเลีย้งดผููส้งูอายชุาย – หญงิ อาย ุ60 ปีขึน้ไป  
ในบา้นพกัฉุกเฉิน เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืใหก้ารสงเคราะหผ์ูส้งูอายทุีป่ระสบปัญหาความเดอืดรอ้นเฉพาะหน้า 
ไม่มทีีพ่กัอาศยั ขาดคนเลีย้งด ูพลดัหลง หรอืถูกน าสง่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ เชน่ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
หน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชน ฯลฯ เพือ่ตดิตามหาญาตหิรอืสง่ต่อในสถานสงเคราะหค์นชรากรณีไม่มญีาต ิโดย
ผูส้งูอายจุะไดร้บับรกิารดา้นปัจจยัสี ่ 
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สขุภาพอนามยั กายภาพบ าบดั รวมทัง้สามารถเขา้รว่มกจิกรรมกบักลุ่มผูส้งูอายทุัว่ไปทีม่าใชบ้รกิาร โดยไมเ่สยี
คา่ใชจ้่ายแต่อยา่งใด พกัอาศยัชัว่คราวไดค้รัง้ละ 15 วนั สามารถรบัผูส้งูอายไุดจ้ านวน 30 คน และอยูภ่ายใต้
ระเบยีบการเขา้พกัอาศยัของศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง ปัจจุบนัมผีูส้งูอายุเขา้พกัอาศยั จ านวน 6 คน ชาย 3 คน 
และหญงิ 3 คน 
 แนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ 
 1. การพฒันาดา้นกาย โดยการจดักจิกรรมเกีย่วกบัการออกก าลงักาย การจดักลุ่มออกก าลงักายในน ้า 
กฬีา  
เปตอง รวมทัง้การบรกิารดา้นกายภาพบ าบดั ซึง่เป็นการป้องกนั บ าบดั ฟ้ืนฟู และพฒันาสขุภาพกายของผูส้งูอายุ 
เพือ่ใหม้สีขุภาพรา่งกายแขง็แรง สามารถด ารงชวีติไดโ้ดยไม่เป็นภาระกบัครอบครวั ในปี 2560 ศนูยฯ์ จะเน้นการ
พฒันารา่งกายในสว่นของธาราบ าบดั ซึง่เป็นบรกิารใหมท่ีเ่ปิดใหบ้รกิาร ตัง้แต่วนัที ่4 มกราคม 2559 



 2. การพฒันาดา้นจติใจ โดยการจดักจิกรรมนนัทนาการตามกลุ่มความสนใจของผูส้งูอาย ุโดยจดัหา
วทิยากรและท าแผนการจดักจิกรรม เชน่ ดนตรสีากล ดนตรไีทย ร าไทย ลลีาศ เป็นตน้ เพือ่ใหผู้ส้งูอายไุดร้บัความ
สนุกสนาน ผอ่นคลายความเครยีด พรอ้มทัง้ไดแ้สดงศกัยภาพของตนเอง และเป็นการเสรมิคุณคา่ของผูส้งูอาย ุอนั
จะสง่ผลต่อสขุภาพ 
จติใจใหด้ขีึน้ เน้นลดภาวะซมึเศรา้ 
 3. การพฒันาดา้นสงัคม โดยการจดักจิกรรมกลุ่มต่าง ๆ เพือ่ใหผู้ส้งูอายไุดม้สีว่นรว่ม เชน่ กจิกรรมพบกนั
เดอืนละหนกบัคนธรรมมะ กจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา กจิกรรมจติอาสาขบัรอ้งและบรรเลงเพลงไทยที่
โรงพยาบาล กจิกรรม 
อาชวีบ าบดั และการสง่เสรมิการใหค้วามรูต้่าง ๆ ทีศ่นูยฯ์ ด าเนินการเองหรอืหน่วยงานอื่นจดัขึน้ เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ
ไดพ้บปะพดูคยุ แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ รว่มกนั 
 ศนูยฯ์ ยงัมกีารสง่เสรมิการจา้งงานผูส้งูอาย ุโดยเชญิมาเป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นดา้นต่าง ๆ แก่ผูส้งูอาย ุ
เชน่ รอ้งเพลง ลลีาศ ร าไทย ดนตรไีทย และจา้งแพทยท์ีเ่กษยีณแลว้มาตรวจสขุภาพและใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่
ผูส้งูอาย ุ 
โดยไดร้บัคา่ตอบแทนตามระเบยีบกรงุเทพมหานครฯ  
 นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมทีน่สิตินกัศกึษาและบุคคลสถาบนัต่าง ๆ เขา้ศกึษาดงูานและฝึกภาคปฏบิตัทิี่
ศนูยฯ์ เชน่ กจิกรรมนกัศกึษาฝึกงานจากนกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ นกัศกึษา
คณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก กจิกรรมตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานต่าง ๆ นกัศกึษาคณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ, นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การณุย ์มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช, คณะ
เจา้หน้าทีส่าธารณสขุจากประเทศเวยีดนาม และคณะศกึษาดงูานจากส านกัอนามยั 
 สถติงิบประมาณทีไ่ดร้บั (เงนิอุดหนุนรฐับาล) ๕ ปียอ้นหลงั  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดร้บัเงนิ ๖,๙๖๔,๕๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ไดร้บัเงนิ ๖,๙๖๔,๕๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ไดร้บัเงนิ ๖,๙๖๔,๕๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ไดร้บัเงนิ ๔,๓๒๓,๓๐๐.- บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ไดร้บัเงนิ ๔,๓๒๓,๓๐๐.- บาท  
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   1. ดา้นงบประมาณ ดว้ยมขีอ้จ ากดัดา้นงบประมาณทีถู่กตดัลดลง ท าใหก้ารด าเนินงานของศนูยฯ์ 
บางสว่นไมส่ามารถด าเนนิการได ้เชน่ กจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ กจิกรรมสขุสนัตว์นัปีใหม่ กจิกรรมทศัน
ศกึษาดา้นศลิปวฒันธรรม เป็นตน้ รวมทัง้การด าเนินงานดา้นการจดัซือ้วสัดคุรุภณัฑท์ีจ่ าเป็นต่าง ๆ ดว้ย  
 2. ดา้นบุคลากร บุคลากรสายวชิาชพี ไดแ้ก่ ต าแหน่งนกัสงัคมสงเคราะหแ์ละนกักายภาพบ าบดั มอียา่งละ  
1 อตัรา ท าใหไ้ม่เพยีงพอต่อการด าเนินงานเนื่องจากมจี านวนผูม้าใชบ้รกิารคอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะการให้บรกิาร 
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ดา้นกายภาพบ าบดัและธาราบ าบดั ซึง่ตอ้งใชว้ชิาชพีดา้นนกักายภาพบ าบดัปฏบิตังิานโดยตรง การบรกิารจงึตอ้ง
สลบัวนัใหบ้รกิารระหวา่งกายภาพบ าบดัและธาราบ าบดั 



 
4. รบัทราบผลการด าเนินงานสถานสงเคราะหบ์า้นผูส้งูอายุบางแค 2 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคม เพือ่ขอรบั
ทราบ 
ผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของสถานสงเคราะหบ์า้นผูส้งูอายบุางแค 2 ดงันี้ 
 บา้นผูส้งูอายบุางแค 2 ก่อตัง้เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2539 โดยไดร้บับรจิาคทีด่นิจ านวน 3 ไร ่3 งาน  
67 ตารางวา มาด าเนินการก่อตัง้สถานสงเคราะห ์การด าเนินงานในชว่งแรกอยูใ่นความรบัผดิชอบของ 
กรมประชาสงเคราะห ์กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ต่อมาไดป้รบัโครงสรา้งของ
ระบบราชการ โดยสงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ภายหลงั
ไดถ้่ายโอนภารกจิใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการเมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ยอาคารต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 1. อาคารทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูส้งูอาย ุเป็นอาคาร 3 ชัน้ ชัน้ล่างเป็นทีท่ าการส านกังาน หอ้งอาหาร  
หอ้งอเนกประสงค ์และหอ้งกจิกรรมส าหรบัผูส้งูอาย ุชัน้บนเป็นทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูสู้งอาย ุ
 2. อาคารพยาบาล สรา้งโดยหอการคา้ญีปุ่่ น และสง่มอบใหก้รุงเทพมหานครเมือ่ปี พ.ศ. 2548 พืน้ทีช่ ัน้บน
เป็นหอ้งกายภาพบ าบดั ชัน้ล่างเป็นทีร่องรบัผูส้งูอาย ุขณะนี้มจี านวน 36 เตยีง และหอ้งพกัเจา้หน้าทีด่แูลผูป่้วย 
ซึง่มลีฟิตโ์ดยสารเพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูส้งูอาย ุ
 3. อาคารศาลาธรรม เพือ่เป็นทีป่ฏบิตัธิรรม (ท าวตัรเชา้/เยน็) และกจิกรรมทางศาสนาในวนัส าคญัต่าง ๆ  
 4. อาคารหกเหลีย่ม เพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจบรเิวณสวนหยอ่ม จ านวน 3 หลงั 
 ลกัษณะการด าเนินงาน 
 1. การจดัสวสัดกิารและการสงเคราะหแ์กผู่ส้งูอายใุนสถานสงเคราะห ์ 
     - บรกิารดา้นปัจจยัสี ่  
     - บรกิารดา้นการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาล จดัใหม้แีพทยแ์ละพยาบาลใหก้ารดแูลรกัษาผูส้งูอายอุยา่ง
ต่อเนื่อง การน าผูป่้วยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ดา้นเวชศาสตรฟ้ื์นฟู การดแูลเฝ้าไข ้การเกบ็และสง่ตรวจทาง
หอ้งทดลอง      
     - บรกิารดา้นกายภาพบ าบดั และสง่เสรมิการออกก าลงักาย      
     - บรกิารดา้นอาชวีบ าบดั สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายใุชเ้วลาวา่งในการประดษิฐข์องช ารว่ย และงานฝีมอืต่าง ๆ 
และยงัเป็นรายไดเ้สรมิอกีทางหนึ่ง  
     - บรกิารดา้นสงัคมสงเคราะห ์ใหค้ าปรกึษาแนะน าหรอืแกไ้ขปัญหา ปรบัพฤตกิรรม ปรบัสภาพจติใจ
ของผูส้งูอายใุหม้คีวามสขุ      
     - บรกิารดา้นนนัทนาการ       
     - บรกิารดา้นศาสนกจิและกจิกรรมตามประเพณี ไดแ้ก ่การสวดมนตท์ าวตัรเชา้-เยน็ นัง่สมาธ ิการจดั
กจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา กจิกรรมตามประเพณ ี      
     - บรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร จดัใหม้หีอ้งสมุด ตลอดจนการใหข้อ้มลูขา่วสารทางสือ่ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์หรอืการน าผูส้งูอายไุปทศันศกึษาในจงัหวดัใกลเ้คยีง แต่โครงการนี้ถูกตดังบประมาณ 
ปัจจุบนัจงึไม่ไดจ้ดักจิกรรม 



     - บรกิารดา้นฌาปนกจิแกผู่ส้งูอายทุีไ่มม่ญีาต ิหรอืมคีวามประสงคใ์หส้ถานสงเคราะหเ์ป็นผูจ้ดัการศพ
ใหเ้มือ่ถงึแก่กรรม การท าบุญอุทศิสว่นกศุลเมือ่ครบ 7 วนั และจดัพธิลีอยองัคารตามเวลาทีเ่หมาะสม การบรกิาร
ดา้นฌาปนกจิจะประสบปัญหาดา้นงบประมาณ บางครัง้ตอ้งขอรบับรจิาคโลงศพฟร ี
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 2. การจดัสวสัดกิารและการสงเคราะหแ์กผู่ส้งูอายนุอกสถานสงเคราะห ์เป็นการจดัสวสัดกิารเชงิรุก โดย
การ 
ออกหน่วยสงเคราะหเ์คลื่อนทีใ่นชุมชนใกลเ้คยีง ใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูส้งูอายนุอกสถานสงเคราะหท์ีป่ระสบความ
ทุกขย์ากเดอืดรอ้นในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขา้วสารอาหารแหง้ ยาและเวชภณัฑท์ีจ่ าเป็นเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น
เฉพาะหน้า ตลอดจนใหค้ าแนะน าปรกึษาดา้นสขุภาพอนามยั เพือ่ใหผู้ส้งูอายสุามารถอยูก่บัครอบครวัในชุมชนได้
โดยไมต่อ้งเขา้ 
สถานสงเคราะห ์
 คุณสมบตัขิองผูส้งูอายทุีจ่ะเขา้พกัทีบ่า้นผูส้งูอายบุางแค 2 
 บา้นผูส้งูอายบุางแค 2 จะรบัผูส้งูอายเุพศหญงิทีม่ภีูมลิ าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 140 ราย  
โดยจะตอ้งเป็นบุคคลสญัชาตไิทย อาย ุ60 ปีขึน้ไป มคีวามสมคัรใจ ไมเ่ป็นผูพ้กิาร ทพุพลภาพ หรอืสตฟัิน่เฟือน 
ไมส่มประกอบ ไม่อยูใ่นระหวา่งตอ้งหาวา่กระท าผดิอาญา หรอือยูใ่นระหวา่งสอบสวนของพนกังานเจา้หน้าทีห่รอื
ด าเนินคดอีาญาอยู ่ไม่เป็นโรคเรือ้รงัหรอืโรคตดิต่ออนัตราย และเป็นผูป้ระสบปัญหาเดอืนรอ้นทีม่ฐีานะยากจน ไม่
มทีีอ่ยูอ่าศยั ไม่มผีูด้แูลใหค้วามชว่ยเหลอื 
 อตัราก าลงั บา้นผูส้งูอายบุางแค 2 มเีจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานจ านวนทัง้สิน้ 44 อตัรา ดงันี้ 
 1. ขา้ราชการ จ านวน 8 อตัรา (จากที ่ก.ก. ก าหนดไว ้9 อตัรา) 
     - ผูป้กครองสถานสงเคราะห ์ 1 อตัรา 
     - นกัสงัคมสงเคราะห ์  2 อตัรา 
     - นกัจติวทิยา   1 อตัรา      
     - นกักายภาพบ าบดั  1 อตัรา  
     - นกัจดัการงานทัว่ไป   1 อตัรา    
     - เจา้พนกังานธุรการ   1 อตัรา  
     - เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี 1 อตัรา      
     - พยาบาลวชิาชพี (ขาดแคลน) 1 อตัรา (ปัจจบุนัด าเนินการโดยจา้งพยาบาลมาดแูลชว่งเยน็ 3 วนั/
สปัดาห ์โดยการสนบัสนุนจากมลูนธิผิูส้งูอายบุา้นบางแค 2) 
 2. ลกูจา้ง จ านวน 23 อตัรา 
     - พีเ่ลีย้ง (ลกูจา้งประจ า 6 อตัรา, ลกูจา้งชัว่คราว 8 อตัรา)  
     - พนกังานทัว่ไป (ลกูจา้งประจ า 2 อตัรา, ลกูจา้งชัว่คราว 3 อตัรา)    
     - พนกังานขบัรถยนต ์(ลกูจา้งประจ า 3 อตัรา, ลกูจา้งชัว่คราว 1 อตัรา) 
 3. อาสาสมคัร จ านวน 13 อตัรา  
     - มวีุฒกิารศกึษา (ปรญิญาตร ี3 อตัรา, ปวช. 2 อตัรา) 
     - อาสาสมคัรปฏบิตังิานแม่บา้น (8 อตัรา จา้งเป็นรายวนั)       



 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 1. ปัญหาดา้นบุคลากร ขาดแคลนพยาบาลวชิาชพีเพือ่ใหก้ารรกัษาพยาบาลผูส้งูอายทุีเ่จบ็ป่วย ซึง่ขณะนี้
มคีวามจ าเป็นมาก เนื่องจากผูส้งูอายทุีม่อีายมุากขึน้และมคีวามถดถอยทางดา้นรา่งกายอยา่งต่อเนื่อง จ าเป็นตอ้ง
มพียาบาลใหก้ารดแูลผูป่้วย รวมทัง้เป็นทีป่รกึษาแกเ่จา้หน้าทีด่แูลผูส้งูอายอุยา่งน้อย 2 คน ปัจจบุนับา้นผูส้งูอายุ 
บา้นบางแค 2 สามารถอปุการะเลีย้งดผููส้งูอายจุ านวน 140 ราย ขณะนี้มผีูร้บับรกิารจ านวน 137 ราย และอยู่
ระหวา่งการพจิารณารบัเขา้สถานสงเคราะหอ์กีกวา่ 10 ราย ในจ านวนนี้มผีูป่้วยจากโรคประจ าตวัไดแ้ก่ เบาหวาน  
ความดนัโลหติสงู ไขมนั อลัไซเมอร ์จติเวช กวา่ 50 ราย มผีูป่้วยนอนเตยีง จ านวน 36 ราย (มภีาวะตดิเตยีง 5 
ราย)  
ซึง่ตอ้งอยูใ่นความดแูลของพีเ่ลีย้งตลอดเวลา 
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 2. ปัญหาดา้นอาคารสถานที ่ขณะนี้มภีาวะผูป่้วยเพิม่ขึน้ อาคารพยาบาลไมเ่พยีงพอต่อการรองรบัผูป่้วย
ดงักล่าว จ าเป็นตอ้งขยายสถานทีเ่พือ่รองรบัผูป่้วยเพิม่ขึน้ 
 3. ปัญหาดา้นงบประมาณ การถูกตดังบประมาณท าใหไ้ม่สามารถจดัซือ้ครุภณัฑท์ีจ่ าเป็นบางอยา่ง ไดแ้ก่ 
ครุภณัฑท์างการแพทย ์เครือ่งมอืกายภาพบ าบดั ซึง่มรีาคาแพงและตอ้งรบัการดแูลอยา่งต่อเนื่องในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางดา้นรา่งกายแก่ผูส้งูอายุ ครุภณัฑส์ านกังาน รถตู ้มกีารเสือ่มสภาพ หรอืแมก้ระทัง่ผา้ออ้มน ้ายาฆา่
เชือ้ จงึตอ้งขอรบับรจิาคจากภาคเอกชน คา่อาหารท าการนอกเวลาราชการของเจา้หน้าที ่งบประมาณในการจดั
กจิกรรมทศันศกึษาของผูส้งูอายุ บา้นผูส้งูอายบุางแค 2  
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 - ใหป้ระสานส านกัการโยธาออกแบบเพือ่การพฒันาปรบัปรงุหอ้งน ้าผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะหบ์า้นบาง
แค 2 ใหเ้หมาะสมกบัรปูแบบมาตรฐานของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 
5. รบัทราบผลการด าเนินงานด้านผูพิ้การและปัญหาอปุสรรค 
   คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคม เพือ่ขอรบั
ทราบ 
ผลการด าเนินงานดา้นผูพ้กิารและปัญหาอุปสรรค สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 การด าเนินงานดา้นผูพ้กิารเป็นการด าเนนิงานตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคน
พกิาร  
พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 ดงันี้ 
  1. ภารกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักรงุเทพมหานครในการด าเนนิงานและขบัเคลือ่นงานดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ 
คนพกิาร ดงันี้ 
     1.1 การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจ ากรุงเทพมหานคร โดย
ม ี
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานและมผีูอ้ านวยการส านกัพฒันาสงัคมเป็นเลขานุการ โดย
คณะอนุกรรมการฯ      มจี านวนทัง้สิน้ 26 ราย มอี านาจหน้าทีด่งันี้ 



      - ก าหนดแผน ยทุธศาสตร ์โครงการหรอืระบบงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติ 
คนพกิารในกรงุเทพมหานครใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาตโิดยบรูณาการใหเ้ขา้กบั 
แผนบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 
  - ประสานการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัคนพกิารกบัทุกส านกัและส านกังานเขตตลอดจนทุกภาคสว่น 
โดยสนบัสนุนหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัคนพกิาร ประสานทรพัยากรเพือ่การสนบัสนุนกจิกรรมเกีย่วกบั
การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารในกรุงเทพมหานคร 
  - พจิารณากลัน่กรองและใหค้วามเหน็การขอรบัการสนบัสนุนโครงการหรอืค าขอกูย้มืเงนิของคน
พกิาร ขององคก์รดา้นคนพกิาร เพือ่น าเสนอคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพจิารณาอนุมตั ิ
  - เสนอแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารใน
กรุงเทพมหานครเพือ่ใหก้รุงเทพมหานครหรอืคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน หรอืคณะกรรมการสง่เสรมิและ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาตแิลว้แต่กรณี พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัวิงเงนิ รายการคา่ใชจ้่าย
และการจ่ายเงนิ 
  - สง่เสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงานและความเขม้แขง็ขององคก์รดา้นคนพกิารใน
กรุงเทพมหานคร 
  - แต่งตัง้คณะท างานเพือ่คุม้ครองสทิธคินพกิารในดา้นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  - ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาตมิอบหมาย 
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     1.2 การแต่งตัง้คณะท างานพจิารณากลัน่กรองโครงการทีข่อรบัการสนบัสนุนจากกองทุนสง่เสรมิและ 
พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารกรุงเทพมหานคร โดยมผีูอ้ านวยการส านกัพฒันาสงัคมเป็นประธาน และนกัสงัคม
สงเคราะหช์ านาญการพเิศษ เป็นเลขานุการ คณะท างานพจิารณากลัน่กรองโครงการมจี านวนทัง้สิน้ 21 ราย มี
อ านาจหน้าทีด่งันี้ 
  - พจิารณากลัน่กรองและใหค้วามเหน็ในการขอรบัการสนบัสนุนโครงการคนพกิารหรอืองคก์ร 
ดา้นคนพกิารเพือ่น าเสนอคณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารประจ ากรุงเทพมหานคร
พจิารณา ก่อนทีจ่ะน าเสนอคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพจิารณาอนุมตั ิ
  - ประสาน รวบรวม และขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนงานหรอืโครงการจากองคก์รทีข่อรบัการ
สนบัสนุนจากกองทุนสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารกรุงเทพมหานคร 
  - ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีค่ณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารประจ า
กรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 การด าเนินงานของคณะท างานฯ และคณะอนุกรรมการฯ ในการพจิารณาโครงการ ทีข่อรบัการสนบัสนุน
จากกองทุนสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารโดยการด าเนนิงานดา้นกองทนุสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิารกรุงเทพมหานคร มดีงันี้  
 1. วตัถุประสงค ์ 



     กองทนุสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 (มาตรา 23) เพือ่เป็นทุนส าหรบัการใชจ้า่ยเกีย่วกบัการคุม้ครองและพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิาร การสง่เสรมิและการด าเนนิงานดา้นการสงเคราะหช์ว่ยเหลอืคนพกิาร การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพกิาร การศกึษา 
และการประกอบอาชพีของคนพกิาร รวมทัง้การสง่เสรมิและสนบัสนุนการด าเนนิงานขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน
พกิาร โดยจดัสรรใหอ้ยา่งเป็นธรรมและทัว่ถงึ 
 2. หลกัเกณฑก์ารใหค้วามชว่ยเหลอื 
     ใหก้ารสนบัสนุนโครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร เป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการ
สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิวา่ดว้ยการพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิเพือ่การสง่เสรมิและ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร และการจดัท ารายงานสถานะการเงนิและการบรหิารกองทุนสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2552  โดยโครงการตอ้งด าเนินการดงันี้ 
     - สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร นโยบายรฐับาลหรอืนโยบายของคณะกรรมการ
สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิ
     - มวีตัถุประสงคแ์ละกระบวนการในการด าเนินงานชดัเจนและมผีลต่อการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชวีติ 
คนพกิาร 
     - สรา้งการมสีว่นรว่มของบคุคล หรอืหน่วยงาน หรอืประชาชน เกีย่วกบัการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิาร 
     - มคีนพกิารหรอืมผีูด้แูลคนพกิารหรอืมหีน่วยงานภาครฐัทีม่ภีารกจิดา้นคนพกิารเขา้รว่มบรหิารจดัการ
หรอืใหค้ าปรกึษาในการด าเนินงาน 
 3. ขัน้ตอนการด าเนินการ 
     - เปิดรบัโครงการทีข่อรบัการสนบัสนุนจากกองทนุสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารจากองคก์รคน
พกิาร 
     - คณะท างานพจิารณากลัน่กรองโครงการทีข่อรบัการสนบัสนุนจากกองทนุสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิารกรุงเทพมหานคร โดยมผีูอ้ านวยการส านกัพฒันาสงัคม เป็นประธานคณะท างาน ด าเนินการ
พจิารณาโครงการตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
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     - คณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจ ากรุงเทพมหานครโดยมผีูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานครหรอืรองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นประธานคณะอนุกรรมการพจิารณา
กลัน่กรองและในความเหน็ชอบการขอรบัการสนบัสนุนโครงการทีผ่า่นการพจิารณาของคณะท างานด าเนินการ
พจิารณา โดยสรุปมตทิีป่ระชุมดงักล่าวเพือ่น าเสนอคณะอนุกรรมการบรหิารกองทนุสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิารพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
 4. กรอบวงเงนิสนบัสนุนโครงการตามแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจ าจงัหวดั 
     - ปีงบประมาณ 2558 ไดร้บังบประมาณ  4,943,400 บาท ใหก้ารสนบัสนุน จ านวน 7 องคก์ร   
11 โครงการ เป็นเงนิ 2,105,520 บาท 



    - ปีงบประมาณ  2559 ไดร้บังบประมาณ  2,397,573 บาท ใหก้ารสนบัสนุน จ านวน 6 องคก์ร  
6 โครงการ เป็นเงนิ  2,456,380 บาท    
    - ปีงบประมาณ  2560 ไดร้บังบประมาณ  4,000,000 บาท ใหก้ารสนบัสนุน จ านวน 8 องคก์ร  
10 โครงการ เป็นเงนิ  2,727,360 บาท   
 2. การด าเนนิงานดา้นเบีย้ความพกิาร 
     การด าเนนิงานดา้นเบีย้ความพกิาร อาศยัระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคน
พกิารแห่งชาตวิา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 
และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2559  โดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดเ้หน็ชอบในหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการ
ด าเนินการเพือ่ขอรบัเบีย้ความพกิาร และอนุมตัแินวทางการด าเนินการเบกิจ่ายเงนิเบีย้ความพกิาร ดงันี้ 
     1. คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิเบีย้ความพกิาร 
          - มสีญัชาตไิทย 
          - มบีตัรประจ าตวัคนพกิารทีย่งัไม่หมดอายุ 
          - มภีูมลิ าเนาในเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบยีนบา้น 
          - ไม่เป็นบุคคลอยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัตามบญัชรีายชือ่ทีป่ลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์เนื่องจากไดร้บัสวสัดกิารอยูแ่ลว้ 
          - กรณคีนพกิารซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดเป็นผูซ้ึง่ตอ้งขงัหรอืจ าคุก
อยูใ่นเรอืนจ าทณัฑสถาน หรอืสถานทีคุ่มขงัของกรมราชทณัฑห์รอืเป็นผูซ้ึง่ถูกควบคุมอยูใ่นสถานพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน หรอืศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนทีไ่ด้
ลงทะเบยีนและยืน่ค า 
ขอรบัเบีย้ความพกิารต่อผูบ้ญัชาการเรอืนจ า ผูอ้ านวยการทณัฑสถาน ผูอ้ านวยการสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยาวชน ผูอ้ านวยการศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน หรอืผูบ้รหิารทีเ่รยีกชือ่อยา่งอื่นแลว้แต่กรณี ซึง่
หน่วยงานไดม้หีนงัสอืแจง้กรุงเทพมหานครใหม้สีทิธริบัเบีย้ความพกิารตามภูมลิ าเนาของคนพกิารตามกฎหมาย 
     2. วธิกีารจ่ายเงนิเบีย้ความพกิาร โดยผูพ้กิารแจง้ความจ านงขอรบัเบีย้ความพกิารได ้4 กรณี 
  - รบัเงนิสดดว้ยตนเอง 
  - รบัเงนิสดโดยบุคคลทีเ่ป็นผูด้แูลคนพกิารตามทีร่ะบุในแบบแสดงความจ านงรบัเบีย้ความพกิาร 
  - โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ความพกิาร 
  - โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามบุคคลทีเ่ป็นผูด้แูลคนพกิารตามทีร่ะบุในแบบแสดงความ
จ านง 
รบัเงนิเบีย้ความพกิาร 
 

- 15 - 
 
 ผลการเบกิจ่ายเงนิเบีย้ความพกิาร 
 1. ปีงบประมาณ 2559 เบกิจ่ายใหก้บัคนพกิารจ านวน 57,182 ราย เป็นเงนิจ านวน 537,738,400 บาท 
 2. ปีงบประมาณ 2560 เบกิจ่ายใหก้บัคนพกิารจ านวน 72,807 ราย เป็นเงนิจ านวน 656,980,000 บาท 



 3. การจดัสวสัดกิารใหก้บัคนพกิาร 
     ใหก้ารสงเคราะหค์นพกิารดอ้ยโอกาสในดา้นต่าง ๆ ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายใน
การจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห ์พ.ศ. 2557 เชน่ ทุนการศกึษา ทนุประกอบอาชพี (ไม่เกนิ 5,000 บาทต่อ
ครอบครวั)  
คา่ครองชพีประจ าวนั (จา่ยกรณีคนพกิารทีย่งัไม่ไดร้บัสทิธเิบีย้ความพกิาร) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องในการ
รกัษาพยาบาล 
ครัง้ละ 1,000 บาท วสัดุซ่อมแซมบา้น  เป็นตน้ 
  ผลการใหค้วามชว่ยเหลอื 
 ปีงบประมาณ 2559 ใหก้ารชว่ยเหลอื จ านวน 141 ราย 
 ปีงบประมาณ 2560 ใหก้ารชว่ยเหลอื จ านวน 95 ราย 
 เหตุทีม่จี านวนลดลงเนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารในการลงทะเบยีน กล่าวคอืเดมิใหล้งทะเบยีนได้
ตัง้แต่วนัที ่1 - 30 พฤศจกิายนของทกุปี แลว้ไดร้บัเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถดัไป  แต่ปัจจบุนัผูพ้กิารมา
ลงทะเบยีนไดทุ้กวนัแลว้ไดร้บัเบีย้ความพกิารในเดอืนถดัไป 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ใหก้รุงเทพมหานครท าการส ารวจผูพ้กิารในชุมชนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นชุมชนตามระเบยีบ
กรุงเทพมหานครฯ และเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลอืใหท้ัว่ถงึ 
 2. ควรใหส้ทิธพิเิศษส าหรบัผูพ้กิารในการจอดรถในทีต่่าง ๆ  
 3. กรุงเทพมหานครควรด าเนินการใหม้เีบอรโ์ทรศพัทส์ายด่วนใหผู้พ้กิารแจง้ขอ้มลูขอรบัการชว่ยเหลอืได้
โดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 

ของศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

ติดตามผลการด าเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ลงพืน้ท่ีเพ่ือเย่ียมชมการด าเนินงานของศนูยบ์ริการผูส้งูอายดิุนแดง 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

ติดตามผลการด าเนินงานของสถานสงเคราะหบ์า้นผูส้งูอายบุางแค 2 
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