
 สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

ตัง้แต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2561 
 

  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร  สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนัพุธที ่5 ตุลาคม 
๒๕๕9 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 

  

  ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม 
2561 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัสามญั  สมยัทีส่ ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่10 ตุลาคม 2561 และ
ส มั ย วิ ส า มั ญ  
สมัยที่สอง (ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน ดงันี้ 

๑. พลตร ีสทุธชิยั วงษบ์ุบผา    ประธานกรรมการ       
๒. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ รองประธานกรรมการ   
3. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล กรรมการ 
4. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล กรรมการ  
5. นายฉตัรชยั พรหมเลศิ กรรมการ  
6. พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช่้วยเลขานุการ 

1. นางสาวปนติา สดุสาคร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
 
  

ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาว
สวุรรณา 

ยิม้ละมยั นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 

   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
   ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 



    คณะกรรมการได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณา ศึกษา ติดตามและให้ขอ้เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น 
โครงสร้าง การส่งเสริมอาชีพ การจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เด็ก สตรีและคนชรา การ
สงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีคนพกิาร ผูส้งูอายุ 
กองทุนต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนและพิพิธภัณฑ์ชุมชน  โดยได้ตัง้
คณะอนุกรรมการฯ จ านวน 2 คณะดงันี้ 
   1. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที่ 1 ซึ่งม ีนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง บงึกุ่ม คลองสามวา หนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั ประเวศ 
สะพานสงู และคนันายาว 
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   2. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที่ 2 ซึ่งม ีนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ 
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตหลกัสี ่
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. ลงพืน้ท่ีตรวจเย่ียมศนูยส์ร้างสขุทุกวยัเขตดอนเมอืง 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ได้ประชุมร่วมกบัส านักงานเขตดอนเมอืง และ
ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว รวมทัง้ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการด าเนินงานของศูนยส์รา้งสุขทุกวยัเขต
ด อ น เ มื อ ง  
ซึง่เป็นโครงการหนึ่งตามวาระการพฒันากรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครที่
ด าเนินการปรบัปรุงและเพิ่มศกัยภาพการให้บรกิารด้านนันทนาการของ “ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร”  
ใหค้รอบคลุมทุกวยั ทัง้วยัเดก็และเยาวชน ประชาชนทัว่ไปและผูส้งูอายุ “ศูนยส์รา้งสุขทุกวยักรุงเทพมหานคร” 
ปัจจุบนัอยู่ภายใตก้ารดูแลของส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว ไดเ้ปิดใหบ้รกิารน าร่องไปแลว้ 9 แห่ง  
ไดแ้ก่ เขตดนิแดง สะพานสูง บางกะปิ คลองสามวา ดอนเมอืง ลุมพนิี ทววีฒันา บางขุนเทยีน และบางแค (เรอืง
สอน)  
  กจิกรรมในศนูยส์รา้งสขุทุกวยัแต่ละแห่งออกแบบมาใหม้คีวามหลากหลายทัง้การตรวจคดักรองสุขภาพ  
ขบัรอ้งเพลง ฝึกอาชพี ศลิปะ คหกรรม ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ จนี) แอโรบกิในน ้า สอนร าไทย เทควนั
โด ลลีาศสามวยั สปาเทา้ หมากรุก รวมถงึมุมลายครามทีจ่ดัไวใ้หผู้สู้งอายุไดร้่วมพูดคุยกนั มกีจิกรรมสนุก ๆ 
ท าแทนการอยู่บา้นเหงา ๆ ชว่ยใหห้ายซมึเศรา้และอาการสมองเสือ่ม โดยการสมคัรเป็นสมาชกิ เดก็อาย ุ7 - 17 
ปี  ค่ า ส มั ค ร  
10 บาทต่อปี อายุ 18  - 24 ปี ค่าสมคัร 20 บาทต่อปี และอายุ 25 ปีขึน้ไป ค่าสมคัร 40 บาทต่อปี เมื่อสมคัรเป็น
สมาชกิแลว้สามารถใชบ้รกิารไดทุ้กอย่างภายในศนูยโ์ดยไมม่คีา่ใชจ้่าย 
 กจิกรรมทีไ่ดร้บัความสนใจ 3 อนัดบั ของแต่ละชว่งวยัไดแ้ก่ 
 - วยัเดก็ ใหค้วามสนใจ วา่ยน ้า สนทนาภาษาองักฤษ เทควนัโด 



 - เยาวชน ใหค้วามสนใจ แบดมนิตนั ฟิตเนส วา่ยน ้า 
 - ประชาชน ใหค้วามสนใจ โยคะเพือ่สุขภาพ แอโรบกิ วา่ยน ้า 
 - ผูส้งูอาย ุใหค้วามสนใจ เตน้บาสโลป แอโรบกิในน ้า ลลีาศ 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 จากการลงพืน้ทีข่องคณะกรรมการฯ มคีวามเหน็วา่ศนูยส์รา้งสขุทุกวยัเขตดอนเมอืงควรไดร้บัการปรบัปรุง
เพือ่ใหก้ารบรกิารประชาชนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดงันี้ 
 1. อตัราก าลงัขา้ราชการและเจา้หน้าทีไ่มเ่พยีงพอและไมส่อดคลอ้งกบัจ านวนผูม้าใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
 2. เครือ่งมอือุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เพยีงพอ เชน่ เครือ่งออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส 
 3. เครือ่งมอือุปกรณ์ทีม่อียูช่ ารุด บกพรอ่ง เชน่ เครือ่งออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส 
 4. สถานทีใ่นการจดักจิกรรมบางประเภท เชน่ หอ้งทีใ่ชส้อนลลีาศ เตน้ร า เมือ่มผีูม้าใชบ้รกิารจ านวนมาก
ท าใหอุ้ณหภูมใินหอ้งไม่เหมาะสม เนื่องจากส านกังบประมาณกรุงเทพมหานครพจิารณางบประมาณในการตดิตัง้
เครือ่งปรบัอากาศ 
ตามขนาดพืน้ทีก่ารใชส้อยแต่ไมไ่ดค้ านึงถงึจ านวนผูท้ีม่าใชส้อย 
 5. ควรน าเทคโนโลยตี่าง ๆ มาใช ้เชน่ จอขนาดใหญ่ส าหรบัสอนแอโรบกิในน ้า 
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 6. ควรจดัใหม้สีถานทีจ่ าหน่ายอาหารไวบ้รกิาร เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนผูม้ารบั
บรกิาร 
ทีศ่นูยฯ์ เนื่องจากทีต่ัง้ของศนูยฯ์ อยูห่่างไกลจากยา่นชุมชน ไม่มรีา้นจ าหน่ายอาหาร 
 หลงัจากการลงพืน้ทีค่ณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดเ้สนอญตัตติ่อสภา
กรุงเทพมหานครเพือ่ขอใหก้รุงเทพมหานครบรหิารจดัการศูนยส์รา้งสุขทุกวยัใหม้ปีระสทิธภิาพเกดิประโยชน์ใน
การใหบ้รกิารประชาชน  
ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัที ่4 
กรกฎาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 -  
 
 



 
 
 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ลงพืน้ท่ีเพ่ือตรวจเย่ียมการด าเนินงานของศนูยส์ร้างสขุทุกวยัเขตดอนเมือง 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ลงพืน้ท่ีเพ่ือตรวจเย่ียมการด าเนินงานของศนูยส์ร้างสขุทุกวยัเขตดอนเมือง 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ลงพืน้ท่ีเพ่ือตรวจเย่ียมการด าเนินงานของศนูยส์ร้างสขุทุกวยัเขตดอนเมือง 
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2. รบัทราบผลการด าเนินงานของกองทุนสวสัดิการชุมชนของส านักพฒันาสงัคม  
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ไดป้ระชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคมเพื่อรบัทราบผล
การด าเนินงานของกองทุนสวสัดกิารชุมชน สรุปไดด้งันี้ 
 การด าเนินงานกองทุนสวสัดกิารชุมชนของกรุงเทพมหานคร เริม่ด าเนินการตามนโยบายของรฐับาล โดย
รฐับาลก าหนดนโยบายตามโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารชุมชนรว่มกบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์าร
มหาชน) ก าหนดให้ “สวสัดกิารชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเน้นให้ภาคประชาชนเป็นผู้รเิริม่เป็นเจ้าของ และ
ด าเนินการด้วยตนเองจนมคีุณภาพระดบัหนึ่งก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และรฐับาลจงึสนับสนุนด้านการ
สมทบกองทุน เพื่อยกระดบัในการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงของชุมชนฐานราก ฟ้ืนฟูทุนทางสงัคม ความ
เขม้แขง็ชุมชนชนในการจดัการดแูล ช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนั เปิดโอกาสใหทุ้กพืน้ทีส่ามารถจดัตัง้และพฒันา
คุณภาพสวสัดกิารชุมชนอย่างทัว่ถงึ เป็นรากฐานของการสรา้งหลกัประกนัความมัน่คงของคนในชุมชนบนพืน้ฐาน
การใหอ้ย่างมคีุณค่าและการรบัอย่างมศีกัดิศ์ร ีการสมทบงบประมาณกองทุนสวสัดกิารชุมชนทีม่กีารจดัตัง้ขึน้ จะ
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในการขยายฐานสมาชกิใหค้รอบคลุมพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ และพฒันาสวสัดกิารชุมชนใหม้คีวาม
หลายหลายขึน้ ท าใหเ้กดิการเชื่อมโยงบูรณาการชุมชน ท้องถิน่ และภาครฐัในการจดัระบบสวสัดกิารชุมชน โดย
รฐับาลไดส้นับสนุนการพฒันาความเขม้แขง็ของกองทุนและสมทบงบประมาณ รวมถงึพฒันาสวสัดกิารชุมชนใหม้ี
ความหลากหลายขึน้ เกดิการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการของระบบสวสัดกิารของชุมชนท้องถิน่ และภาครฐั ขบวน
องคก์รชุมชนไดเ้สนอการจดัสวสัดกิารชุมชนต่อรฐับาลเมื่อวนัที ่15 มกราคม 2552 ซึง่รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัและ
พจิารณางบประมาณสนับสนุนในหลกัการสมทบงบประมาณจาก 3 ฝ่าย คอื ชุมชน องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
และรฐับาล ในอตัรา 1:1:1 (ชุมชน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รฐับาล) โดยรฐับาลได้จ่ายเงนิสมทบให้กบั
กองทุนสวสัดกิารชุมชนของกรุงเทพมหานครแลว้ และไดม้มีตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่29 มถิุนายน 2553 เหน็ชอบ
ในหลกัการแนวทางใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สมทบงบประมาณแก่กองทุนสวสัดกิารชุมชน 
 กรุงเทพมหานครได้มขีอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน พ.ศ. 
2557 และระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร การจ่ายเงนิสมทบ และอตัราการจ่ายเงนิสมทบ
กองทุนสวสัดกิารชุมชน พ.ศ. 2558 ดงันัน้กรุงเทพมหานครจงึจ าเป็นต้องจดัสรรงบประมาณ เพื่อจ่ายเงนิสมทบ
ใหก้บักองทุนสวสัดกิารชุมชนของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายก าหนด กรุงเทพมหานครจะต้องจ่ายเงนิสมทบ
กองทุนสวสัดกิารชุมชน 3 รอบปี ซึง่ในปีงบประมาณ2561 เป็นการจ่ายเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนครัง้ที ่2   
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่การสรา้งหลกัประกนัความมัน่คงของชุมชน สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการ ดแูล
ชว่ยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั และพฒันาคุณภาพกองทุนสวสัดกิารชุมชนตามนโยบายของรฐับาล 
 2. เพือ่สนบัสนุนใหเ้กดิการจดัตัง้กองทุนสวสัดกิารชุมชนขึน้มาดแูลช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
 3. เพือ่สนบัสนุนการพฒันาความเขม้แขง็และสมทบงบประมาณกองทุนสวสัดกิารชุมชนใหส้ามารถขยาย
ฐานสมาชกิใหเ้พิม่มากขึน้ 
 4. เพือ่ใหเ้กดิการบูรณาการการด าเนินการระหวา่งชุมชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และภาครฐั ในการ
จดั 
ระบบสวสัดกิารชุมชน  



 หลกัการส าคญัของสวสัดิการชุมชน  
   สวสัดกิารชุมชน คอื การสรา้งหลกัประกนัเพื่อความมัน่คงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถงึทุกอย่างที่จะ
ท าใหค้นในชุมชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ ทัง้ในรปูของสิง่ของ เงนิทุน น ้าใจ การชว่ยเหลอืเกือ้กูล เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
วถิชีวีติตัง้แต่ เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ซึง่หวัใจของการจดัสวสัดกิารชุมชน คอื การพึง่ตนเองและการชว่ยเหลอืเกือ้กูลกนั 
“ใหอ้ย่างมคีุณค่า รบัอย่างมศีกัดิศ์ร”ี การจดัสวสัดกิารชุมชนตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการเคารพและอยู่ร่วมกนัของคน
กบัคน และคนกบัธรรมชาต ิอย่างเหน็คุณคา่ อยูบ่นพืน้ฐานของศาสนา ภูมปัิญญาวฒันธรรมทอ้งถิน่ และการมสีว่น
รว่มในทุกระดบั ผลของ 
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การจดัสวสัดกิารชุมชน คอื การเกดิความสมัพนัธ์ที่ดขีองคนในชุมชน การช่วยเหลอืเกื้ อกูลกนั ความรูส้กึมัน่คง 
ภาคภมูใิจ อยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์ร ีและมคีวามสขุทัง้ทางกายและทางจติใจ 
 

 หลกัเกณฑก์ารสนับสนุนงบประมาณของรฐับาล 
 กองทุนสวสัดกิารชุมชนทีจ่ดัตัง้แลว้ คอื กองทุนสวสัดกิารชุมชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนด าเนินโครงการ 
 1. เป็นกองทุนทีม่กีารจดัตัง้และด าเนินการสวสัดกิารชุมชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๑ ปี 
 ๒. กลุ่มจะต้องเปิดกว้างในการรบัสมาชิก ครอบคลุมทุกเพศ วยั  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกระจาย
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่โดยจะตอ้งมสีมาชกิกระจายอยู่ในชุมชนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๕๐ ของจ านวนชุมชนในต าบลทีม่กีาร
จดัตัง้กองทุนนัน้ 
 ๓. กองทุนทีต่ ัง้แลว้ต้องมเีงนิสมทบสวสัดกิารของสมาชกิเป็นการเฉพาะไม่ใช่เงนิฝากของสมาชกิกลุ่มออม
ทรพัยป์กต ิ
 ๔. มรีะบบบรหิารจดัการกองทุนทีด่ ี
 ๕. กองทุนนัน้ตอ้งมสีวสัดกิารใหก้บัสมาชกิไม่น้อยกวา่ ๓ ดา้น 
 กองทุนสวสัดกิารชุมชนทีจ่ดัตัง้ใหม่ มหีลกัเกณฑด์งันี้ 
 มหีลกัเกณฑ ์๕ ประการ เชน่เดยีวกบักองทุนสวสัดกิารชุมชนทีจ่ดัตัง้แลว้ แต่มขีอ้เพิม่เตมิ ๒ ประการ คอื 
 ๑. เป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ใหม่ตามโครงการ และยงัไม่ไดร้บัเงนิสมทบกองทุน 
 ๒. มสีมาชกิเริม่ตน้ไม่น้อยกวา่ ๒๐๐ คน 
 

 การค านวณงบประมาณสมทบกองทุน 
 ๑. กองทุนสวสัดกิารชุมชนจดัตัง้แลว้ โครงการจะสมทบใหเ้ท่ากบัจ านวนเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารของ
สมาชกิในรอบ ๑ ปี (จดัตัง้ก่อนวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒) แต่ไม่เกนิ ๓๖๕ บาทต่อคน เช่น กลุ่มมสีมาชกิ ๑๐๐ 
คน มเีงนิสมทบต่อเนื่อง ๓๖,๕๐๐ บาท โครงการจะสมทบ ๓๖,๕๐๐ บาท 
 ๒. กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จดัตัง้ใหม่ (จัดตัง้หลังวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) โครงการจะสมทบ
สวสัดกิารเท่ากบัจ านวนเงนิสมทบสวสัดกิารของสมาชกิรวมกนั แต่ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อกองทุน  เช่น กลุ่มมี
เงนิสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โครงการจะสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มมเีงนิสมทบ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  โครงการจะสมทบ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และกลุ่มมเีงนิสมทบ ๘๐,๐๐๐ บาท โครงการจะสมทบ ๘๐,๐๐๐ บาท 
 ในการด าเนินการตามโครงการดงักล่าวสามารถสรุปขัน้ตอนการด าเนินงานออกเป็น 4 ขัน้ตอน 



 ๑. กองทุนสวสัดกิารชุมชนจดัท าแบบค าและเอกสารประกอบการขอรบัเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน 
สง่ใหส้ านกังานเขตตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์แลว้เสนอใหผู้อ้ านวยการเขตพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ 
        2. คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนสวสัดกิารชุมชนระดบักลุ่มเขต พจิารณาคุณสมบตักิองทุนสวสัดกิารชุมชน
ในกลุ่มเขตที่เสนอขอรับเงินสมทบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน
กรุงเทพมหานคร  
 3. ส านักพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานคร เสนอวาระเขา้สู่ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขบัเคลื่อน
สวสัดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์ และกลัน่กรองโครงการและ
งบประมาณ เมื่อเห็นชอบแล้วจงึเสนอไปยงัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่ออนุมตัิโครงการ
พรอ้มแจง้ผลไปยงัคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารชุมชน พรอ้มโอนเงนิไปทีบ่ญัชขีองกองทุนสวสัดกิารชุมชน   
 4. ส านักพฒันาสงัคม จดัท าแบบติดตามผลการด าเนินงานกองทุนสวสัดกิารชุมชนซึ่งให้ส านักงานเขต 
รายงานผลทุก 3 เดอืน และมคีณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนสวสัดกิารชุมชนระดบักลุ่มเขต เพื่อท าหน้าทีต่ดิตามและ
ประเมินผลกองทุนสวสัดิการชุมชนและรายงานผลให้คณะกรรมการสนับสนุนการขบัเคลื่อนสวสัดิการชุมชน
กรุงเทพมหานครทราบ  
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  แนวทางการขอรบัเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนของกรงุเทพมหานคร 
 ส าหรบัส านกังานเขตทีจ่ดัตัง้กองทุนสวสัดกิารชุมชนแลว้ มดีงันี้ 
 คุณสมบตักิองทุนสวสัดกิารชุมชนทีม่สีทิธขิอรบัเงนิสมทบ 
   1. เป็นกองทุนสวสัดกิารชมุชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ โดยสมาชกิของชุมชนตามระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ย
ชุมชนและกรรมการชุมชน ซึง่ไดด้ าเนินการจดัสวสัดกิารชุมชนมาแลว้ไมต่ ่ากว่า 1 ปี 
 2. ไดร้บัเงนิสมทบจากรฐับาลแลว้ 
 3. กองทุนสวสัดกิารชุมชนมสีทิธขิอรบัเงนิสมทบไดไ้มเ่กนิ 3 รอบ 
 ขัน้ตอนการขอรบัเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 
 1. คณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารชุมชนจดัท าแบบค าขอทีส่ านกังานเขต และใหส้ านกังานเขตรวบรวม
แบบค าขอพรอ้มเอกสารสง่ใหส้ านกัพฒันาสงัคมตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 2. คณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นสวสัดกิารชุมชนระดบักลุ่มเขต พจิารณาคุณสมบตักิองทุนสวสัดกิารชุมชน
ใน 
กลุ่มเขตทีเ่สนอขอรบัเงนิสมทบ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนสวสัดกิารชุมชน
กรุงเทพมหานคร  
 3. ส านกัพฒันาสงัคมน าเสนอเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนสวสัดกิารชุมชน
กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการขอรบัเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน 
 4. เมือ่คณะกรรมการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนสวสัดกิารชุมชนกรุงเทพมหานครใหค้วามเหน็ชอบแลว้  
ส านกัพฒันาสงัคมเบกิจ่ายเงนิสมทบใหก้บักองทุนสวสัดกิารชุมชน 



 5. ตดิตามการรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
 กองทุนสวสัดิการชุมชนของกรงุเทพมหานครท่ีได้รบัเงินสมทบจากรฐับาลแล้ว จ านวน 39 กองทุน 
ได้แก่  
   ๑. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางซื่อ  ๒. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางบอน  
   ๓. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตดนิแดง   ๔. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตดุสติ  
   ๕. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตพระโขนง  ๖. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตมนีบุร ี
 ๗. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตวฒันา   ๘. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตคลองสามวา   
 ๙. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตคนันายาว  ๑๐. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตพญาไท             
 ๑๑. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตภาษเีจรญิ  ๑๒. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตราษฎรบ์รูณะ   
 ๑๓. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตจตุจกัร  ๑๔. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางเขน   
 ๑๕. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตหลกัสี ่    ๑๖. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตลาดกระบงั 
 ๑๗. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางขนุเทยีน ๑๘. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตสะพานสงู   
 ๑๙. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางกอกน้อย ๒๐. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตหนองจอก   
 ๒๑. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตตลิง่ชนั    ๒๒. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตลาดพรา้ว  
 ๒๓. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตทววีฒันา   ๒๔. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางพลดั  
 25. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตคลองเตย  26. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางนา 
 27. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตสายไหม   28. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางกอกใหญ่ 
 29. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตป้อมปราบฯ 30. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางแค 
 31. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตปทุมวนั   32. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตคลองสาน 
 33. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตจอมทอง   34. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตหนองแขม 
 35. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตประเวศ   36. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตวงัทองหลาง 
 37. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตทุง่คร ุ  38. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตยานนาวา 
 39. กองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตธนบุร ี
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   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
   1. การด าเนินงานดา้นกองทุนสวสัดกิารชุมชนของกรงุเทพมหานครขาดการประชาสมัพนัธท์ าใหชุ้มชน
ไม่ได ้
รบัขอ้มลูขา่วสารอย่างทัว่ถงึกนั หรอืบางชุมชนไมเ่ขา้ใจเกี่ยวกบัขัน้ตอนในการจดัตัง้กองทุนสวสัดกิารชุมชน ดงันัน้ 
ส านกัพฒันาสงัคมควรจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธแ์ละ Infographic เพือ่สรา้งความเขา้ใจกบัหน่วยงานปฏบิตัิ
อย่างส านกังานเขตเพือ่จะไดส้ือ่สารกบัชมุชนไดถู้กตอ้งในทศิทางเดยีวกนั 
 2. ควรแกไ้ขระเบยีบขอ้กฎหมายของกรุงเทพมหานครเพือ่ใหก้รุงเทพมหานครสามารถจา่ยเงนิสมทบ
กองทุนสวสัดกิารสงัคมไดเ้กนิ 3 รอบปี   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 11 - 

 
 

     
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมประชมุร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม 
เพื่อขอรบัทราบผลการด าเนินงานของกองทุนสวสัดิการชุมชน 
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3. รบัทราบแผนการด าเนินงานด้านผูพิ้การของส านักพฒันาสงัคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคมเพือ่รบัทราบ
แผนการด าเนินงานดา้นผูพ้กิารของส านกัพฒันาสงัคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งันี้ 



 ภารกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักรุงเทพมหานครในการด าเนินงานและขบัเคลื่อนงานดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ 
คนพกิาร  
 1. การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารประจ ากรุงเทพมหานคร โดยม ี
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมผีูอ้ านวยการส านกัพฒันาสงัคม เป็นเลขานุการ มอี านาจ
หน้าทีด่งันี้ 
     1.1 ก าหนดแผน ยทุธศาสตร ์โครงการหรอืระบบงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพกิารในกรุงเทพมหานคร ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิโดยบรูณาการให้
เขา้กบัแผนบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 
     1.2 ประสานการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัคนพกิารทุกส านกัและส านกังานเขตตลอดจนทุกภาคสว่นโดย
สนบัสนุนหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัคนพกิาร ประสานทรพัยากรเพือ่การสนบัสนุนกจิกรรมเกีย่วกบั
การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารในกรุงเทพมหานคร 
     1.3 พจิารณากลัน่กรองและใหค้วามเหน็การขอรบัการสนบัสนุนโครงการ หรอืค าขอกูย้มืเงนิของคน
พกิาร ขององคก์รดา้นคนพกิาร เพือ่น าเสนอคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพจิารณาอนุมตั ิ 
        1.4 เสนอแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารใน
กรุงเทพมหานคร เพือ่ใหก้รุงเทพมหานคร หรอืคณะอนุกรรมการบรกิารกองทุน หรอืคณะกรรมการสง่เสรมิและ
พฒันาคุณภาพชวีติ 
คนพกิารแห่งชาต ิแลว้แต่กรณี พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และอนุมตัวิงเงนิ รายการคา่ใชจ้่ายและการจา่ยเงนิ 
     1.5 สง่เสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงานและความเขม้แขง็ขององคก์รคนพกิารในกรุงเทพมหานคร 
     1.6 แต่งตัง้คณะท างานเพือ่คุม้ครองสทิธคินพกิารในดา้นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
     1.7 ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาตมิอบหมาย 
 2. การแต่งตัง้คณะท างานพจิารณากลัน่กรองโครงการทีข่อรบัการสนบัสนุนจากกองทุนสง่เสรมิและ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารกรุงเทพมหานคร โดยมผีูอ้ านวยการส านกัพฒันาสงัคม เป็นประธาน และนกัสงัคม
สงเคราะหช์ านาญการพเิศษ เป็นเลขานุการ คณะท างานพจิารณากลัน่กรองโครงการ มอี านาจหน้าทีด่งันี้ 
     2.1 พจิารณากลัน่กรองและใหค้วามเหน็ในการขอรบัการสนบัสนุนโครงการคนพกิารหรอืองคก์รดา้น 
คนพกิาร เพือ่น าเสนอคณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารหรอืองคก์รดา้นคนพกิาร เพือ่
น าเสนอคณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารประจ ากรุงเทพมหานคร พจิารณา ก่อนทีจ่ะ
น าเสนอคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพจิารณาอนุมตั ิ
     2.2 ประสาน รวบรวม และขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนงานหรอืโครงการจากองคก์รทีข่อรบัการ
สนบัสนุนจากกองทุนสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารกรุงเทพมหานคร 
     2.3 ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารประจ า
กรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 3. การด าเนินงานดา้นเบีย้ความพกิาร 
     3.1 คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิเบีย้ความพกิาร 
           1) มสีญัชาตไิทย 
           2) มบีตัรประจ าตวัคนพกิารทีย่งัไม่หมดอายุ 
           3) มภีูมลิ าเนาในเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบยีนบา้น 
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           4) ไม่เป็นบุคคลอยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัตามบญัชรีายชือ่ทีป่ลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษยป์ระกาศก าหนด 
           5) กรณีคนพกิารซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดเป็นผูซ้ึง่ตอ้งขงัหรอื
จ าคุกอยูใ่นเรอืนจ าทณัฑสถาน หรอืสถานทีคุ่มขงัของกรมราชทณัฑห์รอืเป็นผูซ้ึง่ถูกควบคุมอยูใ่นสถานพนิจิ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน หรอืศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน
ทีไ่ดล้งทะเบยีนและยืน่ค าขอรบัเบีย้ความพกิารต่อผูบ้ญัชาการเรอืนจ า ผูอ้ านวยการทณัฑสถาน ผูอ้ านวยการ
สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ผูอ้ านวยการศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน หรอืผูบ้รหิารทีเ่รยีกชือ่
อย่างอื่นแลว้แต่กรณี ซึง่หน่วยงานไดม้หีนงัสอืแจง้กรุงเทพมหานครใหม้สีทิธริบัเบีย้ความพกิารตามภูมลิ าเนา
ของคนพกิารตามกฎหมาย 
     3.2 วธิกีารจ่ายเงนิเบีย้ความพกิาร 
           1) กรมบญัชกีลางโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของคนพกิาร ผูด้แูลคนพกิาร หรอืผูท้ีไ่ดร้บั
มอบอ านาจจากผูม้สีทิธริบัเงนิเบีย้ความพกิาร 
           2) ส านกังานเขตจา่ยเป็นเงนิสดใหแ้ก่คนพกิาร ผูด้แูลคนพกิาร หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากผู้
มสีทิธริบัเงนิเบีย้ความพกิาร 
  ผลการเบิกจา่ยเงินเบีย้ความพิการ 
  1. ปีงบประมาณ 2559 เบกิจ่ายใหก้บัคนพกิาร จ านวน 57,182 ราย เป็นเงนิจ านวน
537,738,400 บาท 
  2. ปีงบประมาณ 2560 เบกิจ่ายใหก้บัคนพกิาร จ านวน 72,807 ราย เป็นเงนิจ านวน 
656,980,000 บาท 
  3. ปีงบประมาณ 2561 เบกิจ่ายใหก้บัคนพกิาร จ านวน 77,767 ราย เป็นเงนิจ านวน 
725,356,000 บาท 
  4. ปีงบประมาณ 2562 ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ จ านวน 850,963,200 บาท 
 4. การจดัสวสัดกิารใหก้บัคนพกิาร  
     4.1 ใหก้ารสงเคราะหค์นพกิารดอ้ยโอกาสในดา้นต่าง ๆ ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ย
คา่ใชจ้่ายในการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห ์พ.ศ. 2557 เชน่ ทุนการศกึษา ทุนประกอบอาชพี (ไม่เกนิ 5,000 
บาท/ครอบครวั)  
คา่ครองชพีประจ าวนั (จ่ายกรณีคนพกิารทีย่งัไม่ไดร้บัสทิธเิบีย้ความพกิาร) ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องในการ
รกัษาพยาบาล ครัง้ละ 1,000 บาท วสัดุซ่อมแซมบา้น เป็นตน้ 
  ปีงบประมาณ 2559 ใหก้ารชว่ยเหลอื จ านวน 141 ราย 
  ปีงบประมาณ 2560 ใหก้ารชว่ยเหลอื จ านวน   95 ราย 
  ปีงบประมาณ 2561 ใหก้ารชว่ยเหลอื จ านวน 173 ราย 



     4.2 การจดัสมัมนาวนัคนพกิารสากล ประจ าปี 2561 มวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิความเสมอภาคเป็น
ธรรม ทัว่ถงึ เทา่เทยีม สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากสทิธไิดจ้รงิ กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ผูแ้ทน
หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม คนพกิารในพืน้ที ่ครอบครวั ชุมชน ผูเ้กีย่วขอ้ง 
 5. รว่มเป็นผูแ้ทนในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คณะท างาน ฯลฯ กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
     5.1 คณะอนุกรรมการสง่เสรมิการจดัการศกึษาส าหรบัคนพกิารกรงุเทพมหานคร 
     5.2 คณะกรรมการสง่เสรมิการจดัการศกึษาส าหรบัคนพกิาร 
     5.3 คณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาศนูยบ์รกิารคนพกิาร 
     5.4 คณะท างานด าเนินการปรบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัคนพกิารในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
     5.5 คณะท างานจดัท าระบบผูช้ว่ยคนพกิารกรุงเทพมหานคร 
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     5.6 คณะกรรมการมลูนิธชิว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทยฯ 
     5.7 คณะกรรมการมลูนิธชิว่ยคนหหูนวกในพระบรมราชนูิปถมัภ ์
     5.8 คณะกรรมการด าเนินงานมลูนิธธิรรมกิชนเพือ่คนตาบอดในประเทศไทยฯ 
 6. เป็นหน่วยงานในการประสานงาน เพือ่ใหห้น่วยงานต่าง ๆ สง่เสรมิพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารใหม้ี
ชวีติ 
ทีด่เีขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ สวสัดกิาร และสิง่อ านวยความสะดวกอยา่งเทา่เทยีม เชน่ 
     6.1 การจดัการศกึษาส าหรบัคนพกิารทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน โดยจดัการศกึษาโรงเรยีนเรยีน
รว่ม จ านวน 134 โรง 
     6.2 การจดัสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูส้งูอายแุละคนพกิารในอาคารสถานทีต่่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
จดัใหม้ทีางลาด หอ้งน ้า ทีจ่อดรถ ป้ายสญัลกัษณ์ บรกิารขอ้มลูขา่วสาร ฯลฯ ในสถานทีร่าชการและทีส่ านกังาน
เขต 50 เขต ในสงักดักรุงเทพมหานคร การจดัช่องทางพเิศษ (Fast tack) ในการใหบ้รกิารในโรงพยาบาลสงักดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แห่ง และศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 68 ศนูย ์การตดิตัง้ลฟิตส์ าหรบัคนพกิารในระบบ
ขนสง่มวลชนกรุงเทพ รถไฟฟ้า BTS จ านวน 19 สถานี การด าเนินโครงการรถบรกิารส าหรบัคนพกิารและ
ผูส้งูอายทุีใ่ชร้ถเขน็ Wheelchair จ านวน 30 คนั  
     6.3 จดัใหม้ศีนูยบ์รกิารใหก้ารบ าบดัรกัษาและพฒันาการเดก็กลุ่มพเิศษ โดยจดัตัง้ศนูยพ์ฒันากลุ่ม
เดก็พเิศษ (Special child center) โดยใหบ้รกิารตรวจคดักรองและประเมนิความพกิารเบือ้งตน้ ณ โรงพยาบาล
เจรญิกรุงประชารกัษ์ 
     6.4 การท าฉลากซองยาอกัษรเบรลล ์การจดัซือ้สเลท (Slate) และดนิสอ (Stylus) เพือ่อ านวยความ
สะดวกส าหรบัคนพกิารทางสายตาทีม่ารบับรกิารในโรงพยาบาลสงักดักรุงเทพมหานครทุกแหง่ 
     6.5 การจดัท าหนงัสอืเสยีงในหอ้งสมดุหนงัสอืเสยีง มจี านวน 15 แห่ง โดยมกีารจดัหาหนงัสอืเสยีง
หนงัสอืวดีทิศัน์ หนงัสอือกัษรเบรลล ์และจดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชเ้ป็นสือ่ผลติเสยีง 
     6.6 จดักจิกรรมต่าง ๆ ใหค้นพกิาร ไดแ้ก่ วา่ยน ้า Weight training แบดมนิตนั เทเบลิเทนนิส โยคะ ลู่
เดนิวิง่ แอโรบคิ ศลิปะ รอ้งเพลง ในศนูยเ์ยาวชนฯ และศูนยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ72 
พรรษา  
ศนูยก์ฬีาประชานิเวศน์ 



     6.7 โครงการกฬีาคนพกิาร โดยการสง่คนพกิารไปแขง่ขนักฬีาคนพกิาร 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. กรุงเทพมหานครควรเพิม่ชอ่งทางการประชาสมัพนัธห์รอืการเขา้ถงึขา่วสารขอ้มลูโครงการทีส่ง่เสรมิ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารใหม้ากขึน้และทัว่ถงึ อยา่งโครงการรถบรกิารส าหรบัคนพกิารและผูส้งูอายทุีใ่ช้
รถเขน็ Wheelchair ประชาชนสว่นใหญ่จะไมท่ราบขอ้มลูเลย 
 2. กรุงเทพมหานครควรปรบัปรุงดา้นกายภาพเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัคนพกิาร เช่น ฟุตบาท
ทางเทา้ 
บางแห่งมสีภาพขรุขระหรอืบางแห่งมแีทง่เหลก็กัน้รถจกัรยานยนตไ์ม่ใหว้ิง่บนฟุตบาททางเทา้ซึง่สง่ผลกระทบ
กบั 
คนพกิารทีใ่ชร้ถเขน็ Wheelchair ดว้ยเชน่กนั   
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4. รบัทราบแผนการด าเนินงานเก่ียวกบัผูส้งูอาย ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักพฒันาสงัคม 
  คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระชมุรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคม เพือ่รบัทราบผล
ของแผนการด าเนินงานเกีย่วกบัผูส้งูอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งันี้ 
 - การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุโดยการถ่ายทอดเผยแพรภู่มปัิญญา โดยการคดัเลอืกผูส้งูอายุทีม่ี
ผลงานคุณคา่ต่อการอนุรกัษ์และสบืทอดจากส านกังานเขต โดยแบ่งออกเป็นสาขา ดงันี้ 
    1. สาขาเกษตรกรรม 
    2. สาขาคหกรรม (ดา้นอาหาร) แบ่งเป็น 2 ประเภท 
         2.1 ประเภทบุคคล 
        2.2 ประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มหรอืชมรม 
    3. สาขาศลิปกรรม 
    4. สาขาสาธารณสขุ 
    5. สาขาภาษาและวรรณกรรม 
    6. อื่น ๆ เชน่ ดา้นขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
        - ดา้นสวสัดกิารสงัคมและการสงเคราะหผ์ูส้งูอายใุนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

 1. การสงเคราะหช์ว่ยเหลอืผูส้งูอายทุีป่ระสบปัญหาภาวะยากล าบาก  โดยการชว่ยเหลอืดา้น
ปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีติในสงัคม ตามระเบยีบกรงุเทพมหานครวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการจดัสวสัดกิารและ
การสงเคราะห ์พ.ศ. 2557 ไดแ้ก่ 



     1.1 คา่ครองชพีประจ าวนั 
     1.2 ทนุประกอบอาชพี 
     1.3 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องในการรกัษาพยาบาล 
     1.4 ชว่ยเหลอืเครือ่งอุปโภคบรโิภค 
     1.5 สรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดใ้หก้บัผูส้งูอาย ุเชน่ เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุซึง่กรมบญัชกีลางเป็น

หน่วยงานเบกิจ่ายเงนิเอง ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 
     1.6 การสนบัสนุนจดังานศพ ชว่ยเหลอืสงเคราะหต์ามประเพณี ซึง่ส านกังานเขตทัง้ 50 เขต 

เป็นหน่วยงานตรวจสอบขอ้มลูและยืน่ค ารอ้ง 
  รปูแบบการให้บริการผูส้งูอายุ ประกอบด้วย 
 1. ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายบุางแค 2 (เฉพาะเพศหญงิ) มกีารจดัสวสัดกิาร ดงันี้ 
     - การดแูลผูส้งูอาย ุ 24 ชัว่โมง 
     - การรกัษาพยาบาล 
     - บรกิารดา้นกายภาพบ าบดัและสง่เสรมิการออกก าลงักาย 
     - บรกิารนนัทนาการ  
     - บรกิารดา้นศาสนกจิและกจิกรรมตามประเพณ ี
     - บรกิารฌาปนกจิเมือ่ถงึแก่กรรม 
 2. ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายุดนิแดง มบีรกิารแบบสโมสร ส าหรบับุคคลทัว่ไปและผูส้งูอาย ุดงันี้ 
     - กจิกรรมบ าบดัในรปูแบบต่าง  ๆเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแก่ผูส้งูอายุ 
     - บรกิารดา้นกายภาพบ าบดัและสง่เสรมิการออกก าลงักาย 
     - บรกิารดา้นดนตรสีากล - ไทย 
     - บรกิารดา้นนาฏศลิป์ และลลีาศ 
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     - บา้นพกัฉุกเฉิน ส าหรบัชาย-หญงิ สามารถพกัคา้งไดค้รัง้ละ 15 วนั 
 3. อ านวยความสะดวกและปลอดภยัแก่ผูส้งูอายโุดยตรง ดา้นอาคารสถานที ่ดงันี้ 
     - การปรบัปรุงหอ้งน ้าใหเ้หมาะสมกบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
      - บรกิารรถวลีแชรส์ าหรบัผูส้งูอายทุีน่ัง่รถเขน็ทีต่อ้งไปรบับรกิารทางการแพทย ์โดยส านกั
การจราจรและขนสง่ เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูส้งูอาย ุปัจจุบนัมรีถเคลื่อนยา้ย จ านวน 30 คนั 
     - บรกิารทีจ่อดรถและชอ่งบรกิารด่วนพเิศษ เพือ่อ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารทางทะเบยีน
ราษฎร ์
     - จดับรกิารเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวก เพือ่ช่วยเหลอืผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่าใชบ้รกิาร 
     - มรีะบบความคุม้ครองส าหรบัผูส้งูอาย ุเพือ่การดแูลระยะยาว โดยจดัอบรมใหค้วามรูเ้พือ่พฒันา
ศกัยภาพผูด้แูลผูส้งูอายเุพือ่ช่วยพยาบาลทีต่อ้งดแูลรกัษาต่อเนื่องทีบ่า้น โดยประสานความรว่มมอืกบัพยาบาล 
ศนูยส์าธารณสขุ และส านกัอนามยั 

  ส านกัพฒันาสงัคมยงัมกีารสนบัสนุนและสง่เสรมิการดา้นอื่นใหก้บัผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ 



 1. การสอนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายุ เพือ่ใหม้รีายไดเ้ลีย้งชพี เชน่ ศลิปะประดษิฐ ์ศลิปะประยกุต ์ 
และแปรรปู สมุนไพร เป็นตน้   
 2. กจิกรรมสง่เสรมิการวางแผนดา้นการเงนิใหก้บัผูส้งูอายุในการใชจ้่ายเงนิ การท าบญัชรีบั - จ่ายเงนิ  
การออมเงนิ รวมไปถงึการแกไ้ขปัญหาหนี้สนิ โดยใหค้รอบคลุมทัง้ 50 เขต  
 3. กจิกรรมเชดิชเูกยีรต ิ“ภมูปัิญญาผูส้งูอายกุรุงเทพมหานคร” เพือ่เป็นศนูยก์ลางการประสานเครอืขา่ย
ระหวา่งหน่วยงาน และภูมปัิญญาผูส้งูอายกุรุงเทพมหานคร ใหส้ามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์มาสรา้งประโยชน์
เพือ่สงัคมสว่นรว่ม และยงัเป็นสรา้งคุณคา่และเหน็ความส าคญัของผูส้งูอายุ  
  
  ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 1. ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดงมจี านวนผูม้าใชบ้รกิารทัง้บุคคลทัว่ไปและผูส้งูอายจุ านวนมากและเพิม่
จ านวนมากขึน้ทุกปี แต่สถานทีใ่หบ้รกิารผูส้งูอายไุมเ่หมาะสม เชน่ ไม่มจีุดพกัผอ่นหยอ่นใจพืน้ทีส่เีขยีว เนื่องจาก
ถูกจ ากดัดว้ยพืน้ที ่และมทีีจ่อดรถน้อยท าใหไ้มส่ะดวกต่อการน ารถมาเอง  
 2. ปัญหาการขอเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ เชน่ กรอกเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัไม่ตรงกบับตัรประชาชน  
ท าใหไ้ม่ไดร้บัเงนิตามทีก่ าหนด และเกดิการรอ้งเรยีนของผูส้งูอายุ 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 1. ส านกัพฒันาสงัคมควรของบประมาณในการปรบัปรุงศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดงใหม้กีจิกรรมที่
หลากหลายทนัสมยัและจ านวนผูม้าใชบ้รกิาร โดยใหส้รา้งเป็นอาคารสงูเพือ่จะไดคุ้ม้ค่ากบังบประมาณ 
 ๒. ส านกัพฒันาสงัคมควรจดัอบรมหลกัสตูรใหค้วามรูแ้ละเทคนิคการปฏบิตังิานแก่นกัพฒันาสงัคม เพือ่
เพิม่ทกัษะและความรูใ้หพ้รอ้มส าหรบัการปฏบิตังิาน 
 ๓. ควรมกีารสง่เสรมิอาชพีเฉพาะผูส้งูอาย ุเพือ่สรา้งรายไดแ้ละสามารถพึง่พาตนเองไดท้ าใหผู้ส้งูอายมุี
ความสขุ 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมประชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม 
เพื่อขอรบัทราบแผนการด าเนินงานด้านผูส้งูอายแุละผูพิ้การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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5. รบัทราบผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม เพื่อขอรบั
ทราบผลการด าเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  สรุปได้ดงันี้ 
 ภารกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักรุงเทพมหานครในการด าเนินงานเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบ ดงันี้ 
 กรุงเทพมหานครไดร้บันโยบายจากรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยส านักพฒันาสงัคมกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบหลกัและได้ขอหารอื
กบักระทรวงการคลงั  
รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธ ีภทัทยิกลุ)  ผูอ้ านวยการส านกัเทศกจิ ผูอ้ านวยการส านกังาน
ปกครองและทะเบยีน เกีย่วกบัการด าเนนิงานการแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบกรุงเทพมหานครและการ
ด าเนินงานเกีย่วกบั 
ยาเสพตดิและผูม้อีทิธพิล 
 กระทรวงการคลงั แบ่งหน้ีนอกระบบเป็น 2 ชุด คือ 
 ชุดท่ี 1 กลุ่มผูม้รีายไดแ้ละมบีตัรสวสัดกิารแห่งรฐั จ านวน 500,000 กวา่คน แต่มผีูม้แีจง้เป็นหนี้นอก
ระบบ จ านวน 59,608 คน 
 ชุดท่ี 2 กลุ่มผูไ้ม่มบีตัรสวสัดกิารแห่งรฐั แต่มหีนี้นอกระบบ  
 ส านกังานเขตทุกเขตเป็นหน่วยรบัทะเบยีน และส านกัพฒันาสงัคมในฐานะเป็นเจา้ของเรือ่งโดย
กรุงเทพมหานครไดก้ าหนดการลงทะเบยีนผูม้หีนี้นอกระบบ เมือ่วนัที ่16 และวนัที ่23 กนัยายน 2561 สว่นการ
แจง้เบาะแสยาเสพตดิ ทางส านกัพฒันาสงัคมไดม้อบใหฝ่้ายปกครองของส านกังานเขตเป็นหน่วยรบัลงทะเบยีนใน
เรือ่งนี้ 
 การแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบในรอบแรก เป็นการเปิดเวทปีระชาคมในวนัที ่16 และวนัที ่23 กนัยายน 
2561 เพือ่ส ารวจจ านวนลูกหนี้ทีม่คีวามประสงคแ์กไ้ขหนี้และจ านวนหนี้ ซึง่จากการด าเนินงานกรุงเทพมหานคร
จะแตกต่างจากจงัหวดัอื่น คอื หลกัฐานของการกูย้มืเงนิ เชน่ การใชโ้ฉนดทีด่นิค า้ประกนั แต่กรุงเทพมหานคร
ไม่มสีญัญากูเ้งนิและไม่มหีลกัฐานการค ้าประกนั ประกอบกบัรองนายกรฐัมนตร ี(นายประวติร วงษ์สวุรรณ) ให้
ด าเนินการเสรจ็ภายใน 6 เดอืน ทุกจงัหวดัและรายงานผลทุกเดอืน  
   ลกัษณะการด าเนินงาน 
 ๑) กระทรวงการคลงัไดม้คี าสัง่คณะกรรมการก ากบัการแกไ้ขปัญหาหนี้สนิภาคประชาชน ที ่1/2558 ลง
วนัที ่30 กนัยายน 2558 เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ประนอมหนี้นอกระบบประจ ากรงุเทพมหานคร 
ประกอบกบัขอ้สัง่การของนายกรฐัมนตรใีหร้องนายกรฐัมนตร ี(พลเอกประวติร  วงษ์สุวรรณ) ก ากบักอง
อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร รว่มกบักระทรวงกลาโหมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งบรูณาการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบอยา่งต่อเนื่อง โดยใชก้ารเจรจาประนอมหนี้หรอืลดหน้ี เปลีย่นหนี้นอก
ระบบเป็นหนี้ในระบบรวมทัง้แกไ้ขปัญหา 
ผูม้อีทิธพิลในพืน้ที ่เพือ่ใหเ้หน็ผลเป็นรปูธรรม   
 ๒) การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการหารายไดข้องลกูหนี้นอกระบบประจ า
กรุงเทพมหานคร ทางกระทรวงการคลงัจะเพิม่เตมิผูแ้ทนกรุงเทพมหานครเป็นอนุกรรมการ ประมาณเดอืนตุลาคม 
2561 



  ๓) ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบประจ ากรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วย อธบิดีอยัการ ส านักงานคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน หรอืผูแ้ทน เป็น
ประธานอนุกรรมการ  ซึง่จะต่างกบัต่างจงัหวดัทีป่ระธานอนุกรรมการ คอื รองผูว้า่ราชการจงัหวดันัน้ ๆ  
 คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ฯ มหีน้าทีด่งันี้ 
 1. ก าหนดแนวทางการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้นอกระบบและลูกหนี้ตามความ
เหมาะสม 
  2. ใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนเกีย่วกบัปัญหานี้นอกระบบโดยเป็นตวักลางในการเจรจาไกล่เกลีย่ประนอม
หนี้ระหวา่งเจา้หนี้นอกระบบและลกูหนี้ใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัทัง้ 2 ฝ่าย 
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  3. ในกรณีที่ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนรายใดตามอ านาจหน้าทีไ่ดใ้หส้่งเรื่องของประชาชน
รายนัน้ใหค้ณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการหารายไดข้องลกูหนี้นอกระบบประจ ากรุงเทพมหานคร
ต่อไป 
  4. ในการเจรจาไกล่เกลีย่ประนอมหนี้ระหว่างเจา้หนี้นอกระบบและลูกหนี้นัน้ใหป้ระธานอนุกรรมการฯ 
เป็นผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และอาจเรยีกอนุกรรมการท่านใดเขา้ร่วมเจรจาประนอมหนี้ตามความ
เหมาะสมเป็นกรณีไป 
  5. ในการเจรจาไกล่เกลีย่ประนอมหนี้ระหวา่งเจา้หนี้นอกระบบและลกูหนี้นัน้ ประธานอนุกรรมการฯ อาจ
เชญิหรอืขอความรว่มมอืบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืเขา้รว่มเจราจาประนอมหนี้ตาม
ความเหมาะสมเป็นกรณีไป 
  6. ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้ระท าการแทนอนุกรรมการฯ หากไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้อาจ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีใ่นหน่วยงานนัน้ๆ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนตนได ้
 7. รายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการก ากบัการแกไ้ขปัญหาหนี้สนิภาคประชาชนทราบเป็น
ประจ าทุก 3 เดอืน 
 8. แต่งตัง้คณะท างานเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบไดต้ามความเหมาะสม 
 9. ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัการแกไ้ขปัญหาหนี้สนิภาคประชาชนมอบหมาย 
 

 ก่อนวนัรบัลงทะเบยีนลกูหนี้นอกระบบ ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั ไดใ้หก้าร
สนบัสนุนขอ้มลูลกูหนี้นอกระบบแก่ส านกัพฒันาสงัคมและด าเนินการประชาสมัพนัธก์ารลงทะเบยีนหนี้นอก
ระบบ ผ่านทาง SMS แจง้ใหล้กูหนี้นอกระบบมาลงทะเบยีนทีส่ านกังานเขต รวมทัง้การจดัท าระบบรบัลงทะเบยีน 
ระบบ IT สรุปจ านวนลกูหนี้นอกระบบทีไ่ดล้งทะเบยีน ทัง้สิน้ 4,891 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 8.21 
 

  ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
  ๑. ลกูหนี้กรอกขอ้มลูจ านวนหนี้ในระบบฐานขอ้มลูจ านวนมาก แตว่นัสมัภาษณ์จรงิกลบัใหข้อ้มลูจ านวน
หนี้ไมต่รงกนั  ประกอบกบัไม่มหีลกัฐานยนืยนัการเป็นหนี้  โดยขอ้เทจ็จรงิลงทะเบยีนเพือ่ตอ้งการมบีตัรสวสัดกิาร
แห่งรฐัเทา่นัน้ 



  ๒. วธิกีารในการไกล่เกลีย่ไม่ถูกตอ้งกบัหลกัการ  เนื่องจากการเจรจาตอ้งมทีัง้สองฝ่าย แต่โครงการนี้มี
เพยีงลกูหนี้ฝ่ายเดยีว และไม่แจง้รายชือ่เจา้หนี้ใหท้ราบ เนื่องจากเกรงกลวัอทิธพิล 
  ๓. การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ ากรุงเทพมหานคร ไม่มผีูแ้ทน
กรุงเทพมหานครเป็นอนุกรรมการ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าทีไ่ด ้
  

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  กรุงเทพมหานครควรแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบแบบยัง่ยนื คอื การพึง่พาตนเองโดยกูเ้พือ่ประกอบ
อาชพี เชน่ การเยบ็ผา้ คา้ขาย เป็นตน้ ไม่ใชล่กัษณะการน าเงนิไปช าระหนี้ 
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คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดิการสงัคมประชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม 



เพื่อขอรบัทราบผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของประชาชนในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ตามท่ีได้รบันโยบายมาจากรฐับาลในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ  
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6. การติดตามความคืบหน้าเก่ียวกบัศนูยเ์รียนรูแ้ละพฒันาการเกษตรกรงุเทพมหานคร (หนองจอก) 
   คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม ส านักผงั
เมอืงและส าน ักงานเขตหนองจอก เพื ่อตดิตามค ืืบหน้าเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตร
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
(หนองจอก) 
 กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชด ารดิ้านทฤษฎีใหม่ โดยจดัตัง้โรงเรยีนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนว
พระราชด าร ิจ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรยีนเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด ารเิขตหนองจอกและเขตทววีฒันา 
เมื่อปี พ.ศ. 2549  โรงเรยีนเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด ารเิขตสายไหม เมื่อปี พ.ศ. 2550 โรงเรยีนเกษตร
ทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด ารเิขตสะพานสงู เมือ่ปี พ.ศ. 2551  
 ปัจจุบนับรบิทในพืน้ทีร่อบๆ โรงเรยีนเกษตรทฤษฎใีหม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไป ประกอบกบัโรงเรยีนตัง้อยู่
ในพื้นที่ของเอกชน และสญัญายนิยอมการใช้สอยพื้นที่ได้สิ้นสุดลง กรุงเทพมหานครโดยส านักงานเขตที่มี
โรงเรยีนเกษตรทฤษฎใีหม่ จงึไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ทีต่ ัง้ เช่น เขตหนองจอก 
เขตสะพานสูง และเขตทววีฒันา เปลี่ยนเป็นศูนย์เรยีนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม่  ส่วนเขตสายไหมยงัเป็นโรงเรยีน
เกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด ารเิขตสายไหมเช่นเดมิ แต่โรงเรยีนฯ และศูนยฯ์ ทัง้หมด ยงัตัง้อยู่ในพืน้ที่
เอกชน 



 ส านักพฒันาสงัคมมพีื้นที่ว่างเปล่าในความรบัผดิชอบทีย่งัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ พื้นที่ 10 ไร่ ตัง้อยู่แขวง  
ล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่ส าคัญที่สุดของกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และผงัเมืองกรุงเทพมหานคร ก าหนดให้เป็นพื้นที่สเีขยีว และ
พืน้ทีอ่นุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
 วตัถปุระสงคใ์นการก่อสร้างศนูยเ์รียนรู้ฯ  
  1. เพือ่เผยแพร่ทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล อดุลยเดช  
บรมนาถบพติร 
  2. เพื่อเป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูด้า้นเกษตร ตามพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง ใหก้บักรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 
   3. เพือ่เป็นแหล่งศกึษา ทดลอง วจิยัดา้นการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
 ด้านงบประมาณ ปี 2562  
  ส านักพฒันาสงัคมได้รบังบประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้ศูนย์เรยีนรู้และ
พฒันาการเกษตรกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  1. คา่ใชจ้่ายในการจดัท าโรงเรอืน/ศาลาอเนกประสงค ์ส าหรบัจดัท ากจิกรรม เป็นเงนิ 200,000 บาท 
  2. ค่าใชจ้่ายในการจดัซื้อเครื่องปัม๊น ้าพรอ้มตดิตัง้เครื่องตัง้เวลารดน ้าอตัโนมตั ิและเดนิสายฝังท่อวาง
ระบบสปรงิเกอรท์ัว่บรเิวณ เป็นเงนิ 150,000 บาท 
  3. คา่ใชจ้่ายในการจดัท าโรงเพาะช ากลา้ไม ้ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 x 12 เมตร เป็นเงนิ 120,000 บาท 
  4. คา่ใชจ้่ายในการจดัซือ้วสัดุดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ ปุ๋ ยคอก กากน ้าตาล ดนิผสม เมลด็พนัธุ ์กิง่พนัธไ์ม้
ผล  
เชน่ มะมว่ง มะพรา้ว เป็นตน้ เป็นเงนิ 330,000 บาท 
  5. คา่ใชจ้่ายในการจดัท าโรงเรอืนไนล่อน (ผกักางมุง้) ขนาดไม่น้อยกวา่ 12 x 20 เมตร เป็นเงนิ 120,000 
บาท 
 ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 ๑. พืน้ทีก่่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูฯ้ ไม่มถีนนเขา้ - ออก ต้องผ่านที่ดนิเอกชนและขา้มบ่อปลา เพื่อไปยงัสถาน
ที่ตัง้ศูนย์เรยีนรู้ฯ จ าเป็นตอ้งมกีารของบประมาณสรา้งสะพานและระบบสาธารณูปโภค เชน่ ไฟฟ้า ประปา  
 ๒. ถนนคนัดนิทีใ่ชส้ญัจรเขา้ - ออกศนูยเ์รยีนรูฯ้ มลีกัษณะอ่อนตวังา่ยไม่สามารถรบัน ้าหนกัมากได ้ถา้หาก
ใชเ้สน้ทางสญัจรอาจสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัทีด่นิเอกชนในอนาคตขา้งหน้าได ้
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 ๓. ปัญหาดา้นงบประมาณ การถูกตดังบประมาณท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูฯ้ ตาม
เนื้องานทีก่ าหนดไวแ้ต่เดมิได ้
  
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  ๑. คณะกรรมการฯ จะยืน่ญตัตใิหก้รุงเทพมหานครสนบัสนุนงบประมาณในการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูฯ้ 
เพือ่ใหส้ านกัพฒันาสงัคมไดด้ าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เนื่องจากโครงการนี้มปีระโยชน์และควรสง่เสรมิ
ใหเ้ป็นโครงการเด่นดา้นการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 



 ๒. ใหส้ านกัพฒันาสงัคมคดิจุดเดน่ใหก้บัศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรฯ เพือ่ใหค้นสนใจและเขา้มาเรยีนรู้
เกษตร 
มากขึน้และยงัเป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัเยาวชนรุน่หลงัไดส้บืทอดอาชพีชาวนาใหย้ัง่ยนืต่อไป 
 3. ควรมแีปลงสาธติการปลูกขา้วแบบดัง้เดมิ เช่น การไถนาดว้ยแรงงานควาย การด านาขา้วดว้ยมอื การ
ผนัน ้า เพือ่ใหผู้เ้ขา้ศกึษาไดม้คีวามรูแ้ละเหน็คุณคา่ 
 4. ควรมรีปูปัน้ประตมิากรรมเกีย่วกบัชาวนาตัง้อยูท่ีศ่นูยเ์รยีนรูฯ้ เพือ่ใหค้นรุน่หลงัไดต้ระหนกัและ 
เหน็ความส าคญัของชาวนา 
 ๕. ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตหนองจอก โดยมกีารจดักจิกรรมปัน่จกัรยานรอบ
ศูนยก์ารเรยีนรูฯ้ เพื่อขีช่มแปลงสาธติการท านาและแปลงผกักางมุง้ พรอ้มมจีุดพกัผ่อนและรา้ นกาแฟ
ใหบ้รกิาร เพือ่เพิม่บรรยากาศการชมทอ้งนา เป็นตน้ 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมประชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม  
ส านักผงัเมือง และส านักงานเขตหนองจอก เพ่ือติดตามความคืบหน้าการการจดัตัง้ศนูยเ์รียนรู ้

และพฒันาการเกษตรกรงุเทพมหานคร (หนองจอก) 
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7. ลงพืน้ท่ีตรวจเย่ียมโรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร (คลองเตย) 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคม และโรงเรยีนฝึก
อาชพีกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) รวมทัง้ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการด าเนนิงานของโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร 
(คลองเตย)  ตัง้อยูเ่ลขที ่6/199 ลอ็ค 6 ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี
บุคลากรของโรงเรยีน ประกอบดว้ย 
 1. ผูอ้ านวยการสถานศกึษา (วา่ง) 
 2. รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา    1  อตัรา (วา่ง 1 อตัรา) 
 3. ขา้ราชการคร ู    6  อตัรา 
 4. ครลูกูจา้งประจ า  5  อตัรา 
 5. เจา้พนกังานธุรการ  1  อตัรา 
 6. พนกังานสถานที ่  3  อตัรา 
 7. พนกังานขบัรถ  1  อตัรา 
 8. วทิยากร   4  อตัรา 
 โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เปิดสอนหลกัสตูร ดงันี้ 
 - ชา่งซ่อมจกัรยานยนต ์
 - ชา่งเดนิสายไฟฟ้า 
 - ชา่งซ่อมเครือ่งเสยีง 
 - ชา่งซ่อมโทรทศัน์ 
 - ชา่งซ่อมคอมพวิเตอร ์
 - วชิานวดแผนไทย 
 - วชิาการขายออนไลน์ 
 - วชิาตดัผมบรุุษ 
 - วชิาแต่งหน้า เกลา้ผม ท าเลบ็ 
 - วชิาแต่งผมสตร ี
 - วชิาเสือ้ผา้บุรุษ 
 - วชิาเสือ้ผา้สตร ี(ตดัเยบ็เสือ้ผา้และชุดตดิกนั) 
  - วชิาเสือ้ผา้สตร ี(ตดัเยบ็เสือ้ผา้และกระโปรง) 
 ปี 2562  โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มวีชิาเดน่ ประกอบดว้ย 
 - ซอยผมสตร ี
 - แต่งหน้า แต่งเลบ็ 
 - ตดัผมสุภาพบุรุษ 
 - เครือ่งเรอืนไม ้
  เปิดสอน วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์จ านวน 3 รอบ ไดแ้ก่ 
 - รอบเชา้   เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 - รอบบ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น. 



 - รอบค ่า    เวลา 17.00 – 20.00 น. 
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  ผลงานเด่นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร (คลองเตย) 
  1. แผนกซอยผมสตรไีดร้บัเกยีรตจิากสถานทตูอสิราเอลท าผมใหก้บับุคลากรเพือ่เขา้ร่วมงานประจ าปี 
  2. แผนกแต่งหน้าไดร้บัเกยีรตจิากผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครในการแต่งหน้าใหก้บัปลดั
กรุงเทพมหานคร   รองปลดักรุงเทพมหานคร เพือ่ไปร่วมงานพธิกีาร 
  3. แผนกชา่งไม ้ไดต้กแต่ง built in ของหอ้งท างาน (ธุรการ) จากฝีมอืนกัเรยีนเพือ่เป็นหอ้งแสดง
ผลงาน     
 

  แนวทางการพฒันาโรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร (คลองเตย) ปี 2561 
 “บนัได 3 ขัน้ของ หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การพึง่พาตนเอง พึง่พากนัเอง และรวมกนัเป็นกลุ่ม
อย่างมพีลงั” 
 “การพึง่พาตนเอง” การน าทกัษะฝีมอืมาใชร้ว่มกบัเทคโนโลยใีนการสรา้งผลติภณัฑใ์หม้กีารรบัรอง
คุณภาพ เพือ่ใหส้งัคมหรอืบุคคลยอมรบัและมัน่ใจ 
 - การพฒันาคุณภาพการศกึษาคูข่นานกบัมาตรฐานวชิาชพี เพือ่ใหผู้เ้รยีนทีจ่บหลกัสตูรเขา้รบัการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานท าใหผู้เ้รยีนทีจ่บจากโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มคีุณภาพ
และไดม้าตรฐานวชิาชพี , โรงเรยีนเป็นศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานวชิาชา่งแต่งผมสตร ี
 - การฝึกประสบการณ์วชิาชพี ช่างเครือ่งเรอืนไม ้, ก่อสรา้งชุมชน และชา่งประจ าบา้น 
 - เปิดหลกัสตูรวชิาชพีทีต่อบสนองความตอ้งการของประชาชน เชน่ วชิาชา่งหล่อเรซิน่ วชิา
เครือ่งปัน้ดนิเผา เป็นตน้ 
 - การพฒันาวชิาชพีไปสู ่“ประเทศไทย 4.0” หรอื “ไทยแลนด ์4.0” เปลีย่นจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่
แรงงานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญและทกัษะสงู 
 - การพฒันาดา้นสาขาวชิาขนมอบ เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสู ่“การรบัรองตราสนิคา้” 
โดยการน ามาตรฐาน GMP มาใชใ้นหลกัสตูรวชิาขนมอบ เพือ่ใหอ้าคารทีท่ ามาจากผูเ้รยีน ไดคุ้ณภาพและมี
มาตรฐานรองรบั 
  - เทคโนโลยกีารศกึษา (Edtech) การบรูณาการวชิาชพีร่วมกนั วชิาคอมพวิเตอร ์และผลติภณัฑจ์ากผา้ 
“ผลติภณัฑ”์ ไปสูส่นิคา้ “SMEs” เพือ่ผลติภณัฑท์ีม่รีปูแบบใหม่ทนัสมยัไม่เหมอืนใคร (สรา้งความต่างใหก้บั
ผลติภณัฑ)์ 
 - การพฒันา “ผลติภณัฑ”์ ไปสู ่“OTOP และ Bangkok Brand” 
 

 โรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร (คลองเตย) ปี 2561 “การรวมกนัเป็นกลุ่มอย่างมพีลงั”  
 การด าเนินการดา้น CSR (Corporate Social Responsibility) การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ภายใต้
หลกัจรยิธรรมและการจดัการที่ด ีเพื่อน าไปสู่การพฒันาที่ยัง่ยนื ได้แก่ การร่วมมอืการส่งเสรมิอาชพีร่วมกนั



ระหว่างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ส านักพัฒนาสงัคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
โรงเรยีน  
ส านกัการศกึษา ชุมชนหมูบ่า้นพฒันา ชุมชนในเขตคลองเตย มหาวทิยาลยัในเขตพืน้ที ่
 นอกจากนี้ยงัมโีครงการร่วมพฒันาอกีหลายโครงการ ประกอบดว้ย 
 - โรงเรยีนคูข่นาน โดยรว่มกบัโรงเรยีนชมุชนหมูบ่า้นพฒันาและโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร 
(คลองเตย) 
 - โครงการวสิาหกจิชุมชน ไดแ้ก่ โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) กบัการทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 
 - โครงการอบรมวชิาชพี ไดแ้ก่ โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) กบั สวนเพลนิมารเ์กต็ 
 - โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรม ไดแ้ก่ โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) กบัอาจารย์
คณะศลิปกรรม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) เชน่ การจดัท าชุดโซฟามลัตฟัิงกช์ัน่ฝึกกอาชพี สู่
เฟอรน์ิเจอร ์4.0  
ทีท่นัสมยั 
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 โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จดัการเรยีนการสอน หลกัสูตรเครื่องเรอืนไม้  
สอดคลอ้งกบับรบิทในทอ้งถิน่ชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นย่านการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์เครื่องเรอืนไม ้ทาง
โรงเรยีนฝึกอาชพีฯ และผศ.ดร.อรญั  วานิชกร อาจารยค์ณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ มี
แนวคดิในการพฒันานักเรยีนฝึกอาชีพให้ก้าวไปสู่การสร้างและพฒันาเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่เป็นไปตาม
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ของรฐับาล โดยทางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ช่วยในการออกแบบชุดโซฟามลัติ
ฟังกช์ัน่ ใหก้บัโรงเรยีนฝึกอาชพีฯ  
เพื่อด าเนินการสรา้งต้นแบบและพฒันาชุดโซฟามลัติฟังก์ชัน่ สู่เฟอรน์ิเจอร ์4.0 โดยเป็นเฟอรน์ิเจอรท์ี่มรีูปแบบ
ร่วมสมยั สามารถปรบัเปลี่ยนประโยชน์การใชส้อยได้เอนกประสงค์ เช่น โซฟา ชัน้วางของ และโต๊ะท างานในชุด
เดยีวกนั เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสงัคมเมอืงทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยจ ากดั  
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. โรงเรยีนฝึกอาชพีฯ ควรตดิตามและสง่เสรมิคนมฝีีมอืใหม้กีารต่อยอดเพิม่ขึน้ 
 2. เสนอใหแ้กไ้ขระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยคา่ตอบแทน/เงนิเดอืนแก่วทิยากรใหเ้หมาะสมกบัคา่ครอง
ชพี 
 3. โรงเรยีนฝึกอาชพีฯ ควรมกีารประชาสมัพนัธฝี์มอืนกัเรยีนใหชุ้มชนใกลเ้คยีงและไดท้ราบและยงัเป็น
การสรา้งความมัน่คงและรายไดใ้หก้บันกัเรยีน 
 4. ใหโ้รงเรยีนฝึกอาชพีฯ เป็นศนูยก์ลางอาชพี โดยมที าเนียบศษิยเ์ก่าทีป่ระกอบอาชพีต่างๆ (หลงัจากจบ
ไปแลว้)  เพือ่เป็นขอ้มลูใหก้บับุคคลทัว่ไปหรอืชุมชนใกลเ้คยีงทีม่าขอใชบ้รกิาร 
 5. โรงเรยีนฝึกอาชพีฯ เสรมิหลกัสตูรชา่งรไีซเคลิ เนื่องจากปัจจุบนักรุงเทพมหานครมจี านวนขยะมาก
และ  



ยงัเป็นตน้แบบผลติภณัฑร์ไีซเคลิสู่ Model และหลกัสตูรชา่งซ่อมเครือ่งดนตรไีทย เนื่องจากโรงเรยีนในสงักดั
กรุงเทพมหานครมกีารสอนดนตรไีทย เวลาเสยีจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายสงูในการซ่อม  
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