
ผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่
สำรวจคัดกรองคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ 50 เขต จำนวน 88 ครั้ง พบคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,095 คน แยกเป็น ชาย 918 คน หญิง 177 คน โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
             - ให้คำปรึกษา 1,095 ราย                   - เข้ารับการคุ้มครองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 13 ราย  
             - กลับภูมิลำเนา 2 ราย                        - ส่งเข้ารับการรักษา 1 ราย  
             - ทำบัตรประจำตัวประชาชน 5 ราย        - ส่งต่อหน่วยงานอื่น(กรมการจัดหางาน) 3 ราย 
             - เครื่องอุปโภค - บริโภค 415 ราย         - ไม่ต้องการความช่วยเหลือ 1,071 ราย 
ผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที ่พึ ่งในพื้นที ่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ได้
ดำเนินการลงพ้ืนทีใ่ห้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่ 50 เขต จำนวน 72 ครั้ง พบเร่ร่อนไร้ที่พ่ึง จำนวน 690 
คน แยกเป็นชาย 600 คน หญิง 90 คน (พบซ้ำ 47 ราย) โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
 - ให้คำปรึกษาแนะนำ  737  คน    - เข้ารับการคุ้มครอง/ที่พัก 26  คน 
                   - ส่งต่อหน่วยงานอื่น 1  คน      - ไม่ต้องการความช่วยเหลือ 733 คน 
      - กลับภูมิลำเนา 7  คน       - ส่งเข้ารับการรักษา 2  คน 
 - ต้องการฉีดวัคซีน 28 คน           - ไม่ต้องการฉีดวัคซีน 471 คน                                   
                  - รับวัคซีนแล้ว 185 คน  
 

การดำเนินการฉีดวัคซีนและการดำเนินงานศนูย์พักคอยและส่งต่อเขตสะพานสูง  
สำหรับคนไร้บ้านกรุงเทพมหานคร 

  ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครได้บูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมสุขภาพจิต 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต มูลนิธิ
พัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา เครือข่ายศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย - ตลิ่งชัน เป็นต้น 
ในการฉีดวัคซีนและการดำเนินงานศูนย์พักคอยและส่งต่อเขตสะพานสูง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1) การฉีดวัคซีนให้กับคนไร้บ้านจำนวน 592 คน โดยได้ขอรับการสนับสนุนวัคซีน 
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการแพทย์สนับสนุนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จำนวน 100 คน  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 400 คน และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
สนับสนุนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จำนวน 92 คน รวม 592 คน โดยส่วนใหญ่ไม่ประสงค์       
เข้ารับการฉีดวัคซีน 
   2) การตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 โดยระบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับ
คนไร้บ้านโดยดำเนินการบริเวณศูนย์สุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย สถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน  
บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม เขตพระนคร สวนเงิน เกาะพญาไท เขตราชเทวี ฯลฯ จำนวน 1,144 คน โดยพบ 
ผู้ติดเชื้อ จำนวน 67 คน แยกเป็น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 18 คน ศูนย์พักคอย
และส่งต่อ (Community Isolation : CI) วัดอินทรวิหาร 7 คน ระบบการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation : 



HI) ของศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์วัดหนู 32 คน แจกจ่ายยาและแนะนำการรักษาสุขภาพ 6 คน ระบบการรักษาตัว
ที่บ้าน (Home Isolation : HI) ของชุมชนหลังหัวลำโพง 1 คน ส่งต่อผ่านศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตสะพานสูง 
ไปยัง Hospitel “ราม 100 รีสอร์ท” 2 คน และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1 คน 
 

การดำเนินงานโครงการศูนยป์ระสานงานและช่วยเหลือ 
คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 

 โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
ปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,700,000.-บาท โดยดำเนินการตามพระราชบัญญตัิ
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยดำเนินการ 
ดังนี้  
 1. ลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร สัปดาห์ละ 3 วัน             
(จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี) หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ความช่วยเหลือสำรวจให้คำปรึกษาและประสาน
การช่วยเหลือ ส่งต่อตามสภาพปัญหาให้แก่คนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข  
สำนักการแพทย์ ได้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และสำนักงานเขต ได้แก่  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
และฝ่ายเทศกิจ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 
(ดินแดง) บ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง บ้านมิตรไมตรีสายไหม บ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช และบ้านมิตรไมตรีธนบุรี  
กรมสุขภาพจิต ได้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและโรงพยาบาลศรีธัญญา  กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น  
  2. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการดำเนินการ 
ศูนย์ประสานงาน CI เขตสะพานสูง สำหรับคนไร้บ้านกรุงเทพมหานคร ภายในศูนย์พักคอยและส่งต่อเขต
สะพานสูง 
  3. จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาสังคม ตาม “แผนยุทธศาสตร์
จิตอาสาพระราชทานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565”เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ตั้งแต่ระดับชุมชน
จนถึงระดับกรุงเทพมหานคร เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย
ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยกระบวนการ
สันติวิธีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   
โดยดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (คนเร่ร่อน  
คนไร้บ้าน)” ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

 


