
 

นางเอือ้กมล  รกัษศ์รทีอง 
ผูอ้ านวยการสว่นกจิการผูส้งูอายแุละคนพกิาร   

ส านกังานสวสัดกิารสงัคม ส านกัพฒันาสงัคม 

 

การจดัสวสัดกิารทีจ่ าเป็นและส าคญั  

ส าหรบัคนพกิารในชุมชน 
 



สทิธทิ ีค่นพกิารพงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

คนพกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 

มาตรา 20 :   

              คนพกิารมสีทิธเิขา้ถงึและใชป้ระโยชน ์ 

ไดจ้ากสิง่อ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ  

ตลอดจนสวสัดกิารและความชว่ยเหลอือืน่จากรฐั   



ม. 20 (1) : การบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยกระบวนการ  
                  ทางการแพทยแ์ละคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล   
                  คา่อปุกรณ์ เครือ่งชว่ยความพกิาร และสือ่สง่เสรมิ 
                  พฒันาการ 

ม. 20 (2) : การศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาต ิ
                  หรอืแผนการศกึษาแหง่ชาตใินสถานศกึษา 

ม. 20 (3) : การฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชพี  

สทิธทิ ีค่นพกิารพงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

คนพกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 



ม. 20 (4) : การยอมรบัและมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม 

ม. 20 (5) : การชว่ยเหลอืใหเ้ขา้ถงึนโยบาย แผนงาน โครงการ   
                  กจิกรรม ทีจ่ าเป็น รวมถงึการชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 

ม. 20 (6) : ขอ้มลูขา่วสาร การสือ่สาร บรกิารโทรคมนาคม   
                  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม. 20 (7) : บรกิารลา่มภาษามอื 

สทิธทิ ีค่นพกิารพงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

คนพกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 



ม. 20 (8)   : สทิธทิ ีจ่ะน าสตัวน์ าทาง เครือ่งมอือปุกรณ์น าทาง  
                    หรอืเครือ่งชว่ยความพกิารตดิตวัไปในยานพาหนะ 
                    หรอืสถานที ่

ม. 20 (9)   : การจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร 

ม. 20 (10) : การปรบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศยั การมผีูช้ว่ย  
                    คนพกิาร 

สทิธทิ ีค่นพกิารพงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

คนพกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 



ภารกจิดา้นคนพกิาร 
ของส านกัพฒันาสงัคม 



การสนบัสนนุดา้นเงนิสงเคราะห ์
  ระเบยีบกรงุเทพมหานครวา่ดว้ยการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห ์พ.ศ. 2557 

ทนุประกอบอาชพี :                                                                                       
ไมเ่กนิ 5,000 บาท ตอ่ครอบครวั 

คา่ครองชพีประจ าวนั :                                                                        
กรณีคนพกิารทีย่งัไมไ่ดร้บัสทิธเิบีย้ความพกิาร) 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก ีย่วเนือ่งในการรกัษาพยาบาล :                                          
คร ัง้ละ 1,000 บาทชว่ยเหลอืตดิตอ่กนัไมเ่กนิสามคร ัง้ 

 เงนิชว่ยเหลอืสมทบในการซอ่มแซมบา้น :                             
กรณีเสยีหายบางสว่น ไมเ่กนิ 20,000 บาท/เสยีหายท ัง้หลงั       
ไมเ่กนิ 30,000 บาท) 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ตามระเบยีบฯ  
 



จดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร 

สถติคินพกิารทีม่บีตัรประจ าตวัคนพกิาร  : ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ม.ค. 63 

     ชาย 49,375 ราย / หญงิ 42,488 ราย / รวม 91,863 ราย 

 

พฒันาระบบเบกิจา่ยเบีย้ความพกิารผา่นระบบ E-Social Welfare  

     (ปี 2561 – ปจัจบุนั) 

             ปี 2561     :     จ านวน 77,969 ราย 

             ปี 2562     :     จ านวน 83,155 ราย 

             ปี 2563     :     จ านวน 84,729 ราย (ต.ค. 62 – ม.ค.63) 

 



 ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานกรงุเทพมหานครและกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
      อาทเิชน่ : 

       ส านกัการแพทย ์ส านกัอนามยั ส านกัการโยธา ส านกัสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

       กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ ฯลฯ 

 รว่มมอืในการด าเนนิงานกบัองคก์รดา้นคนพกิาร 7 องคก์ร อาทเิชน่ : 

       สมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแหง่ประเทศไทย /สมาคมคนพกิาร                      

          แหง่ประเทศไทย / สมาคมออทสิซมึ (ไทย) /สมาคมคนตาบอด                             

          แหง่ประเทศไทย ฯลฯ 

กลไกในการขบัเคลือ่นงานดา้นคนพกิารในพืน้ทีก่ทม. : 

      คณะอนกุรรมการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจ า 

      กรงุเทพมหานคร (ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร เป็นประธาน) 

 

ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน 
และองคก์รคนพกิาร 



อบรมฝึกอาชพีใหแ้กบ่คุคลท ัว่ไป รวมถงึคนพกิาร                        
   ทีม่คีวามพรอ้มในโรงเรยีนฝึกอาชพีและศนูยฝึ์กอาชพี  
   ของส านกัพฒันาสงัคม 

สนบัสนนุวทิยากรฝึกอาชพี กรณีคนพกิารรวมกลุม่                            
   และมคีวามประสงคข์อสนบัสนนุวทิยากร 

สง่เสรมิการฝึกอาชพีคนพกิาร 



 แผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารกรงุเทพมหานคร  ฉบบัที ่1  

    (พ.ศ. 2553 - 2554)  

 แผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารกรงุเทพมหานคร  ฉบบัที ่2  

    (พ.ศ. 2555 - 2559)  

 ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิและพฒันา 

    คณุภาพชวีติคนพกิารกรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 - 2564)   
    สูก่ารปฏบิตั ิ(ก าหนดเป็น 5 ยทุธศาสตร)์ 
 

จดัท าแผนในการด าเนนิงานดา้นคนพกิาร  
ของกรงุเทพมหานคร 



  

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 :   เสรมิพลงัคนพกิารและองคก์รดา้นคนพกิาร                       
                            ใหม้ศีกัยภาพและความเขม้แข็ง(Empowerment)  

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 :   พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ ขจดัการ                        
                            เลอืกปฏบิตัเิพือ่ใหค้นพกิารเขา้ถงึสทิธไิดจ้รงิ  
                            (Quality Management)  

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 :   เสรมิสรา้งความเขา้ใจและเจตคตเิชงิสรา้งสรรค ์
                           ตอ่คนพกิารและความพกิาร (Understanding)  

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 :   สรา้งสภาพแวดลอ้มและบรกิารสาธารณะ 
                            ทีท่กุคนเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ด ้ 
                            (Accessibility)  

ยทุธศาสตรท์ ี ่5 :   สง่เสรมิการบรูณาการเครอืขา่ยและสรา้ง 
                            การมสีว่นรว่มเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 
                            คนพกิารอยา่งย ัง่ยนื (Linkage)  
 

ยทุธศาสตรข์องแผนปฏบิตักิารฯ 



สนบัสนนุใหม้กีารจา้งงานและสรา้งแหลง่งาน 

 การจา้งอาสาสมคัรคนพกิารประจ าส านกังานเขต 50 เขต  
    และในส านกังานสวสัดกิารสงัคม 
 
 การรบัคนพกิารเขา้ท างานตามลกัษณะงานในอตัราสว่น 
    ทีเ่หมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานในกรงุเทพมหานคร และเลอืกสรร 
    คนพกิารเป็นขา้ราชการและลกูจา้งประจ า 
 
 การจดัสถานทีใ่หค้นพกิารจ าหนา่ยสนิคา้และผลติภณัฑ ์
    คนพกิาร เชน่ ส านกังานเขต ศาลาวา่การกรงุเทพมหานคร 



หนว่ยงานใหบ้รกิารดา้นคนพกิาร                              
ของส านกัพฒันาสงัคม 

หนว่ยงาน โทรศพัท ์ E-mail 

 สว่นกจิการผูส้งูอายุ
และคนพกิาร : 

 
กลุม่งานจดัสวสัดกิาร 
ผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

 
 
 
 
02) 245 – 5191 
 

 
 
 
 
dab.bma@gmail.com 
 



จบการน าเสนอ 


