
 
นางสาวภาสรุ ี เอีย่มทมิ 

หวัหนา้กลุม่งานจดัสวสัดกิารผูส้งูอายแุละคนพกิาร  
สว่นกจิการผูส้งูอายแุละคนพกิาร  ส านกังานสวสัดกิารสงัคม 

ส านกัพฒันาสงัคม 

การจดัสวสัดกิารทีจ่ าเป็นและส าคญั 
ส าหรบัผูส้งูอายใุนชุมชน 



สทิธทิ ีผู่ส้งูอายพุงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุ พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 :     

                                                                
ผูส้งูอายมุสีทิธไิดร้บัการคุม้ครอง การสง่เสรมิ                 

และการสนบัสนนุในดา้นตา่งๆ  



ม. 11 (1) การบรกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ 
ทีจ่ดัไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเร็วแกผู่ส้งูอายเุป็นกรณีพเิศษ  

 จดัใหม้ชีอ่งทางเฉพาะส าหรบัผูส้งูอาย ุ
แยกจากผูร้บับรกิารท ัว่ไปในแผนกผูป่้วยนอก 



ม. 11 (1) การบรกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ 
ทีจ่ดัไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเร็วแกผู่ส้งูอายเุป็นกรณีพเิศษ 

 ปิดประกาศหรอืประชาสมัพนัธก์ารใหบ้รกิาร 
ชอ่งทางเฉพาะส าหรบัผูส้งูอายใุนระหวา่งใหบ้รกิาร 



ม. 11 (2) การศกึษา การศาสนา และขอ้มลูขา่วสาร 
ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิชวีติ  

สนบัสนนุใหม้กีารประชาสมัพนัธข์า่วสารในรปูแบบตา่งๆ   
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการศกึษาตามอธัยาศยัและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 



ม. 11 (2) การศกึษา การศาสนา และขอ้มลูขา่วสาร 
ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิชวีติ  

 สง่เสรมิสนบัสนนุใหผู้ส้งูอายไุดถ้า่ยทอดภมูปิญัญา 
 เปิดโอกาสใหผู้ส้งูอายเุขา้รว่มกจิกรรมทางศลิปวฒันธรรมและศาสนา 



ม. 11 (3) การประกอบอาชพีหรอืฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม 

ใหค้วามรูด้า้นการประกอบอาชพีหรอืฝึกอาชพี   
สง่เสรมิการรวมกลุม่และสรา้งอาชพีใหผู้ส้งูอาย ุมรีายได ้มงีานท า 



ม. 11 (4) การพฒันาตนเอง และการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม   
การรวมกลุม่ในลกัษณะเครอืขา่ยหรอืชุมชน 

การจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการแกผู่ส้งูอายุ 



การถา่ยทอดภมูปิญัญาแกค่นรุน่หลงั 

ม. 11 (4) การพฒันาตนเอง และการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม   
การรวมกลุม่ในลกัษณะเครอืขา่ยหรอืชุมชน 



สง่เสรมิความรูด้า้นการออมเงนิ การวางแผนใชจ้า่ยเงนิ 

ม. 11 (4) การพฒันาตนเอง และการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม   
การรวมกลุม่ในลกัษณะเครอืขา่ยหรอืชุมชน 



ม. 11 (5) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรง                
แกผู่ส้งูอายใุนอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ  

หรอืการบรกิารสาธารณะอืน่ 

การอ านวยความสะดวก และความปลอดภยัในอาคาร หรอืสถานที่ 



การอ านวยความสะดวก และความปลอดภยัในยานพาหนะ 

ม. 11 (5) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรง                
แกผู่ส้งูอายใุนอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ  

หรอืการบรกิารสาธารณะอืน่ 



ม. 11 (6) การชว่ยเหลอืคา่โดยสารพาหนะตามความเหมาะสม 

การลดคา่โดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 



ม. 11 (7) การยกเวน้คา่เขา้ชมสถานทีข่องรฐั 

การยกเวน้คา่เขา้ชมสถานทีข่องรฐั 



ม. 11 (8) การชว่ยเหลอืผูส้งูอายซุึง่ไดร้บัอนัตราย 
จากการถกูทารณุกรรมหรอืถกูแสวงหาประโยชน ์

โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืถกูทอดทิง้ 

การใหบ้รกิารดา้นทีพ่กัอาศยั 
ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง และบา้นผูส้งูอายบุางแค 2 



ม. 11 (9) การใหค้ าแนะน า ปรกึษา ด าเนนิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งทางคดี
หรอืการแกป้ญัหาครอบครวั 

 เยีย่มบา้น ใหค้ าปรกึษา ใหก้ารสงเคราะหช์ว่ยเหลอื 
ตามระเบยีบกทม. วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห ์พ.ศ. 2557 



ม. 11 (10) การจดัทีพ่กัอาศยั อาหาร และเครือ่งนุง่หม่                                       
ใหต้ามความจ าเป็นอยา่งท ัว่ถงึ 

การจดับรกิารส าหรบัผูส้งูอาย ุ
ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดงและบา้นผูส้งูอายบุางแค 2 



ม. 11 (11) การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีเป็นรายเดอืน 
อยา่งท ัว่ถงึและเป็นธรรม 

นโยบายรฐับาล  

อาย ุ60 - 69 ปี  600 บาท/เดอืน        

อาย ุ70 - 79 ปี  700 บาท/เดอืน                 

อาย ุ80 - 89 ปี 800 บาท/เดอืน 

90 ปี ข ึน้ไป  1,000 บาท/เดอืน 

กทม. (50 เขต) ด าเนนิการจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ

กทม. รว่มกบักรมบญัชกีลาง ด าเนนิการจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
   ผา่นระบบบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม (e – Social welfare) 



ม. 11 (12) การสงเคราะหใ์นการจดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณี 

กทม. (50 เขต) ใหก้ารสงเคราะหผ์ูส้งูอายทุีเ่สยีชวีติ รายละ 2,000 บาท 

โดยเป็นผูท้ ีอ่ยูใ่นครวัเรอืนยากจน  
(รายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืน นอ้ยกวา่ 38,000 บาท/คน/ปี) 



ม. 11 (13) การไดร้บัการดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ 

กระทรวงสาธารณสขุเป็นหนว่ยงานหลกั ในการพฒันาหลกัสตูร                            
จดัอบรมนกับรบิาลชุมชน โดยกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่                       

รบัสมคัรและดแูลการปฏบิตังิาน 



ภารกจิดา้นผูส้งูอาย ุ
ของส านกัพฒันาสงัคม 



จดัสวสัดกิารและใหก้ารสงเคราะหผ์ูส้งูอาย ุ

 
การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีรายเดอืนแบบข ัน้บนัไดส าหรบัผูส้งูอาย ุ

 

การอบรมการใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตเบือ้งตน้ 

การฝึกอาชพีใหแ้กผู่ส้งูอาย ุ

การจดักจิกรรมตามวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณี 

จดัสมัมนา/อบรมใหค้วามรู ้



การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพผูส้งูอาย ุ

 
การสงเคราะหช์ว่ยเหลอืผูส้งูอายทุีป่ระสบความเดอืดรอ้น 

 
การสงเคราะหใ์นการจดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณี 

การใหบ้รกิารในบา้นผูส้งูอายบุางแค 2 

การใหบ้รกิารในศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 

จดัสวสัดกิารและใหก้ารสงเคราะหผ์ูส้งูอาย ุ



จดักจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณี 



จดัสมัมนา/อบรมใหค้วามรู ้



หนว่ยงานใหบ้รกิารดา้นผูส้งูอายุ
ของส านกัพฒันาสงัคม 



 

 

 

ส านกังานสวสัดกิารสงัคม 

นางรุง่กานดา  พงศธ์รกลุพานชิ  
ผูอ้ านวยการส านกังานฯ 

กลุม่งานจดัสวสัดกิาร 
ผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

นางสาวภาสรุ ี เอีย่มทมิ  
หวัหนา้กลุม่งานฯ 

ศนูยบ์รกิาร 
ผูส้งูอายดุนิแดง 

นางสาววนดิา  เรอืงเดช  
หวัหนา้ศนูยฯ์ 

 
บา้นผูส้งูอาย ุ
บางแค ๒ 

นางสาวจรยิาวด ี เขือ่นเพชร  
ผูป้กครองฯ 

สว่นกจิการผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

นางเอือ้กมล  รกัษศ์รทีอง   
ผูอ้ านวยการสว่นกจิการฯ 



ภารกจิงาน :  

สวสัดกิารดา้นเบีย้ผูส้งูอายขุองกรงุเทพมหานคร 

เงนิสงเคราะห ์เชน่ ทนุประกอบอาชพี คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

      ในการรกัษาพยาบาล ฯลฯ แกผู่ส้งูอายทุ ีป่ระสบความเดอืดรอ้น  
      และมภีมูลิ าเนาตามทะเบยีนบา้นในกรงุเทพมหานคร  
      (ระเบยีบกรงุเทพมหานคร วา่ดว้ยการจดัสวสัดกิารและ 
        การสงเคราะห ์พ.ศ. 2557) 

การจดักจิกรรม/ประชุม/อบรม/สมัมนาทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ภารกจิงานดา้นผูส้งูอายทุ ีเ่ป็นนโยบายของกทม.และกระทรวงพม. 

 

กลุม่งานจดัสวสัดกิารผูส้งูอายแุละคนพกิาร 
 



ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 

การใหบ้รกิาร :  
 
บรกิารในรปูแบบสโมสรผูส้งูอาย ุ(Day Center) ไดแ้ก ่
      กายภาพบ าบดั ธาราบ าบดั ดนตร ีนาฎศลิป์ นนัทนาการ  
      จดักจิกรรมในวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีตา่งๆ ฯลฯ 
 
บรกิารทีพ่กัช ัว่คราว ระยะเวลา 15 วนั (บา้นพกัฉุกเฉนิ)  
      โดยดแูลดา้นปจัจยั 4 และบรกิารทีจ่ าเป็นส าหรบัผูส้งูอาย ุ
      (ระเบยีบส านกัสวสัดกิารสงัคม วา่ดว้ยการเขา้พกัอาศยัใน 
      บา้นพกัฉุกเฉนิ พ.ศ. 2546) 
 

 



ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 



ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 



การใหบ้รกิาร :  
 
บรกิารดา้นทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูส้งูอายหุญงิ  

      รวมถงึบรกิารดา้นปจัจยั 4 ดา้นการแพทยแ์ละ 
      การรกัษาพยาบาล ดา้นอาชวีบ าบดั ดา้นศาสนกจิ 
      และกจิกรรมตามประเพณี 

บา้นผูส้งูอายบุางแค ๒ 



บา้นผูส้งูอายบุางแค ๒ 



บา้นผูส้งูอายบุางแค ๒ 



หนว่ยงาน โทรศพัท ์ E-mail 

กลุม่งานจดัสวสัดกิาร 
ผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

 
02) 245 – 5191 
 

dab.bma2@gmail.com 
 

ศนูยบ์รกิารผูส้งูอาย ุ                    
ดนิแดง 

(02) 246 – 8662 dsc.elderly@gmail.com 

บา้นผูส้งูอายบุางแค ๒ 

 
(02) 455 – 6318 banbangkhae.two@gmail.com 

 

 สอบถามขอ้มลูบรกิาร  



 จบการน าเสนอ  

ขอบคณุคะ่ 


