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ส ำนักพัฒนำสังคม  กรุงเทพมหำนคร 
                           คู่มือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนกังำนเขต 
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ค ำน ำ 

ส ำนักพัฒนำสังคมมีอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำชุมชนในทุกมิติ ท้ังด้ำนกำยภำพ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนำมัย 
และจิตใจ กำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ของชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรท่ีอยู่อำศัยส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและ 
กำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัย กำรส่งเสริมให้บุคคลมีอำชีพและรำยได้ท่ีมั่นคง กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและ
ควำมเสมอภำคในกำรด ำรงชีวิต คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของบุคคล  ส่งเสริมและจัดสวัสดิกำร
สังคมแก่ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมุ่งเน้นกำรจัดสวัสดิกำรและกำรสังคมสงเครำะห์
แก่เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบปัญหำทำงสังคม กำรจัดสวัสดิกำร
ในรูปของสถำนสงเครำะห์ บ้ำนพักฉุกเฉิน ศูนย์คัดกรองช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส  ศูนย์สร้ำงโอกำสเด็ก 
เพื่อจัดสวัสดิกำรและให้กำรสงเครำะห์รองรับกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 

จำกภำรกิจของส ำนักพัฒนำสังคมดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำก
ส ำนักงำนเขตและทุกภำคส่วนของสังคม ท้ังหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ มูลนิธิต่ำงๆ 
ซึ่งกำรจัดท ำ “คู่มือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขต” ฉบับนี้ได้ระบุรำยละเอียด 
กระบวนกำร ขั้นตอน และแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยสังเขป รวมท้ังข้อมูลภำคีเครือข่ำยและ
ช่องทำงกำรติดต่อ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเขตให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนในพื้นท่ีได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 

    

                   ส ำนักพัฒนำสังคม 
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“กำรจัดสวัสดกิำรและกำรสงเครำะห์ พ.ศ. 2557  

ผ่ำนระบบกำรจัดสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ (e-case)” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค ำร้องท่ี  
50 ส ำนักงำนเขต 

 

                         กำรยื่นค ำร้องผ่ำนระบบกำรจัดสวัสดิกำรและสงเครำะห์ (e-case) 
ตำมระเบียบ กทม. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ พ.ศ. 2557 

และตำมแนวทำงปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือค ำสั่ง กทม. ที่ 1360/2563 ลว.25 มิย. 63 เป็นต้นไป 
 

 

รับค ำร้องจำกระบบ e-case 
โดยส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  

ส ำนักพัฒนำสังคม 

สถำนที่ติดต่อ หรือ เบอร์โทร หรือ เว็บไซต์ ฯลฯ 

 กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรและคุ้มครองเด็ก  
     ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม ส ำนักพัฒนำสังคม 
     (อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี) 
     โทร.02- 245-5171 
     โทร. 02-245-5172 ต่อ 3914- 3915 

 กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรสตรี ครอบครัว และ
ผู้ด้อยโอกำส  ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  
ส ำนักพัฒนำสังคม (อำยุ 18 – 59 ปี) 

      โทร. 02-245-5169-70 
      โทร. 02-245-5172 ต่อ 3912-3913 

 กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุและคนพิกำร  
ส่วนกิจกำรผู้สูงอำยุและคนพิกำร  

     ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม ส ำนักพัฒนำสังคม 
     (ผู้สูงอำยุ อำยุ 60 ปีขึ้นไป  และผู้พิกำรทุกช่วงวัย) 
     โทร 02-245-5166                   
     โทร. 02-245-5172 ต่อ 3916-3917 
   
        

สถำนที่ติดต่อ หรือ เบอร์โทร หรือ เว็บไซต์  ฯลฯ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม  
ส ำนักงำนเขตท้องที่ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 
เบอร์โทรตำมเว็บไซต์กรุงเทพมมหำนครที่ 
http://www.bangkok.go.th/ 
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ขั้นตอนกำรรับค ำร้องผ่ำนระบบกำรจัดสวัสดิกำรและสงเครำะห์ (e-case) 
ตำมระเบียบ กทม. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ พ.ศ. 2557 

และตำมแนวทำงปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือค ำสั่ง กทม. ที่ 1360/2563 ลว.25 มิย. 63 เป็นต้นไป 

1. ประชำชนยื่นค ำร้อง 
พร้อมเอกสำร 

2. สนข.บันทึกค ำร้องผ่ำน
ระบบ e-case + เก็บต้นฉบับ

ค ำร้องไว้ที่เขต 
*** คุณสมบัติผู้ย่ืนค ำร้อง 

และควำมถูกต้อง 
ของเอกสำรตำมเอกสำร

ประกอบกำรยื่นค ำร้องและ
คุณสมบัติท่ีแนบ*** 

4. คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำพร้อมตรวจคุณสมบัติ 
และอนุมัติเงินช่วยเหลือ 

 

3.1 กรณีไม่เป็นไปตำม
ระเบียบฯ สสส.สพส. คืน 
ค ำร้องผ่ำนระบบ e-
case  
3.2 กรณีเป็นไปตำม
ระเบียบฯ สสส.สพส.    
รับ case + เยี่ยมบ้ำน 
และน ำข้อมูลเข้ำที่ประชุม 
คกก.ฯ เพ่ือพิจำรณำ case 

 
4.1 สสส.สพส.
อนุมัติในระบบ 

e-case 

 
4.2 สสส.สพส.แจ้ง

ส ำนักงำนเขต 

5. สสส.สพส.ด ำเนินกำร 
ในขั้นตอนกำรจ่ำยเงิน 

3.สสส.สพส. 
พิจำรณำค ำร้องให้
เป็นไปตำมระเบียบ

ฯ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
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*** คุณสมบัติผู้ยื่นค ำร้อง*** *** เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำร้อง*** 

1. เงินสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำ 
   - เป็นผู้มีสัญชำติไทย มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขต กทม.  
     ตำมทะเบียนบ้ำน 
   - ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ และมีหนังสือรับรอง 
     ของสถำนศึกษำ 
   - อำยุไม่เกิน 25 ปี    

1. เงินสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำ 
    - หนังสือรับรองกำรศึกษำ 
    - ส ำเนำบัตรประชำชน/สูติบัตร 
    - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    - บันทึกเรื่องรำวกำรขอรับควำมช่วยเหลือ 

2. ทุนฝึกอำชีพ 
   - เป็นผู้มีสัญชำติไทย มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขต กทม.    
     ตำมทะเบียนบ้ำน 
   - ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรฝึกอำชีพ 

2. ทุนฝึกอำชีพ 
    - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    - รำยละเอียดกำรขอทุนฯ 
    - บันทึกเรื่องรำวกำรขอรับควำมช่วยเหลือ 

3. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรรักษำพยำบำล 
   - เป็นผู้มีสัญชำติไทย มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขต กทม.      
     ตำมทะเบียนบ้ำน 
   - ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนยำกจนและ/ 
     หรือไร้ที่พ่ึง 

3. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรรักษำพยำบำล 
    - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    - ใบรับรองแพทย์ 
    - บันทึกเรื่องรำวกำรขอรับควำมช่วยเหลือ 

4. ทุนประกอบอำชีพ 
   - เป็นผู้มีสัญชำติไทย มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขต กทม.  
     ตำมทะเบียนบ้ำน 
   - ครอบครัวประสบปัญหำควำมเดือดร้อนยำกจนฯ 

4. ทุนประกอบอำชีพ 
    - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    - บันทึกเรื่องรำวกำรขอรับควำมช่วยเหลือ 

5. เงินช่วยเหลือสมทบในกำรสร้ำงหรือซ่อมแซมบ้ำน 
   - เป็นผู้มีสัญชำติไทย มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขต กทม.  
     ตำมทะเบียนบ้ำน 
   - ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนยำกจนและ/ 
     หรือไร้ที่พ่ึง 

5. เงินช่วยเหลือสมทบในกำรสร้ำงหรือซ่อมแซมบ้ำน 
   - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
   - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
   - ใบประเมินรำคำจำกฝ่ำยโยธำ ส ำนักงำนเขต 
   - รูปภำพประกอบกำรพิจำรณำ 
   - บันทึกเรื่องรำวกำรขอรับควำมช่วยเหลือ 
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“กำรสงเครำะห์ช่วยเหลอืกลุ่มเด็กด้อยโอกำส เด็กในสภำพยำกล ำบำก เด็กยำกจน” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร 
 -  สถำนท่ีติดต่อ 

: ส ำนักงำนเขต 50 เขต 
: กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรและคุ้มครองเด็ก สสส. สพส. 
  โทร. 02-2455-7172 ต่อ 3914, 3915 
: กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  
  โทร. 02-651-6498, 02-651-6532 

 

ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ 
พ.ศ. 2557 ผ่ำนระบบกำรจัดสวัสดิกำรและ 
กำรสงเครำะห์ (e-case) 

1. เงินสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำ 
2. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องในกำร

รักษำพยำบำล 
สถำนที่ติดต่อ 

:   ส ำนักงำนเขตส่งค ำร้องผ่ำนระบบ  
e-case และเก็บต้นฉบับค ำร้องไว้ที่
ส ำนักงำนเขต 50 เขต 

    (ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม) 
:   ส ำนักพัฒนำสังคมรับค ำร้องผ่ำนระบบ e-

case เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมัติให้ 
ควำมช่วยเหลือหรือด ำเนินกำรอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดสวัสดิกำร 
หรือกำรสงเครำะห์  
(กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรและคุ้มครองเด็ก 
ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  
ส ำนักพัฒนำสังคม  
โทร. 02-245-5172 ต่อ 3914, 
3915) 

 

กรุงเทพมหำนคร ร่วมกับ  
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
 

กรุงเทพมหำนคร 

กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกำส 
เด็กในสภำพยำกล ำบำก เด็กยำกจน  

ในพ้ืนที่ 50 เขต 
 

2.กำรขอรับเงินสงเครำะห์เด็กในครอบครัวยำกจน 
- สถำนท่ีติดต่อ 
      : ส ำนักงำนเขต 50 เขต 

: กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรและคุ้มครองเด็ก สสส. สพส.  
  โทร. 02-2455-7172 ต่อ 3914, 3915 

      : กองส่งเสริมกำรพัฒนำและสวัสดิกำรเด็ก เยำวชน และ 
        ครอบครัว กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนโทร. 0 2306 8830 

 
 
3. กำรส่งต่อ/ช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกำส เด็กยำกจน  
สถำนท่ีติดต่อ 

 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน (กลุ่มงำนประสำนบำ้นพักเด็ก)    
โทร. 0 2651 6969 

 องค์กำรเฟรนด์อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย 
www.childreninstreetthailand.com/th  
โทร. 086 971 8861 

 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 
 
 4. โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- สถำนท่ีติดต่อ 

 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน   
โทร. 02-651-6498, 02-651-6532 
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1.ขั้นตอนกำรขอกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร 

1. สนข. รับค ำร้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตำม
แบบฟอร์มค ำร้องและบันทึกประวัติ และเอกสำร
หลักฐำนของเด็ก ครอบครัว  
และครอบครัวอุปถัมภ์  
 

เด็ก/ครอบครัว และ
ครอบครัวอุปถมัภ ์
ที่ประสบปัญหำ 
ควำมเดือดร้อน 

 

2. สนข.รวบรวมค ำร้องส่ง กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำร
และคุ้มครองเด็ก ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  
ส ำนักพัฒนำสังคม โทร. 02-2455-7172 
ต่อ 3914, 3915 
 

3. สพส. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และน ำเสนอคณะอนุกรรมกำร
บริหำรกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร  

เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเบื้องต้น 
 

4.1 อนุมัต ิ
 

4.2 ไม่อนุมัติ 
 

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนฯ มอบ 
ส ำนักพัฒนำสังคมแจ้งฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ 

สนข. เจ้ำของเรื่อง 
 

5.กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนฯ มอบให้ สพส. 
จ่ำยเงินให้แก่ผู้รับกำรสงเครำะห์ / จัดท ำใบส ำคัญรับเงิน / ติดตำมผล 

 

4. สพส. ส่งให้กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์ (พม.) เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  

คุณสมบัติ  
1. เด็ก อำยุไม่เกนิ 18 ปี ที่ประสบควำม

เดือดร้อน 
2. สัญชำตไิทย 
3. มีภูมิล ำเนำ ในหรือนอก

กรุงเทพมหำนคร 
 

เอกสำรส ำคัญ  
1. บัตรประชำชน/สูติบตัรของเด็ก 
2. ทะเบียนบ้ำนของเดก็ 
3. บัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนของ

ผู้ปกครอง 
 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนคุ้มครองเด็ก เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดวงเงินและรำยกำรที่ให้กำรสนับสนุนจำก
กองทุนคุ้มครองเด็ก ได้แก ่

1. ค่ำเลี้ยงด ู
2. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำ 
3. ค่ำรักษำพยำบำล 
4. เครื่องอุปโภคบริโภค 



๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติ  
- เปน็หน่วยงำนภำครฐัหรอืภำคเอกชนที่มี
วัตถุประสงคป์้องกัน พัฒนำ ส่งเสรมิ สนับสนุน 
และคุม้ครองเด็ก ตำมพระรำชบัญญัตคิุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 ควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร
และควำมสอดคล้องกบัยุทธศำสตร์ของจังหวดั
หรือประเทศ 
 

เอกสำรส ำคัญ  
1. แบบเสนอโครงกำร 
2. เอกสำรจดทะเบียนขององค์กำร 

ขั้นตอนกำรยื่นโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุน 
จำกกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร” 

 

หน่วยงำนภำครัฐ
และภำคเอกชน  

 

1.ยื่นที่ กลุ่มงำนจดัสวัสดิกำรและคุ้มครองเด็ก ส ำนักงำน
สวัสดกิำรสังคม ส ำนกัพัฒนำสังคม เพ่ือพิจำรณำเบื้องตน้ 
โทร. 02-2455-7172 ตอ่ 3914, 3915 
1 

โครงกำรทีเ่สนอขอวงเงิน 
เกิน 150,000 บำท  

 

โครงกำรทีเ่สนอขอวงเงิน 
ไม่เกนิ 150,000 บำท  

 

3.ส่งเรือ่งให ้ 
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

(กองทุนคุ้มครองเดก็) เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
โทร. 0 2651 6498 

2.คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุน
กรุงเทพมหำนครพิจำรณำให้ควำมเห็น

เบื้องต้นโครงกำร 

4.กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนฯ มอบให้ 
สพส. จ่ำยเงินให้แกห่น่วยงำนผู้ยื่นเรื่อง / 

จัดท ำใบส ำคัญรับเงิน / ติดตำมผล 
 

3.1 
อนุมัติ 

3.2 
ไม่อนุมัติ 

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนฯ มอบ 
สพส. แจ้งหน่วยงำนผู้ยื่นเรื่อง 
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ประโยชน์ของกองทุนคุ้มครองเด็ก 
 
  กองทุนคุ้มครองเด็ก จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เป็นทุนใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์ คุ้มครองสวัสดิภำพ และส่งเสริมควำมประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและ 
ครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก 

กลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรสนับสนุนจำกกองทุน ดังนี้ 
  1. เด็ก หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภำวะด้วยกำรสมรส 
ประกอบด้วย 
      ก. เด็กที่พึงได้รับกำรสงเครำะห์ (มำตรำ 32) ได้แก่ 

1) เด็กเร่ร่อนหรือเด็กก ำพร้ำ 
2) เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
3) เด็กท่ีผู้ปกครองไม่สำมำรถอุปกำระเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุผลใด ๆ เช่น ถูกจ ำคุก กักขัง พิกำรทุพพลภำพ 

เจ็บป่วยเรื้อรัง ยำกจน เป็นผู้เยำว์ หย่ำ ถูกท้ิงร้ำง เป็นโรคจิต หรือโรคประสำท 
4) เด็กท่ีผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอำชีพไม่เหมำะสมอันอำจส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำรทำง

ร่ำงกำยหรือจิตใจของเด็กท่ีอยู่ในควำมปกครองดูแล 
5) เด็กท่ีได้รับกำรเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรกระท ำหรือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 

ถูกทำรุณกรรมหรือตกอยู่ในภำวะอ่ืนใดอันอำจเป็นเหตุให้เด็กมีควำมประพฤติเสื่อมเสียในทำงศีลธรรมอันดี หรือเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ 

6) เด็กพิกำร 
7) เด็กท่ีอยู่ในสภำพยำกล ำบำก 
8) เด็กท่ีอยู่ในสภำพที่จ ำต้องได้รับกำรสงเครำะห์ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  

    ข. เด็กที่พึงได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ (มำตรำ 40) ได้แก่ 
1) เด็กท่ีถูกทำรุณกรรม 
2) เด็กท่ีเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด 
3) เด็กท่ีอยู่ในสภำพที่จ ำต้องได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  

    ค. นักเรียน นักศึกษำที่พึงได้รับกำรส่งเสริมควำมประพฤติที่เหมำะสม 
2. ครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ หมำยถึง ผู้ซึ่งให้กำรอุปกำระเลี้ยงดูเด็กท่ีประสบปัญหำควำมเดือดร้อน 

ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์และหรือคุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก และไม่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกแหล่งทุนอ่ืน  
หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

3. องค์กรที่ปฏิบัติงำนด้ำนเด็ก ประกอบด้วย 
      3.1 หน่วยงำนภำครัฐ หมำยถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนซึ่งมี 
ฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค หน่วยงำนส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ 
ของรัฐ รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และกิจกำรเพื่อกำร
สงเครำะห์ คุ้มครองสวัสดิภำพ และส่งเสริมควำมประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ 
      3.2 องค์กรภำคเอกชน หมำยถึง องค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ 
และกิจกำรในกำรสงเครำะห์ กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ และกำรส่งเสริมควำมประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัว
อุปถัมภ์ 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกำรให้กำรสนับสนุน 
(1) รำยบุคคล คือ ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบุคคลที่อุปกำระเลี้ยงดูเด็ก โดยต้องเป็นผู้

ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน และไม่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกแหล่งทุนอ่ืน หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ  
  (2) รำยโครงกำร คือ หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรภำคเอกชนที่ด ำเนินกำรด้ำนเด็ก โดยก ำหนด
เงื่อนไข ดังนี้ 

- หน่วยงำนภำครัฐ ต้องเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และกิจกำรเพ่ือกำร
สงเครำะหค์ุ้มครองสวัสดิภำพ และส่งเสริมควำมประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ 
และโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนต้องเป็นโครงกำรริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงกำรที่ไม่สำมำรถขอรับกำร
สนับสนุนจำกงบประมำณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
  - องค์กรภำคเอกชน เป็นองค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และกิจกำร
ในกำรสงเครำะห์ กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ และกำรส่งเสริมควำมประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและ
ครอบครัวอุปถัมภ์และต้องเป็นโครงกำรที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส่วนรำชกำร  
และแหล่งทุนอ่ืนๆ 
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2. ขั้นตอนกำรกำรขอรับเงินสงเครำะห์เด็กในครอบครัวยำกจน 
 

4.1 อนุมัต ิ
 

4.2 ไม่อนุมัติ 
 

1. ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเครำะห์ฯ 
ที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ สนข.  

 
 

3. สนข. รวบรวมเรื่องส่ง กองส่งเสริมกำรพัฒนำ
และสวัสดิกำรเด็ก เยำวชน และครอบครัว กรม

กิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

 

กองส่งเสริมกำรพัฒนำและสวัสดิกำรเด็กฯ 
(พม.) แจ้งผู้ยื่นค ำร้องโดยตรง 

 
5.กองส่งเสริมกำรพัฒนำและสวัสดิกำรเด็กฯ (พม.) จ่ำยเงินสงเครำะห์เด็ก

ในครอบครัวยำกจน ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 
 

4. กองส่งเสริมกำรพัฒนำและสวัสดิกำรเด็กฯ 
(พม.) พิจำรณำ 

คุณสมบัติ  
1. เด็กก ำพร้ำ อนำถำ ซึ่งมีผู้ปกครองเป็น

ผู้ดูแล 

2. เด็กพิกำรทำงร่ำงกำย สมอง ปัญญำ 
หรือจิตใจ 

3. ผู้ปกครองประสบภำวะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
เช่น จ ำคุก ถูกกักขัง พิกำร ฯ 

4. เด็กเกิดนอกสมรส 

 

เอกสำรส ำคัญ  
    1.บตัรประชำชน/สูติบตัรของเดก็ 
    2. ทะเบียนบ้ำนของเด็ก 
    3. บัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน 
ของผู้ปกครอง 
    4. ส ำเนำหน้ำบญัชีธนำคำรของผู้ปกครอง 
    5. รูปถ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ 
 

เด็กในครอบครัว
ยำกจน 

 

2. สนข. รับค ำร้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตำม
แบบฟอร์มค ำร้องและเอกสำรที่เก่ียวข้อง  

พร้อมทั้งมีการเยี่ยมบ้าน 

*** เด็ก 1 คน ในครอบครัวจะ
ได้รับเงินสงเครำะห์ 1000 บำท 
(ไม่เกิน 3 คน/ครอบครัว) ***  
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3. ขั้นตอนกำรส่งต่อ/ช่วยเหลือกลุ่มเดก็ด้อยโอกำส เด็กยำกจน 

คุณสมบัต ิ
1.เด็กยำกจนเด็กด้อยโอกำส 
   อำยุไม่เกิน 18 ปี มีสัญชำติไทย 
2.เด็กและเยำวชนที่มีสัญชำติไทย  
   ไม่มีควำมพิกำร ไม่มีผู้ปกครอง 
   ดูแล / ขำดท่ีอยู่อำศัย 

1.ยื่นเรื่องที่ 

ส ำนักงำนเขต ส ำนักพัฒนำสังคม 

2. สพส. และ สนข.รับค ำร้อง ตรวจข้อเท็จจริง 
เยี่ยมบ้ำน และพิจำรณำค ำร้องร่วมกันในกำร 

“ส่งต่อ/ช่วยเหลือ”กลุ่มเด็กด้อยโอกำสฯ 
ไปยังสถำนสงเครำะห์ที่ต่ำงๆ 

 
 

 
 

3. ส่งเข้ำสถำนสงเครำะห์/สถำนที่ดังต่อไปนี้ 
    - สถำนสงเครำะห์เด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี  
      โทร. 02 354-7483 
    - สถำนคุ้มครองและฝึกอำชีพ 
      โทร. 02-584-5115 
    - บ้ำนพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหำนคร 
      โทร. 02-354-7580 
    - ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 

เอกสำรส ำคัญ  
1. บัตรประชำชน/สูติบัตรเด็ก 

2. ทะเบียนบ้ำนเด็ก 
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4. ขั้นตอนส ำคัญในกำรลงทะเบียน 
โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

1. ประชำชนยื่นค ำร้องรับเงินอุดหนุน 
600 บำท เพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ ส ำนักงำนเขต 

4. กรมกิจกำรเด็กฯ จ่ำยเงินและแจ้ง สนข.  
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

คุณสมบัติ 
ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
1. เกิดตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป จนอำยุ 
    ครบ 6 ปี  
2. มีสัญชำติไทย  
3. อำศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยไม่เกิน  
    100,000.- บำทต่อคนต่อปี  
4. ไม่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของหน่วยงำนของรัฐ 
    หรือเอกชน 

เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน ประกอบด้วย 
1. แบบค ำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 
2. แบบรับรองสถำนะของครัวเรือน (ดร.02) 
3. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ปกครอง 
4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
5. สมุดบัญชีเงนิฝำกของผูป้กครอง (บัญชีออมทรัพย์ 
    ธนำคำรกรุงไทย บัญชีเงินฝำกเผื่อเรียกธนำคำรออมสิน  
    หรือบัญชีเงินฝำกออมทรัพยธ์นำคำรเพื่อกำรเกษตร 
    และสหกรณ์กำรเกษตร อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น) 
6. สมุดบันทึกสุขภำพแม่และเดก็ (เฉพำะหน้ำที่ 1  
    ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์) ในกรณีที่สมุดสูญหำยให้ใช ้
    เฉพำะส ำเนำหนำ้ที่ 1 พร้อมให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
    บันทึกข้อมูล และรบัรองส ำเนำ 
7. กรณีที่ผู้ยื่นค ำร้องขอลงทะเบียนและสมำชิก 
    ในครัวเรือนของผู้ยื่นค ำร้องขอลงทะเบียน 
    เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ 
    พนักงำนบริษัท ต้องมีเอกสำรใบรับรองเงินเดือน  
    หรือหนังสือรับรองรำยได้ของทุกคนที่มีรำยได้ประจ ำ   

      (สลิปเงนิเดือน หรือ เอกสำรหลักฐำนทีน่ำยจ้ำงลงนำม) 
   8. ส ำเนำเอกสำร หรือบัตรข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
      บัตรแสดงสถำนะหรือต ำแหน่ง หรือเอกสำรอ่ืนใด 
      ที่แสดงตนของผู้รบัรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2  
 

3.2 อนุมัต ิ

3.1 ไม่อนุมัติ 

2. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ  
    รับลงทะเบียน พร้อมทั้งตรวจสอบ 
    ***คุณสมบัติและเอกสำร*** 

2.1 คณุสมบัตไิม่ตรง 
      ตำมเงื่อนไข  
      เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเขต 
      แจ้งประชำชนทรำบ 

2.2 คณุสมบัติตรงตำม 

      เงื่อนไข เจ้ำหน้ำที ่
      ส ำนักงำนเขต บันทึก 
      ข้อมูลผู้ลงทะเบียน 
      อย่ำงย่อ 

3. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ ส่งเอกสำรผู้ลงทะเบียน  
    ให้กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน เพ่ือพิจำรณำ 

 

5. สนข. แจ้งรำยชื่อผู้ลงทะเบียนให้ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข สนอ.ในพ้ืนที่เพ่ือติดตำมพัฒนำกำร

ของเด็กต่อไป 
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“กำรช่วยเหลือกลุ่มเด็กไร้สัญชำติและเด็กไร้สถำนะ” 
 

กำรแจ้งหน่วยงำนทีช่่วยเหลอื 
กลุ่มเด็กไร้สัญชำตแิละเด็กไร้สถำนะ 

 
 
 

 
 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรม อื่นๆ และภำคเอกชน/มูลนธิ ิ

สถำนที่ติดต่อ 
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- กลุ่มงำนจัด
สวัสดิกำรและ
คุ้มครองเด็ก 
ส ำนักงำน
สวัสดิกำรสังคม 
โทร. 02-245-
5172 ต่อ 
3914, 3915 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักกำรศึกษำ 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- กองเสริมสร้ำง
สมรรถนะ
นักเรียน  
โทร. 02-437-
6631-5 ต่อ 
3424 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย ์

 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 
www.dcy.go.th 
โทร. 02-651-6498, 
02-651-6532 

 
 

สถำนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- ฝ่ำยทะเบียน 
- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
www.bangkok.go.th/main/page. 
php?80 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- ส ำนักงำน
ปกครองและ
ทะเบียน  
โทร. 02-621-
0985 หรือ
โทร. 1361 

ส ำนักงำนปกครอง
และทะเบียน 

 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

ภำคเอกชน/มูลนิธิ 
 
 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- องค์กำรเฟรนด์อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศไทย 
www.childreninstreet 
thailand.com/th 
โทร. 086-971-8861 
- มูลนิธิกระจกเงำ 
โทร. 02-973-2236 
- มูลนิธิสำยเด็ก 
www.childlinethailand.org/ 
โทร. 1387 

http://www.childreninstreet/


๑๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ส ำนักงำนเขต 
มอบฝ่ำยกำรศึกษำ  
และฝ่ำยทะเบียน 
1. ด ำเนินกำรในสว่นที่เก่ียวข้อง 
ตำมอ ำนำจหน้ำที ่
2. แจ้งผลด ำเนนิกำรกลับไปยัง
ส ำนักงำนปกครองและทะเบยีน 

 
 

           ฝ่ำยกำรศึกษำ 
1. ส่งข้อมูลนักเรียนให้โรงเรียน
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร
หลักฐำนของนักเรียน 
2. ส่งข้อมูลทะเบียนประวัติ
นักเรียนให้ฝ่ำยทะเบียน
ด ำเนินกำร 
3. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน
จำกฝ่ำยทะเบียนและรำยงำน
ผู้อ ำนวยกำรเขต 
 

           ฝ่ำยทะเบียน 
1. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
ของนักเรียนและด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กลับไปยังฝ่ำยกำรศึกษำ 
 
 

โรงเรียน 
1. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนว่ำ
นักเรียนยังอยู่ในสถำนศึกษำหรือไม่  
2. ส่งข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรยีน
กลับไปยังส ำนักงำนเขต 
 
กรณีอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ 
ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบยีนและบัตร
ประจ ำตัว ให้นักเรียนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
และกฎหมำยที่เกีย่วข้อง 
 
กรณีไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ 
ให้ประสำนส ำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
หรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อ
ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบยีนและบัตร
ประจ ำตัวให้เด็ก ตำมอ ำนำจหน้ำที่  
และกฎหมำยที่เกีย่วข้อง 
 

    ส ำนักกำรศึกษำ  
รวบรวมข้อมลูจ ำนวนนักเรียน
ในสังกัดที่มีรหสั G และยังไม่
ออกรหัส G (แยกรำยเขต)  
ส่งให้ส ำนักงำนเขต 
 

          ส ำนักพัฒนำสังคม 
รวบรวมข้อมลูนักเรยีนที่ไดร้ับกำรแก้ไข
ปัญหำ และรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำร
ช่วยเหลือกลุม่เด็กไรส้ัญชำตฯิ และ
คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร 
 

คณะอนุกรรมกำรช่วยเหลือ 
กลุ่มเด็กไร้สัญชำติและเด็ก 
ไร้สถำนะ และคณะกรรมกำร
คุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 

รายงาน 

ส่วนของกำรทะเบียน 
 
 

ขั้นตอนกำรช่วยเหลือกลุ่มเด็กไร้สัญชำติและเด็กไร้สถำนะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
 

ส่วนกำรสงเครำะห ์
 
 

ฝ่ำย
ทะเบียน 

 
 

กรณีเด็กมีควำมจ ำเป็นต้อง
ตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ควำม

เชื่อมโยงระหว่ำงบุคคล
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประสำนส ำนักพัฒนำสังคมเพื่อกำรช่วยเหลือ 
ด้ำนกำรตรวจ DNA (ขอรับกำรสนับสนุนจำก

กองทุนคุ้มครองเด็ก, กรมกำรปกครอง, รพ.จุฬำฯ,  
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์) 

 

กรณีเด็กและครอบครัวประสบ
ปัญหำควำมเดือดร้อน ยำกจน 
เจ็บป่วย หรือปัญหำด้ำนอ่ืนๆ 

 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

ประสำนส ำนักพัฒนำสังคมเพื่อกำรช่วยเหลือ 
ด้ำนอื่นๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศกึษำ  

และเครื่องอุปโภคบริโภค จำกกองทุนคุ้มครองเด็ก 
 

รวบรวมข้อมูลผลกำรช่วยเหลือเสนอ
คณะอนุกรรมกำรช่วยเหลือกลุ่มเด็กไร้สัญชำติฯ 
และคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร 

 

ฝ่ำยพัฒนำชุมชน 
และสวัสดิกำร

สังคม 
 



๑๔ 
 

ขั้นตอนกำรช่วยเหลือกลุ่มเด็กไร้สัญชำติและเด็กไร้สถำนะทั่วไป 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยทะเบียน 
 
 1. รับเรื่อง 

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
3. ส่งต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

1. รับเรื่อง 
2. ตรวจสอบหลักฐำนและด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
3. หำกไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ ประสำนส่งต่อ
ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
 

ยื่นเรื่องที่
ส ำนักงำนเขต 

 
 

ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
 
 



๑๕ 
 

“กำรสงเครำะห์ช่วยเหลอืกลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกำส” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสงเครำะหช์่วยเหลือกลุม่เด็กเร่รอ่น เดก็ด้อยโอกำส 
ในศูนย์สรำ้งโอกำสเด็กกรุงเทพมหำนคร 7 แหง่ 

 
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

กระทรวง/สมำคม, ภำคเอกชน, ภำครัฐ 
และมูลนิธ ิฯลฯ 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำร
และคุ้มครองเด็ก  
ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม 
ส ำนักพัฒนำสังคม 
โทร. 02-245-5172  
ต่อ 3914, 3915  
โทรสำร 02-245-5171 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดิกำรสังคม 
www.bangkok.go.th/m
ain/page.php?80 

เครือข่ำยและองค์กรภำคเอกชน 
 
 สถำนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร. 

หรือเว็บไซต์ 

- ส ำนักงำนฝีมือแรงงำนกรุงเทพมหำนคร  
  เขตพ้ืนที่ 1 - 10                                
  กระทรวงแรงงำน 0 2232 1462                  
- ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ  
  ส ำนักพัฒนำสังคม                                
  โทร. 0 2247 9495 - 6                     
- มูลนิธิส่งเสริมกำรพัฒนำบุคคล  
  โทร. 0 2671 5313                                  
- มูลนิธิสร้ำงสรรค์เด็ก                     
  โทร. 0 2574 3753  
- มูลนิธิสำยเด็ก  
  โทร. 0 2623 3614  
- องค์กำรเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ประเทศไทย  
  โทร. 0 2391 4781 
- มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
   โทร. 0 2448 0387-9 
- สมำคมสถำบันส่งเสริมและพัฒนำกำร   
  เรียนรู้ตลอดชีวิต (สพช.)  
  โทร. 081 827 8116 

 
 



๑๖ 
 

 
 
 
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
1. สวนลุมพนิี      5. พระรำม 8 
2. จตุจักร          6. ทุ่งคร ุ
3. พระปกเกล้ำ    7. คลองจัน่ 
4. พระรำม 9  

ขั้นตอนกำรจัดสวัสดิกำร กำรสงเครำะหแ์ละกิจกรรมเพ่ือพัฒนำ 
ทักษะชีวติ กลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกำสในชุมชน  
ในศูนย์สรำ้งโอกำสเด็กกรุงเทพมหำนคร 7 แหง่ 

 
 

1. ให้ค ำปรกึษำแนะแนวทักษะอำชีพ/ 
    กำรศึกษำต่อที่เหมำะสม                         

2. ให้กำรสนับสนนุเงนิเพ่ือกิจกรรมทำงกำรศึกษำ ค่ำใช้จ่ำย 
    ที่เกี่ยวเนือ่งในกำรรกัษำพยำบำล เครื่องอปุโภค บรโิภค 

ทุนฝึกอำชีพ ตำมระเบียบกรุงเทพมหำนคร 
    ว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรจดัสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์  

    พ.ศ. 2557                                     

3. ประสำน สง่ต่อ และบูรณำกำร 
กำรท ำงำนร่วมกันกับเครือขำ่ย 

และองค์กรภำคเอกชนทีเ่กี่ยวข้อง 



๑๗ 
 

“กำรช่วยเหลือเด็กตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546” 
 

พบเห็นเด็ก ถูกทำรุณกรรม/ท ำร้ำยร่ำงกำย/ถูกละเมิดสิทธ ิ
/ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ แจ้งได้ที ่

 
 
 

 
 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

1. กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย ์
    - ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 
    - บ้ำนพักเด็กและครอบครัว    
      กรุงเทพมหำนคร 
      02-354-7580 
      02-354-7582 
2. มูลนิธศิูนย์พิทักษ์สิทธิเดก็ 
     02-412-1196 
3. มูลนิธิสำยเดก็ 1387 
    02-623-3814 
4. สมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตร ี
    02-929-2301-7 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 กลุม่งำนจัดสวัสดกิำร
และคุม้ครองเด็ก 
ส ำนักงำนสวัสดกิำรสงัคม 
โทร. 02-245-5172 
ต่อ 3914, 3915 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 
 ศนูย์บรกิำร
สำธำรณสขุในพื้นที ่

กระทรวง/ทบวง/กรมอืน่ๆ, ภำคเอกชน, มูลนธิ ิ
 

1 



๑๘ 
 

 
 
 
 

 
 

พบเห็นเด็กถูกทำรุณกรรมท ำร้ำยร่ำงกำย/ 
ถูกละเมิดสทิธิ/ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชำชนในพ้ืนที่ แจ้งได้ที ่
ฝ่ำยพัฒนำชมุชนและสวัสดกิำรสังคม 50 เขต,  

ศูนย์บรกิำรสำธำรณสุขในพื้นที ่
 
 
 
 
 

 ลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเท็จจริง / ประสำนศูนย์ชว่ยเหลอืสังคม  
1300 ลงพื้นที่ (กรณีจ ำเปน็ต้องแยกเดก็) 

 ประชมุทีมสหวิชำชีพ (ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดกิำรสังคม,  
     ส ำนักพัฒนำสังคม, ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในพื้นที,่ โรงพยำบำล 
     ในพ้ืนที,่ ศนูย์ช่วยเหลือสังคม 1300, บ้ำนพักเดก็และครอบครวั     
     กรุงเทพมหำนคร, หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งในระดับพื้นที่) 
 ด ำเนนิกำรชว่ยเหลือเดก็ตำมสภำพปัญหำควำมต้องกำร 
 ประสำนส่งต่อหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 ตดิตำมผลกำรชว่ยเหลือ 
 รำยงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร  

     และผูว้่ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรช่วยเหลือเด็กตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 



๑๙ 
 

“ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหำนคร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรให้บริกำรศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหำนคร                   
ในพ้ืนที่ 45 เขต 

กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักพัฒนำสังคม ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหำนคร 

สถำนที่ติดต่อ หรือ เบอร์โทร  
หรือเว๊บไซต์ ฯลฯ                                   
 กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรและ 

   คุ้มครองเด็ก 

   ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม 

   ส ำนักพัฒนำสังคม 

   โทร./โทรสำร 02-245-5171  

   โทร. 02-254-5172  
          ต่อ 3914, 3915                       

สถำนที่ติดต่อ หรือ เบอร์โทร  
หรือเว๊บไซต์ ฯลฯ                                   
 ฝ่ำยพัฒนำชุมชน 

   และสวัสดิกำรสังคม 

   ส ำนักงำนเขต 

 http:www.bangkok. 
   go.th/php?80 

สถำนที่ติดต่อ  
 ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน 

   กรุงเทพมหำนคร ในพ้ืนที่เขต 

 http://www.bangkok.go.th/up
load/user/00000103/3sor/
child-oct62.pdf 

ส ำนักงำนเขต 
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ขั้นตอนกำรขอเข้ำรับบริกำรสวัสดิกำรสังคม                            
ในศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหำนคร 

 
1. ประชำชนแจ้งควำมประสงค์ 
    ที่ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน 
    กรุงเทพมหำนคร 

2. อำสำสมัครผู้ดูแลเด็กตรวจสอบ 
    ***คุณสมบัติผู้ย่ืนค ำร้องและ 
    ควำมถูกต้องของเอกสำร*** 

2.1 เอกสำรไม่ครบแจ้ง 
      ประชำชนให้ส่ง 
      เอกสำรเพิ่มเติม 

2.2  
เอกสำรครบ 3. อำสำสมัครผู้ดูแลเด็กเยี่ยมบ้ำนและ

เตรียมควำมพร้อม 
ในกำรรับเด็กเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัย

เรียน 
 

*** คุณสมบัติผู้ย่ืนค ำร้อง *** 
1. เด็กอำยุ 2 ปี - ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ 1 
2. ง                                       ง         
3. ง                                      งง 
4. ง                                      ง 
5. ง                                      ง                                     

*** เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำร้อง *** 
1. ส ำเนำสูติบัตรเด็ก      
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนเด็ก                                     
3. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ปกครอง                                                                                     
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ปกครอง    ง                                          
5. ง                                      ง                                     
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“คนเร่รอนไร้ที่พึ่ง  ขอทำน” 
 

พบเห็น คนเร่รอนไร้ที่พึ่ง  ขอทำน แจ้งได้ที่ 
 
 

    
 
 
  
    

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักเทศกิจ 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ส ำนักเทศกิจ  
  (กองตรวจและ    
  ปฏิบตัิกำร 3) 
  โทร.0 2465  
  - 0513  
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

1. ต ำรวจ สน.ท้องที ่
2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง

กรุงเทพมหำนคร      
    (ดนิแดง) โทร. 0 2126 7902 
3.สำยดว่น (กรณขีอทำน) 
  ศนูย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 
  (ตลอด 24ชม.) 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 กลุม่งำนจัดสวัสดกิำร
และคุม้ครองเด็ก 
ส ำนักงำนสวัสดกิำรสงัคม 
โทร. 02-245-5172 
ต่อ 3914, 3915 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ส ำนักงำนเขตในพ้ืนที่  
(ผอ.เขต /ฝ่ำยปกครอง/ฝ่ำย
เทศกิจ /ฝ่ำยพัฒนำชมุชนฯ) 

 www.bangkok.go.th/mai
n/page.php?80 

 

กระทรวง/ทบวง/กรมอืน่ๆ 
, ภำคเอกชน, มูลนธิ ิ

 
1 ส ำนักงำนเขต 

 
 

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?80
http://www.bangkok.go.th/main/page.php?80
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ให้ท ำกำรถ่ำยภำพ - อุปกรณ ์
ขณะขอทำน ชี้แจงกำรกระท ำผดิ
และเชิญตัวไป สน.ท้องที่เพื่อ
บันทึกจบักุม ตรวจสอบทรัพยส์นิ 
และเปรียบเทียบปรับ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
กับคนเร่รอนไร้ที่พึ่ง  
ผู้ท ำกำรขอทำน 

 

1. กรณีเป็นผู้แสดง
ควำมสำมำรถ  
    แต่ไม่มีบัตรประจ ำตัว 

    ผู้แสดงควำมสำมำรถ 

แนะน ำไปขอมีบัตรหรือขอรับ
ค ำปรึกษำได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม (สำยด่วน 1300) 

     ทีมบูรณำกำรกำร/ควบคุม 
    จัดระเบียบผู้ท ำกำรขอทำน 
    ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
  (ผอ.เขต /ฝ่ำยปกครอง/ฝ่ำยเทศกิจ 
  /ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ) 

2. ส ำนักเทศกิจ (กองตรวจและปฏบิัติกำร 3) 
    โทร.0 2465 0513 หรือโทร. 3317-8 
3. ส ำนักพัฒนำสังคม (ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม) 
    โทร. 0 2245 5169 - 70 หรือโทร. .3912 - 3 
4. ต ำรวจ สน.ท้องที่ 
5. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหำนคร      
    (ดินแดง) โทร. 0 2126 7902 
หมำยเหตุ  พบเห็นขอทำน แจง้สำยด่วน 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300  
(ตลอด 24ชม.) 

 

2. กรณเีป็นผู้ท ำกำรขอทำนไทย 

 

- กรณเีป็นบุคคล 
  ซึ่งสำมำรถประกอบ 

  อำชีพได้ 

เมื่อเปรียบเทียบปรับแล้ว ศูนย์คุ้มครองฯ 
ให้ค ำปรึกษำ ท ำข้อตกลง ติดตำมญำติ/
นำยจ้ำง มำรับตวัหรือติดตำมช่วยเหลือ 
กำรพัฒนำศักยภำพ สงเครำะห์ต่ำงๆ 

- กรณีพบผู้ท ำกำรขอทำน
ไทยมำกับเด็ก 
 

หำกไม่มีหลักฐำนยนืยันควำมสัมพนัธ์  
ให้ตรวจหำ DNA ในระหว่ำงนั้น ให้ควบคุมตัวใน
สถำนคุ้มครองและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ให้จ ำแนกว่ำเป็น 

* ผู้แสดงควำมสำมำรถ 

* ผู้ท ำกำรขอทำน 

3. กรณีเป็นผู้ท ำกำร 
ขอทำนต่ำงด้ำว 

 

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรข้ำงต้น 
เมื่อเปรียบเทียบปรับแล้ว 
ให้ต ำรวจ สน.ท้องที่ รับด ำเนินกำรส่ง 
ตม. เพื่อผลักดันกลับประเทศ 

- กรณีมีเด็ก  
  *กรณีสืบควำมสัมพันธ์ยังไม่ได้ 

ให้ตรวจหำ DNA ในระหว่ำงนั้น ให้ควบคุมตัวใน
สถำนคุ้มครองและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

4. กรณีกระบวนกำรค้ำ
มนุษย์ 

 

สอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ศูนย์คุ้มครองฯ ร้องทุกขก์ล่ำวโทษ ต่อ
ต ำรวจ สน.ท้องที่ ให้ด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยเก่ียวกับกำรค้ำมนุษย ์

 

เมื่อเปรียบเทียบปรับแล้ว ศูนย์คุ้มครองฯ 
ให้ค ำปรึกษำ ท ำข้อตกลง ติดตำมญำติ/
นำยจ้ำง มำรับตวั หรือติดตำมช่วยเหลือ
พัฒนำศักยภำพ สงเครำะห์ต่ำงๆ 
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 “ กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมกรุงเทพมหำนคร” 
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ช่องทำงกำรติดต่อ  
กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกำส  

ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  
ส ำนักพัฒนำสังคม  

โทร. 0 2245 5169-70 

กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
กรุงเทพมหำนคร 

องค์กำรสวัสดิกำรสังคม  
มีที่ตั้งและพ้ืนที่ด ำเนินงำน             

ในกรุงเทพมหำนคร 
 -  องค์กรสำธำรณประโยชน์ 
 -  องค์กรสวัสดิกำรชุมชน 
 -  หน่วยงำนรัฐ 

จัดท ำโครงกำรด้ำนกำรจัดสวัสดกิำรสังคม
เสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน

ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
กรุงเทพมหำนคร  
อนุมัต/ิไม่อนุมัติ 

แจ้งผลกำรพิจำรณำโครงกำร 

มูลนิธิ สมำคม 
และองค์กรภำคเอกชน 

องค์กรภำคประชำชน 

ยื่นค ำขอรับรององค์กร
สำธำรณประโยชน์ 

ต่อส ำนักพัฒนำสังคม 

ยื่นค ำขอรับรององค์กร
สวัสดิกำรชุมชน 
ต่อส ำนักงำนเขต 

คณะอนุกรรมกำรรับรอง 
มูลนิธิ สมำคมฯ 

พิจำรณำ 
รับรอง/ไม่รับรอง 

ส ำนักพัฒนำสังคม  
เสนอต่อคณะอนุกรรมกำร
รับรองมูลนิธิ สมำคมฯ  

พิจำรณำ 
รับรอง/ไม่รับรอง 

เสนอต่อกรมพัฒนำ
สังคมและสวัสดิกำร 

 เพ่ือออกใบส ำคัญแสดง
กำรรับรองเป็นองค์กร

สำธำรณประโยชน์ 

เสนอต่อกรมพัฒนำ
สังคมและสวัสดิกำร  

เพ่ือออกใบส ำคัญแสดง
กำรรับรองเป็นองค์กร

สวัสดิกำรชุมชน 

กำรรับรององค์กรฯ 
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ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ 
จำกกองทุนสง่เสริมกำรจดัสวัสดิกำรสังคม 

 
       1. องค์กรสำธำรณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิกำรชุมชน 
  สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้กับ 
  กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
 
       2. ส่งเสริมและสนับสนนุกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
   สำธำรณประโยชน์และองค์กรสวัสดิกำรชุมชน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วม 
   ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
 
 



๒๕ 
 

“กองทุนป้องกันและแก้ไขกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรที่มีคุณสมบัตติำมระเบยีบกรุงเทพมหำนคร 
ว่ำด้วยกองทุนป้องกันและแก้ไขกำรใช้ควำมรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557) 
ยื่นเสนอโครงกำรต่อส ำนักพัฒนำสังคม ซึ่งเปิดรับ
โครงกำรปลีะ 3 ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 : 15 ก.ย. - 31 ต.ค. 
- ครั้งท่ี 2 : 15 ม.ค. - 28 ก.พ.  
- ครั้งท่ี 3 : 15 พ.ค. - 30 ม.ิย. 
 

 

           
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
1. หน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร ได้แก่  
   1.1 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (OSCC)  
         ในโรงพยำบำลสังกัดกรุงเทพมหำนคร 9 แห่ง  
         website :  http://www.msdbangkok.go.th/ 
   1.2 ศูนย์จัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรง  
         ในครอบครัวด้ำนสำธำรณสุขส ำนักอนำมัยของ   
         ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ส ำนักอนำมัย จ ำนวน 69 แห่ง 
         FB :  www.facebook.com/pg/ศูนย์จัดกำรป้องกันและ 
          แก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว    
         ด้ำนสำธำรณสุขส ำนักอนำมัย 

2. หน่วยงำนภำยนอก 
    2.1 ศูนย์ปฏบิัติกำรเพื่อป้องกนักำรกระท ำควำมรุนแรง     
          ในครอบครวักรุงเทพมหำนคร กระทรวงกำรพฒันำ    
         สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
         โทร. 0 2642 5048 
         เลขที่ 255 บริเวณสถำนสงเครำะห์เด็กหญิง     
         บ้ำนรำชวิถี ถ. รำชวิถ ีแขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทว ี    
         กรุงเทพฯ 10400 
   2.2 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำยด่วน 1300 
   2.3 บ้ำนพักฉุกเฉิน สมำคมสง่เสริมสถำนภำพสตรี 
         ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ    
         โสมสวลี พระวรรำชำทนิัดดำมำตุ 
         โทร. 02-9292222 
         เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง     
         กรุงเทพฯ 10210 
 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนปอ้งกันและแก้ไข 
กำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว 
- ที่อยู่ : กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรสตรี ครอบครัว และ  
          ผู้ด้อยโอกำส ส ำนักงำนสวัสดิกำรสงัคม  
          ส ำนักพัฒนำสังคม 4095/25-26 ถ.มิตรไมตรี 3   
          แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400  
- โทร. : 0 2245 5169 - 70 หรือ 3912 
- E-mail : bmafamily@gmail.com  
- Website : http://www.bangkok.go.th/social/ 

 

 

           
ตรวจสอบพิจำรณำคณุสมบตัิขององค์กรและโครงกำร
ที่เสนอให้เป็นไปตำมระเบยีบกรุงเทพมหำนคร 

 

           
น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรบริหำร
กองทุนฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัตติำมกรอบวงเงิน 

 

           
จัดท ำรำยงำนกำรประชุม เวียนแจง้คณะกรรมกำรฯ 
รับรองกำรประชุม และแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงกำร 
ให้องค์กรที่เสนอขอทรำบ 
 

           
- ลงนำมในสัญญำรับเงินจำกกองทุน และขออนุมัติ   
  เบิกจ่ำยเงิน  
- ส่งสัญญำรับเงินจำกกองทุนฯ และรับเช็คสั่งจ่ำยเงิน 
 

           ติดตำมกำรด ำเนินงำน ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ติดตำมให้องค์กรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
พร้อมท้ังรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน ภำยใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดโครงกำรหรือกำรใช้จ่ำย 
 

           ตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้งรำยงำน
กำรใช้จ่ำยเงินขององค์กร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนทรำบ 
 

           รวบรวมและรำยงำนผลสถติิควำมรุนแรงในครอบครัว
ในภำพรวมกรุงเทพมหำนคร  
website : http://www.bangkok.go.th/social/ 
 

 

สนับสนุนองค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วม 
กับกรุงเทพมหำนครในกำรป้องกันและแก้ไขกำรใช้
ควำมรุนแรง 
 

           

http://www.facebook.com/pg/ศูนย์จัดการป้องกันและ


๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ 

จำกกองทุนป้องกันและแก้ไขกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว 
 

   1. องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน  
ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหำนคร  ในกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไข 
กำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว  
 

   2. กลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี และครอบครัวในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  
ได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ จำกควำมรุนแรงในครอบครัว  
 

   3. กลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี และครอบครัวในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  
ได้รับกำรฟ้ืนฟู พัฒนำ ส่งเสริมศักยภำพ อันเนื่องมำจำกผลกระทบที่เกิด 
จำกควำมรุนแรงในครอบครัว  
 

   4. ผู้ประสบปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว มีทำงเลือกในกำรป้องกันปัญหำ  
และกำรช่วยเหลือที่หลำกหลำยขึ้น 
 



๒๗ 
 

“เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ” 

 

หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

 

 
 

 
 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** อัตรำกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
- อำยุ 60 - 69 ปี   ได้รับ 600 บำท/เดือน                     
- อำยุ 70 - 79 ปี   ได้รับ 700 บำท/เดือน                      
- อำยุ 80 - 89 ปี   ได้รับ 800 บำท/เดือน                      
- อำยุ 90 ปีขึ้นไป   ได้รับ 1,000 บำท/เดือน 

หรืออัตรำตำมมติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมกำร 
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด                  

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรม อื่นๆ และภำคเอกชน/มูลนธิ ิ

สถำนที่ติดต่อ 
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

-  กลุ่มงานจัดสวัสดิการ 
   ผู้สูงอายุและคนพิการ 
   ส่วนกิจการผู้สูงอายุ   
   และคนพิการ  
   ส านักงานสวัสดิการสังคม 
   ส านักพัฒนาสังคม  
   โทร. 0 2245 5166  
   ต่อ 3916, 3917 

 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

กระทรวงมหำดไทย 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- กรมกำรปกครอง 
https://www.dopa.go.th 
โทร. 0-2221-0151-8 

 
 

สถำนที่ติดต่อ หรือ 
เบอร์โทร. 

หรือเว็บไซต์ 

- ฝ่ำยทะเบียน 
- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ  
  สวัสดิกำรสังคม    
www.bangkok.go.th/ 
main/page.php?80 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

กระทรวงกำรคลัง 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- กรมบัญชีกลำง 
http://www.oic.go.th 
โทร. 02 127 7000 
 



๒๘ 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนส ำคัญ  กำรลงทะเบียนยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

1. ผู้สูงอายุมาลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 

ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สนข. 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 
ตรวจสอบ ***คุณสมบัติผู้สูงอายุ
และความถูกต้องของเอกสาร***

ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 

2.1 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ แจ้งผูสู้งอายุให้ 

ส่งเอกสารเพิ่มเติม 

2.2 กรณีคุณสมบตัิและเอกสารผูส้งูอายุ
ถูกต้องครบถ้วน ให้ท าประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิไดร้ับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุท้ังหมด 
ณ ท่ีท าการส านักงานเขต 

เป็นรายเดือน 

3. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจสอบและส่งข้อมลูบุคคลผูม้ีสิทธิและ 
ข้อมูลการขอเบิกจา่ยเงินให้ส านักพัฒนาสังคมผ่านระบบบรูณาการ 

ฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม (e-Social Welfare)  
ตามปฏิทินการท างานส าหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายขุองกรุงเทพมหานคร 

4. ส านักพัฒนาสังคม ส่งข้อมลูบุคคลผูม้ีสิทธิให้กรมการ
ปกครอง และส่งข้อมลูบุคคลผูม้ีสทิธิพร้อมข้อมูลการขอ

เบิกจ่ายเงินให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมลูสวสัดิการสังคม (e-Social Welfare)        
พร้อมท้ังส่งหนังสือแจ้งข้อมูลบุคคลผู้มสีิทธิฯ 

ใหก้รมบัญชีกลาง 

 

 

 

5. กรมบัญชีกลาง
ประมวลผลข้อมูลและ

ธนาคารโอนเงินให้ผูม้ีสิทธิ
ผ่านบัญชีธนาคาร/พร้อมเพย ์

6. กรมบัญชีกลางน าผลการ
โอนเงินพร้อมท้ังส่งหนังสือ
แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินให้

กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีคุณสมบัติดังนี ้
1. มีสัญชาตไิทย และมีภมูิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
   ต่อส านักงานเขตที่มีภมูิล าเนาตามทะเบียนบ้าน กรณีทีผู่้สูงอายไุมร่ะบุ วัน  
   เดือนที่เกิด ระบุเฉพาะ พ.ศ. ที่เกิด ให้ถือว่าผู้สูงอายุเกดิวันท่ี 1 มกราคมเป็น 
   เกณฑ์ในการค านวณ 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  
   รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด  
   บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถาน 
   สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน  
   รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ไมร่วมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยและระเบียบกรุงเทพมหานคร หรือผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการอื่น 
   ตามมติคณะรัฐมนตร ี
4. ส าหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า ทัณฑสถาน หรือสถานท่ีคุมขังของ 
    กรมราชทัณฑ์ ให้มอบอ านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน    
    หรือเจ้าหน้าที่ท่ีผู้บัญชาการเรอืนจ ามอบหมาย รับลงทะเบยีน และน ามายื่น 
    ต่อส านักงานเขตที่มีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 

เอกสำรหลักฐำน 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบตัรอื่นที่ออก 
    โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและ 
    เลขประจ าตัวประชาชน 
2. สมดุบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาที่มีการ 
    รับรองความถูกต้อง ส าหรับกรณีที่ผู้รบัเงิน       
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร 
3. กรณีผูสู้งอายุมไิด้มายื่นลงทะเบยีนด้วย 
    ตนเองต้องมีหนังสือมอบอ านาจที่มีพยาน 
    สองคนลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้ว พร้อม 
    แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที ่
    ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลข 
    ประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุและผู้รับ 
    มอบอ านาจ 

 



๒๙ 
 

“กำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพผู้สูงอำยุตำมประเพณี” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
     กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 
     ควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
     โทร. 0 2127 7000  
     ต่อ 4354 

 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 
ส่วนกิจกำรผู้สูงอำยุและ 
คนพิกำร  
ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  

       ส ำนักพัฒนำสังคม  
      โทร. 0 2245 5166 
      ต่อ 3916, 3917 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอืน่ๆ, ภำคเอกชน, มูลนธิ ิ
 

1 

กำรแจ้งขอรับเงินสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพผู้สูงอำยุตำมประเพณี 
(กรุงเทพมหำนคร)” 

1 



๓๐ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพผู้สูงอำยุตำมประเพณี   
(รำยละ 3,000.- บำท) 

 

1. ผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรศพ
ยื่นขอรับเงินสงเครำะห์ 

ในกำรจัดกำรศพฯ  
ที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ สนข. 

2. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ รับแบบค ำขอรับเงิน
สงเครำะห์ (แบบ ศผส. 01) และแบบรับรองฯ (แบบ ศผส. 02) 
จำกผู้ยื่นค ำขอรับเงินฯ พร้อมตรวจสอบ ***คุณสมบัติ

และเอกสำรหลักฐำนประกอบอ่ืนๆ *** และจัดท ำ 
ใบขอเบิกส่งฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนเขต  

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ    

2.2 กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ  

แจ้งผู้ยื่นค ำขอรับเงินฯ    
ให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม 

 

2.1 กรณีคุณสมบัติและเอกสำรถูกต้อง
ครบถ้วน ฝ่ำยกำรคลัง สนข. ตรวจสอบ

และอนุมัติฎีกำเบิกเงินจำกบัญชีฯ 

 

เป็นรำยเดือน 

4. ฝ่ำยกำรคลัง สนข. เตรียม
จัดท ำเช็คสั่งจ่ำยคณะกรรมกำร 
ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ เพื่อน ำจ่ำย
แก่ผู้มีสิทธิ ภำยใน 5 วันท ำกำร 

 

5. ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ สนข. 
 รำยงำนผลกำรสงเครำะห์ในกำร
จัดกำรศพผู้สูงอำยุตำมประเพณีให้

ส ำนักพัฒนำสังคม และ 
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ  

ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 

๖. สนข.จ่ำยเงิน
สงเครำะห์ในกำร

จัดกำรศพผู้สูงอำยุฯ
รำยละ 3,000.- บำท 

๗. ภำยหลังสิ้นปีงบประมำณ  
กรณีมีเงินเหลือจ่ำยและดอกผลที่เกิดจำก

เงินฝำกธนำคำรให้ฝ่ำยคลัง สนข.  
ส่งคืน กองกำรเงิน สนค. 

อย่ำงช้ำภำยในสิ้นเดือนธันวำคมของทุกปี 

 

ผู้สูงอำยุที่ตำย มีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) อำยุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(2) สัญชำติไทย 
(3) ผู้สูงอำยุที่มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ  

       เว้นแต่ผู้สูงอำยุที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ 
         บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตร 
       สวัสดิกำรแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน 
        บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ให้ผูอ้ ำนวยกำรเขต    
       หรือประธำนชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือ 
        รับรอง  
 

เอกสำรหลักฐำน 
1. แบบค ำขอรับเงินสงเครำะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในกำร 

       จัดกำรศพผู้สูงอำยุตำมประเพณี (แบบ ศผส. 01) 
2. ใบมรณบัตรของผู้สูงอำยุฉบับจริง 
3. บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐของผู้สูงอำยุ หรือแบบรับรอง 

       กำรมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ  
       แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน 
         บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (แบบ ศผส. 02) 

4. บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงำน 
      ของรัฐที่มีรูปถ่ำย และเลขประจ ำตัวประชำชนของ 
      ผู้ยื่นค ำขอ กรณีกำรจัดกำรศพตำมประเพณี โดยมูลนิธิ  
      สมำคม วัด มัสยิด โบสถ ์ให้แนบหนังสือแสดงกำร 
      จดทะเบียน หรืออนุญำตให้สร้ำง จัดตั้ง หรือ 
      ด ำเนินงำนมูลนิธิ สมำคม วัด มัสยิด โบสถ์ ด้วย 

 

 



๓๑ 
 

“กำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ประสบควำมเดือดร้อน” 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

สถำนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร.หรือเว็บไซต์ 
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง 
  ของมนุษย์ (พม.) ได้แก่ 
 กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ  

โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4354 
 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  

www.dcy.go.th 
โทร. 02-651-6498,02-651-6532 

 กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  
โทร. 0 2306 8746 

 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
โทร. 02 659 6399 

 กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
โทร. 02 354 3388 

 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 
ส่วนกิจกำรผู้สูงอำยุ 
และคนพิกำร  
ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  

       ส ำนักพัฒนำสังคม  
      โทร. 0 2245 5166 
      ต่อ 3916, 3917 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

กำรแจ้งขอรับกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่ประสบควำมเดือดร้อน
(กรุงเทพมหำนคร)” 

1 



๓๒ 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“กำรให้บรกิำรกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอำชีพของผูสู้งอำยุ”  
(กองทุนผู้สงูอำยุ) 

ขั้นตอนกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุท่ีประสบควำมเดือดร้อนฯ 

 

1.ประชำชนที่ต้องกำรช่วยเหลือ
ผู้สูงอำยุที่ประสบควำมเดือดร้อน  
แจ้งไปที่ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”  

 

2. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จ 
หรือประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ควำมช่วยเหลือ

ตำมสภำพปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้สูงอำยุ 

 

2.1 ผู้สูงอำยุถูกทำรุณกรรม 
    - ให้กำรฟื้นฟูสภำพร่ำงกำย และ
จิตใจของผู้สูงอำยุให้กลับไปสู่สภำวะ
ปกติ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้สูงอำยุกับครอบครัวหรือบุคคลที่
ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ด้วย  
    - ใ นกร ณี ที่ ไ ม่ ส ำม ำ รถฟื้ น ฟู
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สูงอำยุกับ
ครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอำยุอำศัย
อยู่ ด้ ว ย ได้  ใ ห้ ด ำ เ นิ นกำ รน ำ ส่ ง
ผู้สูงอำยุเข้ำรับกำรดูแลในหน่วยงำนที่ 
“กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ”ก ำหนด หรือ
หน่วยงำนเอกชนที่ยินยอมรับไว้ดูแล 
หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกรณี 
ที่มีกฎหมำยเฉพำะเพื่อคุ้มครองดูแล
ต่อไป โดยควำมยินยอมของผู้สูงอำย ุ 

2.2 ผู้สูงอำยุถูกแสวงหำ
ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมำย 
    - กำรหลอกลวง กำรกล่ำวเท็จ 
กำรใช้ให้ผู้สูงอำยุกระท ำหรือ
ประพฤติในลักษณะที่น่ำจะ
เป็นอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือ
จิตใจหรือขัดต่อกฎหมำย 
หรือศีลธรรมอันดี หรือกระท ำ
กำรใดๆ โดยมิชอบ เพื่อให้ได้
ประโยชน์จำกผู้สูงอำยุ ทั้งนี้ 
ไม่ว่ ำผู้สู งอำยุจะยินยอม
หรือไม่ก็ตำม 

 

2.3 ผู้สูงอำยุถูก
ทอดทิ้ง 
    - ขำดผู้อุปกำระ 
เลี้ยงดู ละเลย 
ไม่เอำใจใสดู่แล 
หรือไม่ดูแล อัน
อำจจะเกิดอันตรำย
ต่อกำยหรือจิตใจ
ของผู้สูงอำย ุ

2.4 กำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม เช่น ค่ำพำหนะ
เดินทำง ค่ำอำหำร หรือค่ำรักษำพยำบำล
เบ้ืองต้น 
      1. ให้ ค ำแนะน ำ ปรึ กษำ หรื อกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดรวมทั้ งปรึกษำปัญหำที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอำยุ อันควรได้รับกำร
คุ้มครองตำมกฎหมำยหรือประสำนเพื่อให้ได้รับ
ค ำปรึกษำปัญหำทำงครอบครัว และปัญหำ
ชีวิต บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์ หรือ
บริกำรอื่นของหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน 
     2. กำรช่วยเหลือในด้ำนที่พักอำศัย 
     3. กำรช่วยเหลือเป็นอำหำร และหรือ
เครื่องนุ่งห่ม ให้เพียงพอและเหมำะสม 
กรณีจะช่วยเหลือเป็นค่ำอำหำร และหรือ
ค่ำเครื่องนุ่งห่ม 

 3. เมื่อศูนย์ช่วยเหลือสังคมตรวจสอบข้อเท็จคัดกรองตำมสภำพปญัหำ และส่งต่อผูสู้งอำยุ
เข้ำรับกำรช่วยเหลือในหน่วยงำนของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
ดังนี ้
    -  ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนบำงแคกรมกิจกำรผูสู้งอำย ุ
    -  บ้ำนพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหำนครกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
    -  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหำนครกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
 

เอกสำรหลักฐำน 
     1. กรณีผูสู้งอำยุแจ้งหรือขอรบัควำมช่วยเหลือ ด้วยตนเองให้น ำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวอื่นท่ีออกโดย    
         หน่วยงำนภำครัฐ ที่มีรูปถำ่ยและเลขประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบบัเจ้ำบ้ำน (เล่มสีน้ ำเงิน) มำแสดง 
     2. กรณีบุคคลอื่นนอกจำกผู้สงูอำยุมำยื่นค ำขอแทนผูสู้งอำยุจะต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวอื่น 
         ที่ออกโดยหน่วยงำนภำครฐัท่ีมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชนมำแสดง 
     3. กรณีผูสู้งอำยุไมม่ีหลักฐำนตำม ข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้มีหนังสือรับรองว่ำผูสู้งอำยุมีถิ่นที่อยู่ในพืน้ที่น้ันจริงจำกนำยอ ำเภอ  
         หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น หรือพนักงำนปกครอง หรือก ำนัน หรือผู้ใหญ่บ้ำนหรือนำยกเทศมนตรี หรือนำยกองค์กำรบริหำร 
          ส่วนต ำบล หรือผู้อ ำนวยกำรเขต หรือนำยกเมืองพัทยำ หรือประธำนชุมชน ซึ่งทำงรำชกำรใหก้ำรรับรองหรือแต่งตั้ง 
         แล้วแต่กรณ ี
 



๓๓ 
 

“ กำรให้บริกำรกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอำชีพของผู้สูงอำยุ” 

(กองทุนผู้สงูอำยุ) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กำรให้บริกำรกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นทุนประกอบอำชีพของผู้สูงอำยุ 
มี 2 กรณี 
   1. กู้ยืมเป็นรำยบุคคล วงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บำท 
   2. กู้ยืมเป็นรำยกลุ่ม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน  
       วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท 
ทั้งนี้ กำรกู้ยืมรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ต้องช ำระคืนเป็นรำยงวด

1. ผู้สูงอำยุ/กลุ่มผู้สูงอำยุ 
ที่มีภูมิล ำเนำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

พิจำรณำ/ตรวจสอบควำมต้องกำร 
กำรกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นทุนประกอบอำชีพ

ตำมประเภทกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอนกำรขอกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอำชีพของผู้สูงอำยุ 

กำรแจ้ง/สอบถำมกำรขอรบับริกำรกูย้ืมเงิน 
เพ่ือประกอบอำชีพของผู้สงูอำย ุ

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

สถำนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร หรือ เว็บไซต์  
 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 

ของมนุษย์ (พม.)  
- กองทุนผู้สูงอำยุ  กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 

         โทร. 02-106-9300 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 
ส่วนกิจกำรผู้สูงอำยุ 
และคนพิกำร  
ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  

       ส ำนักพัฒนำสังคม  
      โทร. 0 2245 5166 
      ต่อ 3916, 3917 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

ประโยชน์ของกองทุนผู้สงูอำยุ 
          พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 มำตรำ 13 ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอำยุ” ขึ้นในส ำนักงำน
ส่งเสริมสวัสดิภำพเด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำยุ** กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุน ผู้สูงอำยุ ให้มีศักยภำพ ควำมม่ันคง และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ด ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอำยุให้มี 
ควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์ 
         1.  เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนผู้สูงอำยุให้มีศักยภำพ ควำมมั่นคง 
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี  
         2.  สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ด ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอำยุให้มีควำมเข้มแข็ง
อย่ำงต่อเนื่อง 



๓๔ 
 

 “เบี้ยควำมพิกำร”  
 

หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
เบี้ยควำมพิกำร 

 

 
 

 
 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรม อื่นๆ และภำคเอกชน/มูลนธิ ิ

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

กระทรวงมหำดไทย 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

กระทรวงกำรคลัง 
 
 สถำนที่ติดต่อ 

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

-  กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำร 
   ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 
   ส่วนกิจกำรผู้สูงอำยุ   
   และคนพิกำร  
   ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม 
   ส ำนักพัฒนำสังคม  
  โทร. 0 2245 5166  
   ต่อ 3916, 3917 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- กรมกำรปกครอง 
https://www.dopa.go.th 
โทร. 0-2221-0151-8 

 
 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- กรมบัญชีกลำง 
http://www.oic.go.th 
โทร. 02 127 7000 
 

สถำนที่ติดต่อ หรือ 
เบอร์โทร. 

หรือเว็บไซต์ 

- ฝ่ำยทะเบียน 
- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ  
  สวัสดิกำรสังคม  
www.bangkok.go.th/ 
main/page.php?80 

*** อัตรำกำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำร 
1) คนพิกำรที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี  
    ได้รับเงิน 1,000 บำท 
2) คนพิกำรที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเงิน  
    800 บำท หรืออัตรำตำมมติคณะรัฐมนตรี  
    หรือคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย 
    ที่เก่ียวข้องก ำหนด                  



๓๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“กำรให้บรกิำรกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอำชีพของคนพิกำร” 
(กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร) 

 
 
 
 

ขั้นตอนส ำคัญกำรลงทะเบียนยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

1. คนพิกำร/ผู้ดูแลคนพิกำร  
หรือผู้รบัมอบอ ำนำจลงทะเบียนขอรับ

เงินเบี้ยควำมพิกำร ที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ 
ส ำนักงำนเขต 

2. เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ สนข.
ตรวจสอบคุณสมบัตคินพิกำรและควำม
ถูกต้องของเอกสำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพื่อ

ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

2.1 กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน 
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ  

แจ้งคนพิกำรให้ส่งเอกสำรเพิ่มเติม 

2.2 กรณีเอกสำรและคณุสมบัตคิรบถ้วน 
 ให้ท ำประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิไดร้บัเงิน
เบี้ยควำมพิกำรทั้งหมด ณ ท่ีท ำกำร

ส ำนักงำนเขตเป็นรำยเดือน 

3. เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ สนข. ตรวจสอบและส่งข้อมูล
บุคคลผูม้ีสิทธิพร้อมข้อมูลกำรขอเบิกจ่ำยเงินให้ส ำนักพัฒนำสังคม

ผ่ำนระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดกิำรสังคม (e-Social Welfare)  
ตำมปฏิทินกำรท ำงำนส ำหรับกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรของ

กรุงเทพมหำนคร 

 

4. ส ำนักพัฒนำสังคม ส่งข้อมูลบุคคลผูม้ีสิทธิให้
กรมกำรปกครอง และส่งข้อมูลบุคคลผูม้ีสิทธิพร้อม

ข้อมูลกำรขอเบิกจำ่ยเงินให้กรมบญัชีกลำงผ่ำนระบบ
บูรณำกำรฐำนข้อมลูสวสัดิกำรสังคม (e-Social 

Welfare) พร้อมท้ังส่งหนังสือแจ้งข้อมูลบุคคลผู้มสีิทธิฯ 
ใหก้รมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 

5. กรมบญัชีกลำง
ประมวลผลข้อมูลและ

ธนำคำรโอนเงินให้ผูม้ีสิทธิ
ผ่ำนบัญชีธนำคำร/พร้อมเพย ์

6. กรมบญัชีกลำงน ำผลกำร
โอนเงินพร้อมท้ังส่งหนังสือ
แจ้งผลกำรเบิกจ่ำยเงินให้

กรุงเทพมหำนคร 

 คนพิกำรที่มีสิทธไิด้รับเงนิเบี้ยควำมพิกำร   มีคุณสมบัติดังนี ้
1. มีสัญชำตไิทย 
2. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรที่ยงัไม่หมดอำยุ 
3. มีภูมิล ำเนำในเขตกรุงเทพมหำนครตำมทะเบียนบ้ำน 
4. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐตำมบัญชีรำยชื่อ 
   ที่ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย ์
   ประกำศก ำหนด 
5. กรณีคนพิกำรซึ่งมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
    ตำมที่ก ำหนดเปน็ผู้ซึง่ต้องขังหรือจ ำคุกอยู่ในเรือนจ ำ        
    ทัณฑสถำน หรือสถำนที่คุมขังของกรมรำชทัณฑ์หรือเป็น      
    ผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและ 
    เยำวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนทีไ่ด ้
    ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรต่อผู ้
    บัญชำกำรเรือนจ ำ ผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำน ผู้อ ำนวยกำร 
    สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์  
    ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน หรือผู้บริหำรที่เรียกชื่ออย่ำง 
    อื่นแล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงำนได้มีหนังสือแจ้ง กทม.ให้มี 
    สิทธิได้รบัเบี้ยควำมพิกำร  

เอกสำรหลักฐำน 

1. กรณีคนพิกำรมำยื่นค ำร้องด้วยตนเอง 
   1.1 บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร 
        ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
   1.2 บัตรประจ ำตัวประชำชนของคนพิกำร หรือสูติบัตร   
         กรณีคนพิกำรอำยุต่ ำกวำ่เจ็ดปี เว้นแต่เปน็บุคคล 
         ที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจ ำตัวประชำชน 
   1.3 ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรของคนพิกำรหรือ 
        ของผู้ดูแลคนพิกำรที่มีสทิธิได้รับเงนิเบี้ยควำมพิกำร 
    1.4  หนังสือมอบอ ำนำจที่มีพยำนสองคนลงลำยมือชื่อ 
        เรียบร้อยแล้ว พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน 
        ผู้รับมอบอ ำนำจ 
2. กรณีคนพิกำรเป็นผู้เยำว์ ผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือ 
    ในกรณีคนพิกำรมีสภำพควำมพิกำรถึงขั้นไม่สำมำรถไป 
    ยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแล 
    คนพิกำรเป็นผูย้ื่นค ำขอแทน พร้อมแสดงบัตร 
    ประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ   ดงันี้ 

2.1 เอกสำรตำมข้อ 1.1 – 1.4 
2.2 หลักฐำนกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 



๓๖ 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรแจ้ง/สอบถำมกำรขอรบับริกำรกูย้ืมเงิน 
เพ่ือประกอบอำชีพของผู้สงูอำย ุ

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

สถำนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร หรือ เว็บไซต์  
 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 

ของมนุษย์ (พม.)  
- กองทุนและส่งเสริมควำมเสมอภำคคนพิกำร

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
โทร. 02-106-9300 

 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 
ส่วนกิจกำรผู้สูงอำยุ 
และคนพิกำร  
ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  

       ส ำนักพัฒนำสังคม  
      โทร. 0 2245 5166 
      ต่อ 3916, 3917 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอำชีพของคนพิกำรรำยบุคคล/รำยกลุ่ม 

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
เจตนำรมณ์ ในกำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรเพ่ือเป็นทุนส ำหรับกำร 

ใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กำรส่งเสริมและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
สงเครำะห์ช่วยเหลือคนพิกำร กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำร กำรศึกมำ และกำรประกอบอำชีพของคนพิกำร 
รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่เก่ียวข้องกับคนพิกำร โดยจัดสรรให้อย่ำงเป็น
ธรรมและทั่วถึงตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยเหตุผลเพื่อเป็นบริกำรทำงสังคมรูปแบบหนึ่งที่รัฐบำลใช้เป็นกลไก 
เพ่ิมสิทธิและโอกำสให้คนพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพสู่เป้ำหมำยกำรพ่ึงพำตนเองได้ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ต่อไป และกำรสนับสนุนงบประมำณแก่หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรเอกชน เพ่ือด ำเนิน โครงกำรด้ำนกำร
พัฒนำสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ กำรศึกษำ อำชีพ และสังคม ส ำหรับคนพิกำรที่จะมำขอเงินกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภำพคนพิกำรประกอบด้วย เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล เงินสมทบจำกสถำนประกอบกำร เงินบริจำค
ดอกเบี้ยจำกเงินกองทุนฯ ซึ่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรนั้น สำมำรถเป็นทุนใช้จ่ำย
เพ่ือกิจกำรดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือเป็นทุนส ำหรับกำรใช้ง่ำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองและพัฒนำคุณภพชีวิตคนพิกำร 
2. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือคนพิกำร 
3. เพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำร กำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพของคนพิกำร 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร 
5. สนับสนุนแผนงำนและโครงกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรทำงกำรแพทย์ ในกำรด ำเนินงำนป้องกัน

ควำมพิกำร กำรรักษำพยำบำล เละกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร กำรประดิษฐ์ พัฒนำเครื่องมืออุปกรณ์ และ
เครื่องช่วยคนพิกำรต่ำง ๆ 

6. สนับสนุนแผนงำนและโครงกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรทำงกำรศึกษำ ในกำรด ำเนินกำรศึกษำใน
รูปแบบต่ำง ๆ กำรผลิตอุปกรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอนส ำหรับคนพิกำร และกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่คนพิกำรที่มี
ฐำนะยำกจน 

7. สนับสนุนแผนงำนและโครงกำรค้นคว้ำ ศึกษำ วิจัย และผลิตเอกสำรทำงวิชำกำร 
8. สนับสนุนแผนงำนและโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

คนพิกำรทุกสำขำ โดยให้กำรอบรมและแนะน ำกำรปฏิบัติงำนเพื่อเสริมสมรรถนะของบุคลำกร 
9. สนับสนุนด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยชุมชน 
10. สนับสนุนแผนงำน โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำใจและมีทัศนคติที่ดี 

ต่อคนพิกำร 
11. สนับสนุนแผนงำนและ โครงกำรปรับปรุงแก้ไขสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรที่จ ำเป็น

ส ำหรับคนพิกำร 
12. สนับสนุนหน่วยงำนหรือองค์กรของรัฐและเอกชน หรือทนำยควำมที่ให้ควำมช่วยเหลือด้ำน

กฎหมำย ตลอดจนกำรค ำเนินคดีแก่คนพิกำร 
13. สนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุน 
14. ใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้บริจำค 
15. ใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของกองทุน 
16. ใช้จ่ำยในกิจกำรอ่ืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนพิกำร ตำมท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตคนพิกำรเห็นชอบ 
 
 
 

 



๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. กำรให้บริกำรกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นทุนประกอบอำชีพของคนพิกำร
แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 
    2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน รำยละ 60,000 บำท ทั้งนี้ ผู้ประสงคจ์ะขอ 
         กู้ยืมเงินเกินกว่ำวงเงินที่ก ำหนด ให้มีกำรพิจำรณำเป็น 
          รำยๆ ไปโดยไม่เกิน  120,000 บำท 
   2.2 กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บำท โดยไม่เสียดอกเบี้ย 
 

1. คนพิกำร/กลุ่มคนพิกำรที่มีภมูิล ำเนำ 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร พิจำรณำ/

ตรวจสอบควำมต้องกำร 
กำรกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นทุนประกอบอำชีพ

ตำมประเภทกำรให้บริกำร 

3. คนพิการ/กลุ่มคนพิการ สำมำรถยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นทุนประกอบอำชีพฯ ได้ที่  
    - สถำนที่ยื่นค ำขอกู้ยืมเงินฯ กองทุนและส่งเสริมควำมเสมอภำคคนพิกำร  
      กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
      เลขที่ 255 อำคำร 60 ปี กรมประชำสงเครำะห์ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 
 ***คุณสมบัติ กรณีกู้ยืมรำยบุคคล*** 
1. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
2. มีควำมจ ำเป็นในกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินกู้ยมื  
    เพื่อประกอบอำชีพในท้องที่ที่ยื่นค ำขอ 
3. มีควำมสำมำรถประกอบอำชีพในเรื่องที่ขอรับกำรสนับสนุน 
4. บรรลุนิติภำวะ (อำยุ 20 ปีหรือบรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส) 
5. มีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นในท้องที่ท่ียื่นค ำขอกู้ 
    ไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวัน 
6. ไม่มีประวัติเสียหำยในกำรกู้เงินจำกกองทุน 
    เว้นแต่ได้ด ำเนินกำรแกไ้ขมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
7. กรณีมีหนีส้ินอยู่กับกองทุนต้องได้ช ำระหนี้มำแล้ว  
    ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมด 
8. มีควำมสำมำรถช ำระคืนเงินกู้ยมืได้และมบีุคคลที่น่ำเชื่อถือ 
    ได้เป็นผู้ค้ ำประกัน 

***เอกสำรหลักฐำน กรณีกูย้ืมรำยบุคคล/รำยกลุ่ม*** 
 1. รูปถ่ำยเต็มตัวคนพิกำร จ ำนวน 1 รูป 
 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำ          
     บัตรประจ ำตัวคนพิกำร จ ำนวน 1 แผ่น 
 3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 แผ่น 
 4. แผนผังที่อยู่อำศัย แผนผังสถำนประกอบอำชีพ  
     จ ำนวนอย่ำงละ 1 แผ่น 
 5. ส ำเนำหนังสือเช่ำบ้ำน (ในกรณีเช่ำบ้ำนอยู่)  จ ำนวน 1 แผ่น 
 6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
     ของผู้ค้ ำประกันจ ำนวนอย่ำงละ 1 แผ่น 
  7. หนังสือรับรองเงนิเดือนของผูค้้ ำประกนั จ ำนวน 1 แผน่ 
  8. หนังสือรับรองอุปกำระคนพิกำร จ ำนวน 1 แผ่น  
      (กรณีผู้ดูแลกู้แทน) 
  9. ใบรับรองแพทย์ (กรณีคนพิกำรมีสภำพควำมพิกำรร้ำยแรง 
      และผู้ดูแลคนพิกำรเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิกำร) จ ำนวน 1 แผ่น 
10. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพที่ขอกู้  
      (กำรกู้ยืมเงินรำยบุคคล)/โครงกำรประกอบอำชีพของกลุ่ม 
      (กำรกู้ยืมเงินรำยกลุ่ม) 

 

***คุณสมบัติ กรณีกู้ยืมรำยกลุ่ม*** 
1. เป็นกลุ่มคนพิกำรหรือผูดู้แลคนพิกำรที่รวมตัวกันโดยมี 
    ผลประโยชน์และวตัถุประสงคร์่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือ 
    สนับสนุนกัน หรือท ำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมำยและ 
    ศีลธรรมร่วมกัน หรือด ำเนินกำรอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน 
    ของสมำชิก มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมรีะบบ 
    บริหำรจัดกำรและกำรแสดงเจตนำแทนกลุ่มได้ ทั้งนี้ต้อง  
    มีสมำชิกกลุ่มไม่น้อยกว่ำ 2 คน 
2. มีหลักฐำนจำกสถำบันกำรเงินเกี่ยวกับกำรออมเงินของกลุ่ม 
    อย่ำงสม่ ำเสมอมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
3. ด ำเนินกิจกำรของกลุ่มในท้องที่จังหวัดที่ยื่นค ำขอต่อเนื่อง 
    จนถึงวันยื่นค ำขอแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 

***คุณสมบัติ กรณีกู้ยืมรำยกลุ่ม*** 
4. ได้รับกำรรับรองเป็นหนังสือรับรองจำกองค์กร  
    ด้ำนคนพิกำรที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงำนภำครัฐ 
    ว่ำเป็นกลุ่มที่มีผลงำนน่ำเช่ือถือจริง 
5. มีแผนงำนหรือโครงกำรของกลุม่ที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
    อย่ำงชัดเจน 



๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอำชีพของคนพิกำร “รำยโครงกำร” 

1. องค์กรด้ำนคนพิกำรสำมำรถเขำ้ระบบ 
กำรขอรับเงินสนับสนุน “โครงกำร”จำก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพชีวิต 

คนพิกำรโดยกำรสมัครสมำชิกใน 
Browser พิมพ์ URL 

http://project.dep.go.th/Account/Login 

2.กรมส่งเสริมฯ ส่งโครงกำร 
ที่ขอรับเงินสนับสนุนจำกกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร ให้ส ำนักพัฒนำสังคม

พิจำรณำโครงกำรฯ 

 

 

3. ส ำนักพัฒนำสังคม จัดประชุม
คณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร 
ที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริม

และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
   1. กรณีโครงกำรไมผ่่ำนคุณสมบัติ 
ส ำนักพัฒนำสังคม แจ้งองค์กรดำ้น
คนพิกำรทรำบ 
   2. กรณีแก้ไขโครงกำร  
ส ำนักพัฒนำสังคม แจ้งองค์กรดำ้น
คนพิกำรปรับแกไ้ขตำมควำมเห็น
ของที่ประชุมคณะท ำงำนฯ 

4. ส ำนักพัฒนำสังคม น ำโครงกำรที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะท ำงำน

พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรฯ  
เข้ำที่ประชุม “คณะอนุกรรมกำร

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรประจ ำกรุงเทพมหำนคร” 

เพื่ออนุมัติโครงกำรฯ 

5. ส ำนักพัฒนำสังคม ส่งโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ
จำกคณะอนุกรรมกำรส่งเสรมิฯ สง่ให้กรมส่งเสริม
และพัฒนำคณุภำพชีวิตคนพิกำร เพื่อน ำเสนอ
โครงกำรต่อที่ประชุม “คณะอนุกรรมกำรบรหิำร
กองทุนส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร” 
และอนุมัตโิครงกำรฯ 

6. องค์กรด้ำนคนพิกำรรับ
งบประมำณจำกกองทุนส่งเสริม
และพัฒนำคณุภำพชีวิตคนพิกำร

เพื่อด ำเนินโครงกำร 

7. เมื่อหน่วยงำนหรือองค์กรที่ไดร้บักำรสนับสนุนงบประมำณ ด ำเนนิ
โครงกำรเสรจ็สิ้นแล้ว ต้องส่งส ำเนำเอกสำรหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินตำม

รำยกำรทีไ่ดร้ับอนุมัติและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรให้หน่วยงำนหรือ
องค์กรที่ด ำเนินโครงกำรรำยงำนผลภำยใน 30 วันหลังจำกด ำเนินโครงกำร

เสร็จสิ้นแล้ว ต่อกองทุนส่งเสรมิและพัฒนำคณุภำพชีวิตคนพิกำร 

*** แผนงำนหรือโครงกำรที่จะได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนต้องมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
   1. สอดคล้องกับแผนพัฒนำคณุภำพชีวิตคนพิกำร นโยบำยรัฐบำล หรือนโยบำยของคณะกรรมกำร กรณีโครงกำรที่จัดสรรวงเงินให้จังหวัดต้อง     
        สอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรประจ ำจังหวัด 
   2. มีวัตถุประสงค์และกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนชัดเจน และมีผลต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพชีวิตคนพิกำร 
   3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงำนหรือประชำชนเกีย่วกับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุภำพชีวิตคนพิกำร ทั้งนี้ในกรณีโครงกำรที ่
       จัดสรรวงเงินให้จังหวัดต้องระบุรำยกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนของรัฐหรือภำคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน 
    4. มีคนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรหรือมีหนว่ยงำนภำครัฐที่มภีำรกิจดำ้นคนพิกำรเข้ำร่วมบริหำรจัดกำรหรือให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำน 
   5. เฉพำะหน่วยงำนภำครัฐต้อง 

5.1  เป็นแผนงำนหรือโครงกำรที่รเิริม่ใหม่  5.2 เป็นโครงกำรที่ไมส่ำมำรถขอรับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณปกติได้ หรือ 
       5.3 ได้รับกำรสนับสนุนแตไ่ม่เพียงพอ 
   6. เฉพำะองค์กรภำคเอกชนต้อง 

6.1  เป็นแผนงำนหรือโครงกำรด ำเนินงำนมำแล้วโดยมีทุนหรือเงินสมทบอยู่บำงส่วน หรือ 
       6.2 เป็นแผนงำนหรือโครงกำรใหม่และต้องไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส่วนรำชกำรและแหล่งทุนอื่นๆ  
             หรือได้รับกำรสนับสนนุแต่ไมเ่พียงพอ 

ทั้งนี้ กำรก ำหนดลักษณะแผนงำนหรือโครงกำรคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ อำจก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐหรือ
องค์กรภำคเอกชนด ำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะเพื่อประโยชน์ต่อคนพิกำรและประชำชนได้ 

 



๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรหลักฐำน มีดังนี้ 
   1. โครงกำรตำมแบบฟอร์มเสนอโครงกำรจ ำนวน 1 ชุด  
       พร้อมซีดีไฟล์โครงกำร    
   2. รำยชื่อคณะกรรมกำรบรหิำรองค์กรชุดปัจจุบัน 
   3. ส ำเนำใบอนุญำตจัดตั้ง และระเบียบหรือข้อบังคับองค์กร 
   4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำอย่ำงคร่ำวๆ 
  5. งบดุล งบแสดงรำยรับ - รำยจ่ำยขององค์กร 
  6. โครงสร้ำงทีมงำนในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
  7. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร หรือรำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำย 
  8. ร่ำงก ำหนดกำรโครงกำร  
  9. แผนผังที่ตั้งองค์กร 
10. แผนผังของพ้ืนที่ด ำเนินงำน 
11. หนังสือรับรององค์กร (กรณีไม่เป็นองค์กรนิติบุคคล) 
12. หนังสือรับรองกำรมีส่วนร่วม (กรณีเป็นโครงกำรตำม 
      แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรประจ ำจังหวัด) 
13. รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและ 
      พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรประจ ำจังหวัด 
      (กรณีเป็นโครงกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
      คนพิกำรประจ ำจังหวัด) 
14. อ่ืนๆ (ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำโครงกำร) 
 

คุณสมบัติขอรับกำรสนับสนุนรำยโครงกำร มีดังนี้ 
     หน่วยงำนภำครัฐหรือองค์กรภำคเอกชนที่จะ
ขอรับกำรสนับสนุนแผนงำน หรือโครงกำรจำก
กองทุนต้องมีคุณสมบัติ ตำมระเบียบคณะกรรมกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติว่ำ
ด้วยกำรพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิต คนพิกำรและกำรจัดท ำ
รำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรบริหำรกองทุนส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้ 
    1. มีที่ท ำกำรหรือส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ท่ี
จะยื่นค ำขอไมน่้อยกว่ำหกเดือน 
    2. มีคณะกรรมกำร บุคลำกร หรืออำสำสมัครใน
กำรปฏิบัติงำนประจ ำหรือมีที่ปรึกษำท่ีมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
   3. มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิกำร
หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน 
   4. มีระบบกำรบริหำรงำนและระบบกำรเงินกำรบัญชีที่มี
ประสิทธิภำพ ในกรณีองค์กรภำคเอกชนที่ไม่มีฐำนะ
เป็นนิติบุคคลให้มีองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
รับรองผลงำนเป็นหนังสือ ตำมข้อ 3 
 

ขั้นตอนกำรขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอำชีพของคนพิกำร “รำยโครงกำร” 



๔๑ 
 

“บ้ำนผู้สูงอำยุบำงแค 2” 
 

หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
บ้ำนผู้สูงอำยุบำงแค 2 

 

 
 

 
 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรม อื่นๆ และภำคเอกชน/มูลนิธ ิ

สถำนที่ติดต่อ 
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

-  บ้ำนผู้สูงอำยุบำงแค 2  
   เลขที่ 1245 ซอย 
   กำญจนำภิเษก 8  
   แขวงบำงแค เขตบำงแค   
   กรุงเทพมหำนคร    
  โทร. 0 2455 6318    
  โทรสำร 0 2455 6294 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 สถำนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร. 

หรือเว็บไซต์ 

 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์ (พม.)  
- กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ     

โทร.0 2642 4336-9 
- ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ 

บ้ำนบำงแค  
โทร.0 2455 1592-3 

- ศูนย์ประชำบด ี   โทร. 1300 
- ศูนย์พักคนไร้บำ้นสุวิทย์ วดัหนู (เขตบำงกอกน้อย)    

โทร.08 3932 8389 
- สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึง่ นนทบุร ี 

โทร.0 2583 0044 
- สถำนสงเครำะห์คนพิกำรและทุพพลภำพ 

พระประแดง  
โทร. 0 2642 5232 

 

สถำนที่ติดต่อ หรือ 
เบอร์โทร. 

หรือเว็บไซต์ 

- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ  
  สวัสดิกำรสังคม  
www.bangkok.go.th/ 
main/page.php?80 

ส ำนักงำนเขต 
 
 



๔๒ 
 

 
  

ขั้นตอนกำรเข้ำรับกำรสงเครำะห์บ้ำนผู้สูงอำยุบำงแค 2 

 

กรณีผู้สูงอำยุไม่ผ่ำนเกณฑ ์
   สนข. พิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือประสำนหน่วยงำน
อื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้กำร
ช่วยเหลือต่อไป 

3.กรณีผู้สูงอำยุผ่ำนเกณฑ ์

ส ำนักงำนเขต รวบรวมเอกสำรน ำสง่ส ำนักพฒันำสังคม โดยเอกสำรประกอบด้วย 
   1) หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ส่งตัวผู้สูงอำยุเพื่อเข้ำรับกำรสงเครำะห์ 
   2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ทะเบียนบ้ำน 
   3) ค ำร้องขออนุญำตกำรต่ำง ๆ หรือหนังสือแสดงควำมยินยอมเข้ำรับกำร 
      สงเครำะห์ (กรณีผู้สูงอำยุมใิช่ผู้ยื่นค ำร้องด้วยตนเอง) 
  4) ข้อมูลประวัติทำงสังคมผู้สงูอำยุ 
  5) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 6 เดือน 
  6) ผลตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด ไม่เกิน 6 เดือน 
  7) ภำพถ่ำยผูสู้งอำยุและที่พักอำศัยขณะลงเยี่ยมบำ้น (ถ้ำมี) 
  8) หนังสือรับรองกำรตัดสิทธิก์ำรรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 

4.น ำตัวส่งผู้สูงอำยุ 
- ส ำนักพัฒนำสังคม  
  พิจำรณำรับตัวผู้สูงอำยุ 
  เข้ำรับกำรสงเครำะห์  
- ส ำนักงำนเขตแจ้งผลกำร 
  พิจำรณำให้ผู้สงูอำยุทรำบ   
  พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่และ 
  รถยนต์เพื่ออ ำนวย 
  ควำมสะดวกในกำร 
  รับ-ส่ง ผู้สูงอำยุเดินทำง  
  เพ่ือเข้ำรับกำรสงเครำะห์  
  ณ บ้ำนผู้สูงอำยุ 
  บำงแค 2 
 
 

1. ผู้สูงอำยุแจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับ
กำรสงเครำะห์ที่บำ้นผูสู้งอำยบุำงแค 2 
ที่ฝ่ำยพฒันำชุมชนและสวสัดิกำรสังคม  
ณ ส ำนักงำนเขต ตำมพื้นทีผู่้สูงอำยุ 
พักอำศัย  

2. สนข. พิจำรณำคุณสมบัติของผู้สูงอำยุ
ที่ยื่นค ำร้อง และลงเยี่ยมบำ้นเพือ่
พิจำรณำสภำพปญัหำ 

คุณสมบัติของผู้สูงอำยุท่ีมีควำมประสงค์เข้ำรับกำรสงเครำะห์ บ้ำนผู้สูงอำยุบำงแค 2 
    1. เพศหญิง อำยุ 60 ขึ้นไป สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจ ำวัน 
    2. ไม่เป็นผู้พิกำร ทุพพลภำพ หรือ สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
    3. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือ โรคติดต่ออันตรำย 
    4. มีปัญหำควำมเดือดร้อน ด้ำนครอบครัว ยำกจน ไม่มีผู้อุปกำระเลี้ยงดู  
        ไม่มีที่อยู่อำศัย หรือไม่สำมำรถอยู่กับครอบครัวได้ 
    5. มีภูมิล ำเนำใน กทม. ตำมทะเบียนบ้ำน 

 



๔๓ 
 

“ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุดินแดง” 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรแจ้ง/สอบถำมกำรขอรับบริกำรสโมสรผู้สูงอำยุ (Day Center)  
กรุงเทพมหำนคร  

 

ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุดินแดง 
 

  สถำนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร หรือ เว็บไซต์  
   ส ำนักงำนนันทนำกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้    

   โทร. 0 2246 0328   
 - ศูนย์สร้ำงสุขทุกวัยในศูนย์เยำวชนฯ  เชน่         
    1) ศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร  
       (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0 2245 4743-7       
    2) ศูนย์เยำวชนบำงขุนเทียน        
        โทร. 0 2416 5739-40      
    3) ศูนย์เยำวชนดอนเมือง        
        โทร. 0 2566 3291-3       

   กองกำรกีฬำ  
  - ศูนย์กีฬำกรุงเทพมหำนคร       
    โทร. 0 2246 8067 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. หรือเว็บไซต์ 

 ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุดินแดง   
4641 ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง  
กทม. 10400   

 วัน-เวลำ : จันทร์ – ศุกร์  (08.30 – 16.30 น.) 
โทร./โทรสำร : 0 2246 8662   

 E-mail : dsc.elderly@gmail.com  
Facebook : ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุดินแดง 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำและกำรท่องเที่ยว 
1 

mailto:dsc.elderly@gmail.com


๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรศนูย์บริกำรผู้สูงอำยุดินแดง 
1 

∆ ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุดินแดง ∆ 

 สโมสรผู้สูงอำยุ (Day Center)   
- เปิดบริกำร จันทร์ – ศุกร์     
   เวลำ 09.00 – 16.00 น.  

คุณสมบัติผู้ใช้บริกำร  

  ผู้สูงอำยุ ชำย-หญิง 
 ก ำหนดเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1) ประเภทสมำชิกสำมัญ  
     : อำยุ 60 ปีขึ้นไป   
 2) ประเภทสมำชิกสมทบ  
     : อำยุ 55 – 59 ปี 

2. สมัครเข้ำใช้บริกำรที่ศูนย์บริกำร
ผู้สูงอำยุดินแดง มีขั้นตอนดังนี้ 
   1) สมัครเป็นสมำชิกศูนย์   
       (ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย)  
   2) ต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
       ไข้หวัดใหญ่   
   3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
       1 ใบ 

1. ผู้สูงอำยุ 
ที่ประสงค์เข้ำรับบริกำร

ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุดินแดง 

∆ ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุดินแดง ∆ 

 ให้บริกำรดังนี้ 
     1) บริกำรกิจกรรม     
        - กิจกรรมพัฒนำร่ำงกำย          
          (ออกก ำลังกำย ไท้เก็ก กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ)      
        - กิจกรรมพัฒนำจิตใจ           
          (สวดมนต์ ศิลปะประดิษฐ์ )      
        - กิจกรรมนันทนำกำร          
          (ร้องเพลง ลีลำศ ร ำไทย ดนตรีไทย)   
    2) กำยภำพบ ำบัด   
    3) ธำรำบ ำบัด 



๔๕ 
 

“รถสวัสดิกำรเคลื่อนที่กรุงเทพมหำนคร” 
 

 

 

 
 

 
 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรม อื่นๆ และภำคเอกชน/มูลนธิ ิ

สถำนที่ติดต่อ 
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ช่องทำงกำรติดต่อ 
  - กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำร   

  สตรี ครอบครัว        
    และผู้ด้อยโอกำส    

 ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม  
 ส ำนักพัฒนำสังคม  

- โทร. : 0 2245 5169 - 70   
หรือ 3912 

- bmafamily@gmail.com  
www.bangkok.go.th/social/ 

 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

สถำนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 หน่วยงำนภำคเอกชน ได้เเก่  
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่มิได้สังกัดกรุงเทพมหำนคร 
- โรงเรียนเอกชน 
-อ่ืนๆ 

สถำนที่ติดต่อ หรือ 
เบอร์โทร. 

หรือเว็บไซต์ 

- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ  
  สวัสดิกำรสังคม  
www.bangkok.go.th/ 
main/page.php?80 

- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ในชุมชนที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำก  
กรุงเทพมหำนคร 

 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

กำรให้บริกำรรถสวัสดิกำรเคลื่อนที่  
 

http://www.bangkok.go.th/social/


๔๖ 
 

  
ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรรถสวัสดิกำรเคลื่อนที่กรุงเทพมหำนคร 

 

1. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม   
    ประสำนงำนไปยัง  
    - ส ำนักงำนเขต 
    - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในชุมชนที่ได้รับ 
     กำรสนับสนุนจำกกรุงเทพมหำนคร  
     ในกำรลงพ้ืนที่ 
    - หน่วยงำนภำคเอกชน ได้เเก่  
     ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่มิได้สังกัด   
     กรุงเทพมหำนคร ติดต่อเป็นหนังสือ    
     รำชกำรมำเพ่ือขอให้เข้ำไปจัดกิจกรรม 

2. เจ้ำหน้ำที่รถสวัสดิกำรเคลื่อนที่ สสส. 
    - จัดท ำตำรำงปฏิบัติงำนประจ ำเดือน     
    - จัดท ำแผนปฏิบัติงำน  
    - ประชุมทีมงำน เพ่ือจัดเตรียม 
      กิจกรรม วัสดุ  อุปกรณ์  และดูเเล 
      บ ำรุงรักษำรถให้พร้อมใช้งำน 
    - ประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบ 
      ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
   ในพ้ืนที ่ก่อนออกปฏิบัติงำน 

3. เจ้ำหน้ำที่รถสวัสดิกำรเคลื่อนที่ สสส. 
    ออกปฏิบัติงำนรถสวัสดิกำรเคลื่อนที่ 
    ตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
    (เพ่ือจัดสวัสดิกำรเชิงรุกแก่เด็กและ 
    เยำวชน ตลอดจนประชำชนทั่วไปใน 
    กรุงเทพมหำนคร ให้ได้รับสวัสดิกำร 
    สังคมอย่ำงทั่วถึง และตอบสนองควำม    
    ต้องกำรของประชำชน)  
  - ในรูปแบบกิจกรรมนันทนำกำร  
    กำรให้ค ำปรึกษำ กำรสังคมสงเครำะห์ 
    เป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพภำยใน 
    ครอบครัว 
 

  

4. เจ้ำหน้ำที่รถสวัสดิกำรเคลื่อนที่ สสส.
ประสำนงำน ส่งต่อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
กรณี พบผู้ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน 
ที่ต้องได้รับกำรช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยำวชน  
ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส 

5. เจ้ำหน้ำที่รถสวัสดิกำรเคลื่อนที่ สสส.
รวบรวมสถิติและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ต่อผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร 



๔๗ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนด้ำนหอพัก 
ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

ติดต่อด้ำนหอพัก กรณ ี
- ขอรับใบอนุญำต/ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศกึษำ/หอพักเอกชน 
- ขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน 
- กำรขอดัดแปลงหอพัก 
- กำรขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
- กำรขอโอนและขอรับโอนใบอนญุำต 
- กำรขอและกำรออกใบแทนใบอนุญำตทีสู่ญหำยหรือถูกท ำลำย 
- กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน 
- กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน 
- กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตผู้จดักำรหอพักเอกชน ฯลฯ 

 

ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
ในพ้ืนที่ 50 เขต 

ยื่นค ำขอ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ก ำหนด 
ตำมกฎกระทรวงและประกำศท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 
 

ผู้ประกอบกิจกำรหอพัก / ผู้จัดกำรหอพัก / บุคคลธรรมดำ 
หรือนิติบุคคลที่ประสงค์ประกอบกิจกำรหอพัก 

 

ส ำนักงำนเขตรับค ำขอ ตรวจเอกสำร ออกใบรับค ำขอ 

ส ำนักงำนเขตตรวจสอบเอกสำร ตรวจสถำนที่ ประสำนสถำนีต ำรวจท้องที่
ตรวจสอบข้อมูลบุคคล 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ส ำนักงำนเขตแจ้งผู้ยื่นค ำขอเพ่ือ
ช ำระค่ำธรรมเนียม/ออกใบอนุญำต 

ส ำนักงำนเขตแจ้งผู้ยื่น
ค ำขอเพ่ือแก้ไข 

ส ำนักงำนเขตจัดเก็บ
ข้อมูลและรำยงำนข้อมูล
หอพักในพื้นที่ประจ ำปี 

ส ำนักพัฒนำสังคม
รวบรวมข้อมูลหอพัก 



๔๘ 
 

 
กำรด ำเนินงำนด้ำนหอพัก 

ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
หมำยเหตุ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
             หอพัก ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ที่ลิงก์   
     https://qrgo.page.link/hjLu5 
            หรือสแกนคิวอำร์โค้ด 

 

- - กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรและคุ้มครองเด็ก  
โทร. 02-2455-5172 ต่อ 3914, 3915 
- กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
โทร. 02-651-6745, 02-651-6775 
- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม  
50 เขต 

 

ติดต่อด้ำนหอพัก กรณี 
- ขอรับใบอนุญำต/ออกใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรหอพักสถำนศึกษำ/หอพักเอกชน 
- ขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก

เอกชน 
- กำรขอดัดแปลงหอพัก 
- กำรขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
- กำรขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำต 
- กำรขอและกำรออกใบแทนใบอนุญำต 

ที่สูญหำยหรือถูกท ำลำย 
- กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออก

ใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน 
- กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพัก

เอกชน 
- กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตผู้จัดกำร

หอพักเอกชน  
ฯลฯ 

 

ติดต่อสอบถำม ให้ค ำปรึกษำ/
ประสำนงำนกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนหอพัก 
 

ยื่นค ำขอ พร้อมเอกสำรหลกัฐำนที่ก ำหนด 
ตำมกฎกระทรวงและประกำศที่เกี่ยวข้อง  
ท่ีฝ่ำยพัฒนำชมุชนและสวัสดิกำรสังคม  
50 เขต 
www.bangkok.go.th/main/page.php?80 
 
 

ผู้ประกอบกิจกำรหอพัก/
ผู้จัดกำรหอพัก 

 



๔๙ 
 

กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
หรือขอมีบัตรประจ ำตัวใหม ่

ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงำนจัดสวัสดิกำรและคุ้มครองเด็ก ส ำนักงำนสวัสดิกำรสังคม ส ำนักพัฒนำสังคม 
                   โทร. 02-2455-5172 ต่อ 3914, 3915 
 

 

ยื่นแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว หรือขอมีบัตรประจ ำตัวใหม่ ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. 2558 ไปยังส ำนักพัฒนำสังคม โดย 
- กรอกแบบค ำขอมีบัตรฯ พร้อมลงลำยมือชื่อผู้ท ำค ำขอมีบัตร 
- แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
- แนบรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 1 รูป 
- จัดท ำบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 
(กระดำษแข็งสีฟ้ำ ขนำด 5.4x8.4 ซม. พร้อมติดรูปถ่ำย 1 นิ้ว และลงลำยมือชื่อใต้รูป 
ดาวน์โหลดแบบบัตรฯ ได้ที่ https://1th.me/3xGPL 
ได้ที่ ...) 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 
ปลัดกรุงเทพมหำนคร, รองปลัดกรุงเทพมหำนคร, ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำสังคม, 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำสังคม,ผู้อ ำนวยกำรเขต, ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรเขต, 
หัวหน้ำฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล และหัวหน้ำฝำ่ยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 

 

ส ำนักพัฒนำสังคม ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในบัตร 
พร้อมจัดท ำหนังสือน ำเรียนผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ในฐำนะนำยทะเบียน เพ่ือลงนำมผู้ออกบัตร 

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (นำยทะเบียน) 
ลงนำมผู้ออกบัตรฯ 

ส ำนักพัฒนำสังคมรับเรื่องกลับคืน พร้อมออกเลขทะเบียน
ประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ วันออกบัตรและวันหมดอำยุ 

ส ำนักพัฒนำสังคมจัดท ำหนังสือ 
พร้อมส่งบัตรประจ ำตัวกลับคืนไปยังผู้ท ำค ำขอมีบัตร 



๕๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           คู่มือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขต 
     ด้ำนกำรส่งเสริมให้บุคคลมีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

“กำรขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรม อื่นๆ และภำคเอกชน/มูลนธิ ิ

สถำนที่ติดต่อ 
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ช่องทำงกำรติดต่อ 
- ส ำนักงำนกำรส่งเสริม 
  อำชีพ   
  ส ำนักพัฒนำสังคม 

      โทร 02-247-9492 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 สถำนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร. 

หรือเว็บไซต์ 

 กระทรวงมหำดไทย  
- กรมกำรพัฒนำชุมชน 
  ส ำนักส่งเสริมภูมิปัญญำ     
  ท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน 

        www.cep.cdd.go.th 
        โทร. 02 141 6068 

สถำนที่ติดต่อ หรือ 
เบอร์โทร. 

หรือเว็บไซต์ 

- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ  
  สวัสดิกำรสังคม  
www.bangkok.go.th/ 
main/page.php?80 

 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

กำรขอข้ึนทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP 
 

http://www.cep.cdd.go.th/


๕๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP 
 

1. ผู้ประกอบกำร
ลงทะเบียน OTOP 

ที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ สนข. 

2. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ 
ตรวจสอบคุณสมบัติและควำม
ถูกต้องของเอกสำรตำม
หลักเกณฑ์ 

2.1 กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ แจ้ง

ผู้ประกอบกำรให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม 

2.2 กรณีเอกสำรครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ ส่งเรื่องให้

คณะอนุกรรมกำรหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (นตผ.) ระดับเขต 

3. คณะอนุกรรมกำร นตผ.
ระดับเขต พิจำรณำคุณสมบัติ
และเอกสำรของผู้ประกอบกำร 

3.2 กรณีไม่สำมำรถข้ึนทะเบียน OTOP ได้    
   ให้แจ้งผู้ประกอบกำรทรำบถึงสำเหตุ 

3.1 กรณีสำมำรถข้ึนทะเบียน OTOP ได้ 
ให้บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ 
https://register.cdd.go.th  

และน ำเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมกำร นตผ. 
ระดับกรุงเทพมหำนครพิจำรณำ 

 

4. ส ำนักพัฒนำสังคม รวบรวมและนัดประชุม
คณะอนุกรรมกำร นตผ. ระดับกทม. พิจำรณำ 

และรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำร นตผ.  
ระดับภูมิภำคทรำบ 

***คุณสมบัติของผู้ผลิต***  
    1. เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน หรือ เป็นผู้ผลิตชุมชน
ที่เป็นเจ้ำของรำยเดียว หรือ เป็นผู้ผลิตที่เป็น
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
    2. กลุ่มเป้ำหมำยตำมข้อ 1. ต้องมีควำม
เชื่อมโยงกับชุมชนโดยเข้ำเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ต่อไปนี้ 
        2.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรผลิต เช่น  
ใช้โรงงำนในชุมชน (ภำยในจังหวัดที่ขอลงทะเบียน) 
มีกำรใช้วัตถุดิบกำรผลิตในชุมชน เป็นต้น 

2.2  ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 
2.3  ชุมชนได้รับประโยชน์ 

    3. สถำนที่ผลิต ต้องตั้งอยู่ภำยในอ ำเภอ/เขต 
(กรุงเทพมหำนคร) ที่ขอลงทะเบียน 
    4. ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP และ 
สมำชิกกลุ่ม ต้องมีสัญชำติไทย 
    5.กรณีส่งตัวแทนมำแจ้งกำรลงทะเบียนจะต้อง
เป็นผู้ได้รับมอบอ ำนำจ (มีเอกสำรมอบอ ำนำจ) 

 

***เอกสำรกำรลงทะเบียน*** 
   1. ใบสมัคร 
   2. ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน 
       ของผู้ยื่นลงทะเบียน 
   3. หนังสือมอบอ ำนำจจำกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร 
   4. ภำพถ่ำยผลิตภัณฑ์ ขนำด 4” x 6” หรือ 
       ไฟล์ภำพดิจิตอล 
   5. หนังสือรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ที่จะแจ้ง 
       ในแบบลงทะเบียน (ถ้ำม)ี  
   6. เอกสำรอนุญำตให้ท ำกำรผลิต  
       กรณีมีกฎหมำยก ำหนด 
 



๕๓ 
 

“กำรข้ึนทะเบียนอำหำรอร่อย ของดี 50 เขต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนที่ติดต่อ 
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และกำรตลำด 
ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ  

    โทร.02 247 9492-4 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 สถำนที่ติดต่อ หรือ 

เบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ  
  สวัสดิกำรสังคม  
www.bangkok.go.th/ 
main/page.php?80 

 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

กำรขึน้ทะเบียนอำหำรอรอ่ย ของดี 50 เขต 



๕๔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนอำหำรอร่อย ของด ี50 เขต 

1. ผู้ประกอบกำรลงทะเบียน 
“อำหำรอร่อยของดี 50 เขต” 
ที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ หรือตำมที่

ได้รับมอบหมำย ของสนข. 

2. เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย
ตรวจสอบคุณสมบัติและควำม

ถูกต้องของเอกสำร  
ตำมหลักเกณฑ์ 

3. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ
ตรวจสอบสถำนประกอบตำมที่ได้ 
ขึ้นทะเบียน แล้วรำยงำน ผอ.สนข. 

เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

3.1 กรณีอนุมัติ สนข.รำยงำน
ส ำนักพัฒนำสังคมเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลในกำรข้ึนทะเบียน อำหำร

อร่อย ของดี 50 เขต 

3.2 กรณีไม่อนุมัติ  เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องให้ค ำแนะน ำในกำร
พัฒนำปรับปรุง เพื่อให้เข้ำ

เงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์ 

***คุณสมบัติของผู้ประกอบกำร *** 

1. เป็นร้ำนอำหำรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในเขตนั้น ๆ 

2. สถำนที่ผลิตและจ ำหน่ำยต้องอยู่ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหำนคร 

3. มีหน้ำร้ำนจ ำหน่ำยเป็นหลักแหล่งหรือมีช่องทำงออนไลน์หรือ 
    ออกบูธจ ำหน่ำยสินค้ำ 

4. มีหน้ำร้ำนและอำหำรที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ โดยผ่ำนกำร 
    รับรองของส ำนักงำนเขต 

5. มีควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมงำนกับกรุงเทพมหำนคร 
    โดยสำมำรถอยู่ได้ตลอดงำน 

***เอกสำรกำรลงทะเบียน*** 
1. ใบสมัครพร้อมส ำเนำบัตรประชำชน 
    และทะเบียนบ้ำน 
2. แผนที่ตั้งจ ำหน่ำยอำหำร 
3. รูปถ่ำยหน้ำร้ำนและอำหำรที่จ ำหน่ำย 
 



๕๕ 
 

“กำรคัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ 

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำผลิตภัณฑ์
และกำรตลำด ส ำนักงำนกำร
ส่งเสริมอำชีพ  

    www.bkkbrand.com 
    FB : bangkokbrand 2020 
    โทร 0-2247-9492-4 
 

 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 สถำนที่ติดต่อ หรือ 

เบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ  
  สวัสดิกำรสังคม  
www.bangkok.go.th/ 
main/page.php?80 

 

กำรคัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand 

http://www.bkkbrand.com/


๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

ขั้นตอนกำรคัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand 

4. สพส.สนับสนุน ส่งเสริมกำรขำย
ให้กับผู้ประกอบกำร 

ทุกรำยที่ผ่ำนกำรคัดสรรฯ 

***เอกสำรกำรลงทะเบียน*** 
1. ใบสมัคร 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน 
    ของผู้ยื่นลงทะเบียน 
3. หนังสือมอบอ ำนำจจำกกลุ่มผู้ผลิต/ประกอบกำร 
4. ภำพถ่ำยผลิตภัณฑ์ ขนำด 4” x 6” หรือ 
    ไฟล์ภำพดิจิตอล 
5. หนังสือรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ที่จะแจ้ง 
    ในแบบลงทะเบียน (ถ้ำมี)  
6. เอกสำรอนุญำตให้ท ำกำรผลิต กรณีมีกฎหมำย   
    ก ำหนด 
 

1. ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand 

ที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ สนข. หรือ
ตำมท่ีส ำนักพัฒนำสังคมประกำศ 

2. เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติและ 
ควำมถูกต้องของเอกสำร  

ตำมหลักเกณฑ์ 

2.2 กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน  
เจ้ำหน้ำที่ฯ แจ้งผู้ประกอบกำร 

ให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม 

2.1 กรณีเอกสำรครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่ฯ 
ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
คัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหำนคร  

 

3. คณะกรรมกำรคัดสรรฯ  
ท ำกำรประเมินผลิตภัณฑ์  
โดยพิจำรณำคุณสมบัติ 

เอกสำรของผู้ประกอบกำร 
และให้ค่ำคะแนนผลิตภัณฑ์ 

3.1 กรณีไม่ผ่ำนกำรคัดสรรฯ  
เจ้ำหน้ำที่ฯ แจ้งผู้ประกอบกำร

ให้ทรำบถึงสำเหตุ 

3.2 กรณีผ่ำนกำรคัดสรรฯ 
สพส.ประกำศลงเว็บไซต์ 
www.bkkbrand.com 

***คุณสมบัติของผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำร*** 

1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรที่ผลิตหรือประกอบกำรในพ้ืนที่   
    กรุงเทพมหำนคร 

2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนหรือได้รับอนุญำตตำมท่ี 
    กฎหมำยก ำหนด เช่น อย. และหำกผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อก ำหนด 
    ของกฎหมำยระบุไว้ต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนอย่ำงใด  
    อย่ำงหนึ่งก่อนวันสมัครเข้ำรับกำรคัดสรรฯ เช่น มผช., มอก.,  
    ฮำลำล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และมำตรฐำนเกษตร 
    อินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในวันที่คัดสรร จะต้องมีเอกสำรรับรอง 
    มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นจะถือว่ำขำดคุณสมบัติและไม่รับ 
    ผลิตภัณฑ์เข้ำคัดสรร 

3. ผู้ประกอบกำร 1 รำย สำมำรถยื่นผลิตภัณฑ์คัดสรร 
    ไดไ้ม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์  
4. กรณีส่งตัวแทนมำแจ้งกำรลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบ 
    อ ำนำจ (มีเอกสำรมอบอ ำนำจ) 

 

http://www.bkkbrand.com/


๕๗ 
 

“กำรขอใบรับรองแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนผลติภัณฑ์ชุมชน” 
 
 
 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ    1. * ให้บริกำรยื่นค ำขอได้ตั้งแต่ 1 ตุลำคม ถึง 30 กรกฎำคม ของปีงบประมำณนั้น       
                2.   กรณีที่ไม่ได้รับควำมสะดวก ขอได้โปรดติดตอ่ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรมำตรฐำนผลิตภัณฑช์ุมชน   
                      กระทรวงอุตสำหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3357 หรือ 
                      กลุ่มรับรองคุณภำพ โทรศัพท์ 0 2202 3344-46  

ขั้นตอนกำรขอใบรับรอง กิจกรรมของผู้ยื่นค ำขอ 

กำรเตรียมเอกสำร 
 

กำรรับค ำขอ 
 

นัดหมำยตรวจสถำนที่ 

ตรวจสถำนที่ผลิต และ
เก็บตัวอย่ำง 

 

ส่งทดสอบที่หน่วยตรวจสอบ 
 

ประเมินผลทดสอบ 
 

สรุปเสนอออกใบรับรอง 
 

ออกใบรับรอง* 
 

•  ขอรับแบบค ำขอและข้อแนะน ำในกำรกรอกค ำขอ  
•  พิจำรณำว่ำผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค ำขอมีกำรก ำหนด  
   มำตรฐำน ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
•  พิจำรณำขีดควำมสำมำรถและควำมพร้อม 
   ในกำรยื่นค ำขอ 

• กรอกรำยละเอียดในแบบค ำขอ (มช.1) 
• แนบหลักฐำนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
  ยื่นค ำขอที่ สมอ./สอจ. ที่ สถำนที่ผลิตตั้งอยู่ 

• เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรตรวจสถำนที่ผลิต 
  และตัวอย่ำง  
• รอรับกำรโทรนัดหมำยจำกเจ้ำหน้ำที่ สมอ./สอจ.  
 
• จัดเตรียมตัวอย่ำง  
• รับกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิต และเก็บตัวอย่ำง  
 
• เจ้ำหน้ำที่ สมอ./สอจ. จัดส่งตัวอย่ำงให้หน่วยตรวจสอบ 

• รอรับแจ้งผลทดสอบ 
  (กรณีผลไม่ผ่ำนให้ปรับปรุงคุณภำพ ผลิตภัณฑ์ 
  และยื่นค ำขอใหม่ 

• กรณีผลผ่ำน รอรับแจ้งกำรรับใบรับรอง 

• เซ็นรับกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรออกใบรับรอง 



๕๘ 
 

“กำรขอเครื่องหมำย อย.” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ขั้นตอน 
กำรขอเครื่องหมำย อย.  

 

1) จัดเตรียมสถำนทีผ่ลิตอำหำรให้ได้ตำมหลักเกณฑ์ 
   วิธีกำรผลิตที่ดี (GMP: GOOD MANUFACTURING PRACTICE)  
 

2) จัดเตรียมเอกสำรโดยติดต่อขอข้อมูลได้ที่ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอที่เป็นที่ตั้งของสถำนที่ผลิตอำหำรทุกแห่ง  
 
3) ยื่นเอกสำรขออนุญำตตั้งสถำนที่ผลิตอำหำร  
พร้อมนัดเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ ำเภอ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือตรวจสถำนที่  
 4) ยื่นขอเอกสำรอนุญำตขอรับเลขสำรบบ “13 หลัก” 
(เลข อย.) ตำมแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
อำหำรควบคุมเฉพำะ, อำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือ
มำตรฐำน และอำหำรที่ต้องมีฉลำก  
ตรวจสอบ 

สถำนที่ย่ืนค ำขออนุญำต  
    1) ในกรณีสถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น
ค ำขอที่ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (0ne stop 
service center )  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
    2) กรณีสถำนท่ีผลิตตั้งอยู่ต่ำงจังหวัดให้ยื่นค ำขอ  
ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขในจังหวัดนั้นๆ 
 

เช่น 
- กำรขอ อย. (เครื่องส ำอำง) 
- กำรขอ อย. (ผลิตภัณฑ์อำหำร) 
 



๕๙ 
 

“กำรขอสินเช่ือธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย” 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

กำรขอสินเช่ือ 
SME Bank 

 

1) เข้ำสู่เว็บไซต์ www.smebank.co.th 
2) ดูข้อมูลสินเชื่อที่ต้องกำร 
3) เตรียมเอกสำรรอท ำสัญญำ จ ำแนกได้ดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรมดำ 

เตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1) ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นของ 
    ผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้ำของหลักประกัน 
2) เอกสำรแสดงรำยได้ของกิจกำร เช่น Statement  
    ย้อนหลังไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน หรือเอกสำร    
    แสดงรำยได้อื่นๆ เช่น บิลกำรค้ำ เป็นต้น 
3) ใบเปลี่ยนชื่อ/นำมสกุลของผูส้มัคร คู่สมรสผู้สมัคร  
    เจ้ำของหลักประกัน (ถ้ำมี) 
4) ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) 
5) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนพำณชิย์ และ / หรือ  
    เอกสำรทำงรำชกำรอ่ืน ๆ 
6. ส ำเนำเอกสำรสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดนิหรือ 
   ส ำเนำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดตรวจสอบ 

เตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1) ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นของ 
   บุคคลดังต่อไปนี้ กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม  
   ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทกุคน/ผู้ค้ ำประกันทุกคน/ 
   เจ้ำของหลักประกัน 
2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  
    และส ำเนำวัตถปุระสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 
3) ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิตบิุคคล  
    และส ำเนำตรำประทบั 
4) ส ำเนำทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) 
5) ส ำเนำรำยกำรจดทะเบียนจดัตั้ง (บอจ.3) 
6) ส ำเนำรำยกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ  
    มติพิเศษ (บอจ.4) (ถ้ำมี) 
7) งบกำรเงิน ฉบับยืน่สรรพำกรปีล่ำสดุ และย้อนหลงั 2 ป ี
8) เอกสำรใบสรุปภำษีมลูค่ำเพิม่/ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  
    อย่ำงน้อย 6 เดือน (ถ้ำมี) 
9) เอกสำรแสดงรำยได้ของกิจกำร เช่น Statement  
    ย้อนหลังไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน 
10) เอกสำรแสดงรำยได้อื่นๆ เช่น บลิกำรค้ำ 
11) ส ำเนำเอกสำรสทิธิหลักประกัน  

กรณีนิติบุคคล 

ติดต่อธนำคำรตำมทีน่ัดหมำย พร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 

รอกำรพิจำรณำจำกทำงธนำคำร 
www.smebank.co.th  สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 1357 

 

ติดต่อธนำคำรตำมทีน่ัดหมำย พร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 

รอกำรพิจำรณำจำกทำงธนำคำร 
www.smebank.co.th  สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 1357 

 



๖๐ 
 

“กำรขอสินเช่ือธนำคำรออมสิน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กำรขอสินเช่ือ 
ธนำคำรออมสิน 

1. เข้ำสู่เว็บไซต์ www.gsb.or.th  
2. ดูข้อมูลสินเชื่อที่ต้องกำร 
3. เตรียมข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นำมสกุล, เลขที่บัตรประชำชน,  
    เบอร์โทรศัพท์มือถือ, E-mail ถ้ำมี, อำชีพ, รำยได้,  
    เลขบัญชีธนำคำรออมสิน 

เตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1) ส ำเนำบัตรประชำชน 
2) ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
3) ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกเผื่อเรียกธนำคำรออมสิน  
4) เอกสำรแสดงกำรช ำระหนี้เป็นปกติ  

(กรณีลูกค้ำมีประวัติหนี้คำ้งช ำระ) 

ติดต่อธนำคำรตำมท่ีนัดหมำย พร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
www.gsb.or.th    โทร  1115 

 

เตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1) ส ำเนำบัตรประชำชน ของผู้กู้ และผู้ค้ ำประกัน 
2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้กู้ และผู้ค้ ำประกัน 
3) ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกเผื่อเรียกธนำคำรออมสิน 
4) เอกสำรแสดงรำยรับ-รำยจ่ำย (ถ้ำมี) 
5) หนังสือรับรองกำรเป็นพนักงำน/ลูกจ้ำง พร้อม

เอกสำรแสดงรำยได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้  
และผู้ค้ ำประกัน 

6) กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ ำประกัน ใช้ส ำเนำหลักประกัน 
เช่น โฉนดที่ดิน 

7) เอกสำรแสดงกำรช ำระหนี้เป็นปกติ  
(กรณีลูกค้ำมีประวัติหนี้ค้ำงช ำระ) 

 

กรณีผู้ประกอบกำรอิสระ กรณีผู้มีรำยได้ประจ ำ 
50,000 บำท 

 

ติดต่อธนำคำรตำมท่ีนัดหมำย พร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
www.gsb.or.th    โทร  1115 

 



๖๑ 
 

“กำรให้บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
  โทร. 0 2435 5061  ; 0 2435 5047 

    - ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 1 
   โทร. 0 2540 7166 
-  ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 2 

 โทร. 0 2326 8020 
-  ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 3 

 โทร. 0 2424 9703 
    -  ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 4 
       โทร. 0 2441 3705 
    -  ส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
       โทร. 0 2004 4407  ;  
       0 2002 9851  
    -  ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
       โทร. 0 2558 0196-8 
 

 
 

 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม 
โทร./FAX 0 2247 9499 
             0 2247 9540 
หรือโทร. 3930-1 
Email : Kasetbma@gmail.com 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ 
   สวัสดิกำรสังคม 
 ฝ่ำยรักษำควำมสะอำด 

และสวนสำธำรณะ  
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอืน่ๆ, ภำคเอกชน, มูลนธิ ิ
 

1 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง กำรให้บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร 

ศูนย์ศึกษำและส่งเสริมกำรเกษตรกรุงเทพมหำนคร 5 ศูนย์ 
1. ศูนย์ศึกษำและส่งเสริมกำรเกษตรกรุงเทพมหำนคร 
    ฝั่งพระนคร ตั้งอยูท่ี่แปลงขำ้ง อำคำร 3 ส ำนกัพัฒนำสังคม 
2. ศูนย์ศึกษำและส่งเสริมกำรท ำสวนเกษตรดำดฟ้ำ 
    ส ำนักพัฒนำสังคม  ตั้งอยู่บนดำดฟำ้ ชัน้ 7 อำคำร 3  
    ส ำนักพฒันำสังคม 
3. ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรกรุงเทพมหำนคร 
    (ศูนย์เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติกำร  
    (ห้อง LAB) ชั้น 3 ส ำนักพัฒนำสงัคม  และโรงเรือน 
    อนุบำลต้นไม้อยู่บนดำดฟำ้ ชั้น 7 ส ำนักพฒันำสังคม 
4. ศูนย์ศึกษำและส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรบ้ำนพิชิตใจ   
    ตั้งอยู่ภำยในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด  
    บ้ำนพิชิตใจ ส ำนักอนำมัย ซอยอ่อนนุช 90 เขตประเวศ 
5. ศูนย์ศึกษำและส่งเสริมกำรเกษตรกรุงเทพมหำนคร 
    ฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ภำยในโรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร  
    (อำทร สังขะวฒันะ)  ถนนประชำอุทิศ เขตทุ่งครุ 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขต ส ำนักพัฒนำสังคม 

1.เกษตรกร/ประชำชนผู้สนใจ 
เข้ำรับบริกำรควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร 

    ติดต่อ/สอบถำม ได้ที่ 
 

2. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักพัฒนำสังคม 
ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ 

    กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม 
    สอบถำมข้อมูล วัตถุประสงค์ 
    ภูมิล ำเนำ พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 

ฯลฯ 

2. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ 
    ส ำนักงำนเขต สอบถำมข้อมูล     

    วัตถุประสงค์ ภูมิล ำเนำ   
พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ฯลฯ 

3. เกษตรกร/ประชำชนเข้ำรับบริกำรควำมรู้ 
    ด้ำนกำรเกษตร  ณ  ศูนย์ศึกษำและส่งเสริม 
    กำรเกษตร กทม. ที่ใกล้ภูมิล ำเนำ  หรือ 
    ใกล้พื้นที่ท ำกำรเกษตร 
       - ฟังบรรยำย/อบรม 
       - ศึกษำดูงำน 
       - สำธิต 
       - ฝึกปฏิบัติ 
       - เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ 
       - สนับสนุนพันธุ์พืช/เมล็ดพันธุ์ 

3. เกษตรกร/ประชำชนเข้ำรับบริกำร 
    ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร   

ณ  ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1-4  
ที่ใกล้ภูมิล ำเนำ  

    หรือใกล้พื้นที่ท ำกำรเกษตร 

ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร 

 



๖๓ 
 

“กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรกำรเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจ ำกรุงเทพมหำนคร (คชก.กทม.) 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2524” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

 ฝ่ำยปกครอง 50 สนข. 
www.bangkok.go.th/main/
page.php?80 
 
 

 
 

 
 

 

 กลุ่มงำนนิติกำร 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร  
ส ำนักพัฒนำสังคม 
โทร./FAX  
0 2248 6252 
 

 กลุ่มงำนส่งเสริม
เกษตรกรรม 
ส ำนักงำนกำร
ส่งเสริมอำชีพ 
โทร./FAX  
0 2247  9499 
0 2247 9540 
โทร. 3930-1 
 

ส ำนักงำนเขต 
 

1 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่องควำมเดือดร้อนจำก 
กรณีพิพำทกำรเช่ำนำโปรดแจ้ง 

เอกสำรประกอบกำรขอรับควำมช่วยเหลือ 
- หนังสือค าร้อง 
- หลักฐานการเช่านา 
- ส าเนาโฉนดที่ดิน 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาหนังสือบอกเลิกการเช่านา เป็นต้น 
 



๖๔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนส ำคัญกำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรกำรเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจ ำกรุงเทพมหำนคร (คชก.กทม.) 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2524 

1. เกษตรกร/ประชำชน ยื่นค ำร้อง 
กรณีพิพำทกำรเช่ำนำต่อ 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง สนข. 

2. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง   
ตรวจสอบ/ไกล่เกลี่ยคู่กรณี 

/สรุปควำมคิดเห็น 

3. ฝ่ำยปกครองจัดประชุมคณะกรรมกำร 
กำรเช่ำที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ ำแขวง 

(คชก.แขวง) 

คู่กรณีอุทธรณ์ 
ค ำวินิจฉัยของ คชก.แขวง 

4. ส ำนักงำนเขตส่งเรื่อง
อุทธรณ์ 

ค ำวินิจฉัยของ คชก.แขวง  
มำท่ีส ำนักพัฒนำสังคม 

5. กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม 
  สพส. ตรวจสอบค ำอุทธรณ์ 

และเอกสำรหลักฐำน 

6. กลุ่มงำนนิติกำร สพส.  
สรุปสำระส ำคัญของประเด็นอุทธรณ์, วิเครำะห์

พยำนหลักฐำน,  สรุปควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีพิพำท 
เพ่ือเสนอที่ประชุม คชก.กทม.พิจำรณำ 

7. กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม  
    สพส. จัดประชุม คชก.กทม. 

- ประนีประนอมไกล่เกลี่ยคู่กรณี  
- คู่กรณีตกลงกันได้ ท ำบันทึกข้อตกลงประนีประนอมข้อพิพำท 4 ฉบับ  
- คู่กรณีตกลงกันไม่ได้ คชก.กทม. ด ำเนินกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ 
                                         - มีมติยืนค ำวินิจฉัยของ คชก.แขวง 
                                         - มีมติกลับค ำวินิจฉัยของ คชก.แขวง  

8. กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม สพส. ท ำรำยงำนกำรประชุม คชก.กทม.,  
    (กลุ่มงำนนิติกำร)  ท ำหนังสือค ำวินิจฉัยของ คชก.กทม., แจ้งให้คู่กรณีทรำบ 
    โดยส่งจดหมำยลงทะเบียนตอบรับ  และแจ้งส ำนักงำนเขตทรำบ 



๖๕ 
 

“กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
  โทร. 0 2435 5061  ; 0 2435 5047 

    - ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 1 
   โทร. 0 2540 7166 
-  ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 2 

 โทร. 0 2326 8020 
-  ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 3 

 โทร. 0 2424 9703 
    -  ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 4 
       โทร. 0 2441 3705 
     
 

 
 

 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม 
โทร./FAX 0 2247 9499 
             0 2247 9540 
หรือโทร. 3930-1 
Email : Kasetbma@gmail.com 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ 
   สวัสดิกำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอืน่ๆ, ภำคเอกชน, มูลนธิ ิ
 

1 

เกษตรกร/ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน 
พื้นที่ท ำกำรเกษตรได้รับควำมเสียหำยแจ้งได้ที่ 



๖๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนส ำคัญกำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
 

2. สนข. รำยงำนควำมเสียหำยเบื้องต้น 
   ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1-4 ท ำแบบรำยงำนควำมเสียหำยเบื้องต้น (คชภ 1) ระดับเขต 

(1 วัน) 

3. ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  
    ท ำแบบ คชภ 1 ระดับกรุงเทพมหำนคร (1 วัน) 

1. เกษตรกร/ประชำชน 
   ผู้ประสบภัยพิบัติ  
   แจ้ง สนข.ในพื้นที่ 

เกษตรกรขึ้นทะเบียน เกษตรกรไม่ขึ้นทะเบียน 

6. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประเมินควำมเสียหำย  
และค ำนวณเงินที่ให้ควำมช่วยเหลือ (14 วัน) 

8. ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหำนครจัดประชุม 
คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดำ้นกำรเกษตร กทม 

7. ส ำนักงำนเกษตรพื้นที ่1-4 จัดประชมุคณะท ำงำนให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กทม. (ระดับเขต) 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร/ กรมประมง/ กรมปศุสัตว์ เสนอขอใช้เงินทดรองรำชกำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงจะโอนเงินให้ ธกส. เพื่อโอนเงินเข้ำบัญชีเกษตรกร (30 วัน)

ตรกร (30 วัน)บัญชีเกษตรกร (30 วัน) 

30 วัน  

6. แจ้งส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
   เพื่อขอใช้งบประมำณของกรุงเทพมหำนคร 
   แจ้งส ำนักงำนเขต เพื่อให้เกษตรกรทรำบ 
   และรวบรวมเอกสำรหลักฐำนส่ง  (5 วัน) 

7. ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 
จ่ำยเงินช่วยเหลือ 

    ใหแ้ก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (10 วัน) 

10.รวมระยะเวลำ 90 วัน กรณีไม่ทัน ส ำนักพัฒนำสังคมน ำเรียน ป.กทม. 
แจ้งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัขอขยำยระยะเวลำกำรให้ควำมช่วยเหลอื 

4. สพส. น ำเรียน ป.กทม.  แจ้งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
    ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (14 วัน) 

5. สพส. ส่งประกำศฯ ให้ สนข. สปภ.กทม. และส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

กรมส่งเสริม
กำรเกษตร 
(ด้ำนพืช) 

 กรมประมง 
(ดา้นประมง) 

กรมปศุสัตว์
(ดา้นปศุสตัว)์ 

- ส ำนักงำนเกษตร 
  พื้นท่ี กทม. 

- ส ำนักงำนเกษตรพื้นท่ี      
   1 - 4 

- ส ำนักงำนประมง     
         พื้นที่ 
  กรุงเทพมหำนคร 

- ส ำนักงำนปศุสัตว์    
   พื้นที ่กทม. 
- ส ำนักงำนปศุสัตว์ 
  พื้นที่ 1 - 14 

- ฝ่ำยสงเครำะห์ 
  ผู้ประสบภัย 

- ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ 
- ฝ่ำยปกครอง 

8. รวมระยะเวลำ 30 วัน กรณไีมท่ัน สปภ. และ 
สพส. น ำเรียนผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ขออนุมัติยกเว้นฯ 

สปภ.กทม. สนข. 



๖๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
1. กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
   - ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
     โทร. 0 2435 5061  ; 0 2435 5047 

       - ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 1 
     โทร. 0 2540 7166 
   -  ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 2 

   โทร. 0 2326 8020 
   -  ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 3 

   โทร. 0 2424 9703 
       -  ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 4 
         โทร. 0 2441 3705 
    2. กรมประมง  
        - ส ำนักงำนประมงพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร 
          โทร. 0 2558 0196-8   
    3. กรมปศุสัตว์ 
        - ส ำนักงำนปศุสัตว์พืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร 
          โทร. 0 2004 4407 
          0 2002 9851 

- ส ำนักงำนปศุสัตว์พืน้ที่ 
พื้นที่ 1 โทร. 0 2548 2912 
พื้นที่ 2 โทร. 0 2421 4921 
พื้นที่ 3 โทร. 0 2424 4130 
พื้นที่ 4 โทร. 0 2377 5815 
พื้นที่ 5 โทร. 0 2576 1389 
พื้นที่ 6 โทร. 0 2427 8807 
พื้นที่ 7 โทร. 0 2586 0712 

           พื้นที่ 8 โทร. 0 2320 1393 
           พื้นที่ 9 โทร. 0 2417 1713  

พื้นที่ 10 โทร. 0 2540 7166 
พื้นที่ 11 โทร. 0 2241 7309  
พื้นที่ 12 โทร. 0 2326 6960 
พื้นที่ 13 โทร. 0 2328 6960 
พื้นที่ 14 โทร. 0 2291 6052 

  
 
     

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม 
โทร./FAX 0 2247 9499 
             0 2247 9540 
หรือโทร. 3930-1 
Email : Kasetbma@gmail.com 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ 
   สวัสดิกำรสังคม 
   (26 สนข.) 

กระทรวง/ทบวง/กรมอืน่ๆ, ภำคเอกชน, มูลนธิ ิ
 

1 

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ประชำชน 
ที่ต้องกำรติดต่อขอรับบริกำร 

“ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร” 



๖๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนส ำคัญกำรขอรับบริกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 

ส ำนักงำนเกษตรพื้นท่ี 
กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนปศุสตัว์พื้นที ่
กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนประมงพ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหำนคร 

สถำนีพัฒนำที่ดิน
กรุงเทพมหำนคร 

สภำเกษตรกร 
กรุงเทพมหำนคร 

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ประชำชน 
ติดต่อขอรับบริกำรได้ที่ 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ 
 ส ำนักงำนเขต 26 เขต  

เพ่ือประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
กำรเกษตรประจ ำแขวง  50  ศูนย ์

ในพื้นที่  26  เขต 
โดยให้บริกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ 

- จัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
- จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตร 
- จัดท ำแผนถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 
- ถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีกำรเกษตร 
- วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร 
- ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
- ส่งเสริมกำรผลิต/กำรตลำด 
  สินค้ำเกษตร 
- แจ้งประกำศ/ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร/ 
  เตือนภัยเกษตรกร 
- จัดกิจกรรมด้ำนกำรเกษตร/กำรให้บริกำร 
  ของหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย  เช่น  
  กำรตรวจวิเครำะห์ดินและน้ ำ ,  
  กำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในผลผลิต,  
  บริกำรด้ำนปศุสัตว์ เป็นต้น 
 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ 

    - จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
บริหำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
กำรเกษตร และแนวทำงกำรคดัเลอืก 
คณะกรรมกำรฯ 
   - เป็นวิทยำกร/ประสำนงำนเพือ่สนับสนุน
วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร 
   - กลุ่มงำนส่งเสรมิเกษตรกรรม 
     โทร./FAX 0 2247 9499 
     0 2247 9540 
 

 



๖๙ 
 

“กำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชำชนที่ต้องกำรติดต่อขอรับบริกำรกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ถนนมติรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0-2245-1707-8 

 สถำบนัพัฒนำฝีมือแรงงำน 13 กรุงเทพมหำนคร 
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 โทร : 0-2392-4790-4 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)  
319 ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทร : 0-2281-5555 

 โรงเรียนสอนท ำอำหำร วิทยำลยัเทคโนโลยีธุรกิจกำรอำหำรไทยและนำนำชำติ อ.ยิ่งศักดิ์ โทร : 0-2682-7644 

 โรงเรียนสอนกำรประกอบอำหำร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต     โทร: 02-237-8877 

 มูลนิธิลงุขำวไขอำชีพ โทร : 0-2902-7721  

 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสี่พระยำ โทร : 02-236-1245,02-236-1312  
 
     
 

1. รฝช.กทม. (ดินแดง 1) โทร 02 246 1592 
2. รผช.กทม. (บำงรกั) โทร 02 236 6929 
3. รฝช.กทม. (ดินแดง 2) โทร 02 246 5769   , 02 245 1401 
4. รฝช.กทม. (อำทร สังขะวัฒนะ) โทร 02 426 3653 
5. รฝช.กทม. (บ่อนไก่) โทร 02 251 7950 
6. รฝช.กทม. (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) โทร 02 429 3573 
7. รฝช.กทม. (คลองเตย) โทร 02 240 0009 
8. รฝช.กทม. (ม้วน บ ำรุงศิลป์) โทร 02 514 1840 
9. รฝช.กทม. (หนองจอก) โทร 02 543 2903 
10. รฝช.กทม. (กำญจนสิงห์หำสน์ฯ) โทร 02 410 1012 

ศูนย์ส่งเสริมอำชีพครบวงจร 5 แห่ง 
1. ศูนย์ฝึกอำชีพศูนย์กำรค้ำไอที สแควร์ เขตหลักสี ่
2. ศูนย์ฝึกอำชีพอำคำรโกลด์ มำร์เก็ต (ตลำดประชำนิเวศน์ 1)  
    เขตจตุจักร  
3. ศูนย์ฝึกอำชีพตลำดนัดธนบุรี (ตลำดสนำมหลวง 2) เขตทวีวัฒนำ 
4. ศูนย์ฝึกอำชีพวัดด่ำน (ถนนพระรำม 3) เขตยำนนำวำ 
5. ศูนย์ฝึกอำชีพวัดรำงบัว (ซอยเพชรเกษม 33) เขตภำษีเจริญ 
   สนใจสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 247-9496 

 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 ศูนย์ฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร 

จ ำนวน 11 แห่ง (ณ ส ำนักงำนเขต) 
1. ศูนย์ฝึกอำชีพสวนลุมพินี ส ำนกังำนเขตปทุมวัน 
    โทร 02 251 5281, 02 251 5849 
2. ศูนย์ฝึกอำชีพวัดวรจรรยำวำส ส ำนักงำนเขต 
    บำงคอแหลม โทร 02 292 0194 
3. ศูนย์ฝึกอำชีพวัดธรรมมงคล ส ำนักงำนเขตพระโขนง 
    โทร 02 331 7573 
4. ศูนย์ฝึกอำชีพบำงพลัด ส ำนักงำนเขตบำงพลัด 
    โทร 02 423 2025-6 
5. ศูนย์ฝึกอำชีพมีนบุรี ส ำนักงำนเขตมีนบุรี  
      โทร 02 540 4375-6 
6. ศูนย์ฝึกอำชีพจตุจักร ส ำนักงำนเขตจตุจักร 
      โทร 02 513 6654 
7. ศูนย์ฝึกอำชีพบำงกะปิ ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  
      โทร 02 377 5494 ต่อ 5791 
8. ศูนย์ฝึกอำชีพบำงกอกน้อย ส ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย  
      โทร 02 412 4611-2 
9. ศูนย์ฝึกอำชีพสะพำนสูง สังกัดส ำนักงำนเขตสะพำน
สูง  
      โทร 02 372 2903 
10. ศูนย์ฝึกอำชีพลำดพร้ำว สังกดัส ำนักงำนเขต
ลำดพร้ำว 
      โทร 02 538 6399 ต่อ 6936-8 
11. ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต สังกัดส ำนักงำนเขตวัง
ทองหลำง 
      โทร 02 538 8093 

กระทรวง/ทบวง/กรมอืน่ๆ, ภำคเอกชน, มูลนธิ ิ
 

1 



๗๐ 
 
 

 

 

ประชำชนที่ต้องกำรสมัครเรียนเพื่อฝึกวิชำชีพ 
ของกรุงเทพมหำนคร 

หลักฐำนกำรสมัคร 
1.บัตรประชำชนน ำมำในวันรำยงำนตัว 
2.รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป 
ค่ำสมัครเรียน 
หลักสูตรละ 105 บำท  
ยกเว้นสูตรคอมพิวเตอร์และสปำ 305 บำท 

 

โรงเรียนฝึกอำชีพ 
กรุงเทพมหำนคร 10 แห่ง 

ศูนย์ส่งเสริมอำชีพครบวงจร 5 แห่ง 
สังกัดส ำนักพัฒนำสังคม 

 

 

ศูนย์ฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน 11 แห่ง (ณ ส ำนักงำนเขต) 

1. ศูนย์ฝึกอำชีพสวนลุมพินี สังกดัส ำนักงำนเขตปทุมวัน 
    โทรศัพท์ 02 251 5281, 02 251 5849 
2. ศูนย์ฝึกอำชีพวัดวรจรรยำวำส สังกัดส ำนักงำนเขตบำงคอแหลม  
    โทรศัพท์ 02 292 0194 
3. ศูนย์ฝึกอำชีพวัดธรรมมงคล สงักัดส ำนักงำนเขตพระโขนง 
    โทรศัพท์ 02 331 7573 
4. ศูนย์ฝึกอำชีพบำงพลัด สังกัดส ำนักงำนเขตบำงพลัด 
    โทรศัพท0์2 423 2025-6 
5. ศูนย์ฝึกอำชีพมีนบุรี สังกัดส ำนกังำนเขตมีนบุรี  
      โทรศัพท์ 02 540 4375-6 
6. ศูนย์ฝึกอำชีพจตุจักร สังกัดส ำนักงำนเขตจตุจักร 
      โทรศัพท์ 02 513 6654 
7. ศูนย์ฝึกอำชีพบำงกะปิ สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  
      โทรศัพท์ 02 377 5494 ต่อ 5791 
8. ศูนย์ฝึกอำชีพบำงกอกน้อย สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย  
      โทรศัพท์ 02 412 4611-2 
9. ศูนย์ฝึกอำชีพสะพำนสูง สังกัดส ำนักงำนเขตสะพำนสูง  
      โทรศัพท์ 02 372 2903 
10. ศูนย์ฝึกอำชีพลำดพร้ำว สังกัดส ำนักงำนเขตลำดพร้ำว 
      โทรศัพท์ 02 538 6399 ต่อ 6936-8 
11. ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต สังกัดส ำนักงำนเขตวังทองหลำง 
      โทรศัพท์ 02 538 8093 

 

 



๗๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คู่มือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขต 
   ด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำชุมชน 

ในทุกมิติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 

           “กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

1. สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 
    (องค์กำรมหำชน) 
    ส ำนักงำนภำคกรุงเทพฯปริมณฑลและ 
    ตะวันออก 
    โทร. 0 2378 8000  
    ต่อ 8740, 8557 
    โทรสำร 0 2378 8398 
2. กำรเคหะแห่งชำติ 
    Call Center 1615 
    โทร. 0 2351 7777  
    โทรสำร 0 2351 7778 
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์  
    โทร. 0 2281 3095 
    โทรสำร 0 2281 1900 
4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (SCG) 
    โทร. 0 2586 4444 
    โทรสำร 0 2586 2974 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอืน่ๆ, ภำคเอกชน, มูลนธิ ิ
 

1 

กำรส่งเสริมและพัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

 
1 



๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขั้นตอนกำรส่งเสริมและพัฒนำที่อยู่อำศัย
ส ำหรับประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

 

*** กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดกำรเก่ียวกับที่อยู่อำศัย
กรุงเทพมหำนครร่วมกับสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และขับเคลื่อนงำนด้ำนที่อยู่อำศัย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับ
ประชำชน สนับสนุนให้มีที่อยู่อำศัยที่ได้มำตรฐำน มีสภำพแวดล้อมท่ีดี สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง 

“ระบบกำรเงินและสินเชื่อเพื่อกำรอยู่อำศัย” 

1. จัดตั้งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
ที่อยู่อำศัยระดับเขต 

โดยมีผู้อ ำนวยกำรเขตเป็นประธำน 
โดยมีกรรมกำรจำกทุกภำคส่วน 

2. ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ สนข. 
ส ำรวจข้อมูลครัวเรือนชุมชน 

3. ชุมชนรวมตัวกันจัดตั้ง 
กลุ่มออมทรัพย์ 

เพ่ือบริหำรจัดกำรเก่ียวกับ 
กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยภำยในชุมชน 

4. คณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
ที่อยู่อำศัยระดับเขต วิเครำะห์ข้อมูลและ

ก ำหนดทำงเลือกกำรปรับปรุงชุมชน 
ในลักษณะใด  

(ปรับปรุงที่ดินเดิม/ย้ำยที่อยู่ใหม่) 
 

5. ชุมชนและเครือข่ำย
ช่วยกันจัดท ำผังชุมชนและ

ออกแบบบ้ำน 

6. ชุมชนเสนอของบประมำณ
ในส่วนของงบสำธำรณูปโภค/

สินเชื่อสร้ำงบ้ำน 
กับสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 

(พอช.) 
 

7. พอช.แจ้งผลกำรอนุมัติให้แก่
ชุมชน เพื่อเตรียม 

ก่อสร้ำงบ้ำน/ปรับปรุง 
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6.3 พอช. แจ้งชุมชนเพ่ือปรับแก้
โครงกำร หรือเพ่ิมเอกสำร 

ที่เก่ียวข้อง 

6.1
อนุมัติ 

6.2 
ไม่อนุมัติ 

8. เมื่อชุมชนสร้ำงหรือปรับปรุงบ้ำน
เสร็จ  สพส. สนข.และ พม.  

จะลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของคนในชุมชนต่อไป 



๗๔ 
 

 

     “ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหำหนี้สิน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

1. ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน 
     โทร. 0 2009 9999 
2. กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) 
    โทร. 0 2049 9000  
    โทรสำร 0 2049 9001 
 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

กำรขอรับบริกำรจำกศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหำหนี้สินในพื้นที่ 50 เขต 

 
1 



๗๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรจำกศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรเงิน
ออมครอบครัวและแก้ไขปัญหำหนี้สินในพื้นที่ 50 เขต 

 
1 

3. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำฯ สนข. และ
เจ้ำหน้ำที่ สพส.  ประเมินผลและแนะน ำ 

กำรจดบันทึกบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
ส่งเสริมวินัยการออม รวมทั้งแนะน าช่องทาง

การเพ่ิมคุณค่าของเงินออมและกำรแก้ไข
ปัญหำหนี้สิน 

4. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำฯ สนข. และ
เจ้ำหน้ำที่ สพส.  ติดตำมผลกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมผู้มำรับบริกำรจากศูนย์ส่งเสริม
กำรบริหำรเงินออมครอบครัวฯ 

5. รวบรวมสถิติข้อมูลผู้มำรับบริกำรจำก
ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรเงินออมครอบครัวฯ 

1. ประชำชนสำมำรถรับบริกำรตรวจสุขภำพ
ทำงกำรเงินออมของตนเอง ได้ดังนี้ 
    1.1  ส ำนักงำนเขต 
    1.2  ขอเชิญเป็นวิทยำกรเผยแพร่ควำมรู้
ด้ำนกำรออม ไปยังหน่วยงาน องค์กร บริษัทฯ 
ห้างร้านเอกชนในพ้ืนที่เขต 
    1.3 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ และ 
สพส. จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้ำนกำรออม 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการออมไปยัง
สถานที่และกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพ้ืนที่เขต 
 

2. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำฯ สนข. และ
เจ้ำหน้ำที่ สพส.  ประเมินทัศนคติพฤติกรรม
กำรใช้จ่ำย และวินัยในกำรเก็บออมโดยใช้ 

“แบบทดสอบสุขภำพทำงกำรเงิน” 
 

***คุณสมบัติผู้ขอรับบริกำร*** 

- ประชำชนทั่วไปที่ต้องกำรปรึกษำปัญหำ 
ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน  
กำรใช้จ่ำยเงินของตนเองและครอบครัว 
กำรเพ่ิมคุณค่ำของเงินออม  
และกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน 



๗๖ 
 

 

  “กองทุนพฒันำบทบำทสตรี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

กำรสอบถำม/ติดต่อขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
1 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

 กระทรวงมหำดไทย 
- กรมกำรพัฒนำชุมชน 

    - ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  
      ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80  
      พรรษำ 5 ธันวำคม 2550  
      อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 3  
      ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ    
      10210  

 
      โทร. 0 2141 3052  
      โทรสำร 0 2143 7986    
      www.womenfund.in.th 
 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

 

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

 1. เป็นแหล่งทุนหมุนเวียน ให้สมำชิกสำมำรถกู้ยืมเงิน วงเงินอนุมัติสูงสุด 200,000 บำท 
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนไม่เกิน 2 ปี 
 2. เป็นแหล่งทุนของสตรีหรือองค์กรสตรี เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม กำรเฝ้ำระวังและดูแล  
ปัญหำของสตรี กำรช่วยเหลือเยียวยำสตรีที่ประสบปัญหำ ตลอดจนกำรรณรงค์ให้สังคมเข้ำใจปัญหำสตรี
ในทุกมิต ิ
 3. เป็นแหล่งทุนที่สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทและแก้ไขปัญหำสตรีของ 
องค์กรต่ำงๆ กำรสร้ำงภำวะผู้น ำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ คุณภำพชีวิต กำรสร้ำงสวัสดิภำพหรือสวัสดิกำร
ให้แก่สตรีรวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 
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     ขั้นตอนกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

กองทุนพัฒนาบทบำทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ดอกเบี้ยต่ ำ ในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรีเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนส ำหรับกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน 
สร้ำงรำยได้ หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำน

เศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี 

 
กำรยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินกองทุน

พัฒนำบทบำทสตรี 

1.ประเภทบุคคลธรรมดำ 

1.1 ประชำชนสมัครด้วยตนเอง  
โดยแสดงบัตรประชำชนต่อเจ้ำหน้ำที่  

ณ “ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  
กรมกำรพัฒนำชุมชน 

2.1 ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็น
สมำชิกประเภทองค์กรสตรี ยื่นค ำขอขึ้น

ทะเบียนเป็นสมำชิกด้วยตนเอง หรือส่งทำง
ไปรษณีย์ตอบรับ พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำน    

     - โดยยื่นที่สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ

บทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร  
 

2.ประเภทองค์กร 

     1.2 สมัครผ่ำนเว็บไซต์ “กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี” ที่ http://womenfund.in.th/ 

     1.3 สมัครโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
โดยส่งส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องไปที่ “ส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรบริหำร กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
กรุงเทพมหำนคร”  
      

*** คุณสมบัตปิระเภทบุคคลธรรมดำ 
   1. สตรีผู้มีสัญชำติไทยและมีอำยุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
รวมตัวกันตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป  
   2. มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ ตั้งอยู่ในท้องที่ 
ที่ยื่นแบบขอรับกำรสนับสนุนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน  
   3. มีกำรด ำเนินงำนหรือมีผลงำนเกี่ยวข้องกับอำชีพที่
ขอรับกำรสนับสนุน  
   4. ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียและขำดวินัย 
ทำงกำรเงิน 

*** คุณสมบัตปิระเภทองค์กรสตรี 
1. มูลนิธิหรือสมำคมที่ทำงำนด้ำนกำรพัฒนำสตรี 

ที่เป็นนิติบุคคล  
2. องค์กรสตรีที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่มีหน่วยงำน

รำชกำรรับรอง มีสถำนที่ท ำงำน 
หรือส ำนักงำนใหญ่ 

3. ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ยื่นแบบขอรับกำรสนับสนุน  
ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
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       “กองทุนกำรออมแห่งชำติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) 
    โทร. 0 2049 9000 
    โทรสำร 0 2049 9001 
    ที่อยู่ : 420/1 ชั้น 2 - 5  
    อำคำรเพ็ญศรีพิชัยสนิธ ถนนรำชวิถี  
    แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี  
    กทม. 10400 
 ธนำคำรกรุงไทย  
 ธนำคำรออมสิน  
 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร (ธกส.)  
 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.)  
 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอืน่ๆ, ภำคเอกชน, มูลนธิ ิ
 

1 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง กองทุนกำรออมแห่งชำติ 

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกองทุนกำรออมแหง่ชำติ 
 1. ได้รับเงินบ ำนำญรำยเดือนตลอดชีพ 
  1.1 เมื่อออมระยะยำวเต็มจ ำนวน 13,200 บำท/ปี ตั้งแต่อำยุ 15 – 60 ปี ได้รับเงินบ ำนำญ
สูงสุด 7,xxx บำท/เดือน 
  1.2 เมื่อออมระยะสั้นเต็มจ ำนวน 13,200 บำท/ปี เป็นเวลำ 10 ปี ได้รับเงินบ ำนำญขั้นต่ ำ  
600 บำท/เดือน เงินบ ำนำญ/เดือน ขึ้นอยู่กับปริมำณเงินออมของสมำชิกและอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน 
ในวันที่ค ำนวณบ ำนำญ 
 2. ผลตอบแทนกำรลงทุนและมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นไปตำมมูลค่ำตลำด รัฐบำลค้ ำประกันผลตอบแทน
ส ำหรับสมำชิกท่ีออมจนครบอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน  
เฉลี่ย 7 ธนำคำร 
 3. ลดหย่อนภำษีเต็มจ ำนวนเงินสะสมต่อปี วงเงินตำมสิทธิที่ได้รับกำรลดหย่อนภำษี จะต้องน ำไป 
รวมกับเงินในหมวดเดียวกันตำมที่กรมสรรพำกรก ำหนด ซึ่งรวมกันไม่เกิน 500,000 บำท 
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ประชำชนมีกำรออมเงินโดยมีกองทุนกำรออมแห่งชำติ 
(กอช.) เป็นหลักประกันกำรจ่ำยบ ำนำญและให้
ผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิก 

ขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกและส่งเงินสะสมเข้ำกองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) 

2. ประชำชนสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจ
ให้ผู้อื่นด ำเนินกำรแทน โดยยื่นเรื่องที่ 
    2.1 ธนำคำรกรุงไทย 
    2.2 ธนำคำรออมสิน  
    2.3 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ 
          สหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.)      
    2.4 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.)  
          ได้ทุกสาขา 

1.ประชำชนที่มีควำมประสงค์ออมเงิน 
เข้ำกองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) 

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน 
  1. สมำชิกส่งเงินสะสมเข้ำกองทุน ไม่น้อยกว่ำ  
      เดือนละ 50 บำท แต่จะต้องไม่เกิน  
      ปีละ 13,200.-บำท 
  2. รัฐบำลจ่ำยเงินสมทบตำมสัดส่วนเงินสะสม 
      และตำมช่วงอำยุของสมำชิก ดังนี้ 
      2.1 อำยุสมำชิก 15 – 30 ปี อัตรำ 
            เงินสมทบจำกรัฐบำล คือ 50 % ของเงิน   
            สะสมแต่ไม่เกิน ปีละ 600.-บำท 
      2.2 อำยุสมำชิก >30 – 50  ปี อัตรำเงิน 
            สมทบจำกรัฐบำล คือ 80 % ของเงิน 
            สะสมแต่ไม่เกิน ปีละ 960.-บำท 
      2.3 อำยุสมำชิก >50 - 60 ปี อัตรำเงิน 
           สมทบจำกรัฐบำล คือ 100 % ของเงิน 
           สะสมแต่ไม่เกิน ปีละ 1,200.-บำท 

   ***คุณสมบัติผู้ขอรับบริกำร*** 
   1. บุคคลผู้มีสัญชำติไทย 
   2. มีอำยุ 15 – 60 ปี 
   3. ไม่เป็นผู้ประกันตนตำมกฎหมำย 
       ประกันสังคม 
   4. เป็นผู้ประกันตนมำตรำ 40 (1)  
       สำมำรถสมัครได้ 
   5. ไม่เป็นข้ำรำชกำร หรือสมำชิก กบข. 
   6. ไม่เป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
   7. มีอำชีพอิสระ ไม่มีนำยจ้ำง หรือไม่มีอำชีพ 

   ***เอกสำรที่ต้องใช้*** 
   1. สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืน 
       ด ำเนินกำรแทน 
   2. แสดงบัตรประชำชนของผู้สมัคร  
       (กรณีมอบอ ำนำจต้องแนบส ำเนำบัตร 
       ประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ จ ำนวน 2 ชุด  
       และของผู้รับมอบอ ำนำจ จ ำนวน 1 ชุด) 
   3. ไม่ต้องเปิดบัญชีธนำคำร 
   4. ส่งเงินออมงวดแรก ขั้นต่ ำ 50 บำท 



๘๐ 
 

 

   “กองทุนพัฒนำชุมชนกรุงเทพมหำนคร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง กองทุนพัฒนำชุมชน

กรุงเทพมหำนคร” 

 
 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ 
   สวัสดกิำรสงัคม 
www.bangkok.go.th/main/ 
page.php?80 

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกองทุนพัฒนำชุมชนกรุงเทพมหำนคร 

 1) เป็นกำรลงทุนเพ่ือขยำย หรือปรับปรุงกิจกำรเดิมของกองทุนชุมชนที่มีอยู่แล้ว 
ในชุมชน เช่น เพ่ือเพ่ิมลงเงินกู้ยืมของกลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มเงินกู้ เป็นต้น 

 2) เป็นกำรลงทุนเพ่ือกำรผลิต กำรค้ำ หรือบริกำรทำงสังคม เช่น เพ่ือขยำยกิจกำร  
กลุ่มจ ำหน่ำยสินค้ำ หรือกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ หรือกองทุนยำ หรือกำรให้บริกำรเช่ำเต็นท์ เป็นต้น 

 3) เป็นกำรลงทุนเพ่ือก่อสร้ำง หรือซ่อมแซมสิ่งสำธำรณประโยชน์ ซึ่งมีแผนจัดเก็บเงิน
จำกผู้ได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้คืนเงินยืมสมทบ เช่น กำรซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น 

 4) เพ่ือด ำเนินกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 



๘๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5. คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำชุมชน
กรุงเทพมหำนคร (รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
สั่งรำชกำรส ำนักพัฒนำสังคม เป็นประธำน) ประชุม
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้กู้ยืมเงินยืมสมทบ โดยพิจำรณำ
จำกคุณสมบัติลักษณะโครงกำร ศักยภำพกรรมกำร 
วิธีกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วม กำรคืนเงินยืม 
ปัจจัยแทรกซ้อน 
    

   3. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ ของส ำนักงำนเขต
พิจำรณำรำยละเอียดตำมแบบวิเครำะห์โครงกำร 
(ก.พช.02) โดยเจ้ำหน้ำที่, หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ 
และผู้อ ำนวยกำรเขต ลงนำมให้ควำมเห็นชอบ 
 

กำรช ำระคืนเงินยืมสมทบ 
   โดยมีระยะเวลำปลอดหนี้ 3 ปี (ปีที่ 1 – 3) 
และผ่อนช ำระคืนเป็นงวด ๆ 3 ปี (ปีที่ 4 – 6) 
รวมระยะเวลำ 6 ปี 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง กองทุนพัฒนำชุมชนกรุงเทพมหำนคร 
 

     กองทุนชุมชนสำมำรถขอกู้เงินยืมสมทบ เพ่ือขยำย 
หรือปรับปรุงกิจกำรเดิมของกองทุนชุมชนที่มีอยู่แล้ว
ในชุมชน เพ่ือกำรผลิต กำรค้ำ หรือบริกำรทำงสังคม 
เพ่ือก่อสร้ำง หรือซ่อมแซมสิ่งสำธำรณประโยชน์ 
ซึ่งมีแผนจัดเก็บเงินจำกผู้ได้รับประโยชน์เพื่อใช้คืนเงิน
ยืมสมทบ และเพ่ือด ำเนินกำรตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   1. ประธำนกองทุนชุมชน จัดท ำรำยละเอียดตำม
แบบค ำขอกู้เงินยืมสมทบ (ก.พช.01) 
 

   6. หำกโครงกำรใดได้รับกำรอนุมัติ ส ำนักพัฒนำสังคม
แจ้งให้ส ำนักงำนเขตนัดหมำยกรรมกำรกองทุนชุมชน
เพ่ือท ำสัญญำกู้ยืมเงินยืมสมทบ (ก.พช.04) และ
สัญญำค้ ำประกัน (ก.พช.05) 

    4. ส ำนักพัฒนำสังคม ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ของเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรขอกู้เงินยืม
สมทบพร้อมทั้งให้ควำมเห็นเพ่ิมเติมตำมแบบอนุมติ
กำรกู้ยืมเงิน (ก.พช.03) 
    

   2. คณะกรรมกำรชุมชน ประชุมพิจำรณำโครงกำร
ที่เสนอขอกู้เงินยืมสมทบ และให้ประธำนชุมชน 
ลงนำมให้ควำมเห็นชอบประกัน (ก.พช.05) 

วงเงินให้กู้ยืม 
   1) กู้ยืมได้ ไม่เกิน 5 เท่ำของเงินทุนสะสม 
ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน 100,000.-บำท 
   2) กองทุนชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินยืม
สมทบแล้วแต่ยังไม่เกิน 5 เท่ำของเงินสะสม 
สำมำรถขอกู้เงินยืมสมทบเพ่ิมเติมอีกได้  
โดยวงเงินรวมกันแล้วต้อง ไม่เกิน 5 เท่ำของ
เงินทุนสะสม ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 
100,000.-บำท    

   ***คุณสมบัติผู้ขอรับบริกำร*** 
   1. เป็นกองทุนชุมชน ที่อยู่ในชุมชนที่จัดตั้งตำม 
       ระเบียบกรุงเทพมหำนคร 
   2. เป็นกองทุนชุมชน ที่จัดตั้งมำแล้ว  
       ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
   3. มีเงินทุนสะสม ไม่น้อยกว่ำ 10,000.-บำท 
   4. มีคณะกรรมกำรกองทุน เพื่อบริหำรงำน 
       ของกองทุน 



๘๒ 
 

 

“กองทุนสวัสดิกำรชุมชน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 ร.อ.ประภำส แสงประดับ   
รองประธำนคณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนสวัสดิกำรชุมชน
กรุงเทพมหำนคร  
โทร. 0 8750 34658 

 สถำบนัพัฒนำองค์กรชุมชน  
(องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนภำคกทม.
ปริมณฑลและตะวนัออก 

     โทร. 0 2378 8300 ต่อ 8578 
     โทรสำร 0 2378 8400 
 
 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง กองทุนสวัสดิกำรชุมชน 

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 

 1. เพ่ือสร้ำงหลักประกันควำมม่ันคงของชุมชน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ในกำร
จัดกำรดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 2. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ขึ้นมำดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในชุมชน 
 3. กองทุนสวัสดิกำรชุมชนมีเงินสมทบใช้ส ำหรับจัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิกตำมที่
ระเบียบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนก ำหนด ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเกิด กำรป่วย ผู้สูงอำยุ เสียชีวิต 
ทุนกำรศึกษำ และด้ำนอื่นๆ 
 4. สมำชิกกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเกิดกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีควำมสำมัคคี และ
ควำมร่วมมือกันของคนในชุมชน เช่น กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
กำรจัดประชุมใหญ่สำมัญสมำชิก 
 



๘๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     กำรสร้ำงหลักประกันควำมม่ันคงของชุมชน และ
พัฒนำคุณภำพกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำมนโยบำย 
ของรัฐบำล สนับสนุนให้เกิดกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำร
ชุมชนขึ้นมำดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนับสนุน 
กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและสมทบงบประมำณ 
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้สำมำรถขยำยฐำนสมำชิก 
ให้เพ่ิมมำกขึ้น เกิดกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร
ระหว่ำงชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำครัฐ 
ในกำรจัดระบบสวัสดิกำรชุมชน 

ขั้นตอนกำรขอรับกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 

 1. กำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
   1.1 กำรเปิดเวทีสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
         กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนให้กับแกนน ำชุมชน 
   1.2 ค้นหำแกนน ำชุมชนและตั้งคณะท ำงำน 
         ขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
   1.3 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและพัฒนำคณะท ำงำน   
         ขับเคลื่อนสวัสดิกำรชุมชน 
   1.4 กำรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจ  
         กับกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชน 
   1.5 กำรจัดท ำระเบียบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
   1.6 กำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
   1.7 กำรข้ึนทะเบียนรับรองกองทุนสวัสดิกำรชุมชน  
         โดยสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 

2. กำรขอรับกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
    2.1 คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
จัดท ำแบบค ำขอที่ส ำนักงำนเขต และให้ สนข.
รวบรวมส่งให้ส ำนักพัฒนำสังคม    
    
 

   2.5 ติดตำมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมโครงกำร 
 
 
 
 
 

   2.4 เมื่อคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
สวัสดิกำรชุมชนกรุงเทพมหำนครให้ควำมเห็นชอบ
แล้ว ส ำนักพัฒนำสังคมเบิกจ่ำยเงินสมทบให้กับ
กองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
    
 
 
 
 

   2.3 ส ำนักพัฒนำสังคมน ำเสนอเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสวัสดิกำร
ชุมชนกรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบกำรขอรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
 
 
 
 

    2.2 คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนสวัสดิกำร
ชุมชนระดับกลุ่มเขต พิจำรณำคุณสมบัติกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนในกลุ่มเขตที่เสนอขอรับเงินสมทบ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
สวัสดิกำรชุมชนกรุงเทพมหำนคร 
    
 

   ***คุณสมบัติผู้ขอรับบริกำร*** 
   1. เป็นกองทุนสวัสดิกำรชุมชนซึ่งได้ด ำเนินกำร 
       มำแล้ว ไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี 
   2. ได้รับเงินสมทบจำกรัฐบำลแล้ว 
   3. กองทุนสวัสดิกำรชุมชนมีสิทธิขอรับเงินสมทบ 
       ไดไ้ม่เกิน 3 รอบ 



๘๔ 
 

 

“กำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด” 
(TO BE NUMBER ONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 ส ำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE 
กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข 

    โทร. 0 2590 8411  
    โทรสำร 0 2590 8157 
    www.tobenumber1.net 

 
 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง กำรรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

 



๘๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรด ำเนินงำนของชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร 

 

1. เยำวชนในชุมชนรวมตัวกันสมัครเป็นสมำชิก  
TO BE NUMBER ONE และคัดเลือกกรรมกำร 
เพ่ือบริหำรจัดกำรชมรม มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง  

อย่ำงน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธำน  
รองประธำน เลขำนุกำร กรรมกำร 

   2. ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดท ำรำยงำน
กำรประชุมเพ่ือให้ส ำนักงำนเขตรับรองกำรจัดตั้ง
ชมรมฯ โดยจัดท ำเป็นประกำศหรือค ำสั่งส ำนักงำน
เขต 

3. ชมรมฯ จัดท ำระเบียบกำรด ำเนินงำนของชมรมฯ 
เช่น ต ำแหน่งและหน้ำที่กรรมกำรชมรมฯ กำร

เบิกจ่ำยกองทุนชมรมฯ เป็นต้น 

4. ชมรมฯ จัดตั้งกองทุนของชมรมฯ โดยกรรมกำรและ
สมำชิกร่วมด ำเนินกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือน ำเงิน

รำยได้หมุนเวียนใช้จ่ำยในชมรม ซึ่งเป็นแนวทำงสู่
ควำมยั่งยืนของชมรมรวมถึงทรัพย์สินของชมรมด้วย 

พร้อมเปิดบัญชีธนำคำรภำยใต้ชื่อชมรมฯ  
และจัดท ำบัญชีรับ - จ่ำย 

5. ชมรมฯ ประชุมก ำหนดแผนงำนกิจกรรมของ
ชมรมฯ เพ่ือสนับสนุนให้สมำชิกใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์เกิดควำมภำคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่ำ

ของตนเอง อันเป็นหนทำงห่ำงไกลยำเสพติด รวมทั้ง
ให้โอกำสและสนับสนุนกำรคืนสู่สังคมของสมำชิก 
“ใครติดยำยกมือขึ้น” เช่น กำรฝึกและจัดหำอำชีพ

ให้ เป็นต้น ภำยใต้ 3 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
(1) กำรรณรงค์ปลุกจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสนิยม 
    ที่เอ้ือต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
(2) กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจให้แก่เยำวชน 
(3) กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

โครงกำร TO BE NUMBER ONE มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้ำงกระแสค่ำนิยมและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจ
ในกลุ่มเยำวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด เพ่ือพัฒนำ

ศักยภำพและคุณภำพเยำวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อม่ัน
และภำคภูมิใจในตนเอง เพ่ือสนับสนุนเยำวชนและ

ชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์โดยกำรสนับสนุนของ
สังคม เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและยอมรับผู้มีปัญหำยำ
เสพติด โดยให้โอกำสกลับมำเป็นคนดีของสังคมเพ่ือ

เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในกลุ่มประชำชนและเยำวชนทั่วไป 

   ***คุณสมบัติผู้ขอรับบริกำร*** 
กลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
   1. วัยรุ่นและเยำวชนอำยุ 6 – 24 ปี 
   2. เยำวชน และประชำชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ 
กลุ่มเป้ำหมำยรอง 
   ประชำชนทั่วไป 



๘๖ 
 

 

“กำรลงทะเบียนบตัรสวัสดิกำรแห่งรัฐ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 กระทรวงกำรคลัง 
- กองนโยบำยสวัสดิกำร กรมบัญชีกลำง 

        โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6918 
      - ส ำนักนโยบำยภำษี  
        ส่วนนโยบำยภำษีสรรพำกร  
        ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง  
        โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3536   
        โทรสำร 0 2273 9088 
 ธนำคำรออมสิน  

https://www.gsb.or.th/ 
 ธนำคำรกรุงไทย  

https://krungthai.com/th 
 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) 
      https://www.baac.or.th/th 
 หน่วยงำนตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิกำร

แห่งรัฐจ ำนวน 32 หน่วยงำน เช่น  
กรมท่ีดิน กรรมสรรพำกร กรมศุลกำกร 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 
 

 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง  
“กำรลงทะเบียนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ” 

 

 



๘๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชำชนสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ได้ที่ สนข. 50 เขต หรือ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรกรุงไทย 
และธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) 

         *** คุณสมบัติและหลักเกณฑ์*** 

   1. มีอำยุ 20 ขึ้นไป ปี ไม่เป็นพระสงฆ์ แม่ชี  
       นักโทษ และนักศึกษำ 
   2. บุคคลและบุคคลในครอบครัว มีรำยได้เฉลี่ย 
       ไม่เกิน 100,000 บำท ต่อปี 
   3. เกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ หำกไม่ใช่ 
       เกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ กรณีบ้ำนต้อง 
       มีพ้ืนที่ไม่เกิน 25 ตำรำงวำ กรณีห้องชุดต้องมี 
       พ้ืนที่ไม่เกิน 35 ตำรำงเมตร และท่ีดิน ส.ป.ก. 
   4. บุคคลและบุคคลในครอบครัว มีทรัพย์สิน 
       ทำงกำรเงิน ไม่เกิน 100,000 บำท 
   5. หำกมีบัตรเครดิตจะไม่พิจำรณำให้ได้รับ 
       สิทธิสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
   6. ตรวจสอบกำรครอบครองยำนพำหนะ 
   7. มีกำรตรวจสอบหนี้ของผู้ลงทะเบียน อำทิ  
       ยอดหนี้คงค้ำงเงินงวดที่ผ่อนช ำระ 
   8. ตรวจสอบควำมถี่ในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
   9. มูลค่ำกำรถือครองหลักทรัพย์ 
    

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

 

 

   5. ผู้ที่ไม่ผ่ำนคุณสมบัติสำมำรถยื่นเรื่องอุทธรณ์เพ่ือขอมี
บัตรฯ ได้อีกครั้ง โดยกระทรวงกำรคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบสิทธิรอบอุทธรณ์ 
 

   6. กระทรวงกำรคลังประกำศผลผู้มีสิทธิ์รอบอุทธรณ์ 

   4. กระทรวงกำรคลังประกำศผลผู้มีรำยชื่อที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมด กรณีผู้มรีำยชื่อรำยใหม่ที่ยังไม่มี
บัตร ข้อมูลจะถูกส่งให้กรมบัญชีกลำงเพ่ือผลิตบัตรฯ   

   3.กระทรวงกำรคลังน ำข้อมูลตำมข้อ 2 ส่งไป
ตรวจสอบสิทธิกับหน่วยงำน จ ำนวน 32 หน่วยงำน 
เช่น กรมที่ดิน กรมสรรพำกร กรมศุลกำรกรุ เป็นต้น 
    

   2.กระทรวงกำรคลังประกำศผลกำรตรวจสอบ
ควำมสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวกับ DOPA 
(กรมกำรปกครอง) ว่ำมีควำมถูกต้องตำมคุณสมบัติหรือไม่ 

   7. ผู้ลงทะเบียนบัตรฯ รำยใหม่ที่ผ่ำน 
กำรตรวจสอบคุณสมบัติรับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 



๘๘ 
 

 

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม - 
ยำเสพติดกรุงเทพมหำนคร  
- ส่วนกำรประสำนพื้นที่ 

       โทร. 0 2588 5037 - 9  
       ต่อ 13013 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมยำเสพตดิ 
- ส ำนักพฒันำกำรป้องกันและ 
  แก้ไข ปัญหำยำเสพตดิ 
  โทร. 0 2247 0901-19  
  ต่อ 25010 

 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง  
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” 

 

 

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 1. กำรเฝ้ำระวังยำเสพติด เช่น สนับสนุนกำรเดินเวรยำม จุดตรวจชุมชน 
 2. กำรป้องกันกลุ่มเสียง เช่น กำรให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด กำรอบรมศำสนำ  
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กีฬำ นันทนำกำร 
 3. กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด เช่น กำรส่งบ ำบัดรักษำยำเสพติด กำรดูแลช่วยเหลื อ 
ให้ทุนประกอบอำชีพเพ่ือกำรปรับตัวสู่สังคม 
 4. กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมดีในชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
 5.กำรเสริมสร้ำงควำมคิด ควำมรู้ กำรรวมกลุ่ม กำรสร้ำงควำมตื่นตัว กำรประชุมแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ระหว่ำงชุมชนในลักษณะของศูนย์เรียนรู้  เพ่ือให้เกิ ดกระบวนกำรเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งในชุมชน 
 6. สนับสนุนกำรพัฒนำควำมเป็นอยู่แบบพอเพียงในชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 7. กำรสงเครำะห์ผู้ เดือดร้อน หรือผู้ตกทุกข์ได้ยำก เพ่ือลดทอนหรือขจัดควำมเดือดร้อน 
ตำมหลักเมตตำธรรม ทั้งนี้อำจสงเครำะห์ช่วยเหลือในรูปตัวเงินหรือวัตถุสิ่งของ ตำมควำมเหมำะสมของผู้รับ 
 



๘๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” 

 

      สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์
ส่วนพระองค์ ผ่ำนเลขำธิกำร ป.ป.ส. เพ่ือให้น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในหมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจต่อกลุ่มมวลชนพลังแผ่นดินที่อำสำสู้ภัยยำเสพติด เป็นกองทุนขวัญถุง
อยู่ในทุกหมู่บ้ำนชุมชนที่ต่อสู้กับยำเสพติด เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คน และเป็นสัญลักษณ์ของควำมห่วงใย 
ที่ "แม่ของแผ่นดิน" มีต่อพสกนิกรตลอดมำ โดยให้เรียกกองทุนนี้ว่ำ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 

   ***คุณสมบัติผู้ขอรับบริกำร*** 
   ชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง มีปัญหำยำเสพติด 
เบำบำง มีควำมพร้อม ควำมสนใจ และมีควำม
ประสงค์ท่ีจะเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

เครือข่ำยกองทุนแม่ฯ 

   1. คัดเลือกชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง  
มีสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดเบำบำง 
มีควำมพร้อมควำมสนใจและมี 
ควำมประสงค์ท่ีจะเป็นกองทุน 
แม่ของแผ่นดิน 

   2. เปิดเวทีประชำคม ครั้งที่ 1 
ร่วมกับวิทยำกรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน  
12 ขั้นตอน 

   3. จัดท ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
12 ขั้นตอน ของชุมชนเป็นรูปเล่ม  
ส่งให้ส ำนักพัฒนำสังคม 

ชุมชนต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

   จัดอบรมเตรียมควำม
พร้อมชุมชนต้นกล้ำ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
สู่กำรเป็นชุมชนกองทุน
แม่ของแผ่นดิน 

   เปิดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 คัดเลือก
คณะกรรมการกองทุน เพ่ือเปิดบัญชี
ธนาคาร "กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ชุมชน............" 

  4. ตรวจสุขภำพกองทุนฯ ปีละ 1 ครั้ง 



๙๐ 
 

 

     “กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (กองทุน 1 ล้ำนบำท)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

 ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองแห่งชำติ (สทบ.) 

    โทร. 0 2100 4209 9 ต่อ 2420 
 

 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 

ส ำนักงำนเขต 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง  
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (กองทุน 1 ล้ำนบำท) 

 

 

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
  1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรลงทุน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองให้มีขีดควำมสำมำรถ 
 ๓. เสริมสร้ำงกระบวนกำรพ่ึงพำตัวเองของหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 ๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐำนรำก 
 ๕.  เกิดศักยภำพ/ควำมเข้มแข็งของประชำชนในหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 



๙๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรจัดตั้งและกำรท ำงำน “กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง”  
(กองทุน 1 ล้ำนบำท) 

   กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ด ำเนินกำรเพ่ือต้องกำร
ช่วยแก้ปัญหำควำมยำกจนของประชำชน โดยกำร
สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
(กองทุนละ 1 ล้ำนบำท) ขึ้นในหมู่บ้ำนและชุมชน เพ่ือให้
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภำยในหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
ช่วยสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ เพิ่มรำยได้  ลดรำยจ่ำย 
ตลอดจนบรรเทำเหตุเดือดร้อนควำมจ ำเป็นต่ำงๆ ของ
ครอบครัว โดยให้หมู่บ้ำนและและชุมชนเมืองเกิดกำร
เรียนรู้ และพัฒนำควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนได้ด้วยตนเอง 

๑. ส ำนักงำนเขต เปิดเวทีประชำคม 
๓ ใน ๔ ของจ ำนวนหลังคำเรือนทั้งหมด 

เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุน 
(9 – ๑๕ คน) 

   ๒. คณะกรรมกำรกองทุน จัดท ำระเบียบ
ข้อบังคับและขอควำมเห็นชอบจำกประชำคม 
รับสมัครสมำชิก จัดท ำแบบ กทบ.๒  และ 
เปิดบัญชีที่ ๒ บัญชีเงินสะสมของกองทุน 

   3. ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองแห่งชำติ (สทบ.) จัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ 
พรบ. ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรบริหำรจัดกำรกองทุน 

   4 กองทุนชุมชน จัดเตรียมเอกสำร 
ยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนที่
ส ำนักงำนเขต   

   5. คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนฯระดับเขต 
ประเมินควำมพร้อมของกองทุน แจ้งผลให้
กองทุนและ ท ำ กทบ.๕ ส่งส ำนักพัฒนำสังคม
พร้อมเอกสำรประกอบกำรขอจัดตั้งและ 
จดทะเบียนกองทุน 

   6. คณะกรรมกำรกองทุนเปิดบัญชี ๑  
เพ่ือรองรับเงิน ๑ ล้ำน 

   7. คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนฯ ระดับ กทม.ประเมิน
ควำมพร้อมของกองทุนชุมชน แจ้งนำยทะเบียนกองทุน
หมู่บ้ำนทรำบ (ผอ.สทบ.) 

   8. นำยทะเบียนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติอนุมัติจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้ำน 

   9. สทบ. แจ้งธนำคำรอนุมัติโอนเงิน ๑ ล้ำนให้กองทุน 
โดยตรง     

   ***คุณสมบัติผู้ขอรับบริกำร*** 
ชุมชนที่จัดตั้งตำมระเบียบของกรุงเทพมหำนคร 
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“วิสำหกจิชุมชน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขต 
 
 

กระทรวง/ทบวง/กรมอื่นๆ, ภำคเอกชน, มูลนิธ ิ
 

1 

กรุงเทพมหำนคร 
 
 

ส ำนักพัฒนำสังคม 
 
 สถำนที่ติดต่อ  

หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

  ส ำนักงำนกำรพัฒนำชุมชน     
   ส ำนักพัฒนำสังคม 
    โทร./โทรสาร  
    0 2247 9451 
 

กำรสอบถำม/ติดต่อเรื่อง  
วิสำหกิจชุมชน 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน 

      โทร. 0 2100 4209 9 ต่อ 2420 
    - ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 1  
      เลขที่ 48/25 หมู่ 19 ซ.แสวงผล  
      แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.  
      โทร. 0 2540 7166 
    - ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 2  
      เลขที่ 1471/1 แขวงลำดกระบัง  
      เขตลำดกระบัง กทม. 
      โทร. 0 2326 8020 
    - ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 3  
      ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์  
      เขตบำงกอกน้อย กทม. 
      โทร. 0 24240 9703 

    - ส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 4  
      ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ ถนนอุทยำน      
      แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวฒันำ กทม. 
      โทร. 0 2441 3705 
 

 
 
 

 
 

สถำนที่ติดต่อ  
หรือเบอร์โทร. 
หรือเว็บไซต์ 

 ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดกิำรสังคม 
www.bangkok.go.th/
main/page.php?80 
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ขั้นตอนกำรจัดตั้งและกำรท ำงำนเรื่องวิสำหกิจชุมชน 

     กำรขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจ ำนวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ำมำแข่งขันทำงกำรค้ำ ให้ได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้
และภูมิปัญญำท้องถิ่นกำรสร้ำงรำยได้ กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำร  
และพัฒนำรูปแบบของวิสำหกิจชุมชน เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น 
 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 

   1. เป็นกิจกำรที่ผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำรอ่ืน ๆ  
ที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน 
   2. เป็นกิจกำรที่ด ำเนินกำร หรือประสงค์ 
จะด ำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น
นิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล และประกอบด้วย
สมำชิกท่ีอยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน  
โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 
   3. เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงรำยได้  
เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง และเพ่ือประโยชน์สุขของคน 
ในชุมชน 
   4. เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
    

1. บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล ยื่นแบบขอ 
    จดทะเบียนฯ ต่อ ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1-4 

การขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

4. นำยทะเบียนส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1-4 
ออกหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียน 

3.นำยทะเบียนส ำนักงำนเกษตรพื้นที่ 1-4 
  แจ้งผลให้ผู้ยื่นทรำบภำยใน 15 วัน 

2. นำยทะเบียนส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1-4 
พิจำรณำกำรขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน 

ให้แล้วเสร็จภำยใน 7 วัน 

5. ส ำนักพัฒนำสังคมและส ำนักงำนเขตประสำนส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1-4 
เพ่ือขอข้อมูลกำรจดทะเบียนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพ่ือให้ควำมรู้  

สร้ำงควำมเข้มแข็ง พัฒนำ ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมและหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
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“กำรค้นหำควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย เพื่อบูรณำกำรกำรท ำงำนในพื้นที่ส ำนักงำนเขต” 
(ข้อมูล มูลนิธิและสมำคมในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกรำยเขต) 

1. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเข้ำสู่เว็บไซต์ของ “ส ำนักงำนปกครองและทะเบียน ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร” 

    หรือไปที่ http://office.bangkok.go.th/ard/ 
 

 

 

2. เลื่อนไปสู่ส่วนท้ำยของหน้ำเพจ ที่มีหัวข้อเรื่อง “มูลนิธิ สมำคมในกรุงเทพมหำนคร” 

 

 

 

 

http://office.bangkok.go.th/ard/
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3. เข้ำสู่ระบบค้นหำข้อมูล “มูลนิธิ สมำคมในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร” 

        - ปัจจุบัน มีจ ำนวนมูลนิธิที่จดทะเบียนกับกรุงเทพมหำนคร  
          จ ำนวน 4,814 มูลนิธิ  ยกเลิก 14 มูลนิธิ 

        - ปัจจุบัน มีจ ำนวนสมำคมที่จดทะเบียนกับกรุงเทพมหำนคร  
          จ ำนวน 5,430 สมำคม  ยกเลิก 10  สมำคม 

 

 

4. เข้ำสู่ระบบค้นหำข้อมูล “มูลนิธิ จ ำแนกรำยเขต” เช่น ส ำนักงำนเขตคลองเตย 

        -  ปัจจุบัน มีจ ำนวนมูลนิธิที่จดทะเบียนอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตย  จ ำนวน 187 มูลนิธิ   
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5.  เม่ือกดปุ่ม “รำยละเอียด” สำมำรถเข้ำดูข้อมูลรำยละเอียดเบื้องต้นของแต่ละมูลนิธิ ในพื้นที่เขตคลองเตยได้  
     ดังตัวอย่ำง  “ มูลนิธิโอกำสที่สองแห่งชีวิต” มีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 

 

 

6. เข้ำสู่ระบบค้นหำข้อมูล “สมำคม จ ำแนกรำยเขต” เช่น ส ำนักงำนเขตคลองเตย 

        -  ปัจจุบัน มีจ ำนวนสมำคมที่จดทะเบียนอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตย  จ ำนวน 174 สมำคม 

 

 

7.  เม่ือกดปุ่ม “รำยละเอียด” สำมำรถเข้ำดูข้อมูลรำยละเอียดเบื้องต้นของแต่ละสมำคม ในพื้นที่เขตคลองเตยได้  
     ดังตัวอย่ำง  “สมำคมพันธกิจชีวิตพัฒนำ” มีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 
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แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 

 
รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 

เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย ลดพุง ลดโรค (๑)                                      
. 

เรียน    ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
เรียน    ประธำนอนุกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเขต.............................. 

  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)............................................................................... มีควำมประสงค์
จะจัดท ำโครงกำร ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย ลดพุง ลดโรค    ในปีงบประมำณ พ.ศ. .................. โดยขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร เป็นเงิน ......................บำท  โดยมีรำยละเอียด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม (ส ำหรับผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ลงรำยละเอียด) 
๑. หลักกำรและเหตุผล  
 ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำกโรคที่เกิดจำกพฤติกรรมที่สำมำรถป้องกันได้ ได้แก่  
กำรบริโภคที่ไม่เหมำะสม สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และวิถีในกำรด ำเนินชีวิต เช่น โรคมะเร็ง เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เพ่ิมมำกขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโรคดังกล่ำวสำมำรถควบคุมและป้องกันได้ โดยที่ประชำชนต้องใส่ใจ
ดูแลตนเอง ด้วยกำรมีพฤติกรรมกำรบริโภคที่ถูกต้องควบคู่ไปกับกำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือ ให้เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ กำรด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค เพ่ือส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคมะเร็งโรคควำมดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดหลังพบว่ำ คนไทยมีแนวโน้มกำรเจ็บและเสียชีวิตจำกโรค
ดังกล่ำวเพ่ิมขึ้นทุกปี และจำกข้อมูลกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงในประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย พบว่ำมีผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 20 คน มีผู้ป่วยเบำหวำนจ ำนวน 7 คน พบกลุ่มเสี่ยง
โรคเบำหวำนจ ำนวน 16 คน พบกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 23 คนกำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เป็นกำรรณรงค์ให้ประชำชนได้รู้จักกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย
ในชุมชน ในกำรผลักดันส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง 
โดยมีกำรออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอสัปดำห์ละอย่ำงน้อย 3-5 วันๆ ละอย่ำงน้อย 30 นำที อยำ่งต่อเนื่อง 
 ชุมชนเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีประโยชน์กับประชำชนเป็นอย่ำงมำก เพื่อเป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรของคนใน
ชุมชนให้เกิดคุณค่ำทั้งทำงด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ทุกคนใน
ชุมชนให้เป็นแบบอย่ำงของกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือดที่เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทยในอนำคต รวมทั้ง เพ่ือที่จะลดอัตรำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสู ง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์ 
 1. ส่งเสริมให้มีกำรจัดสถำนที่ออกก ำลังกำยภำยในหมู่บ้ำน/ชุมชน 
 2. ส่งเสริมให้มีกำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยวันละ 30 นำทีสัปดำห์ละ 3-5 วัน 
๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  

“ตัวอย่ำงโครงกำรขอรับงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร” 



๙๙ 
 

 

 1. มีสถำนที่ออกก ำลังกำยภำยในชุมชน 
 2. มีผู้ออกก ำลังกำยเพ่ิมขึ้น 
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น .................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๑.๑ ................................................................ ..  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

๕. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ขั้นเตรียมกำร (Plan)  
 1.1 ส ำรวจ ศึกษำชุมชนในพ้ืนที่ชุมชน  
 1.2 น ำข้อมูลที่ได้มำรวบรวม ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผล  
 1.3 ท ำกำรประชำคมชุมชนเพ่ือเสนอปัญหำ ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร  
 1.4 ประชุมคณะด ำเนินงำนเพ่ือวำงแผนและก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  
 1.5 น ำเสนอรูปแบบโครงกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกผอ.เขต และฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ 
 1.6 จัดท ำโครงกำรและน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงกำร  
 1.7 ประสำนงำนกับคณะด ำเนินงำน เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร และขอควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินกำรและประชำสัมพันธ์โครงกำรกับหน่วยงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1.8 ประชำสัมพันธ์โครงกำรโดยใช้หอกระจำยข่ำวและป้ำยประชำสัมพันธ์ เพื่อแจ้งรำยละเอียดโครงกำร
แก่ประชำชน กระตุ้นเชิญชวนประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร 
 2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)  
 2.1 ประชุม ชี้แจง และประชำสัมพันธ์โครงกำรแก่ผู้น ำชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำชุมชน และ
ประชำชน 
 2.2 จัดตั้งและประชุมคณะท ำงำน 
 2.3 จัดให้มีสถำนที่ออกก ำลังกำย 
 3. ขั้นสรุปและประเมินโครงกำร (Check)  
 3.1 ประเมินผลกำรด ำเนินกำร  
 3.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
 3.3 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้อ ำนวยกำรเขต 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 .................................................................................................................................... ..................... 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 ............................................................................................................................. ............................ 
๘. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx   บำทถ้วน) 
รำยละเอียด  ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนนิงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ  xxxx บำท/มื้อ   



๑๐๐ 
 

 

  จ ำนวน xxx มื้อ  เป็นเงิน  xxxx บำท 
 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท เป็นเงิน  xxxx  บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ประชำชนในชุมชนมีสุขภำพแข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจอยู่ในสังคมอย่ำงปกติสุข 
 2. ประชำชนมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรออกก ำลังกำย 
 3. ประชำชนมีพฤติกรรมออกก ำลังกำยเพ่ิมขึ้น 
 4. มีสถำนที่ออกก ำลังกำยของชุมชน 
๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงกำร (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ  
    พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖) 

      ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
  ๑๐.๑.๖  องค์กรหรือกลุ่มประชำชน ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภำคเอกชน หรือบุคคล 
      ทีมี่กำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออ่ืนตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป  
      ที่ไม่มวีัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหำผลก ำไร  ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

       ชื่อองค์กร..........................................................................................  
 กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)  ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………....….....      เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ………..........…………....... 
 ๒……………………………………............    เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………................ 
 ๓……………………………………............      เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ………….........………....... 
 ๔……………………………………............    เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………….........……....... 
 ๕……………………………………............    เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ………….........………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/ 
      หนว่ยงำนอื่น [ข้อ ๖ (๒)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
   กลุ่มผู้สูงอำยุ 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
 ๑๐.๔.1 กลุ่มผู้สูงอำยุ 

  ๑๐.๔.๑.1 กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
  ๑๐.๔.1.๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
  ๑๐.๔.1.๓  กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
  ๑๐.๔.1.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  
วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 



๑๐๑ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 

เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ร่วมด้วย ช่วยกัน เฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 19       .      
        (COVID-19)   

เรียน  ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 

  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)............................................................................... มีควำมประสงค์
จะจัดท ำโครงกำรร่วมด้วย ช่วยกัน เฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19)   ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. .......... โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร  
เป็นเงิน .......... บำท  โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม (ส ำหรับผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ลงรำยละเอียด) 
๑. หลักกำรและเหตุผล  
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) มีควำมรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจ ำนวนมำก พบกำรระบำดในหลำยประเทศ รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้ำน ซึ่งประเทศไทยมีพรหมแดน
ติดต่อกับประเทศมำเลเซีย พม่ำ ลำว และกัมพูชำ และมีกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกรเป็นจ ำนวนมำก องค์กำรอนำมัยโลก 
ได้ประกำศว่ำกำรแพร่ระบำดของเชื้อดังกล่ำวเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ประกำศ ให้
โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรำย รำยงำนสถำนกำรณ์จำกทั่วโลก มีจ ำนวนผู้ติดเชื้อ 38,755,264 รำย 
เสียชีวิต 7,213,745 รำย ส ำหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ จ ำนวน 3,665 รำย เสียชีวิต 59 รำย (ข้อมูลจำก : 
รำยงำนสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 19 
(COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 30 สิงหำคม ๒๕๖๓) ส่งผลกระทบอย่ำงมหำศำลต่อผู้คน
และเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งรัฐบำลได้ออกนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือช่วยเหลือ บรรเทำควำมเดือดร้อน
ให้กับผู้ป่วย บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และประชำชนที่ได้รับผลกระทบทำงตรง ทั้งนี้ ยำ ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์หรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง นับว่ำมีควำมส ำคัญ ต่อกำรรักษำและป้องกันโรคเป็นอย่ำงยิ่ง กำรคัดกรอง เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) กำรให้ค ำแนะน ำและให้ควำมรู้ แก่ประชำชน จ ำเป็นต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ภำยในประเทศ เนื่องด้วยขณะนี้ทั่วโลก
ยังคงมีอัตรำป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) เพ่ิมขึ้น รวมไปถึงหลำยประเทศมีมำตรกำรในกำรควบคุม
ป้องกันกำรระบำดของโรคด้วยกำรปิดเมือง ปิดประเทศ หรือหยุดกิจกำรบำงประเภท ส่งผลให้แรงงำนชำวไทยหรือ
นักศึกษำ ที่อำศัยอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงทั้งในต่ำงประเทศและภำยในประเทศ มีกำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ กรุงเทพมหำนคร 
จึงได้มีกำรจัดท ำโครงกำรร่วมด้วย ช่วยกัน เฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19)  
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 
๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้ ค ำแนะค ำ ในกำรดูแลตนเอง เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 
แก่ประชำชนภำยในชุมชน 
 2. เพ่ือป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 
 3. เพ่ือกักตัวและสังเกตอำกำรของกลุ่มเสี่ยงที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 
ไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 
 



๑๐๒ 
 

 

๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. สำมำรถลดกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 
 2. กลุ่มเสี่ยงปฏิบัติตัวตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น .................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๑.๑ ............................................................. .....  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 1. ขั้นเตรียมกำร (Plan)  
 1.1 ร่วมกันประชุมวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย เนื้อหำและรูปแบบ
วิธีกำร ด ำเนินงำนโครงกำร  
 1.2 แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมแผนงำนโครงกำร  
 1.3 ติดต่อประสำนงำนหน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันด ำเนินงำน  
 2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)  
 2.1 กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ยำและเวชภัณฑ์ในกำรป้องกันโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 
ให้เพียงพอและพร้อมใช้งำน  
 2.2 ด ำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้กับประชำชนภำยในชุมชนในกำรป้องกันโรคไวรัสโคโรนำ 19 
(COVID-19)  
 2.3 สนับสนุนอุปกรณ์ในกำรเฝ้ำระวังโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ให้ชุมชน     
 2.4 เฝ้ำระวังและสังเกตอำกำรกลุ่มเสี่ยงใน Local Quarantine  
 2.5 คัดกรอง เฝ้ำระวังและสังเกตอำกำรกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  
 2.6 ติดตำมสถำนกำรณ์ เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนในกำรเฝ้ำระวังโรค  
 3. ขั้นสรุปและประเมินโครงกำร (Check)  
 3.1 ประเมินผลกำรด ำเนินกำร     
 3.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
 3.3 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้อ ำนวยกำรเขต 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ............................................................................................................................. ............................ 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 ............................................................................................................................. ............................ 
๘. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx   บำทถ้วน)   
      รำยละเอียด  ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนนิงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ  xxxx บำท/มื้อ   
  จ ำนวน xxx มื้อ  เป็นเงิน  xxxx บำท 



๑๐๓ 
 

 

 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท เป็นเงิน  xxxx  บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ไม่เกิดกำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ภำยในชุมชน 
 2. สำมำรถลดกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 
 3. กลุ่มเสี่ยงปฏิบัติตัวตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 
๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
 ๑๐.๑.1 สถำนบริกำร ได้แก่ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข...........  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน 
       /หนว่ยงำนอื่น [ข้อ ๖ (๒)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
   กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
   ๑๐.๔.๑ กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง 

  ๑๐.๔.๑.1 กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
  ๑๐.๔.1.๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
  ๑๐.๔.1.๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
  ๑๐.๔.1.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
  ๑๐.๔.1.๕ กำรส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบ 
                 ต่อสุขภำพ 
  ๑๐.๔.1.๖ อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ..............................................................................................  
 

    (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม 
         (................................................) 
       วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 

(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 

 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 

เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม อบรมควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุชุมชน (3)                              

เรียน  ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................................................ .......... 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำโครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุชุมชน      ในปีงบประมำณ พ.ศ. .............. 
โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร เป็นเงิน ............................. บำท  
โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม (ส ำหรับผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ลงรำยละเอียด) 
๑. หลักกำรและเหตุผล  
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ ำนวนผู้สูงอำยุเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ คำดว่ำในปี ๒๕๖๔ จะมีประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ ๖๐ ปี
อยู่รำว ๑ ใน ๕ ของประชำกรทั้งหมด กล่ำวตำมนิยำมของสหประชำชำติคือเมื่อประเทศใดมีประชำกร อำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
เกินร้อยละ ๑๐ หรือประชำกรอำยุ ๖๕ ขึ้นไป เกินร้อยละ ๗ ของประชำกรทั้งหมด ถือว่ำประเทศนั้นได้ก้ำวเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศไทยเริ่มเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และจะเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๗ หรืออีก ๙ ปีข้ำงหน้ำ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ประชำกรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุมีผลกระทบต่ออัตรำส่วนภำระพ่ึงพิงหรือภำระโดยรวมที่ ประชำกรวัยท ำงำนจะต้องเลี้ยงดู
ประชำกรวัยสูงอำยุมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น อำจน ำไปสู่ปัญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหำในด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุด้วย 
เนื่องจำกผู้สูงอำยุมีภำวะด้ำนสุขภำพที่เปลี่ยนแปลง มีควำมเสื่อมของร่ำงกำย อวัยวะต่ำงๆทั่วไปเริ่มอ่อนแอและเกิด
โรคง่ำย ภูมิต้ำนทำนโรคน้อยลง รวมถึงมีกำร เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนจิตใจอำรมณ์และสังคม เทศบำลต ำบลโคกหล่อมี
ผู้สูงอำยุประมำณ 2,000 คน ตำมภำรกิจของหน่วยงำนเทศบำลต ำบลโคกหล่อมีหน้ำที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมรู้
ในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรดูแลสุขภำพ เพ่ือผู้สูงอำยุจะได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิต ให้มีสุขภำพทำงกำย
และใจที่ดี ในช่วงบั้นปลำยของชีวิตเทศบำลต ำบลโคกหล่อ ได้ตระหนักถึงคุณค่ำและสุขภำพของผู้สูงอำยุ รวมถึงเข้ำใจ
สภำพปัญหำต่ำงๆที่อำจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุในทุกๆด้ำนดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ให้จึงได้จัดท ำโครงกำรดูแลสุขภำพ
ผู้สูงอำยุต ำบลโคกหล่อขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพด้ำนกำยและใจที่ดี รวมถึงกำร  
ออกก ำลังกำยที่ถูกวิธีในวัยผู้สูงอำยุ รวมถึงเกิดกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ 
โครงกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุต ำบลโคกหล่อได้ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพของผู้สูงอำยุ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้กำรดูแล
สุขภำพกำย จิตใจอำรมณ์ และกำรออกก ำลังกำยที่ถูกวิธีให้แก่ผู้สูงอำยุ เสริมสร้ำงกิจกรรมที่ดีให้แก่ผู้สูงอำยุ สำมำรถ
ออกสู่สังคมลดภำวะซึมเศร้ำและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติตนและปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินชีวิตในวัยผู้สูงอำยุ  
ได้อย่ำงมีควำมสุขต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้กำรดูแลสุขภำพกำย จิตใจอำรมณ์ และกำรออกก ำลังกำยที่ถูกวิธีให้แก่ผู้สูงอำยุ 
 2. เพ่ือเสริมสร้ำงกิจกรรมที่ดีให้แก่ผู้สูงอำยุ สำมำรถออกสู่สังคมลดภำวะซึมเศร้ำ 
 3. เพ่ือให้ผู้สูงอำยุน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติตนและปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินชีวิตในวัยผู้สูงอำยุ 
 



๑๐๕ 
 

 

๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. ผู้สูงอำยุได้รับควำมพึงพอใจ 
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น .................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๕. วิธีด ำเนินกำร (แสดงขั้นตอนภำรกิจที่จะต้องท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและระยะเวลำในกำรปฏิบัติ 
แต่ละข้ันตอน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร) 

 1. ขั้นเตรียมกำร (Plan)  
           1.1 ส ำรวจ ศึกษำชุมชนในพื้นท่ีชุมชน  
         1.2 น ำข้อมูลที่ได้มำรวบรวม ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผล  
       1.3 ท ำกำรประชำคมชุมชนเพื่อเสนอปัญหำ ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร  
     1.4 ประชุมคณะด ำเนินงำนเพื่อวำงแผนและก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  
     1.5 น ำเสนอรูปแบบโครงกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรเขตและฝ่ำยพัฒนำชุมชน 
                    และสวัสดิกำรสังคมที่รับผิดชอบ  
     1.6 จัดท ำโครงกำรและน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงกำร  
      1.7 ประสำนงำนกับคณะด ำเนินงำน เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร และขอควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินกำรและประชำสัมพันธ์โครงกำรกับหน่วยงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
     1.8 ประชำสัมพันธ์โครงกำรโดยใช้หอกระจำยข่ำวและป้ำยประชำสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งรำยละเอียดโครงกำร
แก่ประชำชน กระตุ้นเชิญชวนประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร 
     1.9 จัดเตรียมป้ำยโครงกำร เอกสำร หลักสูตร กำรดูแลสุขภำพกำย จิตใจอำรมณ์ และกำรออกก ำลังกำย
ที่ถูกวิธีให้แก่ผู้สูงอำยุ (หลักสูตร ๓ ชั่วโมง) 
 2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)  
 2.1 ประชุม ชี้แจง และประชำสัมพันธ์โครงกำรแก่ผู้น ำชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำชุมชน และ
ประชำชน  
 2.2 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพกำย จิตใจอำรมณ์ และกำรออกก ำลังกำยที่ถูกวิธีให้แก่ผู้สูงอำยุ  
 2.3 กำรออกก ำลังกำย อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน วันละ 30 นำที  
 2.4 ตรวจสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยก่อนและหลงักำรจัดโครงกำร เช่น ค่ำดชันีมวลกำย ค่ำควำมดัน  
ค่ำระดับน้ ำตำลในเลือด และวัดรอบเอว จ ำนวน 2 ครั้ง คือ ก่อน และหลังด ำเนินกิจกรรม  
 3. ขั้นสรุปและประเมินโครงกำร (Check)  
 3.1 ประเมินผลกำรด ำเนินกำร  3.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
 3.3 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้อ ำนวยกำรเขต 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ............................................................................................................................. ............................ 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร  

 .................................................................................................... ..................................................... 



๑๐๖ 
 

 

๘. งบประมำณ 

 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx   บำทถ้วน) รำยละเอียด  
ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนนิงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ  xxxx บำท/มื้อ   
  จ ำนวน xxx มื้อ  เป็นเงิน  xxxx บำท 

 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท เป็นเงิน  xxxx  บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ผู้สูงอำยุสำมำรถน ำควำมรู้กำรดูแลสุขภำพกำย จิตใจอำรมณ์ และกำรออกก ำลังกำยที่ถูกวิธีให้แก่ผู้สูงอำยุ    

 2. ผู้สูงอำยุได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ สำมำรถออกสู่สังคมลดภำวะซึมเศร้ำ    

 ๓. ผู้สูงอำยุน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติตนและปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินชีวิต 

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงกำร (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ  
        พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖) 

        ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
  องค์กรหรือกลุ่มประชำชน ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภำคเอกชน หรือบุคคล 
      ที่มกีำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออ่ืนตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป  
      ทีไ่ม่มวีัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหำผลก ำไร  ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 
ชื่อองค์กร..........................................................................................  
 กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)  ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 

 ๑……………………………………............  เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ………..........…………....... 

 ๒……………………………………...........  เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………................ 

 ๓……………………………………............  เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ………….........………....... 

 ๔……………………………………............  เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………….........……....... 

 ๕……………………………………...........   เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ………….........………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖) 
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/ 
      หนว่ยงำนอื่น [ข้อ ๖ (๒)] 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
  กลุ่มผู้สูงอำยุ 
 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
 กลุ่มผู้สูงอำยุ 

  ๑. กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
  ๒. กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
  ๓. กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
  ๔. กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  
วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม สร้ำงเสริมสุขภำพ กินถูกโรค ออกก ำลังถูกใจ ห่ำงไกล   
        โรคเบำหวำน-ควำมดัน  (4)กอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) ให้แก่เยำวชน 
เรียน   ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................. ............มีควำมประสงค์
จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ กินถูกโรค ออกก ำลังถูกใจ ห่ำงไกลโรคเบำหวำน-ควำมดัน         
ในปีงบประมำณ พ.ศ. .................. โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
กรุงเทพมหำนครเป็นเงิน...........................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม  
๑. หลักกำรและเหตุผล 

 ในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพำะโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
และส่งผลกระทบในหลำยด้ำน ถือเป็นภัยเงียบระดับชำติและเป็นปัญหำส ำคัญทำงสำธำรณสุข กลุ่มโรคดังกล่ำวนี้มีสำเหตุ
จำกปัจจัยเสี่ยงหลำยปัจจัย ข้อมูลองค์กำรอนำมัยโลก ระบุประชำกรทั่วโลกเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 63 
และท่ีส ำคัญเป็นประชำกรในประเทศก ำลังพัฒนำถึงร้อยละ 80 ขณะที่คนไทยเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคนี้สูงกว่ำอัตรำกำร
เสียชีวิตเฉลี่ยของประชำกรทั้งโลกถึงร้อยละ 10 และสูงกว่ำทุกประเทศในโลก กำรด ำเนินกำรงำนป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อในปัจจุบัน ได้มีหลำกหลำยแนวคิดกำรด ำเนินกำร เช่น แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมองค์กำรอนำมัยโลก 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงสำธำรณสุขตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพใช้หลัก 3อ. 2ส. คือ อำหำร ออกก ำลังกำย อำรมณ์ ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรำ หรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกกำรส ำรวจข้อมูลชุมชน พบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ขำดกำรออกก ำลังกำย และจำกกำร  
คัดกรองกำรบริโภคหวำน มัน เค็ม ในครัวเรือนด้วยวำจำ พบว่ำ ในแต่ละครัวเรือนเน้นกำรปรุงอำหำรที่มีรสหวำน มัน 
เค็ม ซึ่งพฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญ ส่งผลต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำกกำรลงพ้ืนที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ซึ่งนับว่ำเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนที่สำมำรถป้องกันได้โดยกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำงสุขภำพแก่ประชำชนและ 
กำรออกก ำลังกำย จำกควำมส ำคัญข้ำงต้น ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของปัญหำ และเพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังปัญหำ 
ควบคุม รักษำ หรือส่งเสริมด ำรงคงไว้ซึ่งสุขภำพที่ดี และกำรปรับปรุงส่งเสริมสุขภำพของคนในชุมชน ให้มีกำรดูแล
สุขภำพของตนเองและชุมชนได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม จึงได้จัดท ำโครงกำร “สร้ำงเสริมสุขภำพ กินถูกโรค ออกก ำลังกำย 
ถูกใจ ห่ำงไกลโรคเบำหวำน-ควำมดัน” ร่วมกับศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำทำงสุขภำพในชุมชน
อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนในกำรออก ก ำลังกำย กำรบริโภคอำหำร 
 2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสุขภำพในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคโดยลดหวำน มัน เค็ม ของประชำชน 
 3. เพ่ือส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของประชำนในชุมชน 

๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกก ำลังกำย กำรบริโภคอำหำรและน ำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
 2. ประชำชนสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค ลดหวำน มัน เค็ม ได้เพ่ิมข้ึน  
 3. ประชำชนสำมำรถปฏิบัติตนในกำรออกก ำลังกำยได้ 



๑๐๙ 
 

 

๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 
 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่

๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 1. ผู้น ำชุมชน ผู้สูงอำยุ และผู้ที่เก่ียวข้องร่วมกันประชุมวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
เนื้อหำ/หลักสูตร วิทยำกร สถำนที่ อุปกรณ์ และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 
 2. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติต่อประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
 3. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนวิทยำกร จัดเตรียมสถำนที่ และจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำร
ฝึกอบรม  
 4. ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ โดยวิทยำกร ตำมเนื้อหำ/หลักสูตรดังนี้ 
 4.1 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริโภค ลดหวำน มัน เค็ม ดังนี้  
  4.1.1 แนะน ำกำรบริโภคอำหำรตำมโซนสี คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง โดยสีเขียว  
หมำยถึง บริโภคให้มำก สีเหลือง หมำยถึง บริโภคได้ปำนกลำง และสีแดง หมำยถึง บริโภคแต่น้อย 
  4.1.2 แนะน ำกำรปฏิบัติตัวตำมหลัก 3 อ. บอกลำ 2 ส. โดย 3 อ. คือ อำหำร อำรมณ์  
ออกก ำลังกำย และบอกลำ 2 ส. คือ สูบบุหรี่ สุรำ  

4.1.3 ลดหวำน มัน เค็ม ห่ำงไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 4.2 กำรออกก ำลังกำย โดยแกนน ำกำรออกก ำลังกำยในชุมชน สัปดำห์ละ 3 วัน วันละ 30 นำที  
 4.3 ตรวจสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยก่อนและหลังกำรจัดโครงกำร ดังนี้ ค่ำดัชนีมวลกำย ค่ำควำมดัน  
ค่ำระดับน้ ำตำลในเลือด และวัดรอบเอว จ ำนวน 2 ครั้ง คือ ก่อน และหลังด ำเนินกิจกรรม  
 5. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร  
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 
๘. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx   บำทถ้วน) 
รำยละเอียด  ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนนิงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ  xxxx บำท/มื้อ   
  จ ำนวน xxx มื้อ  เป็นเงิน  xxxx บำท 

 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท เป็นเงิน  xxxx  บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
 
 



๑๑๐ 
 

 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เยำวชนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงปกติสุข  
 2. เยำวชนสำมำรถช่วยชุมชนลดปัญหำควำมรุนแรง แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยสันติวิธี   
๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
 สถำนบริกำร ได้แก่ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข...........  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/ 
      หนว่ยงำนอื่น [ข้อ ๖ (๒)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
  กลุ่มผู้สูงอำยุ 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
  กลุ่มผู้สูงอำยุ 

   ๑. กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
   ๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
   ๓. กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
   ๔. กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  
วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 

 
รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 

เรื่อง ขอเสนอโครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนต้นแบบด้ำนสุขภำพ (5)                                                         
เรียน  ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
 ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................................................ .......... 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำโครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนต้นแบบด้ำนสุขภำพ         ในปีงบประมำณ พ.ศ. ............... 
โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร เป็นเงิน ............................. บำท  
โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม (ส ำหรับผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ลงรำยละเอียด) 
๑. หลักกำรและเหตุผล  
 กำรส่งเสริมสุขภำพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส ำคัญและจ ำเป็นมำก เพรำะกำรมีสุขภำพดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำย 
จิตใจเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ที่ผู้อ่ืนไม่สำมำรถหยิบยื่นให้ได้ จึงเป็นหน้ำที่ของทุกคนที่จะต้องแสวงหำและเสริมสร้ำง
ให้เกิดกับตนเอง พร้อมทั้งสำมำรถช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิดได้ด้วยกำรปฏิบัติเป็นประจ ำจนเป็นนิสัย กำรปลูกฝัง
ให้เด็กและเยำวชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีสุขภำพดี ในกำรเรียนรู้กำรดูแลสุขภำพตัวเองเบื้องต้น กำรปฐมพยำบำล 
ตลอดจนกำรรู้จักเลือกบริโภคอำหำรที่ถูกสุขลักษณะและมีประโยชน์ จึงเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญยิ่ง กำรกระตุ้นปลูก
จิตส ำนึกให้เด็กและเยำวชนเกิดกำรเรียนรู้ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพแก่เพ่ือนในรุ่นเดียวกัน หรือเป็น
ต้นแบบแก่คนในชุมชนได้ เป็นผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพที่เหมำะสม เอำใจใส่ตนเอง มีพลำนำมัยสมบูรณ์ รักสะอำด 
ปรำศจำกโรคภัย มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีและสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข น ำไปสู่กำรเรียนรู้ใน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พัฒนำสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำพดีอันจะน ำไปสู่สุขภำวะที่ดีของชุมชนในที่สุด ด้วยเหตุนี้ 
จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมแกนน ำเด็กและเยำวชนต้นแบบด้ำนสุขภำพ เพ่ือให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรปลูกฝัง
พฤติกรรมด้ำนสุขภำพที่ดี กำรช่วยเหลือด้ำนสุขภำพแก่ผู้อ่ืน ตั้งแต่วัยเด็กอันน ำไปสู่กำรพัฒนำครอบครัวและชุมชน  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้อง สำมำรถดูแลสุขภำพของตนเองและผู้อื่นได้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้เรียนรู้กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และสำมำรถช่วยเหลือผู้อื่น 
ได้ในเบื้องต้น 
 3. เพ่ือให้เด็กและเยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริโภคอำหำรที่สุขลักษณะและถูกต้อง 
 4. เพ่ือให้เด็กและเยำวชนสำมำรถเป็นต้นแบบในกำรเลือกบริโภคอำหำรที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้อง 
๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. เด็กและเยำวชนสำมำรถดูแลสุขภำพตนเองอย่ำงถูกวิธี และเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้อ่ืนได้ 
 2. เด็กและเยำวชนสำมำรถช่วยเหลือปฐมพยำบำลผู้อื่นที่ใกล้ชิดได้ในเบื้องต้น 
 3. เด็กและเยำวชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เรื่องกำรบริโภคอำหำรที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้อง 
 4. เด็กและเยำวชนสำมำรถเป็นตัวอย่ำงในกำรเลือกบริโภคอำหำรที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้อง 
 
 
 
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น .................................คน 



๑๑๒ 
 

 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 1. ขั้นเตรียมกำร (Plan)  
 1.1 ส ำรวจ ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยำวชน  
 1.2 น ำข้อมูลที่ได้มำรวบรวม ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผล  
 1.3 ท ำกำรประชำคมชุมชนเพ่ือเสนอปัญหำ ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร  
 1.4 ประชุมคณะด ำเนินงำนเพ่ือวำงแผนและก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  
 1.5 น ำเสนอรูปแบบโครงกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรเขต และฝ่ำยพัฒนำชุมชนและ
สวัสดิกำรสังคมที่รับผิดชอบ  
 1.6 จัดท ำโครงกำรและน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงกำร  
 1.7 ประสำนงำนกับคณะด ำเนินงำน เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร และขอควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำร
และประชำสัมพันธ์โครงกำร  
  1.8 ประชำสัมพันธ์โครงกำรโดยใช้หอกระจำยข่ำวและป้ำยประชำสัมพันธ์ เพื่อแจ้งรำยละเอียดโครงกำร
แก่ประชำชน กระตุ้นเชิญชวนประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร 
 2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)  
 2.1 ประชุม ชี้แจง และประชำสัมพันธ์โครงกำรแก่ประชำชนในชุมชน 
 2.2 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพกำย จิตใจอำรมณ์ และกำรออกก ำลังกำยท่ีถูกวิธี 
 2.3 กำรออกก ำลังกำย อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน วันละ 30 นำที  
 3. ขั้นสรุปและประเมินโครงกำร (Check)  
 3.1 ประเมินผลกำรด ำเนินกำร  
 3.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
 3.3 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อผอ.เขต  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ............................................................................................................................. ............................ 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 ............................................................................................................................. ............................ 
๘. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx   บำทถ้วน) 
รำยละเอียด  ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนนิงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ  xxxx บำท/มื้อ   
  จ ำนวน xxx มื้อ  เป็นเงิน  xxxx บำท 

 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท เป็นเงิน  xxxx  บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 



๑๑๓ 
 

 

 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. เด็กและเยำวชน สำมำรถเป็นแกนน ำในเรื่องกำรดูแลสุขภำพและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้ 
 2. เด็กและเยำวชน สำมำรถเป็นแกนน ำในเรื่องกำรเลือกบริโภคอำหำรที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้อง 
๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
   องค์กรหรือกลุ่มประชำชน ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภำคเอกชน หรือบุคคลที่    
มีกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออ่ืนตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหำผลก ำไร  ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

      ชื่อองค์กร..........................................................................................  
 กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)  ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…...เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ………..........…………....... 
 ๒……………………………………............…...เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………................ 
 ๓……………………………………............…...เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ………….........………....... 
 ๔……………………………………............…...เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………….........……....... 
 ๕……………………………………............…...เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ………….........………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/ 
      หนว่ยงำนอื่น [ข้อ ๖ (๒)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

  ๑ กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
  ๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
  ๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
  ๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  
วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง  ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภำพจิตด้วยธรรมะช ำระใจ (6) 
เรียน ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................... ............ 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ส่งเสริมสุขภำพจิตด้วยธรรมะช ำระใจ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. .................. โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
กรุงเทพมหำนคร  เป็นเงิน......................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม  
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันสภำพเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ผันแปรอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชำกรต้องด ำเนินชีวิตอย่ำงเร่งรีบ  
เนื่องจำกมีกำรแข่งขันสูง ท ำงำนแข่งกับเวลำ และค่ำครองชีพสูงท ำให้เกิดควำมเครียด ประกอบกับควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
ทำงด้ำนเทคโนโลยี ควำมสะดวกสบำย อำจเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้พฤติกรรมสุขภำพเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะกลุ่ม 
วัยท ำงำนจะมีภำวะเสี่ยงที่ท ำให้เกิดควำมเครียดมำกที่สุด ไม่มีเวลำในกำรดูแลสุขภำพ รวมไปถึงสภำพสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไปท ำให้คนในชุมชนต้องเผชิญกับปัญหำในกำรปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ทั้งในด้ำน 
ควำมคิด ควำมเข้ำใจ และค่ำนิยมต่ำงๆ ซึ่งก่อให้เกิดควำมเครียด ควำมขับข้องใจแยกตัวออกจำกสังคม ขำดสัมพันธภำพ 
กับสมำชิกในครอบครัวท้อแท้และเบื่อหน่ำยในชีวิต ประกอบกับที่ต้องเผชิญกับรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตแบบใหม่ 
ต้องออกจำกงำน มีรำยได้ลดลง ภำวะสุขภำพเสื่อมลงมีโรคทำงกำยเพ่ิมมำกขึ้น สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่ง  
ผลกระทบต่อจิตใจคนในชุมชนทั้งสิ้น และหำกคนในชุมชนไม่ได้รับกำรดูแลใจใส่จำกบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้วจะยิ่ง  
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีภำวะซึมเศร้ำและควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเองลดลงจนเกิดควำมรู้สึกสิ้นหวังแยกตัวออกจำก  
สังคมเป็นผลให้เกิดควำมผิดปกติทำงจิตใจที่รุนแรงและอำจเป็นอันตรำยต่อชีวิตได้ จึงควรส่งเสริมสุขภำพจิต เพื่อให้ 
เกิดกำรบ ำรุงรักษำสภำพจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งสมบูรณ์อยู่เสมอ กำรใช้ชีวิตในชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์จะต้อง 
ประสบทั้งควำมทุกข์และควำมสุขปะปนกันไป ดังนั้นกำรมีสุขภำพจิตที่เข้มแข็งย่อมจะสำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมได้ 
ดียิ่งขึ้น จึงควรมีวิธีกำรส่งเสริมสุขภำพจิตที่ดี รู้จักและท ำควำมเข้ำใจตัวเองให้ดีที่สุด ฝึกท ำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส 
มองโลกในแง่ดี หำสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรยึดถือค ำสอนในศำสนำที่ตนเองนับถือ เพรำะค ำสอน  
ในศำสนำจะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจให้สงบ เยือกเย็น มีสติปัญญำ ไม่หลง โกรธ มัวเมำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  
สุขภำพจิตก็จะดีอยู่เสมอ และเมื่อมีปัญหำหรือควำมเครียดทำงจิตใจควรหำโอกำสผ่อนคลำยด้วยกำรฝึกบริหำรจิตใจ 
ฝึกท ำสมำธิ ท ำจิตใจให้เข้ม สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีเหตุผล  
 
๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ืออบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพจิต 
 2. เพ่ือลดอัตรำเสี่ยงที่ท ำให้เกิดควำมเครียด 
 3. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในกำรสร้ำงควำมสุขภำวะจิต สุขภำวะทำงสังคม และสุขภำวะทำงจิตวิญญำณ 
 4. เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงสุขภำพจิต 
 5. เพ่ือให้ประชำชนรู้จักแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  



๑๑๕ 
 

 

 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพจิต 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ลดอัตรำเสี่ยงที่ท ำให้เกิดควำมเครียด 
 3.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมตระหนักในกำรสร้ำงควำมสุขภำวะจิต สุขภำวะทำงสังคม และ
สุขภำวะทำงจิตวิญญำณ 
 4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงสุขภำพจิต 
 5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม รู้จักแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงปกติสุข 
 
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่
1.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 ๑. จัดท ำโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
 ๒. จัดประชุมคณะกรรมกำรชมรมเพ่ือวำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร 
 ๓. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ตำมกิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
   2) กิจกรรมกำรบรรยำยธรรมะ 
    3) กิจกรรมนั่งสมำธิ เดินจงกรม 
    4) กิจกรรมกำรปฏิบัติศำสนพิธีที่ถูกต้อง 
 ๔. กำรประเมินผลโครงกำรหลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำร 
 5. สรุปผลและรำยงำนผลโครงกำร    
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 

๘. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx  บำทถ้วน) 
รำยละเอียด ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ   

 จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 
 - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน xxxx บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 

 



๑๑๖ 
 

 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพจิต 
 2. สำมำรถลดอัตรำเสี่ยงที่ท ำให้เกิดควำมเครียด 
 3. สำมำรถสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสุขภำวะจิต สุขภำวะทำงสังคม และสุขภำวะทำงจิตวิญญำณ 
 4. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงสุขภำพจิต 
  5. ประชำชนสำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
  
๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
           ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  

 องค์กรหรือกลุ่มประชำชน  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  

   สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/ 
         หน่วยงำนอ่ืน [ข้อ ๖ (๒)] 

    ๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  

    ๑๐.๓.1 กลุ่มวัยท ำงำน 
    ๑๐.๓.๕ กลุ่มผู้สูงอำยุ 
๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 

    ๑๐.๔.1 กลุ่มวัยท ำงำน 
 ๑๐.๔.1.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
 ๑๐.๔.1.2 กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท ำงำน 

    ๑๐.๔.2 กลุ่มผู้สูงอำยุ 
   ๑๐.๔.2.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
 

 
(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ

กิจกรรม 
 (.............................................................)  

วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

 
 



๑๑๗ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยส ำหรับผู้สูงอำยุ (7) 
เรียน   ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องคก์ร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................. ............................ 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยส ำหรับผู้สูงอำยุ ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. ....................โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
เป็นเงิน...........................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม  
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยวัยผู้สูงอำยุเป็นวัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในหลำย ๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์
ซึ่งด้ำนร่ำงกำยนั้น ผู้สูงอำยุมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ด้อยลงในทุกๆ อย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นหน้ำตำผิวพรรณและ
ระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย  จึงท ำให้เกิดปัญหำด้ำนสุขภำพได้ง่ำย ประกอบกับผู้สูงอำยุไม่ค่อยใสใจในเรื่อง
กำรดูแลสุขภำพของตนเองเท่ำที่ควร จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคต่ำง ๆ ได้ง่ำย ไม่ว่ำจะเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง
โรคเบำหวำน โรคต้อกระจก โรคเก๊ำต์ เป็นต้น ส่วนในด้ำนจิตใจนั้น เนื่องจำกผู้สู งอำยุมีภำระในกำรท ำงำนต่ำง ๆ
ลดน้อยลง ท ำให้ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำตนเองด้อยคุณค่ำ ไม่เป็นที่ต้องกำรของบุตรหลำนและสังคม เนื่องจำกไม่สำมำรถ
ท ำงำนได้ตำมปกติ จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอำยุเกิดโรคเครียด นอนไม่ค่อยหลับและมักชอบแยกตัว ไม่สังสรรค์กับบุตรหลำน
ส่วนในด้ำนอำรมณ์นั้น ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มักจะมีอำรมณ์แปรปรวนและหงุดหงิดบ่อยครั้ง ส่งผลในเรื่องสุขภำพจิต  
ที่แย่ลงตำมไปด้วย 
  ส ำหรับชุมชน...................... มีผู้สูงอำยุทั้งที่นับถือศำสนำพุทธและมุสลิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำก
ส ำนักงำนเขต.............................. โดยผู้สูงอำยุในพ้ืนที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะประสบกับปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพร่ำงกำย
และพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร รวมถึงกำรออกก ำลังกำยให้เหมำะสมกับวัย สำเหตุเนื่องจำกผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ไม่ให้
ควำมส ำคัญต่อกำรดูแลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย และไม่ทรำบถึงแนวทำงกำรดูแลตนเองมิให้เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ
ด ำเนินชีวิตอย่ำงเรียบจ่ำยมีอะไรก็กินอย่ำงนั้น ส่งผลให้ผู้สูงอำยุ ไม่ควบคุมกำรบริโภคอำหำรและเกิดโรคได้ง่ำย เช่น 
โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน และโรคเกี่ยวกับข้อ กระดูก เป็นต้น ดังนั้นกำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพ
ร่ำงกำย จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และกำรสนับสนุนให้มีกิจกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุโดยเฉพำะกิจกรรมส่งเสริมกำร 
ออกก ำลังกำยที่เหมำะสมกับวัย เช่น กำรเล่นไม้กระบอง กำรเล่นโยคะส ำหรับผู้สูงอำยุ เป็นต้น นับเป็นกลยุทธ์หนึ่ง  
ที่เป็นกำรป้องกันมิให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บในผู้สูงอำยุ ตลอดจนเพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพจิต ใจที่ดี โดยกำรได้พบปะ
สังสรรค์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิต สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชนและร่วมท ำ  
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ ด้วยเหตุนี้ ทำงชุมชน................. จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม 
กำรออกก ำลังกำยส ำหรับผู้สูงอำยุข้ึน   
๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพร่ำงกำยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง โดยกำรหันมำออกก ำลังกำย 

2. เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพจิตใจที่ดี โดยกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ลดภำวะโรคเครียด 
3. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรัก ควำมสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้สูงอำยุในพื้นท่ี 
 



๑๑๘ 
 

 

๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
๑. ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 80 มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง โดยกำรหันมำออกก ำลังกำย 
๒. ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีร้อยละ 80 ที่มีสุขภำพดีขึ้น 
 

๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 
 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่

๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 
๕. วิธีด ำเนินกำร  
 1. ผู้สูงอำยุ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย เนื้อหำ/
หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิทยำกร สถำนที่ อุปกรณ์ และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 
 2. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติต่อประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
 3. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนวิทยำกร จัดเตรียมสถำนที่ และจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำร
ฝึกอบรม  
 4. ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ โดยวิทยำกร ตำมเนื้อหำ/หลักสูตร 
 5. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร  
 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 
 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 
 
๘. งบประมำณ 
 ขอสนับสนุนงบประมำณ จำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนครเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยส ำหรับผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ......... จ ำแนกเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 
 -  ค่ำจัดซื้อท่อพีวีซี (ไม้กระบองในกำรออกก ำลังกำย) ยำว 1.5 เมตร เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 นิ้ว  
จ ำนวน xxx อัน ๆ ละ xxx บำท เป็นเงิน xxx บำท  
  -  ค่ำจัดซื้อเสื่อโยคะ จ ำนวน xxx ผืนๆ ละ xxx บำท เป็นเงิน xxx บำท 
รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.  ผู้สูงอำยุมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง และหันมำออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ 

2.  ผู้สูงอำยุมีสุขภำพจิตใจที่ดี และภำวะโรคเครียดลดลง 
3.  เกิดควำมรัก ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้สูงอำยุในพ้ืนที่  



๑๑๙ 
 

 

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  

ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน............................................................................................ .............. 
 ๑๐.๑.๖ องค์กรหรือกลุ่มประชำชน  
  กลุ่มคน (ระบุ......... คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น 
      [ข้อ ๖ (๒)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
   กลุ่มผู้สูงอำยุ 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
   กลุ่มผู้สูงอำยุ 

 ๑.กำรส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงกำยและใจ 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................. ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  
วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๐ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภำพคนในชุมชนห่ำงไกลบุหรี่ (8) 
เรียน   ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 

  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................. ............................ 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภำพคนในชุมชนห่ำงไกลบุหรี่  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ..................โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
กรุงเทพมหำนครเป็นเงิน...........................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม  

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 บุหรี่ เป็นสิ่งเสพติดอย่ำงอ่อนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยของประเทศ ซึ่งท ำรำยได้แก่ผู้ผลิตและรัฐบำลจ ำนวนมำก 
แต่บุหรี่ถือว่ำเป็นตัวกำรส ำคัญที่ท ำให้เกิดโรคร้ำยแรงหลำยอย่ำง เช่น ระบบทำงเดินหำยใจ หัวใจ และระบบ
หมุนเวียนโลหิต พิษของบุหรี่เป็นฤทธิ์ผสมของสำรพิษต่ำงๆ คนที่ติดบุหรี่มีโอกำสเป็นมะเร็งที่ปอด ปำก หลอดลม
กระเพำะปัสสำวะ หรือที่ตับอ่อน เสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหัวใจมำกกว่ำคนที่ไม่สูบบุหรี่ และอำจมีอันตรำยต่อทำรกในครรภ์
และผู้ใกล้ชิด ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพของคนในชุมชนให้ร่วมกันลด ละ เลิก บุหรี่ 
 
๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้บุคคลในชุมชนได้รับควำมรู้เรื่องโทษและพิษภัยจำกบุหรี่ต่อตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
 2. เพ่ือรณรงค์กำรสร้ำงจิตส ำนึกต่อคนในชุมชน 
 
๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  

ร้อยละ 80 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ถึงโทษของควันบุหรี่ที่ส่งผลต่อคนได้มำกข้ึน 
 

๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 
 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่

๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
 
 
 
 

 
 



๑๒๑ 
 

 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 1. ผู้น ำชุมชน เยำวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
เนื้อหำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิทยำกร สถำนที่ อุปกรณ์ และกำรประชำสัมพันธ์ 
 2. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติต่อประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
 3. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนวิทยำกร จัดเตรียมสถำนที่ และจัดเตรียมอุปกรณ์ 
ในกำรฝึกอบรม  
 4. ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ โดยวิทยำกร ตำมเนื้อหำ/หลักสูตรดังนี้ 

 1) ควำมรู้พิษของควันบุหรี่ ส่งผลต่อคนข้ำงเคียงมำกกว่ำที่คิด 
 2) ควำมรู้ขั้นตอนกำรลด ละเลิก บุหรี่ 

 5. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 6 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร  
 

      ๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 

๘. งบประมำณ 

 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx   บำทถ้วน) 
รำยละเอียด  ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน xxxx   บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนนิงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ  xxxx บำท/มื้อ   
  จ ำนวน xxx มื้อ  เป็นเงิน  xxxx   บำท 

 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท  เป็นเงิน  xxxx  บำท 
 - ค่ำอุปกรณ์ เช่น ป้ำยไวนิล ซองพลำสติกใสใส่เอกสำร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำสมุด ปำกกำ เป็นเงิน xxx บำท 
         รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. บุคคลในชุมชนเกิดจิตส ำนึกในกำรลด ละ เลิก บุหรี่ 
 2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงภัยที่เกิดจำกบุหรี่ต่อตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
 3. เกิดควำมตระหนักถึงผลจำกบุหรี่  
  
๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
 
 
 



๑๒๒ 
 

 

  องค์กรหรือกลุ่มประชำชน  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 

  ๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น  
     [ข้อ ๖ (๒)] 

  ๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  

   ๑๐.๓.1 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

   ๑๐.๓.2 กลุ่มวัยท ำงำน 

   ๑๐.๓.2 กลุ่มผู้สูงอำยุ 

  ๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 

 ๑๐.๔.1 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

 ๑๐.๔.1.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 

 ๑๐.๔.2 กลุ่มวัยท ำงำน 

 ๑๐.๔.2.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 

 ๑๐.๔.3 กลุ่มผู้สูงอำยุ 

 ๑๐.๔.3.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 

 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  

วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 

บบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

แก่อำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก (9) 
เรียน   ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ)............................................................................. 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กแก่อำสำสมัครผู้ดูแลเด็กในปีงบประมำณ พ.ศ. ..................โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุน
หลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนครเป็นเงิน............................................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
1.หลักกำรเหตุผล  
 มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี มำกกว่ำร้อยละ 75 เป็นเด็กก่อนวัยเรียนจ ำนวนกว่ำ 1,700,000 คน (ประชำกร 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี ประมำณ 3.9 ล้ำนคน เด็ก 1-4 ปี ประมำณ 3.2 ล้ำนคน) ต้องถูกฝำกเลี้ยงไว้ในศูนย์เด็กเล็ก 
ซึ่งเป็นสถำนที่ที่เด็กอยู่ร่วมกันเป็นจ ำนวนมำก เมื่อเจ็บป่วยจะสำมำรถแพร่เชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ง่ำย เด็กเล็กมี  
ภูมิต้ำนทำนต่ ำจะป่วยได้บ่อย โรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจโรคมือ เท้ำ ปำก โรคอุจจำระร่วง
เฉียบพลัน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำรสุขภำพโดยรวมของเด็ก กำรระบำดของโรคมือ เท้ำ ปำก อำจต้อง  
ปิดโรงเรียน เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล ผู้ปกครองต้องหยุดงำน เพื่อดูแลเด็กที่บ้ำน ท ำให้ขำดรำยได้ 
จึงจ ำเป็นต้องให้อำสำสมัครผู้ดูแลเด็กได้มีควำมรู้ในกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนำ  
เด็กก่อนวัยเรียนให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดกำรเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหำยใจในเด็ก โรคมือ  
เท้ำ ปำก และโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันแล้วยังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับกำรระบำดของโรคติดเชื้อ ซึ่งอำจ  
เกิดขึ้นได้ในอนำคต อีกทั้งยังเป็นกำรให้ควำมส ำคัญในของกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคให้ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน 
ปลอดโรค และไม่ให้เกิดกำรระบำดของโรคและลดอัตรำกำรป่วยของเด็กในพ้ืนที่จึงได้จัดโครงกำรนี้ขึ้นมำ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อำสำสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อ 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

2. เพ่ือให้เด็กเล็กทุกคนในศูนย์ ไม่เกิดโรคติดต่อจนเป็นอันตรำยถึงชีวิต 
 

3. ตัวช้ีวัด 
1. อำสำสมัครผู้ดูแลเด็กมีคะแนนกำรทดสอบหลังกำรอบรมไม่ต่ ำกว่ำ 16 คะแนน ร้อยละ 90 
2. เด็กในศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อน้อยลง 

4. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ขั้นตอนวำงแผนงำน 

- ร่วมกันประชุมวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย เนื้อหำและรูปแบบวิธีกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

- แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมแผนงำนโครงกำร 
- ประสำนด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 



๑๒๔ 
 

 

 3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  3.1 ประชำสัมพันธ์ให้ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน ส่งบุคลำกร (อำสำสมัครผู้ดูแลเด็ก) เข้ำร่วม
อบรม ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 

3.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องโรคติดต่อต่ำง ๆ ในศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนกำรดูแลเด็กไม่ให้เกิด
โรคติดต่อและมำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน  โดยวิทยำกร ก ำหนดเนื้อหำ ดังนี้(เช่น สุขบัญญัติ 10 ประกำร/
กิน ร้อน ช้อน กลำง) 

 - ทดสอบควำมรู้ก่อนกำรอบรม 
- โรคติดต่อต่ำง ๆ ในศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน จ ำนวน 1.30 ชั่วโมง 

 - เกณฑ์มำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนปลอดโรค จ ำนวน 1 ชั่วโมง  -  
กำรวิเครำะห์ปัญหำและกระบวนกำรในกำรดูแลเด็กเล็ก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ   
             โรคติดต่อในศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนและมำตรฐำนกำรดูแล จ ำนวน 2 ชั่วโมง 

 - ทดสอบควำมรู้อำสำสมัครก่อนวัยเรียน หลังกำรอบรม 
3.3 ติดตำมเยี่ยมกำรท ำงำนของอำสำสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน 
 

5. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น .................................คน 
 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 

๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ...........ถึงวันที่.............เดือน......................พ.ศ. ........... 
 

7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขต............................ 
8. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร  จ ำนวน xxxxx บำท รำยละเอียด ดังนี้ 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน xx คน ๆ ละ xx บำท/มื้อ  
จ ำนวน xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx  บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน xx คน ๆ ละ xx บำท/มื้อจ ำนวน 
xx มื้อ เป็นเงิน  xxxxx  บำท 
 -  ค่ำวัสดุ เป็นเงิน................บำท 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนสำมำรถพัฒนำคุณภำพในกำรส่งเสริมสุขภำพ และเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ สังคม สติปัญญำ ได้เหมำะสมตำมวัย 
 2. ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นท่ีเขตผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ร้อยละ 100 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 

10. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

10.1 หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
 ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน.....หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ........... 
 กลุ่มคน (ระบุ 5 คน) ชื่อ – นำมสกุล  ดังนี้ 
 1. .........................................................................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ............................... 
 2. .........................................................................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ............................... 
 3. .........................................................................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ............................... 
 4. .........................................................................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ............................... 
 5. .........................................................................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ............................... 

  10.2 ประเภทกำรสนับสนุน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 6) 
   10.2.1 สนับสนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/หน่วยงำนสำธำรณสุข  
               [ข้อ 6 (1)] 
   10.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/  
               หน่วยงำนอื่น [ข้อ 6(2)] 
   10.2.3 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร  [ข้อ 6(3)] 

     10.3 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

     10.4 กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
   กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
     1 กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
     2 กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
     3 กำรส่งเสริมกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตำมวัย 
 
     ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม 
         (.....................................................) 
    ต ำแหน่ง ................................................. 
    วันที่-เดือน-พ.ศ. ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง  ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมป้องกันสุขภำพช่องปำกเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (10) 
เรียน ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................... ............ 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ส่งเสริมป้องกันสุขภำพช่องปำกเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ในปีงบประมำณ พ.ศ. .................. โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
กรุงเทพมหำนครเป็นเงิน......................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  

๑. หลักกำรและเหตุผล 

 สุขภำพช่องปำกมีควำมส ำคัญต่อสุขภำพของทุกคน โดยเฉพำะในเด็กปฐมวัย โรคฟันผุในเด็กสำมำรถ พบได้
ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่วงขวบปีแรก และอัตรำกำรผุเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วในช่วงอำยุ 1-3 ปี สำเหตุหลักที่ ท ำให้เด็กมีฟัน
ผุ มำจำกพฤติกรรมของมำรดำในกำรเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกำรดูแลท ำควำมสะอำด ช่องปำกไม่ถูกวิธี และมี
พฤติกรรมกำรบริโภคท่ีไม่เหมำะสมก่อให้เกิดโรคฟันผุในฟันน้ ำนมอย่ำงรุนแรง ท ำให้เด็กมีควำมเจ็บปวด เคี้ยวอำหำร
ไม่ได้ตำมปกติ ได้รับสำรอำหำรที่จ ำเป็นไม่เพียงพอและส่งผลต่อพัฒนำกำร กำรเจริญเติบโตของเด็กได้  
 กำรเกิดฟันผุในฟันน้ ำนม นอกจำกจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภำพของเด็กในขณะนั้นแล้ว ยังมีผลเสีย ต่อฟัน
แท้ของเด็กในอนำคตด้วย กล่ำวคือ ฟันน้ ำนมที่เสีย ถูกถอน หรือหลุดไปก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นแทนที่ จะท ำให้ฟันที่อยู่
ติดกันรวน เก ล้ม เอียง เข้ำหำช่องว่ำง ท ำให้ฟันแท้ที่จะขึ้นแทนต ำแหน่งนั้นไม่สำมำรถขึ้นได้ อย่ำงปกติ อำจจะขึ้นมำ
ในลักษณะบิด ซ้อนกันหรือมีขนำดใหญ่ ไม่เหมำะสมกับใบหน้ำของเด็ก ซึ่งจะเป็น ปมด้อยท ำให้เด็กไม่กล้ำในกำร
แสดงออก  
 กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวท ำได้โดยกำรใช้รูปแบบกำรให้บริกำรทันตกรรมครบวงจร กำรตรวจสุขภำพ ช่องปำก 
กำรให้สุขศึกษำ บริกำรทันตกรรม กำรแปรงฟันที่ถูกวิธี กำรบ ำบัดรักษำ และกำรติดตำม ประเมินผล  

๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือลดกำรเกิดโรคฟันผุของเด็กอำยุ 3–5 ปี ไม่ให้เกินร้อยละ 60 ในชุมชน 
 2. เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพอนำมยัช่องปำกและบริกำรป้องกันโรคฟันผุให้เด็กอำยุ 3–5 ปีตั้งแต่ฟัน เริ่มขึ้น  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู ,พนักงำนจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลเด็ก และชุมชนในกำร
ป้องกันโรคฟันน้ ำนม ผุในเด็กอำยุ 3-5 ปี 
 
๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. ลดกำรเกิดโรคฟันผุของเด็กอำยุ 3–5 ปี ไม่ให้เกินร้อยละ 60 ในชุมชน 
 2. กำรตรวจสุขภำพช่องปำก ทำฟลูออไรด์เฉพำะที่ และกำรส่งเสริมให้มีกำรแปรงฟัน หลังอำหำรกลำงวัน
ด้วยยำสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน 
 3. เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู พนักงำนจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลเด็ก และชุมชนในกำรป้องกันโรคฟัน
น้ ำนม ผุในเด็กอำยุ 3-5 ปี 
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 



๑๒๗ 
 

 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่
1.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 ๑. เขียนโครงกำรและก ำหนดแผนปฏิบัติงำน 
 ๒. ติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำนเขต และประสำนงำนหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือ
เป็นวิทยำกรและด ำเนินกำรตรวจสุขภำพฟันของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
 ๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตรวจฟัน 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน ดังนี้ 
  1) เจ้ำหน้ำที่หน่วยบริกำรให้บริกำรคัดกรองสุขภำพช่องปำก แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กวัดแจ้งทุกคน 
  2) เจ้ำหน้ำที่หน่วยบริกำรให้บริกำรทำฟลูออไรด์เฉพำะที่แก่เด็กเล็กวัดแจ้งทุกคนตำมเกณฑ์ 
  3) ให้เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้และแนะน ำกำรใช้เครื่องมือในกำรรักษำสุขภำพฟันที่ถูกต้องให้กับเด็กก่อน
วัยเรียน ผู้ปกครอง และ ครู 
  4) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพร้อมแบบรำยงำน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพเขต  
 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 

๘. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx  บำทถ้วน) 
รำยละเอียด ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ   
 จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 
 

 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท เป็นเงิน  xxxx  บำท 
 - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน xxxx บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับกำรดูแลสุขภำพช่องปำกและฟันอย่ำงถูกวิธี 
 ๒. ชุมชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพช่องปำกและฟัน 
 ๓. ชุมชนมีส่วนรว่มและส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพช่องปำกและฟัน 
 4. ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีทัศนคติที่ดีในกำรดูแลควำมสะอำดของช่องปำกและฟันของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
  
๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
   องค์กรหรือกลุ่มประชำชน  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
 ๑๐.๒.๑ สนับสนนุกำรจดับริกำรสำธำรณสุขของ หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/หนว่ยงำนสำธำรณสุข  
      [ข้อ ๖ (๑)] 
 ๑๐.๒.2 สนับสนุนกำรจัดกจิกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร [ข้อ ๖ (๓)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
     กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
    ๑๐.๔.1 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

 ๑๐.๔.1.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 

 ๑๐.๔.1.2 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย/กระบวนกำรเรียนรู้/ควำมฉลำดทำงปัญญำและ
อำรมณ์ 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  
วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง  ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนและเยำวชนในกำรป้องกันปัญหำ 
ยำเสพติด (11) 
เรียน ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................... ............ 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนและเยำวชนในกำรป้องกัน
ปัญหำยำเสพติด ในปีงบประมำณ พ.ศ. .................. โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกัน
สุขภำพกรุงเทพมหำนครเป็นเงิน...............บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม  
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยปัจจุบันสถำณกำรณ์กำรเผยแพร่ระบำดของยำเสพติด ยังคงระดับควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลจึง
ก ำหนดให้กำรป้องกันและแก้ไขยำเสพติด เป็นแนวนโยบำยที่ส ำคัญและเร่งด่วนในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยยึด
หลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรบ ำบัดรักษำ ผู้ค้ำ คือ ผู้ที่ต้องได้รับโทษตำมกระบวนกำรยุติธรรม" ซึ่งก ำหนดให้
เร่งรัดปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้ำไปเป็นเหยื่อของยำเสพติด โดยใช้กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วนในสังคม ให้ร่วมด ำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำร ควบคู่กับมำตรกำรทำงกฎหมำย ซึ่งจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในประเทศไทย พบว่ำมีเด็กและเยำวชน จ ำนวนไม่น้อยที่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำ
เสพติด ทั้งเกิดจำกควำมตั้งใจ และเกิดจำกกำรหลงผิดโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ อีกท้ังยังมีปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ ที่จะท ำให้เด็ก
และเยำวชน มีโอกำสเข้ำไปติดยำเสพติดเพ่ิมมำกข้ึนอีก เช่น เด็กและเยำวชน เป็นวัยที่ต้องกำรเรียนรู้ อยำกลอง 
ต้องกำรเรียกร้องควำมสนใจ กำรสร้ำงกำรยอมรับ กล้ำท ำในสิ่งที่ท้ำทำย กำรชักจูง และกำรหลอกลวง เป็นต้น ดังนั้น 
เด็กและเยำวชนจ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงเพียงพอ ต้องได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
และกำรรู้โทษที่ร้ำยแรงของสิ่งเสพติดอย่ำงเหมำะสม กำรรู้จักกำรหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และสิ่งส ำคัญคือกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยำวชน โดยผนึกก ำลังทุกภำคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจเป็น
พลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพ่ือเอำชนะปัญหำยำเสพติด  
 
๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้เด็ก เยำวชน และประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของยำเสพติด 
 2. เพ่ือให้เด็ก เยำวชน และประชำชนได้รับรู้สถำณกำรณ์ยำเสพติดภำยในชุมชนของตนเองและสังคม
ภำยนอกและสำมำรถปฏิบัติตนให้ห่ำงไกลยำเสพติดได้ 
 3. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยแนวร่วมเด็ก เยำวชน และประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 4. เพ่ือสนับสนุนนโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำล 
๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของยำเสพติด 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ได้รับรู้สถำณกำรณ์ยำเสพติดภำยในชุมชนของตนเองและสังคมภำยนอก
และสำมำรถปฏิบัติตนให้ห่ำงไกลยำเสพติดได้ 
 3.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม สร้ำงเครือข่ำยแนวในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 



๑๓๐ 
 

 

๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 
 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่

1.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 1. ประชุมหำรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. เขียนโครงกำรและน ำเสนอโครงกำร เพ่ือของบประมำณด ำเนินโครงกำร 
 3. ชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดกำรให้กลุ่มเป้ำหมำย 
 4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 5. ด ำเนินกิจกรรมตำมที่ก ำหนด 
 6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน    
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 
 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 
 

๘. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx  บำทถ้วน) 
รำยละเอียด ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ   
 จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 
- ค่ำสมนำคุณวิทยำกร จ ำนวน xxxx คน เป็นเงิน xxxx บำท 

 - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน xxxx บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เด็ก เยำวชน และประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของยำเสพติดอย่ำงเหมำะสม 
 2. ลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเข้ำมำในโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
และสำมำรถปฏิบัติตนให้ห่ำงไกลยำเสพติดได้ 
 3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 4. เด็ก เยำวชน และประชำชน ได้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับยำเสพติดในโรงเรียน สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
  องค์กรหรือกลุ่มประชำชน  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
 สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น  
     [ข้อ ๖ (๒)] 

    ๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
    ๑๐.๓.1 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน  
    ๑๐.๓.2 กลุ่มวัยท ำงำน 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
    ๑๐.๔.1 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

   ๑๐.๔.1.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
    ๑๐.๔.2 กลุ่มวัยท ำงำน 

 ๑๐.๔.1.2 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  
วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง  ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนและเยำวชนในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด (12) 
เรียน ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 

  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................... ............มีควำม
ประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนและเยำวชนในกำรป้องกันปัญหำ
ยำเสพติด ในปีงบประมำณ พ.ศ. .................. โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
กรุงเทพมหำนครเป็นเงิน...............บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม  

๑. หลักกำรและเหตุผล 

  ด้วยปัจจุบันสถำณกำรณ์กำรเผยแพร่ระบำดของยำเสพติด ยังคงระดับควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลจึง
ก ำหนดให้กำรป้องกันและแก้ไขยำเสพติด เป็นแนวนโยบำยที่ส ำคัญและเร่งด่วนในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดย  
ยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรบ ำบัดรักษำ ผู้ค้ำ คือ ผู้ที่ต้องได้รับโทษตำมกระบวนกำรยุติธรรม" ซึ่งก ำหนด 
ให้เร่งรัดปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้ำไปเป็นเหยื่อของยำเสพติด โดยใช้กระบวนกำร  
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในสังคม ให้ร่วมด ำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำร ควบคู่กับมำตรกำรทำงกฎหมำย ซึ่งจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในประเทศไทย พบว่ำมีเด็กและเยำวชน จ ำนวนไม่น้อยที่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับ  
ยำเสพติด ทั้งเกิดจำกควำมตั้งใจ และเกิดจำกกำรหลงผิดโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ ที่จะท ำให้
เด็กและเยำวชน มีโอกำสเข้ำไปติดยำเสพติดเพ่ิมมำกขึ้นอีก เช่น เด็กและเยำวชน เป็นวัยที่ต้องกำรเรียนรู้ อยำกลอง
ต้องกำรเรียกร้องควำมสนใจ กำรสร้ำงกำรยอมรับ กล้ำท ำในสิ่งที่ท้ำทำย กำรชักจูง และกำรหลอกลวง เป็นต้น ดังนั้น 
เด็กและเยำวชนจ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงเพียงพอ ต้องได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
และกำรรู้โทษที่ร้ำยแรงของสิ่งเสพติดอย่ำงเหมำะสม กำรรู้จักกำรหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และสิ่งส ำคัญคือกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กและเยำวชน โดยผนึกก ำลังทุกภำคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของ
แผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพื่อเอำชนะปัญหำยำเสพติด 

๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้เด็ก เยำวชน และประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของยำเสพติด 
 2. เพ่ือให้เด็ก เยำวชน และประชำชนได้รับรู้สถำณกำรณ์ยำเสพติดภำยในชุมชนของตนเองและสังคม
ภำยนอกและสำมำรถปฏิบัติตนให้ห่ำงไกลยำเสพติดได้ 
 3. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยแนวร่วมเด็ก เยำวชน และประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 4. เพ่ือสนับสนุนนโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำล 
 

๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของยำเสพติด 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ได้รับรู้สถำณกำรณ์ยำเสพติดภำยในชุมชนของตนเองและสังคมภำยนอก
และสำมำรถปฏิบัติตนให้ห่ำงไกลยำเสพติดได้ 
 3.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม สร้ำงเครือข่ำยแนวในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 



๑๓๓ 
 

 

๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 
 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่

1.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 1. ประชุมหำรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. เขียนโครงกำรและน ำเสนอโครงกำร เพ่ือของบประมำณด ำเนินโครงกำร 
 3. ชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดกำรให้กลุ่มเป้ำหมำย 
 4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 5. ด ำเนินกิจกรรมตำมที่ก ำหนด 
 6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
   
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 

๘. งบประมำณ 

 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx  บำทถ้วน) 
รำยละเอียด ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ   
 จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 
- ค่ำสมนำคุณวิทยำกร จ ำนวน xxxx คน เป็นเงิน xxxx บำท 

 - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน xxxx บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เด็ก เยำวชน และประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของยำเสพติดอย่ำงเหมำะสม 
 2. ลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเข้ำมำในโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด และสำมำรถปฏิบัติตนให้ห่ำงไกลยำเสพติดได้ 
 3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 4. เด็ก เยำวชน และประชำชน ได้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับยำเสพติดในโรงเรียน สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงเหมำะสม 
 



๑๓๔ 
 

 

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  

ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
 ๑๐.๑.๖ องค์กรหรือกลุ่มประชำชน  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น  
     [ข้อ ๖ (๒)] 

    ๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
    ๑๐.๓.1 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน  
    ๑๐.๓.2 กลุ่มวัยท ำงำน 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
    ๑๐.๔.1 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

   ๑๐.๔.1.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
    ๑๐.๔.2 กลุ่มวัยท ำงำน 

 ๑๐.๔.2.1 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 

 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  

วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  แม่วัยใส ใส่ใจสุขภำพ (13) 
เรียน ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................... ............มีควำม
ประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  แม่วัยใส ใส่ใจสุขภำพ ในปีงบประมำณ พ.ศ. .................. โดยขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนครเป็นเงิน......................บำท โดยมี
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม  
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  สภำพสังคมไทยในปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำรงชีวิตในสังคมจำกครอบครัวขยำย กลำยเป็น
ครอบครัวเดี่ยวอีกทั้งสภำพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท ำให้พ่อแม่ต้องประกอบอำชีพนอกบ้ำน  ส่งผลให้สภำพครอบครัว
ขำดควำมอบอุ่นเยำวชนในครอบครัวขำดกำรดูแลและชี้แนะในสิ่งที่เหมำะสมประกอบกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใน
ยุคโลกำภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ำมชำติ ท ำให้เยำวชนถูกกระตุ ้นด้วยสิ ่งเร้ำ เช่น สื ่อลำมกในโลกอินเตอร์เน็ต  
สิ่งเหล่ำนี้มีผลท ำให้เยำวชนเกิดพฤติกรรมทำงเพศที่ไม่เหมำะสม ด้วยกำรขำดวุฒิภำวะและทักษะในกำรควบคุมอำรมณ์ 
ทำงเพศของตนเองเยำวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลำที่ไม่เหมำะสม และขำดควำมเข้ำใจเรื่องเพศศึกษำ  จึงส่งผลให้เกิด
กำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหำแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นับเป็นปัญหำที่ส ำคัญในสังคมปัจจุบันที่ต้องได้รับกำร
แก้ไข จำกข้อมูลที่ผ่ำนมำของรำยงำนจำก      ยูนิเชฟ (UNICEF) เมื่อปี พ.ศ. 2552 พบว่ำ แม่วัยรุ่นอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี 
ของไทย มีจ ำนวนสูงถึง 150,000 คน ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และจำกผลกำรส ำรวจในครั้งนี้ พบว่ำ เยำวชนมี
ควำมรู้เรื่อง เพศศึกษำ กำรคุมก ำเนิด กำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในระดับที่ต่ ำมำก ซึ่งยังมีกำรรับรู้เรื่องเพศ
ไม่ถูกต้อง เช่น กำรนับระยะปลอดภัยหน้ำ7 หลัง7 เพ่ือป้องกันกำรตั้งครรภ์ เป็นต้น ส ำหรับอัตรำกำรคลอดบุตรของ
แม่วัยรุ่น อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี วันละ 336 รำย เฉลี่ยปีละ 122,640 และพบว่ำมีแม่วัยรุ่นอำยุน้อยลงเรื่อย ๆ  
        เนื่องจำกวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีอำยุน้อยลงมำก วัยรุ่นเหล่ำนี้จึงขำดวุฒิภำวะในกำรจัดกำรกับ
ปัญหำชีวิตที่เกิดขึ้น วัยรุ่นบำงคนไม่ทรำบว่ำตนเองตั้งครรภ์ ท ำให้ไม่ได้ดูแลสุขภำพร่ำงกำย และไม่ได้รับอำหำรเสริม บุตร
ของแม่วัยรุ่นมักประสบปัญหำสุขภำพไม่สมบูรณ์แข็งแรง น้ ำหนักน้อย บำงรำยหำทำงออก โดยวิธีกำรท ำแท้ง ผลจำกกำร
ท ำแท้งที่ไม่ปลอดภัย อำจท ำให้เด็กตกเลือด ติดเชื้อ รุนแรงจนอำจเสียชีวิตได้ บำงรำยก็ต้องออกจำกโรงเรียน 
เนื่องจำกอับอำยส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของแม่วัยรุ่นในอนำคต เพ่ือควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นใน
กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึงจัดท ำโครงกำรแม่วัยใส ใส่ใจสุขภำพ เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องเพศศึกษำ
และพัฒนำกำรของตนเองเมื่อเข้ำสู่วัยรุ่น เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ และทักษะในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศ และเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและสร้ำงควำมภำคภูมิใจใน
ตนเอง 
 
๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องเพศศึกษำและพัฒนำกำรของตนเองเมื่อเข้ำสู่วัยรุ่น 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ และทักษะในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและสร้ำงควำมภำคภูมิใจในตนเอง 



๑๓๖ 
 

 

 
๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. ร้อยละ 80 ของเยำวชน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องเพศศึกษำและพัฒนำกำรของตนเองเมื่อเข้ำสู่วัยรุ่น 
 2. ร้อยละ 80 ของเยำวชน มีควำมรู้ และทักษะในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ 
 3. ร้อยละ 80 ของเยำวชน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและสร้ำงควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
 

๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 
 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่

1.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ........................................................... .......  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 ๑. อบรมให้ควำมรู้ เรื่อง เพศศึกษำและพัฒนำกำรของตนเองเมื่อเข้ำสู่วัยรุ่น 
 ๒. อบรมให้ควำมรู้ เรื่อง ทักษะในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
 ๓. จัดกิจกรรมนันทนำกำรระหว่ำงกำรบรรยำยให้ควำมรู้ 
 ๔. กำรติดตำมและประเมิน เพ่ือติดตำมและประเมินหลังเข้ำร่วมโครงกำร 
 ๕. สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวม 
 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 
 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 
 

๘. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx  บำทถ้วน) 
รำยละเอียด ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ   
 จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท เป็นเงิน  xxxx  บำท 
 - ค่ำอุปกรณ์ เช่น ป้ำยไวนลิ ซองพลำสติกใสใสเ่อกสำร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำสมุด ปำกกำ เป็นเงิน xx บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. เยำวชนมีควำมรู้เกี่ยวกับเพศศึกษำและพัฒนำกำรของตนเองเมื่อเข้ำสู่วัยรุ่น 
 ๒. เยำวชนให้ควำมรู้ที่เกี่ยวกับทักษะในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
 ๓. เยำวชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเห็นคุณค่ำในตนเองและสร้ำงควำมภำคภูมิใจในตนเอง  
 



๑๓๗ 
 

 

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  

ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
  องค์กรหรือกลุ่มประชำชน  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น  
     [ข้อ ๖ (๒)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
      กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 
๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
    ๑๐.๔.1 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

 ๑๐.๔.1.1 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย/กระบวนกำรเรียนรู้/ควำมฉลำดทำงปัญญำ 
    และอำรมณ์ 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  
วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ชุมชนถนนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ (14) 
เรียน ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................. ............................มีควำม
ประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม อบรมให้ควำมรู้เพ่ือป้องกันและลดกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนให้ประชำชน
ในชุมชน ในปีงบประมำณ พ.ศ. .................. โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
กรุงเทพมหำนคร เป็นเงิน.....................................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม  
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปี 2563 ประเทศไทยมีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน จ ำนวน 772,905 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 11,713 รำย 
โดยในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนและมีจ ำนวนผู้เสียชีวิตสูงที่สุด คือ 83,598 ครั้ง มี
ผู้เสียชีวิต 685 รำย กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนท ำให้เกิดผลกระทบทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินต่อตัวเองและส่วนรวม
ปัจจัยที่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนน แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้ำนพฤติกรรม เช่น กำรไม่เคำรพกฎจรำจร ขับขี่
โดยใช้ควำมเร็วเกินที่กฎหมำยก ำหนด กำรเมำแล้วขับ ปัจจัยด้ำนกำยภำพ เช่น สภำพถนนช ำรุด ถนนลื่น ไม่มีป้ำย
เตือนหรือป้ำยสัญญำณ ไฟฟ้ำส่องสว่ำงไม่เพียงพอ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควรเริ่มตั้งแต่ในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้
ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วม ในกำรสร้ำงจิตส ำนึกเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้รถ ใช้ถนน ให้เกิดควำมปลอดภัย
กับตัวเองและผู้อื่น และลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุและจ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้คนในชุมชนในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรขับข่ีให้ปลอดภัย 
 2. เพ่ือให้ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมป้องกันและลดกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน รวมถึงลดจ ำนวนผู้เสียชีวิต
จำกอุบัติเหตุทำงถนน 
 3. เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร มำรยำทกำรขับขี่ กำรป้องกันตนเองขณะขับข่ี
ยำนพำหนะ และกำรตรวจสอบวิเครำะห์จุดเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชนเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 

๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 ประชำชนในชุมชนในพ้ืนที่ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร 
มำรยำทกำรขับข่ี กำรป้องกันตนเองขณะขับขี่ยำนพำหนะ และกำรตรวจสอบวิเครำะห์จุดเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุทำง
ถนนในชุมชน 
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่
๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 



๑๓๙ 
 

 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 1. ผู้น ำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย เนื้อหำ/
หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิทยำกร สถำนที่ อุปกรณ์ และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 
 2. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติต่อประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
 3. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนวิทยำกร จัดเตรียมสถำนที่ และจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม
 3.4 ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ โดยวิทยำกร ตำมเนื้อหำ/หลักสูตรดังนี้ 

1) กฎหมำยจรำจร และมำรยำทในกำรใช้รถใช้ถนน 
2) กำรป้องกันตนเองในกำรขับขี่ยำนพำหนะและกำรใช้ถนน 
3) กำรตรวจสอบวิเครำะห์จุดเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชน 
4) ร่วมกันวิเครำะห์และหำทำงแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชน 

 4. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร  
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 
 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 

๘. งบประมำณ 

 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx   บำทถ้วน) 
รำยละเอียด  ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ 
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท เป็นเงิน  xxxx  บำท 
 - ค่ำอุปกรณ์ เช่น ป้ำยไวนิล แผ่นพับประชำสัมพันธ์ซองพลำสติกใสใส่เอกสำร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำสมุด ปำกกำ 
เป็นเงิน xxx บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ประชำชนในชุมชนเกิดจิตส ำนึกในกำรช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน และสร้ำงจิตส ำนึกให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน 
 2. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร มำรยำทในกำรขับขี่ และรู้จักวิธีกำรป้องกันตัวเอง
ขณะขับข่ียำนพำหนะ  
 3. ประชำชนสำมำรถวิเครำะห์จุดเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชน และสำมำรร่วมกันหำ 
ทำงแก้ไขได้ 
 4. สำมำรถลดจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุและลดจ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในชุมชน 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  

ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน.................................................................................................... ...... 
  องค์กรหรือกลุ่มประชำชน  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น  
      [ข้อ ๖ (๒)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
  กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
 ๑๐.๔.1กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง 

   ๑๐.๔.1.1 กำรรณรงค/์ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
   ๑๐.๔.1.2  กำรส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ 

 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  

วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมโครงกำรจัดบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพประชำชนในชุมชน (15) 
เรียน   ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................. ............ 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมโครงกำรจัดบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพประชำชนในชุมชน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ..................โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
เป็นเงิน............................................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  ส ำนักงำนเขต...........มีจ ำนวนบ้ำนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด .......... หลังคำเรือน จ ำนวน
ประชำกรทั้งหมด ..............คน   มีผู้พิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงไม่สำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวัน
ได้ต้องมีผู้ดูแล ซึ่งผู้ดูแลประจ ำส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำรฝึกทักษะในกำรดูแลที่ถูกต้อง และมีผู้ป่วยอีกจ ำนวนมำก ไม่มี 
ผู้ดูแลอยู่ประจ ำบำงครั้งถูกทอดทิ้งอยู่ตำมล ำพัง  จึงท ำให้ผู้ พิกำรและผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงมีโอกำสเกิด
ภำวะแทรกซ้อนได้ง่ำย เช่น กล้ำมเนื้อลีบ ข้อติด แผลกดทับ เป็นต้น 

          จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว  ส ำนักงำนเขต..............เห็นควำมส ำคัญจึงจัดให้มีกำรจัดบริกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพในชุมชน เพื่อให้ผู้พิกำรและผู้ป่วยกลุ่มดังกล่ำวเข้ำถึงบริกำร ได้รับกำรดูแลต่อเนื่องจนสำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง   หรือในบำงรำยอำจจะสำมำรถกลับมำด ำเนินชีวิตประกอบอำชีพโดยตนเองได้ตำมศักยภำพในที่สุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้พิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงได้รับกำรดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภำพท่ี
ถูกต้องโดยผู้ดูแลที่เป็นสมำชิกของครอบครัว/ชุมชน 
  2.2 เพ่ือให้ผู้พิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง สำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวันด้วยตนเองได้ 
 
3. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1.ผู้พิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง สำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวันด้วยตนเองได้  
          2.ผู้พิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงได้รับกำรดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภำพท่ีถูกต้องโดยผู้ดูแลที่
เป็นสมำชิกของครอบครัว/ชุมชน 
 
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น .................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 



๑๔๒ 
 

 

5. วิธีด ำเนินงำน 
 5.1 ส ำรวจข้อมูลสภำพปัญหำควำมต้องกำรของผู้พิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้ำน 
       ติดเตียง 

  5.2 รับสมัครสมำชิกครอบครัวกลุ่มเป้ำหมำยหรือจิตอำสำในชุมชนที่เป็นผู้ดูแล 
5.3 จัดอบรมฝึกทักษะผู้ดูแล  
5.4 จัดท ำแผนกำรดูแล/ฟ้ืนฟูฯ กลุ่มเป้ำหมำยรำยบุคคลร่วมกับนักกำยภำพบ ำบัดและผู้ดูแล  
5.5 ด ำเนินกำรให้มีกำรดูแลกลุ่มเป้ำหมำยตำมแผน 

  5.6จัดให้มีนักกำยภำพบ ำบัด เยี่ยมประเมิน/ให้กำรดูแลช่วยเหลือและจัดบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ  
       ร่วมกับผู้ดูแลที่บ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

5.7 สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
5.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบแบบรำยงำนกำรรับบริกำรส่งกองทุนฯ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  วันที่..........เดือน................พ.ศ............ถึงวันที่.............เดือน......................พ.ศ............ 
 
7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  จัดกิจกรรม ณ ...................................... 
 
8. งบประมำณ 
  ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร เขต........... 
จ ำนวน............... บำท ส ำหรับด ำเนินกำร  กิจกรรม/บริกำรและค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 

6.1กิจกรรมส ำรวจข้อมูลสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน.......คน           
คนละ...........บำท เป็นเงิน....................บำท 

6.2 กิจกรรมอบรมฝึกทักษะผู้ดูแล จ ำนวน..............คนหลักสูตร......วัน คนละ......... บำท เป็นเงิน................บำท 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.ผู้พิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว ผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.ลดภำระ/ค่ำใช้จ่ำยให้กับครอบครัว 
3.ลดกำรครองเตียงในโรงพยำบำล 

 
๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
๑๐.๑.5 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน 
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 



๑๔๓ 
 

 

๑๐.๒ประเภทกำรสนับสนุน 
  สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร  [ข้อ ๖(3)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
  กลุ่มคนพิกำรและทุพพลภำพ 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
๑๐.๔.1 กลุ่มคนพิกำรและทุพพลภำพ 

๑๐.๔.1.1กำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย/กระบวนกำรเรียนรู้/ควำมฉลำดทำงปัญญำและอำรมณ์ 
    

 
       ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม 
    (.....................................................) 
       ต ำแหน่ง ................................................. 
        วันที-่เดือน-พ.ศ. ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรก ำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก (16) 
เรียน   ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................. ............มีควำมประสงค์
จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรก ำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. .................. โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนครเป็นเงิน
............................................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
1.หลักกำรและเหตุผล  
 ไข้เลือดออกเป็นปัญหำสำธำรณสุขของประเทศไทย  ส่วนใหญ่มักเป็นในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ในผู้ใหญ่อำจ
พบได้บ้ำง บำงรำยอำกำรรุนแรงจนท ำให้เสียชีวิตได้ มักระบำดในช่วงหน้ำฝนซึ่งยุงลำยเป็นพำหะน ำโรค ซึ่งลักษณะที่
อยู่อำศัยของยุงลำย พบมำกตำมบ้ำนที่อยู่อำศัย ในสวน ขยำยพันธุ์โดยวำงไข่ในน้ ำนิ่งพบบ่อยในภำชนะน้ ำขัง เช่น 
โอ่งน้ ำ แจกันดอกไม้ ยำงรถยนต์เก่ำ หรือเศษวัสดุที่รองรับน้ ำได้ทุกชนิด 
 ส ำนักงำนเขต........................................เป็นพื้นที่ท่ีมีกำรระบำดของไข้เลือดออก ซึ่งในพ้ืนที่เขต..................   
มีผู้เป็นโรคไข้เลือดออกเป็นจ ำนวนมำก  ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีกำรระบำดของไข้เลือดออก จึงต้องมีกำรป้องกันโดยกำร
ท ำลำยยุงลำยและแหล่งเพำะพันธุ์ โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ตระหนัก ให้ควำมส ำคัญจึงเกิดควำมร่วมมือในชุมชน
อย่ำงจริงจัง  น ำไปสู่กำรป้องกันไข้เลือดออกได้   
 
2.วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือให้ประชำชนช่วยกันส ำรวจและก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำยด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม 
 1.2 เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
3. ตัวช้ีวัด 
 1.ไม่พบลูกน้ ำยุงลำยในภำชนะรองรับน้ ำในบ้ำนและบริเวณบ้ำน 
 2. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 3. ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับปีล่ำสุด 
 
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น .................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
 



๑๔๕ 
 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและหน้ำที่รับผิดชอบ  

2. ร่วมกันประชุมวำงแผน ก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย เนื้อหำและรูปแบบวิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
- แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมแผนงำนโครงกำร 
- ประชำสัมพันธ์โครงกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 3. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำรจัดกำรขยะในครัวเรือน และกำรปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ทุกหมู่บ้ำนที่ประชุมผู้น ำชุมชน พร้อมคัดเลือกตัวแทนครอบครัวและผู้สูงอำยุที่ยินดีเลี้ยงปลำหำง
นกยูงเป็นแหล่งขยำยพันธุ์ให้เข้ำร่วมโครงกำรปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 4. จัดเตรียมสื่อกำรจัดกำรขยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรจัดกำรขยะเปียก (ด้วยกำรหมักในวงปูน) และ
กำรแยกขยะแห้งเพ่ือกำรน ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (กำรจัดเก็บและก ำจัดด้วยถังขยะแยกประเภท และกำรแปรรูป
ขยะให้เป็นประโยชน์) ก ำจัดขยะแห้งด้วยกำรเผำ  
 5. จัดอบรมให้ควำมรู้และหำแนวทำงในกำรจัดกำรขยะและกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป. และ
กำรจัดกำรขยะและกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภำยในบ้ำนให้เหมำะสม แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และก ำหนดแนวทำงในกำร
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของบ้ำนให้เหมำะสมระหว่ำงเจ้ำของบ้ำนและคณะท ำงำน เพื่อให้สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนได้   
 6. ประชุมสัมพันธ์บ้ำนที่เข้ำร่วมโครงกำรและสำมำรถเป็นบ้ำนจัดกำรขยะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ผ่ำนหอ
กระจำยข่ำวของชุมชน และในที่ประชุม ระดับหมู่บ้ำนและต ำบล   
 7. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรฯ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ............ถึงวันที่.............เดือน......................พ.ศ............ 
 
7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 จัดกำรฝึกอบรม ณ ............................................. 
 
8. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxxx บำท รำยละเอียด ดังนี้ 

- ค่ำ.....................................                       เป็นเงิน xxxxx บำท 
- ค่ำ.....................................                       เป็นเงิน xxxxx บำท 
- ค่ำ.....................................                       เป็นเงิน xxxxx บำท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      xxxxx บำท 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. อัตรำป่วยด้วยไข้เลือดออกในชุมชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
 2. มีบ้ำนตัวอย่ำง แหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ 
 3. ประชำชนสุขภำพดีด้วยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในบ้ำนและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

 

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  

ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
  องค์กรหรือกลุ่มประชำชน 
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

 ๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน 
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น  
      [ข้อ ๖(๒)] 

 ๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
 กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีควำมเสี่ยง 

 ๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
 ๑๐.๔.1 กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง 

 ๑๐.๔.1.1 กำรส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อกระทบต่อสุขภำพ 
 
 
        ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม 
     (.....................................................) 
    ต ำแหน่ง ................................................. 
    วันที่-เดือน-พ.ศ. ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรสำนพลังชุมชนปอดใสไร้ควันบุหรี่ (17) 
เรียน   ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ)................................................................. ............มีควำมประสงค์จะ
จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมโครงกำรสำนพลังชุมชนปลอดใสไร้ควันบุหรี่ในปีงบประมำณ พ.ศ. ................. 
.โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนครเป็นเงิน.........................................บำท  
โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 

1. หลักกำรและเหตุผล 

บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงส ำคัญที่คุกคำมชีวิตของประชำชนจำกโรคมะเร็งซึ่งเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับ 1
ในชำยหญิงในควันบุหรี่มีสำรก่อมะเร็งมำกกว่ำ 70ชนิดควันบุหรี่ก่อให้เกิดผลเสียแก่สุขภำพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบ
แต่ได้รับควันบุหรี่เป็นปัจจัยก่อมะเร็งปอดมะเร็งกล่องเสียงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหอบหืด ภูมิแพ้และโรคอ่ืนๆ
มำกมำยจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสำนพลังควำมร่วมมือในกำรลด ละ เลิกบุหรี่ส่งเสริมกำรบังคับกฎหมำย  
ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2534เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมตระหนัก และมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจำกกำรได้รับควันบุหรี่มือ 2 และ 3 ในคนที่ไม่ได้
สูบและสร้ำงเสริมกลไกทำงสังคมดูแลให้ก ำลังใจให้คนสูบลดละเลิกตลอดจนป้องกันเด็กและเยำวชนไม่ให้เป็นนักสูบ
หน้ำใหม่ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชำชนเห็นควำมส ำคัญของพิษบุหรี่ ผลกระทบและควำม
สูญเสีย ทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อมน ำไปสู่กำรลด ละ เลิกสูบบุหรี่ 

2. เพ่ือจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมสุขภำพอย่ำงต่อเนื่องในระดับหมู่บ้ำน/ต ำบล เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รวมตัวกันท ำ
กิจกรรมออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพวงคุยกันเสริมพลังคนตั้งใจเลิกบุหรี่ 

3. เพ่ือรณรงค์ให้เกิดบ้ำนปลอดบุหรี่ สร้ำงจิตส ำนึกไม่สูบบุหรี่ในบ้ำน 
4. เพ่ือส่งเสริมจัดสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สำธำรณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย 

3. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 จ ำนวนผู้สูบบหุรี่ด้วยควำมสมัครใจและสำมำรถเลิกบุหรี่ได้อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
  
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น .................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
 



๑๔๘ 
 

 

5. วิธีด ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งคณะท ำงำนสำนพลังชุมชนปลอดบุหรี่/จัดประชุมทุก 1-2 เดือน 

2. จัดเวทีประชำคมในชุมชนสร้ำงข้อตกลงเรื่องชุมชนปลอดบุหรี่ก ำหนดสถำนที่สำธำรณะที่ปลอดบุหรี่ใน
ชุมชน อสส. ส ำรวจคนสูบบุหรี่/ส ำรวจบ้ำนที่มีคนสูบ/บ้ำนที่ปลอดคนสูบบุหรี่ 

3. พัฒนำศักยภำพแกนน ำชุมชน ครอบครัว/อสส. หลักสูตร 1 วัน ให้มีควำมรู้แตกฉำนเรื่องพิษภัยกำรสูบ
บุหรี่และกำรส่งเสริมให้ก ำลังใจช่วยเลิกบุหรี่ 

4. จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดบุหรี่/จัดท ำป้ำยเขตปลอดบุหรี่ในที่สำธำรณะตำมกฎหมำยก ำหนดใน
ชุมชน/สถำนที่ต่ำงๆ 

5. จัดท ำสื่อ/ไวนิล ป้ำยรณรงค์ สถำนที่สำธำรณะปลอดบุหรี่ต่ำงๆ 
 6. สื่อสำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสียงตำมสำย/วิทยุชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง/ในทุกโอกำสเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้ร่วม
ของประชำชนในชุมชนในเรื่องพิษภัยและเขตปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย 

7. ติดตำมเยี่ยมบ้ำนเสริมพลังตั้งใจเลิกที่บ้ำน/ติดตำมประเมินผล บ้ำนปลอดบุหรี่/ชุมชน/สถำนที่ 
      สำธำรณปลอดบุหรี่ 

  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ............ถึงวันที่.............เดือน......................พ.ศ............ 

7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 จัดกิจกรรม ณ ............................................... 

8. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน......................... บำท (.....................................)รำยละเอียด ดังนี้ 
 8.1 จัดกิจกรรมสอนกำรผลิตสื่อประเภทคลิบวิดีโอ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ/นักศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ/เยำวชนในชุมชน รวมจ ำนวน ..... รุ่นๆ ละ ..... วันเป็นเงิน ...........  บำท 

- ค่ำตอบแทนผู้น ำกิจกรรมโดยใช้วิทยำกร  ……. คน /.......รุ่น 
                        (........ คน x …….บำท x..... ชม.x …….วัน x …….รุ่น =  ………………..บำท)  
            - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
                        (...... คน x ..... บำท x …..มื้อ x ….วัน x …..รุ่น   =  ........บำท) 
  -  ค่ำตอบแทนผู้น ำกิจกรรมโดยใช้วิทยำกร  ……. คน /.......รุ่น 
   (........ คน x …….บำทx..... ชม.x …….วัน x …….รุ่น=  ………………..บำท) 
   -  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   (...... คน x ..... บำท x …..มื้อ x ….วัน x …..รุ่น =  ........บำท) 

 -  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
  (..... คน x ...... บำท x .....มื้อ x ……วัน x ……รุ่น = ……..บำท) 
 - ค่ำเกียรติบัตรส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร พร้อมซองพลำสติก 
              (....... คน X ...... บำท  = ......... บำท) 
 - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม    ...................... บำท    

8.2 ติดตำมผล และสรุปโครงกำรฯ 
  
 



๑๔๙ 
 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ประชำชน/เจ้ำหน้ำที่/อสส. ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนินงำนบุหรี่ในชุมชน 

จ ำนวนผู้สูบบุหรี่ควำมสมัครใจและสำมำรถเลิกบุหรี่ได้อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
เกิดกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำย สร้ำงกำรเรียนรู้สู่สังคมปลอดบุหรี่ อัตรำกำรป่วย/ตำย 
จำกโรคท่ีมีบุหรี่เป็นสำเหตุ 
 
๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน.....องค์กรหรือกลุ่มประชำชน 
  องค์กรหรือกลุ่มประชำชน 
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ประเภทกำรสนับสนุน 
 สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น  
     [ข้อ ๖(๒)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
 กลุ่มวัยท ำงำน 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
๑๐.๔.1  กลุ่มวัยท ำงำน 

๑๐.๔.1.1กำรป้องและลดปัญหำด้ำนสำรเสพติด/ยำสูบ/เครื่องดื่มแอลกฮอล์ 
 

      ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม 

    (.....................................................) 

    ต ำแหน่ง ................................................. 

    วันที่-เดือน-พ.ศ. ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) 
        ให้แก่เยำวชน (18) 
เรียน   ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ)................................................................. ............มีควำมประสงค์
จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) ให้แก่เยำวชน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. .................. โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร
เป็นเงิน...........................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม  

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันควำมเจริญทำงเทคโนโลยี กำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจ ตลอดจนภำวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
กำรด ำรงชีวิตเป็นไปด้วยควำมเร่งรัด บีบคั้น และก่อให้เกิดควำมเครียด กำรแสดงออกทำงอำรมณ์   ทั้งทำงกำรกระท ำ
และค ำพูดที่มีภำวะควำมรุนแรง ขำดกำรควบคุมให้อยู่ในภำวะปกติ ซึ่งเยำวชนเป็นกลุ่มที่ส ำคัญกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับ
ควำมรู้ ส่งเสริมให้มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) ควบคู่ไปกับกำรมีควำมฉลำด 
รอบรู้ ด้ำนสติปัญญำ (IQ) สำมำรถปรับตัว รองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ เพ่ือสำมำรถปรับสมดุลกำรด ำรงชีวิตให้
อยู่ภำยใต้ภำวะสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้อย่ำงยั่งยืน 
 
๒. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนจ ำนวน.........คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของ ควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์ (EQ) เข้ำใจอำรมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนในกำรด ำรงชีวิต 
 2. เพ่ือให้เยำวชนมีทักษะในกำรสื่อสำร ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 3. เพ่ือลดปัญหำควำมรุนแรงในชุมชน/สังคมให้น้อยลง 
 
๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  

เยำวชนที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) 
 

๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 
 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่

๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 
 



๑๕๑ 
 

 

๕. วิธีด ำเนินกำร  
 1. ผู้น ำชุมชน เยำวชน และผู้ที่เก่ียวข้องร่วมกันประชุมวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
เนื้อหำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิทยำกร สถำนที่ อุปกรณ์ และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 
 2. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติต่อประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
 3. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนวิทยำกร จัดเตรียมสถำนที่ และจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำร
ฝึกอบรม  
 4. ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ โดยวิทยำกร ตำมเนื้อหำ/หลักสูตรดังนี้ 

1) สถำนกำรณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน 
2) ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) และควำมฉลำดทำงสติปัญญำ (IQ) 
3) หลักกำรน ำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ( EQ) และควำมฉลำดทำงสติปัญญำ (IQ) มำใช้ควบคู่กัน 
4) กำรฝึกทักษะควำมคิดเชิงบวก 
5) กำรแบ่งกลุ่มวิเครำะห์ปัญหำของเยำวชนไทย และน ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 5. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร  
 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.............เดอืน......................พ.ศ. ........... 
 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 จัดกำรฝึกอบรม ณ ........................................................ 
 
๘. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน xxxx บำท (....xxxx   บำทถ้วน) 
รำยละเอียด  ดังนี้ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำนจ ำนวน xxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ              
จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน xxxx คน ๆ ละ xxx บำท/มื้อ    
  จ ำนวน xxx มื้อ เป็นเงิน  xxxx บำท 

 - ค่ำตอบแทนวิทยำกร จ ำนวน xxxx ชั่วโมง ๆ ละ xxxx บำท เป็นเงิน  xxxx  บำท 
 - ค่ำอุปกรณ์ เช่น ป้ำยไวนลิ ซองพลำสติกใสใสเ่อกสำร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำสมุด ปำกกำ เป็นเงิน xxx บำท 
        รวมเป็นเงิน  ..... xxxx…....บำท 
 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เยำวชนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงปกติสุข  
 2. เยำวชนสำมำรถช่วยชุมชนลดปัญหำควำมรุนแรง แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยสันติวิธี  

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๑๐.๑ หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
 



๑๕๒ 
 

 

   องค์กรหรือกลุ่มประชำชน  
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
  ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน  
  สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น  
      [ข้อ ๖ (๒)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
 ๑๐.๔.1 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 

 ๑๐.๔.1.1 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย/กระบวนกำรเรียนรู้/ควำมฉลำดทำงปัญญำและอำรมณ์ 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือ
กิจกรรม 

 (.............................................................)  

วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 
 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภำพกำยและสุขภำพจิตผู้สูงอำยุสุขภำพดี ชีวีมีสุข (19) 
เรียน   ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
  ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ)................................................................. ............... 
มีควำมประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภำพกำยและสุขภำพจิตผู้สูงอำยุสุขภำพดี ชีวีมีสุข  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ..................โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
เป็นเงิน............................................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ผลจำกควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ท ำให้ผู้สูงอำยุมีอำยุยืนมำกกว่ำหลำยๆปีที่ผ่ำน
มำพร้อมๆกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งท ำให้วิถีชีวิต และกำรด ำรงชีวิตของผู้สูงอำยุเปลี่ยนไปด้วย
เช่นกัน ส่งผลให้กำรดูแลสุขภำพของผู้สูงอำยุเปลี่ยนไป เริ่มตั้งแต่กำรบริโภคอำหำรที่ไม่เหมำะสมมำตั้งแต่วัยรุ่น วัย
ท ำงำน กำรขำดกำรออกก ำลังกำย ท ำให้กลำยเป็นผู้สูงอำยุที่อำยุยืน แต่มีภำวะของโรคประจ ำตัว ได้แก่ โรคเบำหวำน
โรคควำมดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน ข้อเข่ำ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคสมองเสื่อม ฯลฯดังนั้นกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุจึงมีควำมจ ำเป็น เนื่องจำกผู้สูงอำยุในพ้ืนที่กลับมีปัญหำด้ำนสุขภำพมำกขึ้น ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย และ
สุขภำพทำงด้ำนจิตใจ ที่มีผลสืบเนื่องมำจำกสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลผู้สูงอำยุในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร เป็น
ผู้สูงอำยุที่ติดบ้ำนเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นผู้สูงอำยุ จึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำกบุคคลรอบข้ำงและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ก่อนปัญหำด้ำนสุขภำพจะมีมำกกว่ำนี้ ถ้ำครอบครัวให้ควำมส ำคัญและเล็งเห็นควำมส ำคัญของ
ผู้สูงอำยุด้วยแล้วครอบครัวและสังคมไทยจะมีควำมสุข และทุกคนมีสุขภำพจิตที่ดีส่งผลให้ร่ำงกำยดีตำมมำเพ่ือเป็น
กำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและส่งเสริมสถำบันครอบครัว ให้กำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเน้นกำร
ด ำเนินกำรด้ำนสำธำรณสุขเชิงรุกให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล 
กำรฟ้ืนฟูสภำพ และกำรพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณสุข โดยเน้นกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ กำรที่ผู้สูงอำยุได้
ท ำกิจกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพกำยใจ ที่ดีขึ้น คลำยควำมรู้สึกหดหู่ และรู้สึกว่ำตนเองมี
คุณค่ำต่อชุมชน ผู้สูงอำยุสำมำรถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภำระแก่ลูกหลำน เพ่ือให้ผู้สูงอำยุ สำมำรถด ำรงชีวิตชีวิตอยู่
กับครอบครัวและบุตรหลำนอย่ำงปกติสุขและมีสุขภำพสมบูรณ์ตำมควรแก่วัย จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพดีทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 
 2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุสำมำรถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภำระแก่ลูกหลำนตำมสมควร 
 3. เพ่ือลดภำวะเสี่ยงของโรคซึมเศร้ำในกลุ่มผู้สูงอำยุ 
 4. เพ่ือลดภำวะผู้สูงอำยุติดบ้ำน ติดเตียง 
 

3. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1.ผู้สูงอำยุมีสุขภำพดีสมวัยร้อยละ 60 
 2. ผู้สูงอำยุได้รับกำรประเมินภำวะสุขภำพตำมเกณฑ์ผู้สูงอำยุระยะยำวร้อยละ 95 

3. ผู้สูงอำยุสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ตำมสภำพร้อยละ 90 
4. ผู้สูงอำยุเข้ำร่วมกิจกรรมชมรมร้อยละ 70 



๑๕๔ 
 

 

5. ผู้สูงอำยุไม่มีปัญหำจำกภำวะซึมเศร้ำจำกสำเหตุของกำรติดบ้ำนร้อยละ 100 
  
๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น .................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

5. วิธีด ำเนินงำน 
 1. จัดประชุม และจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

2. จัดท ำโครงกำรและแผนปฏิบัติกำรเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ  
3. ประชำสัมพันธ์โครงกำรแก่ผู้สูงอำยุในพ้ืนที่ทรำบ 
4. จัดกิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอำยุประกอบด้วย -ตรวจสุขภำพเบื้องต้น -กิจกรรมสันทนำกำรเพื่อกำรผ่อนคลำย 

-ออกก ำลังกำยเช่น กำรร ำไม้พลอง -ให้ควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ 
5. สนับสนุนให้ผู้สูงอำยุเข้ำร่วมเป็นสมำชิกและเข้ำร่วมกิจกรรมของชมรมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่..........เดือน................พ.ศ............ถึงวันที่.............เดือน......................พ.ศ............ 
7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 จัดกิจกรรม ณ ........................................................... 
8. งบประมำณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน......................... บำท (.....................................)รำยละเอียด ดังนี้ 

1 จัดกิจกรรมตรวจสุขภำพเบื้องต้นและกิจกรรมสันทนำกำรเพื่อกำรผ่อนคลำยโดยสอดแทรกกำร ให้ควำมรู้
กำรส่งเสริมสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุรวมจ ำนวน ..... รุ่นๆ ละ ..... วันเป็นเงิน ...........  บำท 

 -  ค่ำตอบแทนผู้น ำกิจกรรมโดยใช้วิทยำกร  ……. คน /.......รุ่น 
   (........ คน x …….บำทx..... ชม.x …….วัน x …….รุ่น=  ………………..บำท) 
   -  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   (...... คน x ..... บำท x …..มื้อ x ….วัน x …..รุ่น =  ........บำท) 

 -  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
  (..... คน x ...... บำท x .....มื้อ x ……วัน x ……รุ่น = ……..บำท) 
 - ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม..................... บำท    
2 ติดตำมผล และสรุปโครงกำรฯ 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ร้อยละ 60 ของผู้สูงอำยุในชมรมมีสุขภำวะดีสมวัย 

2. ผู้สูงอำยุสำมำรถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภำระแก่ลูกหลำนตำมสมควร 
3. ลดภำวะผู้สูงอำยุติดบ้ำน ติดเตียง 
4. สมำชิกชมรมผู้สูงอำยุเข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำร้อยละ 70 
 
 



๑๕๕ 
 

 

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
๑๐.๑หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร  

ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
 ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน 
  กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
 ๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ประเภทกำรสนับสนุน 
  สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร [ข้อ ๖(3)] 

๑๐.๓ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
 กลุ่มผู้สูงอำยุ 

๑๐.๔ กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
 ๑๐.๔.1 กลุ่มผู้สูงอำยุ 

 ๑๐.๔.1.1กำรส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงกำยและใจ 
 
                  ลงชื่อ....................................................... ผู้เสนอแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม 

    (.....................................................) 

    ต ำแหน่ง ................................................. 

    วันที่-เดือน-พ.ศ. ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 
 

 

แบบเสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม     (แบบ ค. ๑) 
กองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
 
(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม) 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม.................................................................................. ..................... 

เรียน    ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร 
เรียน    ประธำนอนุกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเขต.............................. 

ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ) .................................................................. ............มีควำม
ประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม....................................................................................... ในปีงบประมำณ
พ.ศ. ..................โดยขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนครเป็นเงิน
............................................ บำท  โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑: รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม(ส ำหรับผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมลงรำยละเอียด) 

๑. หลักกำรและเหตุผล (ระบุที่มำของกำรท ำโครงกำรควำมจ ำเป็น และควำมส ำคัญของโครงกำร เพ่ือที่จะสนับสนุนต่อไป) 

............................................................................................................................. ............................. 

..........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 

.................................................................................................... ...................................................... 

............................................................................................................................. ............................. 

..........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................................. ............................. 

๒. วัตถุประสงค์(แสดงถึงจุดมุ่งหมำยที่จะแก้ปัญหำนั้นๆและตอ้งก ำหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ สำมำรถวัดได้) 

๑. ........................................................................................................................... .......................... 

 ๒. .................................................................................................................................. .................. 

 ๓. ............................................................................................................ ........................................ 



๑๕๗ 
 

 

๓. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ(ระบุกำรประเมินผลออกมำเป็นตัวเลข/จ ำนวน/ปริมำณตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้) 
๑. ............................................................................................................................. ........................ 
๒. ....................................................................................................... ............................................. 
๓. ........................................................................................................................... ......................... 

๔. ผู้เข้ำร่วมแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรมจ ำนวนทั้งสิ้น.................................คน 

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน...................................คน ได้แก ่
๑.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๑.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

 ๒. ผู้ด ำเนินงำน จ ำนวน ...................................คน ได้แก่ 
๒.๑ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 
๒.๒ ..................................................................  จ ำนวน................................คน 

๕. วิธีด ำเนินกำร(แสดงขั้นตอนภำรกิจที่จะต้องท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและระยะเวลำในกำรปฏิบัติแต่ละขั้นตอนเพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร) 

๑. ........................................................................................................................... .......................... 
 ๒. ....................................................................................................................................................  
 ๓. ........................................................................................................................... ......................... 
 ๔. ........................................................................................................................... ......................... 
 ๕. .................................................................................................... ................................................. 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร(ระบุเวลำที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงกำร) 
............................................................................................................................. ............................. 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร(ระบุสถำนที่ท่ีด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร) 
....................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ........... 

๘. งบประมำณ(แสดงยอดรวมงบประมำณทั้งหมดที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรแหล่งที่มำและแยกรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
ที่ชัดเจนว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยอะไรบ้ำง) 

จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน .......................................... บำท
รำยละเอียด ดังนี้ 

- ค่ำ...........................................................................  เป็นเงิน  ...............  บำท 
- ค่ำ...........................................................................  เป็นเงิน  ...............  บำท 
- ค่ำ...........................................................................  เป็นเงิน  ...............  บำท 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ(ระบุประโยชน์ที่คิดว่ำจะได้จำกควำมส ำเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงกำร เป็นกำรระบุว่ำใครจะได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณและต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์) 

 ๑. …………………………………………………………………………………............………………… 
 ๒. ……………...…………………………………………………………………............………………… 
 ๓. ...............................…………………………………………………………............…………………. 

 
 



๑๕๘ 
 

 

๑๐. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ท ำเครื่องหมำย ใน  เพียงหัวข้อเดียวในข้อ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒รำยกำรที่เป็นรำยกำรหลักส ำหรับ
ใช้ในกำรจ ำแนกประเภทเท่ำนั้นเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

๑๐.๑หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงกำร (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๖) 
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน..........................................................................................................  
๑๐.๑.๑ สถำนบริกำรได้แก่ สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภำกำชำดไทย  

หน่วยบริกำรกำรประกอบโรคศิลปะสำขำต่ำง ๆ และสถำนบริกำรสำธำรณสุขอ่ืนที่
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติก ำหนดเพ่ิมเติม 

๑๐.๑.๒ หน่วยบริกำรได้แก่ สถำนบริกำรที่ได้ขึ้นทะเบียนไวต้ำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักประกนัสุขภำพ 
แห่งชำติ 

๑๐.๑.๓ หน่วยงำนสำธำรณสุขได้แก่ หน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร หรือหน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจ 
ด้ำนสำธำรณสุขโดยตรงในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร แต่มิได้เป็นสถำนบริกำรหรือหน่วยบริกำร 
เช่น ส ำนักอนำมัย ส ำนักกำรแพทย์เป็นต้น 

๑๐.๑.๔ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐได้แก่ หน่วยงำนที่มิได้มีภำรกิจด้ำนกำรสำธำรณสุขโดยตรง แต่อำจ 
ด ำเนินกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพหรือกำรป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น ส ำนักงำนเขต 
โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ วัด เป็นต้น 

๑๐.๑.๕ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชนได้แก่ ศูนย์พัฒนำและฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
และคนพิกำร หรือศูนย์ที่มีชื่ออย่ำงอ่ืน ซึ่งจัดตั้งโดยกรุงเทพมหำนคร หรือท่ีคณะอนุกรรมกำร 
สนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงกรุงเทพมหำนคร เห็นชอบ 

๑๐.๑.๖องค์กรหรือกลุ่มประชำชน ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภำคเอกชน หรือบุคคลที่มี 
กำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออ่ืนตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไป ที่ไม่มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหำผลก ำไร  ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

ชื่อองค์กร..........................................................................................  
 กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)ชื่อ – นำมสกุล ดังนี้ 
๑……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๒……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๓……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๔……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 
 ๕……………………………………............…... เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน …………………....... 

๑๐.๒ ประเภทกำรสนับสนุน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖) 
๑๐.๒.๑ สนับสนนุกำรจดับรกิำรสำธำรณสุขของ หนว่ยบริกำร/สถำนบริกำร/หนว่ยงำนสำธำรณสุข [ข้อ ๖(๑)] 
๑๐.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอ่ืน [ข้อ ๖(๒)] 
๑๐.๒.๓ สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร [ข้อ ๖(๓)] 
๑๐.๒.๔ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๖(๕)] 

๑๐.๓กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๑๐.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
๑๐.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 



๑๕๙ 
 

 

๑๐.๓.๓กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 
๑๐.๓.๔ กลุ่มวัยท ำงำน 
๑๐.๓.๕ กลุ่มผู้สูงอำยุ 
๑๐.๓.๖ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๑๐.๓.๗ กลุ่มคนพิกำรและทุพพลภำพ 
๑๐.๓.๘ กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง 

๑๐.๔กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
๑๐.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 

๑๐.๔.๑.๑ กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
๑๐.๔.๑.๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพและกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
๑๐.๔.๑.๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพก่อนคลอดและหลังคลอด 
๑๐.๔.๑.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
๑๐.๔.๑.๕กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
๑๐.๔.๑.๖ กำรคัดกรองและดูแลรักษำมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม 
๑๐.๔.๑.๗ กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก 
๑๐.๔.๑.๘ อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................... 

๑๐.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
๑๐.๔.๒.๑ กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
๑๐.๔.๒.๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพและกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
๑๐.๔.๒.๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
๑๐.๔.๒.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
๑๐.๔.๒.๕กำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย/กระบวนกำรเรียนรู้/ควำมฉลำดทำงปัญญำและอำรมณ์ 
๑๐.๔.๒.๖ กำรส่งเสริมกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตำมวัย 
๑๐.๔.๒.๗ กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก 
๑๐.๔.๒.๘ อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................  

๑๐.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยำวชน 
๑๐.๔.๓.๑ กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
๑๐.๔.๓.๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพและกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
๑๐.๔.๓.๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
๑๐.๔.๓.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
๑๐.๔.๓.๕กำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย/กระบวนกำรเรียนรู้/ควำมฉลำดทำงปัญญำและอำรมณ์ 
๑๐.๔.๓.๖ กำรส่งเสริมกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตำมวัย 
๑๐.๔.๓.๗ กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
๑๐.๔.๓.๘ กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนสำรเสพติด/ยำสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๑๐.๔.๓.๙ อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................  
 



๑๖๐ 
 

 

๑๐.๔.๔ กลุ่มวัยท ำงำน 
๑๐.๔.๔.๑ กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
๑๐.๔.๔.๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพและกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
๑๐.๔.๔.๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
๑๐.๔.๔.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
๑๐.๔.๔.๕กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มวัยท ำงำนและกำรปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 
๑๐.๔.๔.๖ กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท ำงำน 
๑๐.๔.๔.๗ กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
๑๐.๔.๔.๘ กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนสำรเสพติด/ยำสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๑๐.๔.๔.๙ อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................  

๑๐.๔.๕ กลุ่มผู้สูงอำยุ 
๑๐.๔.๕.๑. กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
๑๐.๔.๕.๒กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพและกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
๑๐.๔.๕.๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
๑๐.๔.๕.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้  
๑๐.๔.๕.๕กำรส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงกำยและใจ 
๑๐.๔.๕.๖ กำรคัดกรองและดูแลผู้มีภำวะซึมเศร้ำ 
๑๐.๔.๕.๗ กำรคัดกรองและดูแลผู้มีภำวะข้อเข่ำเสื่อม 
๑๐.๔.๕.๘ อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................  

๑๐.๔.๖ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๑๐.๔.๖.๑ กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
๑๐.๔.๖.๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพและกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
๑๐.๔.๖.๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
๑๐.๔.๖.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
๑๐.๔.๖.๕กำรคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง 
๑๐.๔.๖.๖ กำรคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
๑๐.๔.๖.๗ กำรคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
๑๐.๔.๖.๘ กำรคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
๑๐.๔.๖.๙ อ่ืนๆ (ระบ)ุ .....................................................................................................  

๑๐.๔.๗ กลุ่มคนพิกำรและทุพพลภำพ 
๑๐.๔.๗.๑ กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
๑๐.๔.๗.๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพและกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
๑๐.๔.๗.๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
๑๐.๔.๗.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
 
 



๑๖๑ 
 

 

๑๐.๔.๗.๕กำรส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงกำยและใจ 
๑๐.๔.๗.๖ กำรคัดกรองและดูแลผู้มีภำวะซึมเศร้ำ 
๑๐.๔.๗.๗ กำรคัดกรองและดูแลผู้มีภำวะข้อเข่ำเสื่อม 
๑๐.๔.๗.๘ อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................  

๑๐.๔.๘ กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง 
๑๐.๔.๘.๑ กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
๑๐.๔.๘.๒ กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพและกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง 
๑๐.๔.๘.๓ กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
๑๐.๔.๘.๔ กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
๑๐.๔.๘.๕กำรส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ 
๑๐.๔.๘.๖ อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................  
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้เสนอแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม 
 (.............................................................)  

วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

 



๑๖๒ 
 

 

ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม....................................................................................................................... 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี รำยละเอียดกิจกรรม ผลผลิต (out put) ผลลัพธ์ (out come) สถำนที/่เวลำ ผู้รับผิดชอบ 
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ส่วนที่ ๒ : ผลกำรพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยลงรำยละเอียด) 

รหัสแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม.................................................................... 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร/
คณะอนุกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเขต....................... ครั้งที่ ............./……….....…… เมื่อวันที่
.................................ผลกำรพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

  อนุมัติงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน ...............................บำท 
  ไม่อนุมัติงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

เนื่องจำก (ระบุ)........................................................................................................................  
.............................................................................................................................. ................... 
.............................................................................................................................. ................... 
................................................................................................ ................................................. 

หมำยเหตุเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ........................................................................................................................... .... 
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

(ลงชื่อ) ................................................................  

 (.............................................................)  

วัน .......... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
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4. ข้อมูลสนับสนุนกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขต เรื่องอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“กำรปลูกต้นไม้ในกระถำงและไอเดียกำรท ำกระถำง DIY จำกผ้ำขนหนู” 

 เรียบเรียงโดย นางสาวรุ่งนภา  ตรีแก้ว                                                                                 
นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ                                                                                                              

กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม ส านักงานการส่งเสริมอาชีพ                                                                          
ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 



165 
 

 

                 

            

 หลำยคนเมื่อได้ยินค ำว่ำ กรุงเทพมหำนคร มักจะนึกถึงควำมเป็นเมืองหลวง มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ทันสมัย เป็นศูนย์กลำงส ำคัญทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และวัฒนธรรม ของประเทศหรือภูมิภำค และเป็นศูนย์
คมนำคมเชื่อมต่อส ำคัญระดับภูมิภำคหรือนำนำชำติ   มีตึกรำมบ้ำนช่องที่แออัดยัดเยียด เต็มไปด้วยผู้คนที่
พลุกพล่ำน รถติด เมืองเต็มไปด้วยมลพิษฝุ่นควัน PM 2.5 บ้ำนส่วนใหญ่มักมีพ้ืนที่จ ำกัด ดังนั้น ด้วยสภำวะ
ควำมเป็นเมืองหลวงที่ต้องเผชิญดังกล่ำว จึงมักท ำให้ผู้คนที่อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนคร เกิดความเครียด
สะสมอย่างไม่รู้ตัว  และหลายๆคน ก็มองหาตัวเลือกหรือหาทางออกที่จะท าให้ตัวเองหายเครียดได้บ้าง เช่น 
การท างานอดิเรก การออกก าลังกาย การปลูกต้นไม้ เพ่ือช่วยให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย เป็นต้น  
 จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นัก ที่ปัจจุบันมีกระแสความนิยมการปลูกต้นไม้ในกระถางเป็นจ านวนมาก 
ไม่ใช่แค่คนในวัยท างานเท่านั้น แต่ยังเป็นเทรนด์ใหม่ของคนหนุ่มสาว วัยรุ่น ที่หันมาให้ความสนใจปลูกต้นไม้
ในกระถาง จะด้วยเพราะต้องการตามกระแสของโลกโซเชียลของเหล่าดาราคนดัง ก็ตามที นับว่าเป็นโอกาส
ทองของอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตและแม่ค้าแม่ขายต้นไม้ เพราะช่วยท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนแม้ในยุคที่
หลายๆคนมองว่าเศรษฐกิจซบเซา ก็ตามที่ 
 ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริม
อาชีพด้านต่าง ๆ พร้อมให้ความรู้ค าแนะน าอาชีพ ซึ่งถ้าหากเป็นอาชีพที่เก่ียวข้องกับด้านการเกษตร  มีกลุ่ม
งานส่งเสริมเกษตรกรรม ส านักงานการส่งเสริมอาชีพ เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเกษตรโดยตรง วันนี้ เรา
จะมาให้ค าแนะน า การปลูกต้นไม้ในกระถาง การดูแล การจัดวางตามห้องต่างๆ พร้อมบอกแหล่งซื้อต้นไม้
แหล่งใหญ่ๆราคาถูกในกรุงเทพมหานคร 
1. กำรปลูกต้นไม้ในกระถำง 
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เหตุผลที่ควรปลูกต้นไม้ในกระถำง 
 จุดประสงค์ส่วนใหญ่เพ่ือใช้เป็นไม้ประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ที่มีพ้ืนที่จ ากัด และสามารถ
เคลื่อนย้ายไปประดับในสถานที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกในการดูแลรักษา และโยกย้ายสับเปลี่ยนพรรณไม้ได้ 
ตามความพอใจ                
 ในปัจจุบันไม้ประดับกระถำงเป็นที่นิยมอย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะในเมืองใหญ่ ที่มีพ้ืนที่รำคำแพง 
จ ำเป็นต้องใช้ประโยชน์จำกพ้ืนที่ให้คุ้มค่ำท่ีสุด จึงต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมให้มีชีวิตชีวำด้วยกำรใช้ไม้ประดับ
กระถำงแทนสภำพอ่ืนที่ขำดหำยไป 

ประโยชน์ของกำรปลูกต้นไม้ในกระถำง 
1. ช่วยประหยัดพื้นที่ สำมำรถตั้งหรือแขวน ในพ้ืนที่ที่จ ำกัดได้ 
2. สำมำรถหำที่จัดวำง โยกย้ำย และสับเปลี่ยนพรรณไม้ได้ง่ำย 
3. ใช้วัสดุเหลือใช้มำท ำภำชนะปลูกได้ง่ำย  DIY  กระป๋องพลำสติก ขวด แก้ว ต่ำงๆ ได้ 
4. ไม่เปลืองวัสดุปลูก ประหยัดเวลำ อีกทั้ง ขยำยพันธุ์ได้ง่ำย (ตัด ช ำ แยกหน่อ เปลี่ยนดิน ย้ำยกระถำง) 
5. สำมำรถควบคุมกำรแพร่กระจำยโรคแมลงได้ หำกพบอำกำรผิดปกติ สำมำรถแก้ไขได้ง่ำย 
6. ท ำให้ต้นไม้โตช้ำ ช่วยคงสภำพและจัดรูปทรงของต้นไม้ได้ดี บำงคนดัดแปลงท ำบอนไซไม้แคระ  

เพ่ิมมูลค่ำได้ 
7. กำรดูแลรักษำในภำพรวมท ำได้ง่ำยไม่สิ้นเปลืองเวลำมำก  

 

2. เทคนิคกำรเลอืกกระถำงส ำหรับปลูกต้นไม ้

    2.1 กระถำงดินเผำ 

            
 

ข้อดี คือ หำง่ำย รำคำไม่แพงมำก ลักษณะของกระถำงมีรูพรุนซึ่งช่วยระบำยอำกำศถ่ำยเทควำมชื้นของดิน
และเครื่องปลูกได้ดี ท ำให้รำกพืชได้รับออกซิเจนเพียงพอ และเจริญเติบโตได้ดีท ำให้อุณหภูมิของเครื่องปลูก
ไม่สูงเกินไปโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในฤดูร้อน สำมำรถท ำลำยและก ำจัดศัตรูพืชได้ง่ำยโดยกำรต้ม อบไอน้ ำ หรือ
รมด้วยสำรเคมีโดยไม่เสียรูปทรง 
ข้อเสีย คือ มีน้ ำหนักมำกและรำคำแพงเมื่อเทียบกับกระถำงพลำสติก แตกง่ำย เมื่อใช้ไปนำนๆ แล้วจะมีตะไคร่
น้ ำขึ้นรอบกระถำง ท ำให้ดูสกปรก และล้ำงท ำควำมสะอำดยำกกว่ำกระถำงพลำสติก 
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    2.2 กระถำงพลำสติก 

   

ข้อดี คือ รำคำถูก น้ ำหนักเบำ ท ำควำมสะอำดง่ำย ไม่มีปัญหำเรื่องตะไคร่น้ ำ เก็บควำมชื้นได้ดีกว่ำกระถำงดิน
เผำ 
ท ำให้เครื่องปลูกแห้งช้ำ ท ำให้ไม่ต้องรดน้ ำบ่อยนัก 

ข้อเสีย เนื่องจำกลักษณะของกระถำงทึบไม่มีรูพรุนท ำให้อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวกถ้ำรดน้ ำมำกจะท ำให้น้ ำขัง
แฉะ อำจจะท ำให้รำกพืชเน่ำตำยได้ อุณหภูมิของเครื่องปลูกสูงมำกในฤดูร้อนโดยเฉพำะกระถำงพลำสติกสีด ำ 

 

    2.3 กระถำงเคลือบเซรำมิก 

    

เป็นกระถำงที่ท ำจำกดินเหนียว เช่นเดียวกับกระถำงดินเผำ แต่มีกำรเคลือบผิวอีกชั้น เพ่ือเพ่ิมควำมสวยงำม
คงทนมีรูปทรงต่ำงๆให้เลือกใช้มำกมำย 
ข้อดี ผิวด้ำนนอกเป็นมันลื่น  เนื่องจำกกำรเคลือบผิวจึงไม่มีขี้เกลือหรือตะไคร่น้ ำเกำะ ท ำให้ดูสะอำดอยู่เสมอ
มีทั้งแบบสีพ้ืนและลวดลำยสวยงำม ท ำควำมสะอำดง่ำย 
ข้อเสีย ส่วนใหญ่มีรำคำแพงกว่ำกระถำงทั่วไปถ้ำเทียบขนำดที่เท่ำกัน มีน้ ำหนักค่อนข้ำงมำกและแตกหักเสีย
ได้ง่ำย กำรเคลือบผิวกระถำงท ำให้มีช่องระบำยน้ ำและอำกำศร้อนควำมชื้นของวัสดุปลูกด้ำนบนและด้ำนล่ำง
ต่ำงกันมำกเนื่องจำกระบำยน้ ำได้เฉพำะทำงรูใต้กระถำงเท่ำนั้นบำงครั้งผิวดินด้ำนบนแห้งมำก 
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     2.4 กระถำงปูนเปลอืย 

     

 เป็นกระถำงที่ก ำลังได้รับควำมนิยมสูงในขณะนี้ ท ำมำจำกปูน ผสมทรำย หินเกล็ด อัตรำส่วนแล้วแต่
ส่วนผสมแต่ละร้ำนหรือโรงงำน บำงแห่งเพ่ิมควำมแข็งแรงทนทำนโดยใส่ตะแกรงลวดไว้ด้ำนใน  และแบบของ
กระถำงเน้น เก๋ เรียบง่ำย หรือหล่อลวดลำยสไตล์โมเดิร์น หรืออังกฤษ   

ข้อดี คือ สวย ทนแดดทนฝน  มีดีไซน์รูปแบบต่ำงๆ ให้เลือกมำกมำย เพื่อให้เข้ำกับ สวน หรือบ้ำนสไตล์ต่ำงๆ   
จึงสำมำรถจัดวำงกระถำงให้เข้ำกับสถำนที่ต่ำงๆได้ง่ำย  

ข้อเสีย คือ มีน้ ำหนักมำก เคลื่อนย้ำยล ำบำกหำกเป็นกระถำงใหญ่  และเมื่อเวลำนำนไป สีเปลี่ยนเป็นสีเทำด ำ 
หรือขึ้นตระไคร่    

กระถำงที่ท ำจำกวัสดุอื่น 
เช่น กระถำงไม้ กระถำงลำยครำม กระถำงดังกล่ำวมีลักษณะต่ำงกัน จุดประสงค์เพ่ือให้เกิดควำมสวยงำมเวลำ
น ำไปตั้งหรือแขวนประดับตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
 
3. วิธีปลูกต้นไม้ในกระถำง 

 กำรปลูกไม้กระถำงนั้นอีกอย่ำงหนึ่งที่ควรค ำนึงถึงก็คือ ขนำดของต้นไม้และกระถำงควรให้เหมำะสม
กัน ถ้ำต้นไม้ยังเล็กอยู่ก็ใช้กระถำงเล็กไปก่อน พอต้นไม้โตพอที่จะเปลี่ยนกระถำงจึงเปลี่ยนกระถำงตำมขนำด
ของต้นไม้ เนื่องจำกกำรปลูกไม้กระถำงเป็นไม้ประดับนั้นต้องกำรควำมสวยงำมเป็นหลักอยู่แล้ว 
 ถ้ำปลูกเพ่ือให้เพ่ือให้ไม้ในกระถำงเป็นไม้ที่โตเร็ว ควรปลูกต้นไม้ต้นเดียวในหนึ่งกระถำง หรือถ้ำต้นไม้
เป็นทรงพุ่มแตกกิ่งก้ำนแผ่มำกก็ควรปลูกต้นเดียวในหนึ่งกระถำงเช่นกัน ส่วนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้ำนน้อยทรงสูง  
 แต่ถ้ำต้องกำรให้เป็นพุ่มเพ่ือควำมสวยงำมก็ควรปลูกลงหลำยต้นในหนึ่งกระถำง จ ำนวนต้นแล้วแต่
ควำมเหมำะสมระหว่ำงต้นไม้กับขนำดของกระถำง ถ้ำต้นไม้เป็นไม้ทรงสูงมีล ำต้นเดี่ยวตั้งตรงแล้วแตกพุ่ม
ตอนบน ก็ต้องปลูกลงต้นเดียวในหนึ่งกระถำง 
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วิธีกำรปลูก แบบง่ำยๆ 
 

   

 
 
เมื่อเลือกกระถำงตำมควำมเหมำะสมกับต้นไม้ที่จะปลูกแล้ว เรำเริ่มปลูกตำมขั้นตอนดังนี้ 

1. เอำเศษอิฐ หรือเศษกระถำงแตกอุดที่รูระบำยน้ ำที่ก้นกระถำงเสียก่อน ถ้ำจะให้ดีต้องโรยทับด้วย
กรวด อิฐมอญทุบ หรือถ่ำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก่อนก็ได้ เพ่ือให้ก้นกระถำงโปร่ง และระบำยน้ ำได้ดี 

2. จำกนั้นเอำดินหรือเครื่องปลูกที่เตรียมไว้ใส่กระถำง และท ำมูลดินเป็นยอดแหลมเท่ำกับควำมลึกของ
ดินที่ปลูก  

3. หำกต้นไม้ที่น ำมำลงกระถำง มีรำกมำกเกินไปควรตัดรำกเก่ำออกบ้ำง เพ่ือกระตุ้นให้มีกำรสร้ำงระบบ
รำกใหม่ท่ีแข็งแรง และแตกแขนงได้มำกขึ้น 

4. วำงตุ้มรำกต้นไม้ลงที่ในกระถำง  จัดระบบรำกให้แผ่ออกรอบด้ำน เติมดินรอบๆ โคนต้นเพียงเลก็น้อยก่อน 
แล้วกดดินบริเวณรอบๆ โคนต้นเบำๆ เป็นกำรไล่โพรงอำกำศ และเพ่ือให้ดินสัมผัสรำกพืชได้กระชับขึ้น 

5. เติมดินและกดเบำๆ จนเกือบเต็มกระถำง ให้ระดับดินอยู่ต่ ำกว่ำขอบกระถำงพอประมำณ อย่ำเติมดิน
จนเต็มหรือพูนกระถำงจนเกินไป เพรำะเวลำรดน้ ำจะท ำให้น้ ำไหลออกนอกกระถำงแทนที่จะซึมลง
กระถำง   
 
 
 
 

4. เคลด็ลับกำรเลือกดนิส ำหรับเพำะปลูก 
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 ในธรรมชำตินั้น ต้นไม้เจริญเติบโตหรือขึ้นได้ในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมของพรรณพืชแต่ละชนิด แต่
กำรปลูกเลี้ยงไม้กระถำง เป็นกำรก ำหนดให้ต้นไม้ต้องอยู่ในที่ที่จ ำกัดในภำชนะปลูก ดินหรือเครื่องปลูกจึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องมีคุณสมบัติในกำรยึดล ำต้น กำรอุ้มน้ ำ กำรถ่ำยเทอำกำศ และง่ำยในกำรที่รำกจะไชชอนได้
สะดวก กำรปลูกพืชในกระถำง รำกพืชจะถูกจ ำกัดขอบเขตอยู่เฉพำะภำยในกระถำงเท่ำนั้น 
 
 ดังนั้นเพื่อให้พืชเจริญเติบโตตำมควำมประสงค์ของผู้ปลูกเลี้ยง  
ดินหรือวัสดุปลูกควรมคีวำมอุดมสมบูรณ์ มคีุณภำพดี ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปดังนี้ 

1. ดินร่วนโปร่ง น้ ำหนักเบำ ระบำยน้ ำได้ดี ถ่ำยเทอำกำศได้ทั่วถึง ดูดซับน้ ำได้ดี 
2. มีธำตุอำหำร หรือปุ๋ยที่พืชต้องกำรอย่ำงสมบูรณ์ไม่มีควำมเป็นกรด เป็นด่ำงมำกเกินไป 
3. มีควำมแน่นพอที่จะยึดให้ล ำต้นทรงตัวอยู่ได้ 
4. ไม่มีสำรเคมีที่เป็นพิษต่อรำกพืช 

 
 

ตัวอย่ำงส่วนผสมดินปลูกไม้กระถำง(สว่น)  เช่น 
ดินร่วน (3) : แกลบดิบ (1) : ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก (1) หรือ 
ดินร่วน (3) : กำบมะพร้ำวสับ (1) : ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก (1) ส ำหรับปลูกไม้ใบไม้ดอกกระถำงทั่วไป  
ทรำย (1) : ขี้เถ้ำแกลบ (1) : ปุ๋ยหมัก (1)  : ใบก้ำมปูผุ หรือ 
ทรำย (1) : หินภูเขำไฟ(2) : เพอไลท์ (1)  : ดินร่อน (1) ส ำหรับปลูกแคคตัสไม้ อวบน้ ำ ซัคคิวเล้นท์  
 
 

 

5. เคลด็ลับกำรรดน้ ำพืชในกระถำง 
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 ปกติกำรให้น้ ำต้นไม้เป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะกำรให้น้ ำมำกเกินไป น้อยเกินไป หรือให้น้ ำไม่ถูกวิธีสิ่ง
เหล่ำนี้ล้วนเป็นผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตของพืชเหมือนกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ ชนิดของพรรณพืช สภำพของ
ดิน หรือเครื่องปลูก สภำพแวดล้อม เช่น ในร่ม กลำงแจ้ง มีลมพัดผ่ำนหรือไม่ อุณหภูมิ และฤดูกำล เป็นต้น 
 ถ้ำพืชได้รับน้ ำน้อยเกินไปจะท ำให้ใบเหี่ยว เนื่องจำกน้ ำในดินมีไม่พอให้รำกดูดไปเลี้ยงล ำต้น ช่วงเวลำ
ใกล้เที่ยงถึงบ่ำย 3 โมงเย็น เป็นช่วงที่อำกำศร้อนจัดพืชจะคำยน้ ำมำก เมื่อคำยน้ ำมำกแล้วรำกต้องดูดน้ ำมำ
ชดเชยให้กับใบท่ีเสียน้ ำไปกับอำกำศ ถ้ำชดเชยไม่ทันก็จะท ำให้ใบเหี่ยว 
 ถ้ำน้ ำมำกจนเต็มช่องว่ำงทั้งหมดของดิน และไล่อำกำศออกท ำให้ดินอิ่มตัวจนเกิดน้ ำขัง ก็จะไม่เหมำะ
กับกำรเจริญเติบโตของพืช เพรำะจ ำท ำให้พืชขำดออกซิเจน ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรหำยใจของรำก เรำเรียก
ควำมชื้นในดินระดับนี้ว่ำระดับ Superfluous ถ้ำดินมีน้ ำขังเพียง 2–3 วัน พืชจะมีอำกำรเหี่ยวทั้งๆ ที่ไม่ขำด
น้ ำบำงชนิดอำจตำยได้ แต่ในทำงกลับกันถ้ำพืชได้รับน้ ำน้อยเกินไปต้นก็เหี่ยวเหมือนกัน 
 
6. วิธีกำรให้น้ ำไม้กระถำง 
 ควรรดน้ ำที่โคนต้น อย่ำใช้วิธีฉีดทั้งใบ เพรำะจะท ำให้พุ่มและใบกระจ่ำยล้มได้ และท ำให้น้ ำกระจำย
ออกนอกกระถำง ท ำให้น้ ำไม่ถึงระดับรำก 
 ถ้ำดินแห้งหดตัวหนีขอบกระถำง ท ำให้น้ ำไหลลงรูที่ก้นกระถำงหมด และไม่ชุ่มถึงระดับรำก ควร
พรวนดินให้ฟูก่อนแล้งค่อนรดน้ ำให้ชุ่ม 
 ควรใช้น้ ำที่ไม่แรง รดช้ำๆ จนชุ่ม ไม่ควรฉีดน้ ำแรงมำก เพรำะจะท ำให้น้ ำชะหน้ำดินออกจำกกระถำง
ท ำให้รำกลอย และแห้งได้ 
 กำรรดน้ ำที่ดีควรรดน้ ำแล้วปล่อยให้ใบแห้งก่อนค่ ำ เพื่อป้องกันกำรเกิดโรคในขณะที่ใบพืชชื้น   
ควรพิจำรณำตำมฤดูกำล และควำมชื้นของดิน 
 
 

     

 ไม้กระถำงในร่ม ต้องกำรแสงน้อย เนื่องจำกกำรคำยน้ ำ กำรหำยใจ กำรดูดธำตุอำหำร น้อยกว่ำไม้
กลำงแจ้ง กำรให้น้ ำต้องสังเกตควำมต้องกำรน้ ำของพืชด้วย เช่น สัมผัสดินปลูก ควำมสดใสของใบ 
ในขณะที่อำกำศแห้ง ถ้ำอำกำศชื้น-เย็น ควรให้น้ ำวันเว้นวัน หรือสัปดำห์ละ 2 ครั้ง 
 ไม้กระถำงที่มีใบใหญ่ จ ำนวนใบมำก ใบและต้นมีลักษณะอวบน้ ำ จะต้องกำรน้ ำมำกกว่ำไม้ใบ
เล็ก หรือจ ำนวนใบน้อย ควำมต้องกำรน้ ำแตกต่ำงกันตำมชนิดของพรรณไม้ ไม้กระถำงอำยุยืน พุ่มใหญ่ ระบบ
รำกสมบูรณ์ จะต้องกำรน้ ำมำกว่ำไม้กระถำงขนำดเล็ก อำยุน้อย หรือระบบรำกยังไม่เจริญเต็มท่ี และควำมชื้น
ของดินมีผลมำจำกส่วนผสมของดินปลูกที่แตกต่ำงกัน ดินที่มีส่วนผสมของอินทรีวัตถุ ปุ๋ยคอกและวัสดุอ่ืน เช่น 
อิฐมอญทุบ ทรำย จะอุ้มน้ ำได้ดีกว่ำดินร่วนธรรมดำ ดินเหนียวระบำยน้ ำและอำกำศได้ไม่ดี ดินแน่นแข็งตัว
ง่ำย ท ำให้ระบบรำกเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่ำท่ีควร 
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 ชนิดของกระถำงมีส่วนส ำคัญในกำรให้น้ ำด้วยเช่นกัน เช่น กระถำงดินเผำมีรูพรุนท ำให้กำรระเหยน้ ำได้
ง่ำย ท ำให้เครื่องปลูกแห้งเร็วกว่ำกระถำงพลำสติก แก้ว หรือโลหะดังนั้นไม้ที่ปลูกในกระถำงดินเผำจึงควรให้น้ ำบ่อย 
 
7. พืชพรรณที่นิยมปลกูในกระถำง มีอะไรบ้ำง 
     พรรณไม้ที่ใช้เป็นไม้กระถำงได้ดีส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ที่ไม่มีรำกแก้ว นอกจำกจะน ำมำตัดรำกแก้วออกท ำ
เป็นไม้แคระ กำรแบ่งกลุ่มของไม้กระถำงอย่ำงกว้ำงๆ ตำมลักษณะควำมต้องกำรแสงของต้นไม้ ได้ดังนี้ 
พรรณไม้กระถำงในร่ม (Indoor Plants) 

 

         

      

เป็นพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกประดับในสถำนที่ร่ม หรือในอำคำร เช่น ว่ำนต่ำงๆ บอน เฟิร์น สำวน้อยประแป้ง โกสน 
พลูด่ำง เดหลี วำสนำ ก ำมะหยี่ หมำกผู้หมำกเมีย กล็อกซีเนีย อำฟริกันไวโอเลท ฯลฯ พรรณไม้เหล่ำนี้
ต้องกำรแสงแดดเพียง 20–40% ชอบอำกำศเย็น เป็นไม้ใบที่บอบบำง บำงชนิดเปรำะ บำงชนิดเหนียว ใบ
เป็นมัน หรือสีต่ำงๆ ส่วนใหญ่จะมีสีเขียวมีลำยใบ 
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พรรณไม้กระถำงกลำงแจ้ง (Outdoor Plants) 

    

           

 เป็นพรรณไม้ที่นิยมปลูกประดับสวน ริมรั้ว ริมอำคำร ระเบียง ที่นิยมปลูกเลี้ยงกันมำก เช่น โป๊ยเซียน 
เบญจมำศ กุหลำบ ชวนชม เฟื่องฟ้ำ ว่ำนสี่ทิศ คริสต์มำส ดำวเรือง เป็นต้น เป็นกลุ่มไม้ที่ชอบแสงแดด ปลูก
กลำงแจ้งหรือร่มก็ได้ แต่จะต้องได้รับแสงแดดมำกกว่ำ 50% ขึ้นไป สำมำรถปรับตัวได้ระยะเวลำหนึ่งเท่ำนั้น 
ถ้ำน ำไปประดับในที่ร่มนำนเกินไปจะไม่เจริญเติบโตต่อ 

8. กำรท ำกระถำง DIY จำกผ้ำขนหนู 

     ไอเดียน ำ “ผ้ำขนหนูเก่ำ” มำท ำเป็น “กระถำงต้นไม้” สวยเก๋ ไม่เหมือนใคร ท ำเองได้ท่ีบ้ำน 
ผ้ำขนหนูเก่ำไม่ใช้แล้ว ทิ้งไปก็กลำยเป็นขยะ ไอเดียเก๋ๆเปลี่ยนผ้ำขนหนูเก่ำให้กลำยมำเป็นกระถำงต้นไม้สุด
เก๋ๆ ที่ท ำได้ด้วยตัวเอง ได้กระถำงต้นไม้รูปทรงแปลกและสวย ที่เหมำะกับมุมสวนมุมบ้ำนและเข้ำกับกำรปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับหลำกหลำย 
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วิธีท ำ กำรท ำกระถำงตน้ไม้ จำกผ้ำขนหนูเก่ำ 
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8.1 น ำผ้ำขนหนูเก่ำ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ผ้ำขนหนูจุ่มน้ ำ 

 

8.2  บิดน้ ำออกจำกผ้ำขนหนูให้หมำด 

 

8.3 ปูนผสมน้ ำ น ำผ้ำขนหนูลงไปชุบกับปูน 

 

8.4 เอำผ้ำชุบน้ ำปูนแล้วมำกำงให้ได้ทรงกระถำง 
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8.5 รอให้แข็ง – ตำกแดดให้แห้ง 

 

8.6 จับตั้ง  ทำสีแล้วแต่ ศิลปะ ควำมชอบของแต่ละคน 

 

 

                         

…………………. 
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     “ต้นไมฟ้อกอำกำศ  ห้องไหนปลูกต้นอะไรดี”  

 เรียบเรียงโดย นำงสำวรุ่งนภำ  ตรีแก้ว                                                                                 
นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ                                                                                                              

กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ                                                                           
ส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร                                                                                    

ท่ำนเคยมีค ำถำมเหล่ำนี้บ้ำงม้ัยคะ 
- ต้นไม้ฟอกอำกำศ ดูดสำรพิษได้ยังไงนะ? 
- ห้องไหนปลูกต้นอะไรดี? ท่ำนรู้นิสัยต้นไม้เบื้องต้นมั้ย? ว่ำชอบอะไร  
- แล้วจะดูแลรักษำยังไงเพ่ือให้ต้นไม้อยู่กับเรำไปนำนๆ 
 

มำหำค ำตอบกันค่ะ  
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ต้นไม้ฟอกอำกำศ ดูดสำรพิษได้ยังไงนะ? 
 เป็นที่ฉงนสงสัยกัน ต้นไม้ดูดสำรพิษ อย่ำงไร แล้วยังปลูกในบ้ำนได้ด้วยหรือ? ทั้งๆ ที่ตอนเด็กเคยร่ ำ
เรียนกันมำว่ำต้นไม้จะปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลำงคืน  จึงไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ภำยในห้อง
โดยเฉพำะห้องนอนแต่สิ่งที่เปลี่ยนแนวคิดดั่งเดิมคืองำนวิจัยของนำซ่ำที่ค้นพบว่ำมีต้นไม้บำงชนิดที่สำมำรถดูด
สำรพิษ ช่วยฟอกอำกำศให้บริสุทธิ์ได้  ซึ่งมีหลำยชนิดสำมำรถปลูกได้ทั้งในบ้ำนได้และนอกบ้ำน และยังปลูก
ได้ดีในเมืองไทย เป็นต้นไม้พ้ืนถิ่นในเขตร้อนขึ้น กระแสตื่นตัวกลำยเป็นเทรนด์ใหม่ส ำหรับกำรตกแต่งบ้ำน  
เมื่อต้นไม้เหล่ำนั้นถูกจัดวำงให้เป็นส่วนหนึ่งภำยในห้องเช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ หรือพร้อมเพ่ิมควำมสวยงำม  
ซึ่งสำเหตุที่ต้นไม้สำมำรถดูดสำรพิษในอำกำศได้นั้นอธิบำยแบบเข้ำใจง่ำยได้ว่ำ 
 

 
            
                          ที่มำ บ้ำนและสวน
      

1. ดูดสำรพิษผ่ำนกระบวนกำรคำยน้ ำทำงปำกใบ  ซึ่งต้นไม้ฟอกอำกำศจะมีกำรคำยน้ ำที่สูงกว่ำ
ต้นไม้ชนิดอ่ืนในกระบวนกำรคำยน้ ำจะท ำให้อุณหภูมิบนผิวใบไม้แตกต่ำงจำกอำกำศภำยนอก เกิดกำรหมุนเวียน 
ของอำกำศรอบๆ ท ำให้อำกำศที่มีสำรพิษไหลลงสู่บริเวณรำกพืชที่มีจุลินทรีย์ที่ถูกดึงดูดไว้จ ำนวนมำก และ
จุลินทรีย์จะท ำกำรย่อยสำรพิษให้กลำยเป็นอำหำรของพืช 

2. ดูดสำรพิษผ่ำนกำรดูดน้ ำจำกรำก ในกำรรดน้ ำต้นไม้ที่บริเวณโคนต้น น้ ำจะซึมลงรำกแล้วต้นไม้
จะดูดน้ ำไปใช้ยังส่วนต่ำงๆอย่ำงรวดเร็ว ในกระบวนกำรนี้อำกำศที่ประกอบไปด้วยออกซิเจน ไนโตรเจน และ
สำรพิษที่ปนเปื้อนจะถูกดึงไปสู่ดินรอบ  ๆรำก จุลินทรีย์จะเปลี่ยนสำรพิษที่มำกับอำกำศให้กลำยเป็นอำหำรของพืช 

3. ดูดสำรพิษผ่ำนกำรดูดอำกำศ ในขณะเดียวกันนี้ เมื่อต้นไม้จะดูดอำกำศที่ปนเปื้อนสำรพิษเข้ำ
ทำงปำกใบ ส่งต่อไปยังรำก จำกรำกไปสู่ดิน และจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆ รำกจะย่อยสำรพิษเหล่ำนั้น  
นอกจำกคำร์บอนไดออกไซด์ที่เรำคุ้นเคยกันว่ำ ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊ำซชนิดนี้แล้ว ยังมีสำรพิษปนเปื้อนอีกหลำย
ชนิดที่ปะปนอยู่ในบริเวณที่เรำอำศัย ไม่ว่ำจะเป็นบ้ำนหรือออฟฟิศ ผ่ำนข้ำวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
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แล้วสำรพิษเหล่ำนั้นระเหยออกมำในอำกำศ อย่ำงเช่น ฟอร์มำดีไฮต์ ไซลีน โทลูอีน เบนซิน แอมโมเนีย 
แอลกอฮอล์ สิ่งของที่มีส่วนของผสมของสำรเคมีเหล่ำนี้   

 
 

 

ต้นไม้ฟอกอำกำศ สำมำรถปลูกได้ทั้งในบ้ำนและนอกบ้ำนมีหลำยชนิดด้วยกัน ได้แก่ วำสนำอธิฐำน
เยอร์บีร่ำ เบญจมำศ หน้ำวัว โกสน จั๋ง เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี หมำกเหลือง เศรษฐีเรือนแก้ว สำวน้อยประ
แป้ง เฟินบอสตัน เขียวหมื่นปี ยำงอินเดีย เดหลี พลูด่ำง ลิ้นมังกร ไอวี่ ฟิโลหูช้ำง ฟิโลก้ำนแดง ฟิโลใบมะระกอ 
เสน่ห์จันทร์แดง ว่ำนหำงจระเข้ เป็นต้น 

https://www.baanlaesuan.com/plants/annual/138238.html
https://www.baanlaesuan.com/?s=%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&splant=plants
https://www.baanlaesuan.com/plants/tree/137163.html
https://www.baanlaesuan.com/?s=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3&splant=plants
https://www.baanlaesuan.com/plants/perennial/181262.html


180 
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หลักกำรวำงต้นไม้ฟอกอำกำศในบ้ำน 

 หลักกำรวำงต้นไม้ฟอกอำกำศในบ้ำน คือต้องเลือกวำงในต ำแหน่งท่ีมีแสงส่องถึงเพื่อให้
กระบวนกำรฟอกอำกำศของต้นไม้เต็มประสิทธิผล ไม่ว่ำจะเป็นกำรคำยน้ ำ ดูดซึมน้ ำ หรือดูดอำกำศ และ
กระบวนกำรสังเครำะห์ก็ล้วนแต่ต้องใช้แสงแดดเป็นส่วนส ำคัญ ส่วนระยะในกำรวำงนั้น ให้ค ำนึงไว้ว่ำ เขตกำร
หำยใจของคนเรำจะใช้พื้นที่ประมำณประมำณ 0.17-0.23 ลูกบำศก์เมตร หำกวำงต้นไม้ในเขตหำยใจ ต้นไม้
จะช่วยฟอกอำกำศพิษจำกร่ำงกำยมนุษย์ได้ 

 ส ำหรับห้องนอน ซึ่งเป็นห้องที่เรำต้องใช้ในตอนกลำงคืนซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้ปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ออกมำนั้น  มีต้นไม้อยู่หลำยชนิดที่คำยก๊ำซคำร์บอนฯในตอนกลำงวันแล้วปล่อย
ออกซิเจนในตอนกลำงคืน เช่น ลิ้นมังกร ว่ำนหำงจระเข้ จึงเหมำะท่ีจะว่ำงอยู่ในต ำแหน่งใกล้เตียงนอน 
แต่หำกเป็นต้นไม้ชนิดอื่นสำมำรถวำงในห้องนอนได้เช่นกันแต่ต้องมีระยะห่ำงให้พ้นกับเขตหำยใจ 

 ส ำหรับพื้นที่นอกบ้ำน อย่ำงในสวน มีต้นไม้หลำยชนิดที่เลือกปลูกได้ หำกเป็นต้นไม้ใหญ่จะช่วยดูดซับ
คำร์บอนไดออกไซด์ได้ดี อย่ำงจำมจุรี พญำสัตบรรณ ทั้งยังช่วยจับฝุ่นไม่ให้ปลิวเข้ำสู่ภำยในบ้ำนได้ดี
ด้วย ดังนั้น กำรจัดสวนหรือปลูกต้นไม้รอบบ้ำนจึงเป็นหนึ่งในวิธีกำรแก้ปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่ต้นเหตุ ซึ่ง
หลำยๆประเทศได้วิจัยแล้วว่ำได้ผลจริง 

ห้องไหนปลกูต้นอะไรดีนะ? 

ห้องนอน 
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ห้องนั่งเล่น 

         

 

 

 

ห้องน้ ำ 

     

6 
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ห้องท ำงำน 
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ห้องไหน  ปลูกต้นอะไรด?ี 

       
  
           ค ำถำมท่ีว่ำ “ต้นไม้ในห้อง  ต้องปลูกต้นไม้ชนิดไหนดี” อธิบำยให้เข้ำใจเลยว่ำ  ไม่ได้มีกฎตำยตัวให้
พิจำรณำตำมธรรมชำติของต้นไม้  โดยหลักเกณฑ์ในกำรเลือกวำงต้นไม้คือ  บริเวณนั้นต้องมีอำกำศ
ถ่ำยเท  มีแสงส่องถึงและเลือกต้นไม้ให้เหมำะกับแสงในบริเวณนั้น  จะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะ
นิสัยของต้นไม้ชนิดนั้นๆ จะปลูก  ต้นไม้ในห้อง  ต้องพิจำรณำธรรมชำติของต้นไม้ร่วมด้วย  ทั่วไปแล้ว
ต้นไม้ทุกชนิดฟอกอำกำศได้ขณะเดียวกันก็มีหลำยชนิดที่มีศักยภำพช่วยดูดซับสำรพิษอ่ืนๆ ร่วมด้วย  
โดยเฉพำะสำรปนเปื้อนที่ปะปนมำกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้ำน  เช่น  ฟอร์มำดีไฮต์  ไซลีน  โทลูอีน  เบนซิน  
แอมโมเนีย  และแอลกอฮอล์  โดยสิ่งของที่มีโอกำสปนเปื้อนสำรเคมีเหล่ำนี้  ได้แก่  วอลล์เปเปอร์  ผ้ำม่ำน  
หน้ำจอคอมพิวเตอร์  หมอนใยสังเครำะห์  สีทำบ้ำน  น้ ำยำท ำควำมสะอำด  ไม้อัด  และกระดำษทิชชู  กำร
วำงต้นไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยดูดซับสำรพิษเหล่ำนี้  จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยได้แถมยังสร้ำงบรรยำกำศให้สวยงำม  ร่มรื่น   
ดูผ่อนคลำยไปในตัว  แต่หำกยังเลือกไม่ถูกว่ำ  จะวำงต้นไม้ชนิดไหนในห้องอะไรดี  ลองดูตัวอย่ำงต่อไปนี้ที่จะช่วย
ให้คุณวำงต้นไม้  ฟอกอำกำศในห้องต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้น 
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1. ต้นไม้ปลกูในห้องนั่งเลน่ 
 ห้องนั่งเล่น  เป็นทั้งพ้ืนที่พักผ่อนและต้อนรับแขก  กำรตกแต่งจึงต้องเป็นห้องที่มีอำกำศถ่ำยเท  
ปลอดโปร่ง  มีแสงส่องถึง  ควรตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือรับแสงแดดในช่วงเช้ำที่ยังไม่ร้อน
จนเกินไป  ตกบ่ำยแสงแดดก็ไม่สำดเข้ำมำ  ปลูกต้นไม้ฟอกอำกำศ  ดูดสำรพิษ  
 
ฟิโลเดนดรอน  ซำนำดู 
ชื่อวิทยำศำสตร์: P.xanadu  Croat,Mayo & J.Boos ดิน : ร่วนระบำยน้ ำดี  แสงแดด: ร ำไร น้ ำ : ปำนกลำง 
กำรฟอกอำกำศ : ปกติ 
มอนสเตอร่ำ 
ชื่อวิทยำศำสตร์: Monstera deliciosa Liebm. ดิน : ดินร่วนระบำยน้ ำ แสงแดด: ร ำไร น้ ำ: ปำนกลำง-มำก 
กำรฟอกอำกำศ: ปกติ 
ไทรใบสัก 
ชื่อวิทยำศำสตร์: Ficus lyrate Warb ดิน: ชอบดินร่วนระบำยน้ ำดี แสงแดด: แสงแดดปำนกลำงถึง ร ำไร 
ไม่ชอบแสงแดดจัด น้ ำ: น้อยถึงปำนกลำง กำรฟอกอำกำศ: ปกต ิ
ยำงอินเดีย 
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus elastica Roxb.ex Hormem. ดิน: ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม แสงแดด: ตลอดวัน 
น้ ำ: ปำนกลำง ทนแล้ง กำรฟอกอำกำศ: ปกติ 
เฟินบอสตัน 
ชื่อวิทศำสตร์ :  Nephrolepis exaltata (L.) Schott ‘Bostoniensis’ ดิน: โปร่งระบำยน้ ำดี น้ ำ: ปำนกลำง 
ชอบควำมชื้นสูง  แสงแดด: ร ำไรถึงค่อนข้ำงมำก กำรฟอกอำกำศ: ดี 
หมำกเหลือง 
ชื่อวิทยำศำสตร์: Dypsis tutescens (H.Wendl.) H.Beentje & j.Dransf. ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ 
แสงแดด: ร ำไรและกลำงแจ้ง  น้ ำ: ปำนกลำง กำรฟอกอำกำศ: ดี 
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2. ต้นไม้ปลกูในห้องนอน  

 

 ในช่วงเวลำ 8 ชั่วโมงของกำรพักผ่อนนอนหลับ  ห้องนอนจึงเป็นพ้ืนที่ที่เรำใช้เวลำนำนที่สุดในบ้ำน 
ควรตั้งอยู่ทำงทิศเหนือ  เพ่ือรับแสงแดดอ่อนๆ ที่แสนสดใสในยำมเช้ำ  ช่วงเวลำ  6.30-9.00 น.  อีกทั้งเมื่อ
ถึงช่วงที่ดวงอำทิตย์โคจรอ้อมทิศใต้  ห้องนอนควรมีอำกำศปลอดโปร่ง  มีแสงส่องถึง  ซึ่งต้นไม้ที่เหมำะจะ
ปลูกในห้องนอนควรเป็นพืช CAM ซึ่งจะคำยออกซิเจนตอนกลำงคืน  CAM Plant (Crassulacean 
Acid Metabolism Plant) พืชแคม  หรือพืชกลำงคืน  เป็นกลุ่มของพืชทนแล้ง  มักขึ้นตำมที่แห้งแล้ง   
มีกำรปรับตัวเพ่ือลดกำรคำยน้ ำ  หรือกำรสูญเสียน้ ำออกจำกต้น  โดยจะปิดปำกใบเวลำกลำงวัน  และเปิดปำกใบ
เวลำกลำงคืนเพ่ือดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์พร้อมทั้งคำยควำมชื้นและปล่อยก๊ำซออกซิเจนออกมำ  พืชจะ
น ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่เก็บไว้ในตอนกลำงคืนมำใช้ในกระบวนกำรสังเครำะห์แสงในตอนเช้ำ  ลักษณะ
กำรท ำงำนของพืชกลุ่มนี้จะสลับกับพืชทั่วไป  ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในเวลำ
กลำงคืนได้ดี จึงท ำให้หลำยคนนิยมน ำเอำพืชกลุ่มนี้มำตกแต่งในอำคำร  บ้ำนเรือนและห้องนอน  เพรำะ
นอกจำกจะช่วยพ่อกำศให้ดีแล้วยัง  ช่วยลดควำมร้อน  ท ำให้บรรยำกำศในบ้ำนดีขึ้นเพ่ิมควำมผ่อนคลำย  
และใกล้ชิดกับธรรมชำติมำกข้ึนอีกด้วย 
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ห้องนอน  อำกำศปลอดโปร่ง  มีแสงส่องถึงปลูกพืช CAM คำยออกชิเจนตอนกลำงคืน 

แคคตัส/กระบองเพชร (cactus) 
วงศ:์ Cactaceae ดิน: ระบำยน้ ำดี แสงแดด: ร ำไร-แดดจัด น้ ำ: น้อย กำรฟอกอำกำศ: ปกติ (พืช CAM) 
ทิลแอนด์เซีย 
ชื่อวิทยำศำสตร์: Tillandsia spp. วัสดุปลูก: ขอนไม้ (ส ำหรับยึดเกำะ) แสงแดด: จัดถึงครึ่งวันเช้ำ ควำมชื้น: สูง 
อำกำศถ่ำยเทดี  น้ ำ: ปำนกลำง  ฟอกอำกำศ: ปกติ (พืช CAM) 
กล้วยไม้สกุลหวำย Dendrobium 
วัสดุปลูก:  อุ้มนี้และระบำยน้ ำดี  แสงแดด: ครึ่งวันเช้ำ ควำมชื้น: สูง อำกำศถ่ำยเทดี น้ ำ: ปำนกลำง  
กำรฟอกอำกำศ: ปกติ (พืช CAM) 
อำกำเว ่Agave 
ดิน: ระบำยน้ ำดี แสงแดด : แดดจัด  น้ ำ: น้อย กำรฟอกกำอำศ: ปกติ (พืช CAM) 
ว่ำนหำงจระเข้ 
ชื่อวิทยำศำสตร์: Aloe vera (L.) Burm.f ดิน: ดินร่วน ระบำยน้ ำดี แสงแดด: เต็มวัน น้ ำ: ปำนกลำง  
กำรฟอกอำกำศ: ปกติ (พืช CAM) 
ไอว่ี 
ชื่อวิทยำศำสตร์: Hedera heiix L.ดิน: ดินร่วน ระบำยน้ ำดี มีอินทรียวัตถุสูง แสงแดด: เต็มวันและครึ่งวัน 
น้ ำ : ปำนกลำง  กำรฟอกอำกำศ : ดีมำก 
ลิ้นมังกร 
ดิน : ดินร่วน ระบำยน้ ำดี แสงแดด : ร ำไร ทนแสงน้อยได้ดี  น้ ำ: ปำนกลำง กำรฟอกอำกำศ: ดีมำก 
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3. ต้นไม้ปลกูในห้องน้ ำ 
 ห้องน้ ำควรตั้งไว้ทำงทิศตะวันตก  เพ่ือให้แสงแดดช่วยฆ่ำเชื้อโรคและลดกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ 
ทั้งยังช่วยป้องกันควำมร้อนและควำมชื้นเข้ำไปยังพ้ืนที่ใช้งำนในบ้ำน  ภำยในห้องน้ ำจึงมีแสงน้อย  ควำมชื้นสูง 
หำกจะปลูกต้นไม้ควรเลือกต ำแหน่งวำงที่มีแสงส่องถึง  เป็นต้นไม้ท่ีทนร่วมได้ดี  ปลูกเลี้ยงง่ำย 
 

 

ห้องน้ ำ  แสงน้อย  ควำมชื้นสูง  ปลูกไม้ใบที่ทนร่มได้ดี  ปลูกเลี้ยงง่ำย 

พลูด่ำง Devit’lvy   
ดิน : ดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุสมบูรณ์  แสงแดด : แสงแดดครึ่งวันเข้ำถึงร ำไร  
น้ ำ : ปำนกลำงถึงมำก  กำรฟอกอำกำศ : ดี 
เดหลีใบมัน   
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Spathiphyllum spp. ดิน:  ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์   
แสงแดด: ครึ่งวันเช้ำถึงร ำไร  น้ ำ : ปำนกลำง  ชอบควำมชื้นในอำกำศสูง  กำรฟอกอำกำศ : ดีมำกๆ 
กวนอิม   
ชื่อวิทยำศำสตร์:  Dracaena braunil Engl.  ดิน:  ดินร่วน สำมำรถปลูกในน้ ำได้  แสง: ร ำไร น้ ำ: ปำนกลำง
มำก  กำรฟอกอำกำศ : ปกติ 
เสน่หจ์ันทร์แดง 
ชื่อวิทยำศำสตร์: Homalomena rubescens (Roxb) Kunth ดิน: ดินร่วน น้ ำ: ปำนกลำง แสงแดด: ร ำไร  
กำรฟอกอำกำศ: ปกติ 
ลิ้นมังกร Sansevieria 
ดิน: ดินร่วน ระบำยน้ ำดี แสงแดด: ร ำไร ทนแสงน้อยได้ดี  น้ ำ : ปำนกลำง กำรฟอกอำกำศ: ดีมำก 
กวักมรกต     
ดิน : ดินร่วนระบำยน้ ำดี น้ ำ: ปำนกลำง แสงแดด: ร ำไร-ปำนกลำง กำรฟอกอำกำศ : ปกต ิ
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4. ต้นไม้ปลกูในห้องท ำงำน 

 ห้องท ำงำนหรือมุมท ำงำน  ควรอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่นเดียวกับห้องนั่งเล่น  เพ่ือรับ
แสงแดด 
ในช่วงเช้ำที่ยังไม่ร้อนจนเกินไป สำมำรถนั่งท ำงำนได้ทั้งวัน  ภำยในควรมีอำกำศปลอดโปร่ง มีแสงส่องถึง 
ปลูกต้นไม้ฟอกอำกำศ  ดูดสำรพิษ  ดูดซับรังสีหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 
 

 

ห้องท ำงำน อำกำศปลอดโปร่ง มีแสงส่องถึงปลูกต้นไม้ฟอกอำกำศ ดูดสำรพิษ ดูดซับรังสีหน้ำจอคอม 
 

เศรษฐีเรือนใน Spider Plant 
ดิน : ดินร่วนปนทรำย แสงแดด : ครึ่งวันเช้ำถึงร ำไร น้ ำ: ปำนกลำง กำรฟอกอำกำศ: ปกต ิ
เขียวหม่ืนปี The Chinese Evergreen 
ดิน : ดินร่วนระบำยน้ ำดี  แสงแดด: ร ำไร ชอบควำมชื้นสูง น้ ำ : ปำนกลำง กำรฟอกอำกำศ : ปกต ิ
หมำกเหลือง 
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf. ดิน : ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ 
แสงแดด: ร ำไรและกลำงแจ้ง น้ ำ: ปำนกลำง กำรฟอกอำกำศ : ดี 
ยำงอินเดีย 
ชื่อวิทยำศำสตร์: Ficus elastica Roxb. Ex Hormem. ดิน : ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม แสงแดด :  
ตลอดวัน น้ ำ : ปำนกลำง ทนแล้ง กำรฟอกอำกำศ : ปกติ 
วำสนำ 
ชื่อวิทยำศำสตร์: Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. ดิน : ดินทุกประเภท น้ ำ : ปำนกลำง แสงแดด: เต็ม 
วันหรือครึ่งวัน ฟอกอำกำศ : ดี 
แคคตัส/กระบองเพชร (cactus) 
วงศ:์ Cactaceae ดิน : ระบำยน้ ำดี แสงแดด : ร ำไร-แดดจัด น้ ำ : น้อย กำรฟอกอำกำศ: ปกต ิ
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“แหล่งซื้อต้นไม้ในกรุงเทพฯ สวรรค์ของคนรักต้นไม้”  

เรียบเรียงโดย นำงสำวรุ่งนภำ  ตรีแก้ว                                                                                 
นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ                                                                                                              

กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ                                                                          
ส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร 

 
ตลำดต้นไม้แหล่งใหญ่ใน กทม.อยู่ตรงไหนบ้ำงนะ? 
และท ำยังไงให้ต้นไม้ที่เรำซื้อมำ  สวยงำมอยู่กับเรำไปนำนๆ ไปหำค ำตอบกันค่ะ... 
 
1. ตลำดต้นไมจ้ตุจกัร  
 ถ้ำถำมใครว่ำจะซื้อต้นไม้ได้ที่ไหนดี ใครหลำยคนต้องตอบที่ตลำดนัดจตุจักรแน่นอน มีทุกอย่ำงครบ
ครัน ตั้งแต่ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้หำยำก รวมไปถึงไม้ขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ยังมีของแต่งสวน กระถำง
ต้นไม้ดีไซน์สวยๆ มำออกร้ำนกันมำกมำย ตลำดนี้เปิดบริกำรทุกวันอังคำรตั้งแต่เวลำ 15.00 – 23.00 น. 
และวันพุธ – วันพฤหัสบดี  เวลำ 08.00 – 17.00 น. ใครที่รักในต้นไม้อำจจะได้เพลิดเพลินกับกำรเดินช็อปกัน
เป็นวันๆ เวลำเปิด-ปิด : เปิดวันอังคำร 16.00 - 23.00 น. / วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลำ 10.00 - 17.00 น.                           
กำรเดินทำงรถไฟฟ้ำ BTS สถำนี หมอชิต ประตู 1  รถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT สถำนี ก ำแพงเพชร ประตู 2 พิกัด : 
https://goo.gl/maps/aNhVyqQTpzKANChp9 
 

    
ขอบคุณภำพจำก readthecloud.co 

    

 
 
 
 

http://www.baanlaesuan.com/89006/ideas/garden-ideas-1/leaf/
http://www.baanlaesuan.com/43879/ideas/garden-ideas-1/10good_plants/
http://www.baanlaesuan.com/73791/ideas/garden-ideas-1/houseplants/
http://www.baanlaesuan.com/73791/ideas/garden-ideas-1/houseplants/
https://goo.gl/maps/aNhVyqQTpzKANChp9
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2. ตลำดต้นไม้กรมทหำรรำบท่ี 11 รักษำพระองค์ 
        ตลำดต้นไม้แห่งนี้ตั้งอยู่ในกองพันทหำรรำบที่ 2 ซึ่งภำยในจะมีรำบ 11 อีกทีหนึ่ง  พิกัดอยู่ใกล้กับ
ส ำนักงำนเขตบำงเขน  ซึ่งตลำดแห่งนี้ถือว่ำมีพ้ืนที่กว้ำงขวำงมำกเพรำะอยู่ในเขตทหำร ในเม่ือพื้นที่ตลำดมัน
กว้ำง ก็ท ำให้ตลำดรำบ 11 นี้มีไม้ยืนต้นขนำดใหญ่ให้เลือกอีกด้วย เท่ำนั้นยังไม่พอ ทั้งกระถำง ปุ๋ย ดิน 
ตัวหนอน ฯลฯ อุปกรณ์แต่งสวนทุกอย่ำงมีให้ครบหมด  
 
เวลำเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 - 17:00 น. กำรเดินทำงรถทำงประจ ำทำง : 26, 34, 59, 107 
รถไฟฟ้ำ BTS สถำนี กรมทหำรรำบ 11 
หมำยเหตุ : แต่เนื่องจำกอยู่ในเขตทหำรก่อนเข้ำจะต้องแลกบัตรด้วยนะคะ 
พิกัด : https://goo.gl/maps/oXsYPHeKsA6AKFjD6 

 
  

   
 

     
ขอบคุณภำพจำก baanlaesuan.com 
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3. ตลำดต้นไม้เลียบด่วนรำมอินทรำ 
        เป็นตลำดต้นไม้ที่ติดอับดับ 1 ใน 5 ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เมื่อเดินเข้ำมำพ้ืนที่ด้ำนหน้ำโครงกำร
ส่วนมำกจะเป็นร้ำนจ ำหน่ำยไม้ประดับขนำดเล็กทั่วไป  ด้ำนในมีจ ำหน่ำยไม้ดอกหลำกสีนำนำพันธุ์ และต้นไม้
หลำกหลำยชนิดตั้งแต่ไม้ขนำดเล็กไปจนถึงไม้ใหญ่ รวมถึงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปลูก  กำรจัดสวนด้วย ซึ่ง
จ ำหน่ำยในรำคำถูกกว่ำท้องตลำดถึง 30 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ที่นี่เปิดให้บริกำรทุกวัน ถ้ำมำวันหยุดคนจะ
เยอะหน่อย แต่รับรองว่ำได้ต้นไม้ถูกใจ และคุ้มค่ำ คุ้มรำคำแน่นอนจ้ำ  ถ้ำใครใช้ถนนเส้นเลียบด่วนรำม
อินทรำช่วงตรงข้ำมซอยนวลจันทร์จะทรำบดีว่ำ บริเวณนั้นจะมีร้ำนขำยต้นไม้อยู่หย่อมนึงที่จะมีรถจอดซื้อ
เยอะมำกจนเสียไปเลย 1 เลนส์ (ลงสะพำนข้ำมแยกเกษตร-นวมินทร์) ส่วนใหญ่ท่ีขำยตรงนี้จะเป็นต้นไม้
ขนำดเล็กถึงกลำง ใครอยำกหำต้นไม้ไปปลูกริมระเบียงหรือริมรั้วก็สำมำรถมำดูได้ค่ะ 
 
เวลำเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 - 17:00 น.                                                                                              
กำรเดินทำง : รถทำงประจ ำทำง : 156, 178 ลงป้ำยตรงข้ำมหมู่บ้ำนลัดดำรมย์ 
ขับรถส่วนตัวหรือนั่งแท็กซ่ีมำทำงเลียบด่วนรำมอินทรำ ฝั่งถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
พิกัด : https://goo.gl/maps/T9aj3x75BzmDJqep8 
 
 

  
ขอบคุณภำพจำก worldtec.co.th 

  
ขอบคุณภำพจำก facebook.com/boonyonggarden 
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4. ตลำดต้นไม้สนำมหลวง 2  
 ตลำดต้นไม้ที่ข้ึนชื่อของฝั่งธนยังมีอีกหลำยแห่ง หนึ่งในนั้นก็คือตลำดนัดธนบุรี หรือสนำมหลวง 2 
นั่นเอง ตั้งอยู่แถวพุทธมนฑล เลียบคลองทวีวัฒนำ โดยตลำดต้นไม้ที่สนำมหลวง 2 นี้ถือว่ำขึ้นชื่อพอตัวเลยล่ะ 
ด้วยเพรำะมีพันธุ์ไม้ทุกประเภทไม่ว่ำจะเป็นไม้ดอก ไม้ยืนต้นขนำดกลำง หรือต้นไม้ขนำดใหญ่ก็มีให้เลือกที่นี่ 
แถมยังมีพ้ืนที่กว้ำงขวำง ที่จอดรถมำกมำย เปิดทุกวันอีกต่ำงหำก บอกเลยว่ำเดินกันเมื่อยขำแน่นอน  
 
เวลำเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 - 18:00 น.                                                                                                
กำรเดินทำง : รถยนต์ส่วนตวัจำกถนนเพชรเกษม แล้วกลับรถเลีย้งเข้ำถนนคลองทวีวัฒนำ แล้วเลี้ยวเข้ำซอยทวีวัฒนำ 
9รถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT สถำนี หลักสอง แล้วต่อรถเมล์สำย 91ก                                                                     
พิกัด https://goo.gl/maps/D7bDuadubFwG7WHX7 
 

       
ขอบคุณภำพจำก ท ำเลขำยของ.com 
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5. ตลำดต้นไม้มีนบุรี (จตุจักร 2) 
          เรียกตลำดต้นไม้มีนบุรีบำงคนอำจนึกไม่ออก แต่ถ้ำบอกว่ำจตุจักร 2 ล่ะก็อ๋อแน่นอน ตลำดมีนบุรีจะ
เป็นตลำดที่มีของหลำยชนิดขำยด้วยกันค่ะ (เหมือนจตุจักร) ซึ่งแน่นอนว่ำต้นไม้ก็มำด้วยเหมือนกัน มีให้เลือก
มำกมำยหลำกสีสรร หำกใครไปเดินในตลำดจตุจักร 2 แล้วยังไม่หน ำใจ ลองเดินไปผ่ำนศูนย์ฝึกอำชีพไป
ทำงตลำดจตุจักรเก่ำดูค่ะ แล้วคุณจะเจอสวรรค์ของเหล่ำนักปลูกท่ีแท้จริง 
 

             
ขอบคุณภำพจำก painaidii.com 
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6. ตลำดต้นไม้ถนนร่มเกล้ำ 
 ถัดมำจำกตลำดมีนบุรี(จตุจักร 2) ไม่ไกล แล้วเลี้ยวขวำเข้ำถนนร่มเกล้ำเท่ำนั้นแหละ คุณจะเจอ
ตลำดต้นไม้ตลอดทั้งเส้นเลยค่ะ ช้อปต่อไม่รอแล้วนะแบบไม่ต้องพักหำยใจกันเลย ตลำดต้นไม้ที่ข้ึนชื่อบนเส้น
นี้ก็อย่ำงเช่น ตลำดต้นไม้เลิศนิมิตร ตลำดต้นไม้เจ้ำจอม เป็นต้น  
 

    
ขอบคุณภำพจำก wongnai.com 
  

     
ขอบคุณภำพจำก sootinclaimon.wordpress.com 
 
เวลำเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09:00 - 18:00 น.                                                                                       
กำรเดินทำง  รถทำงประจ ำทำง : 143, 151ร ลงป้ำยหน้ำตลำด 
รถไฟฟ้ำ Airport Rail Link สถำนี ลำดกระบัง ต่อแท็กซี่หรือรถเมล์ 
พิกัด https://goo.gl/maps/pkdM5pqp6zTjh1cp7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/pkdM5pqp6zTjh1cp7
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7. ตลำดต้นไม้ทอ. ทุ่งสีกัน 
 
 เป็นตลำดต้นไม้ในส่วนของกองทัพอำกำศย่ำนดอนเมือง ตลำดต้นไม้ในส่วนของกองทัพอำกำศ ตั้งอยู่
ถนนเตชะตุงคะ ตรงข้ำมสนำมบินเล็กทุ่งสีกัน  ถึงที่นี่จะเป็นตลำดต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มำกนัก แต่ก็มีพันธุ์ไม้ให้
เลือกเยอะที่ฮิตๆ อย่ำงยำงอินเดีย ไทรใบสัก แล้วก็พวกกระบองเพชรน่ำรักๆ ก็มีให้เลือกเต็มไปหมด  รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดสวนก็มี เช่น กระถำงต้นไม้สวยๆ อ่ำงบัว หินจัดสวน อิฐจัดสวน ดิน ปุ๋ย รำคำย่อมเยำ
ไม่แพง แถมที่นี่ยังมีที่จอดรถให้ด้วยสะดวกสุดๆ ใครที่อยู่ย่ำนดอนเมืองแล้วก ำลังมองหำต้นไม้ไปปลูกสักต้น 
พร้อมอุปกรณ์ในกำรจัดสวนแวะมำท่ีนี่ได้เลย 

เวลำเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 10:00 - 20:00 น.                                                                                             
กำรเดินทำง รถทำงประจ ำทำง : 29, 59, 510 ลงป้ำยสน.ดอนเมือง ต่อรถเข้ำไปถนนเดชะตุงคะ ขับรถ
ส่วนตัวหรือนั่งแท็กซี่มำทำงถนนวิภำวดีรังสิต แล้วเลี้ยงเข้ำถนนเดชะตุงคะ  ประมำณ 5 กิโลเมตร                                         
พิกัด : https://goo.gl/maps/wq832UMhYiTPZS818 
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เป็นอย่ำงไรกันบ้ำงคะ รู้สึกอยำกจะเป็นเจ้ำของต้นไม้สวยๆกันแล้วใช่ม้ัยคะ วันหยุดนี้ไปช็อปกันเลยค่ะ 
ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น แล้วอย่ำลืมว่ำ เม่ือได้ต้นไม้มำแล้ว จะต้องดูแลรักษำยังไง ให้สวยงำมคงทนอยู่กับเรำ
ไปนำนๆ  มำทบทวนควำมจ ำกันนิดนึงนะคะ 
 

    
 

 
 

 
 

ท ำยังไงให้ต้นไม้ที่เรำซื้อมำ  สวยงำมอยู่กับเรำไปนำนๆ ? 
 
1. ต้นไม้ที่ท่ำนได้มำ ชอบแดดหรือชอบร่มคะ? หรือได้ทั้งแดดทั้งร่มเอ่ย ตรงนี้ส ำคัญมำกๆ ค่ะ ต้อง

หำที่จัดวำง ให้ตรงกับนิสัยควำมชอบแสงของต้นไม้ค่ะ  ถ้ำท่ำนน ำต้นไม้ที่ชอบแดด เช่น ว่ำนหำงจระเข้ด่ำง 
ชวนชม  โกสนแดง ต้นเข็ม เทียนทอง ชำฮกเกี้ยนดัด ไปไว้ในห้อง ในอำคำร ที่ไม่มีแดดเลย (มีแต่แสงไฟ มัน
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เพียงพอซะที่ไหนล่ะ)  แรกๆ ก็สวยอยู่หรอกค่ะ นำนๆไป ตำยแน่ๆค่ะ ต้นมันจะฟ้องเรำทันที ไม่สดใส ไม่สด
ชื่น ใบร่วง ต้นลีบผอม ยืดหำแสง ซบเซำ และอำจตำยในที่สุด ค่ะ  ส่วนต้นไม้ที่ชอบร่ม เช่น เฟินข้ำหลวง 
เฟินบอสตัน สำวน้อยประแป้ง เศรษฐีเรือนใน แล้วท่ำนน ำมันไปวำงหน้ำบ้ำน ที่ได้รับแดดแจ๋ทั้งวันเลย ตำย
แน่ๆค่ะ ใบจะเริ่มเหลืองเหมือนขำดสำรอำหำร ใบไหม้  ต้นแกร็น ไม่ฟูงำม และตำยในที่สุด เป็นต้น  และต้อง
ไม่ลืมว่ำ ต้นไม้ชอบร่ม วำงในห้องในบ้ำนได้ก็จริง แต่ต้องน ำออกมำสลับผึ่งหำแสงด้ำนนอกบ้ำงนะคะ   

2. วัสดุปลูก หรือท่ีเข้ำใจกันทั่วไปว่ำ ดินปลูก ดินปลูกต้องมีลักษณะที่ตรงกับชนิดของต้นไม้นะคะ  
เมื่อเรำได้ต้นไม้มำจำกแม่ค้ำ เรำต้องเอำเขำมำเปลี่ยนดินปลูกก่อน (ต้นไม้ที่อยู่กับแม่ค้ำส่วนใหญ่ 

เป็นวัสดุส ำหรับปักช ำ เช่น ขุยมะพร้ำว ขี้เถ้ำแกลบ แกลบดิบ หรือกำบมะพร้ำว ซึ่งมีน้ ำหนักเบำ ง่ำยต่อกำร
ขนส่งหรือบรรทุกมำขำย  เป็นวัสดุที่กระตุ้นให้ต้นไม้ออกรำกได้ง่ำยเท่ำนั้น แต่ไม่มีสำรอำหำรส ำคัญอะไรเลย 
ที่เห็นต้นไม้งำมๆเพรำะเกษตรกรหรือแม่ค้ำ โด๊ปปุ๋ย ยำ ฮอร์โมน วิตำมิน แบบสุดๆ เพื่อให้เกิดทรงพุ่ม สีดอก 
สีใบ ดอกดก ฯลฯ  เป็นที่จูงใจให้คนซื้อ ดินปลูกท่ีตรงกับนิสัยพืช เช่น ถ้ำต้นไม้ชอบแดดทั่วไป เช่นโกสน ต้น
เข็ม เทียนทอง ชำฮกเก้ียนดัด อยู่แดด จะชอบดินที่อุ้มน้ ำได้ดี (มีส่วนผสมของดินมำกกว่ำแกลบ) เพรำะโดน
แดดลมโกรกสูญเสียควำมชื้นได้ง่ำย ถ้ำดินไม่อุ้มน้ ำเลย ต้นไม้จะเหี่ยวง่ำยมำก  ถ้ำต้นไม้ชอบร่ม วำงในห้องใน
บ้ำน จะชอบดินปลูกที่ไม่อุ้มน้ ำมำก (มีส่วนผสมของแกลบมำกกว่ำดิน) ระบำยควำมชื้นได้ดีพอควร มิเช่นนั้น
ต้นไม้อำจเน่ำได้  ส่วน ไม้อวบน้ ำแคคตัส ตะบองเพชร จะชอบดินที่ระบำยน้ ำดีสุดๆไม่อุ้มน้ ำเลย (ทรำย เพอไล้  
หินภูเขำไฟ มำกกว่ำดิน) เป็นต้น  ซึ่งดินแต่ละสูตรเป็นเพียงกำรยกตัวอย่ำงเท่ำนั้นนะคะ สูตรใครก็สูตรมัน 
เป็นกำรบอกแนวคิดเบื้องต้นเท่ำนั้น ถ้ำบ้ำนใคร มีวัสดุใดทดแทนส่วนผสมต่ำงๆ ได้ ก็ตำมสะดวก 
แต่ละท่ำนเลยค่ะ เช่นใบก้ำมปู มูลค้ำงคำว มูลใส้เดือน แต่อย่ำลืมหลักกำรว่ำดินหรือวัสดุปลูกที่ดี ต้องมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ มีคุณภำพดี ดินร่วนโปร่ง น้ ำหนักเบำ ระบำยน้ ำได้ดี ถ่ำยเทอำกำศได้ทั่วถึง ดูดซับน้ ำ
ได้ดี  มีธำตุอำหำร หรือปุ๋ยที่พืชต้องกำรอย่ำงสมบูรณ์ไม่มีควำมเป็นกรด เป็นด่ำงมำกเกินไป มีควำมแน่น
พอที่จะยึดให้ล ำต้นทรงตัวอยู่ได้ไม่มีสำรเคมีที่เป็นพิษต่อรำกพืช  ตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้วค่ะ 

3. กำรให้น้ ำ หลักๆคือ ให้รู้นิสัยของต้นไม้ว่ำชอบน้ ำหรือไม่?? และ  ต้นที่วำงอยู่ด้ำนนอก หรือตำก
แดด ย่อมต้องกำรน้ ำ มำกกว่ำ ต้นไม้ที่อยู่ในร่ม ในบ้ำน ในห้อง ใช่หรือไม่  (ไม่โดนลมโกรก ไม่สูญเสีย
ควำมชื้น) ทุกครั้งที่ให้น้ ำ ต้องหมั่นสังเกตดินปลูก ถ้ำไม่แน่ใจ ให้เอำนิ้วคุ้ยดู ว่ำชื้นแฉะหรือแห้งแกร๋ง  แต่ถ้ำ
เป็นต้นไม้กลุ่ม ไม้อวบน้ ำแคคตัส ตะบองเพชร พวกนี้ มีน้ ำสะสมในตัว ไม่มีใบคอยคำยน้ ำ (เปลี่ยนรูปจำกใบ
กลำยเป็นหนำม) ควำมต้องกำรน้ ำจึงน้อย  ไม่รดน้ ำเป็นสัปดำห์ ก็อำจสำมำรถทนอยู่ได้  ซึ่งตรงนี้ ไม่มีสูตร
ตำยตัวเช่นกันค่ะ ท่ำนต้องหมั่นสังเกต ใส่ใจ ดูแล เพรำะสภำพแวดล้อมที่วำงต้นไม้แต่ละที่ มันต่ำงกัน จริงมั้ยคะ?  
ควำมเข้มแสงมำกน้อยต่ำงกัน กำรถ่ำยเทอำกำศของแต่ละที่ แต่ละมุมต่ำงกัน ควำมสำมำรถของดินปลูกใน
กำรอุ้มน้ ำ ระบำยน้ ำต่ำงกัน  เป็นต้น  

4. กำรให้ปุ๋ย มีทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ถ้ำคิดอะไรไม่ออก ให้จ ำง่ำยๆว่ำ ให้แต่น้อย(ปริมำณน้อยๆ หรือ 
เจือจำงกรณีท่ีเป็นปุ๋ยใบ) แต่บ่อยๆ ได้ ไม่ว่ำจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยเม็ด(เคม)ี ปุ๋ยเกล็ดละลำยน้ ำ ฯลฯ 
ปุ๋ยเคมีใช้สูตรเสมอ (เช่น  16 -16 -16, 21- 21 -21)  บ ำรุงทั้งต้น ใบ ดอก ผล ไปพร้อมกัน  อำจให้ทุกๆ 
เดือน หลังให้ปุ๋ย ให้พรวนดิน รดน้ ำ ให้ปุ๋ยละลำยลงสู่รำกเพ่ือจะได้ดูดเอำสำรอำหำรไปเลี้ยงล ำต้นต่อไป 

5. กำรดูแลรักษำโรคแมลงศัตรูพืช เช่นเดียวกันเลยค่ะ ให้คุณเจ้ำของต้นไม้หรือผู้ที่มีหน้ำที่ดูแล   
ต้องหมั่นสังเกต ใส่ใจ (ไม่มียำวิเศษใดที่ดีไปกว่ำนี้ค่ะ) ดูควำมผิดปกติต่ำงๆ เช่น ใบหงิก ผิดรูป (พลิกดูหลังใบ 
ท่ำนอำจจะเจอเพลี้ยอ่อนตัวเล็กๆเคลื่อนไหวไปมำ มันดูดกินน้ ำเลี้ยงค่ะ ใบจึงผิดรูป)  หรืออำจเห็นเพลี้ยแป้ง
เป็นกระจุก ให้รีบก ำจัดตัดทิ้ง  หรือถ้ำเจอ ใบแหว่ง ใบม้วน (มีหนอนมำกัดกินแล้วจ้ำ)  กลำงวันมันจะซ่อนตัว
เก่งมำกค่ะ ให้มำแอบดูตอนกลำงคืน  ท่ำนจะเจอตัวมันเป็นๆ แน่ๆ ค่ะ   นอกจำกนี้ยังมี หอย มด  เพลี้ยไฟ  
ไรแดง  หรือควำมผิดปกติของต้นไม้ท่ำนอำจเกิดจำกเชื้อโรครุมท ำร้ำยเช่น โรคเน่ำ โรคใบจุด ใบแห้ง ยอดกุด 
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เหล่ำนี้เป็นต้น ถ้ำท่ำนเจอ ให้รีบตัด แยก ต้นเน่ำ เสีย น ำไปทิ้ง  อำจน ำกระถำงต้นไม้ออกไปวำงผึ่งแดดฆ่ำเชื้อ
โรค(ดีกว่ำปล่อยให้เน่ำสะสมโรค)  เปลี่ยนดินปลูก ที่ปรุงสดใหม่สะอำด เป็นต้น ถ้ำมีอำกำรเป็นเยอะ อำจ
จ ำเป็นต้องใช้ยำป้องกันก ำจัดโรค แมลง ซึ่งสำมำรถหำซื้อได้ทั่วไปค่ะ (แยกกันนะคะ  ระหว่ำง ยำก ำจัดโรค 
กับ แมลงเช่น ถ้ำท่ำนเจอรังมด เจอเพลี้ย เจอหนอน ต้องใช้ยำก ำจัดแมลง  แต่ถ้ำต้นไม้เป็นโรค เช่นโรคที่เกิด
จำกรำและแบคทีเรีย ได้แก่ โรครำแป้ง โรคเน่ำด ำ โรคเน่ำคอดิน โรคเน่ำเละ โรครำสนิมขำว หรือโรคเกิด
จำกเชื้อไวรัส เช่น โรคใบด่ำง โรคใบหงิก โรคเหี่ยวเขียว) ต้องใช้ยำป้องกันก ำจัดเชื้อโรคค่ะ)  

 

     

ข้อ “เกษตรท ำเงิน เกษตรเพ่ิมมูลค่ำ ท ำได้เองง่ำยๆ” 
เทคนิคกำรปักช ำยอดพิทูเนียแบบชิลชิล 

 
   เขียนโดย นำงสำวรุ่งนภำ  ตรีแก้ว                                                                                 

นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ                                                                                                              
กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ ส ำนักพัฒนำสังคม                                                             

                            

                             

 หลำย  ๆท่ำนคงจะชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับ  เพรำะให้ควำมรู้สึกที่สดชื่นมีสีสันสดใส  เห็นแล้วสบำยตำให้
ควำมรู้สึกผ่อนคลำย ไม่ว่ำจะเป็นกุหลำบ  แพงพวย  บำนชื่น บำนไม่รู้โรย แอฟริกันไวโอเลท บิโกเนีย และหนึ่งนั้นที่
หลำยๆคนชื่นชอบไม่น่ำจะพลำดไปได้ที่จะซื้อมำชื่นชม คือพิทูเนีย อย่ำงแน่นอน เพรำะควำมที่ดอกมีสีที่สดใส  หลำกสี  
มีคนปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมำใหม่  ๆให้ดูสวยงำมแปลกตำ และเสน่ห์ที่ส ำคัญ  คือ พิทูเนียมีดอกที่ดกมำก  ๆบำงครั้งแทบมอง
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ไม่เห็นใบเลยทีเดียว  สำมำรถออกดอกได้ตลอด ทั้งปี (วงเล็บว่ำถ้ำดูแลดี  ๆมีอำยุข้ำมปีแน่นอนค่ะ) มีนิสัยชอบแดด 
ชอบให้รดน้ ำเป็นเวลำ วันละ 2 ครั้ง แต่ไม่ชอบดินที่ชื้นแฉะเกินไปจะเกิดโรคเน่ำได้ค่ะ  
 แล้วพอเรำดูแลพิทูเนียมำถึงระยะเวลำหนึ่ง จะพบว่ำต้นพิทูเนียที่เรำซื้อมำ มันมีควำมทรุดโทรม  
แกร็น ไม่ค่อยมีดอก กิ่งแห้ง ใบเริ่มเหลือง (ส ำหรับคนที่ดูแลไม่เก่งค่ะ ผ่ำนไป 6 เดือนมักโทรม แต่ถ้ำนัก
ปลูกมืออำชีพจะหมั่นตัดแต่งทุกวัน ให้ปุ๋ย  ยำ ตำมรอบ เปลี่ยนดินปลูก รับรองว่ำ พิทูเนีย  จะสวยฟูเด้ง
ข้ำมปีอย่ำงแน่นอนค่ะ) แล้วเรำจะท ำยังไงกับมันดีคะ  รื้อทิ้ง แล้วไปหำซื้อมำปลูกใหม่ หรือเอำต้นเดิมที่
โทรมมำเพ่ิมมูลค่ำต่ออำยุให้มันดีคะ ค ำตอบคือ เพ่ิมมูลค่ำดีกว่ำค่ะ เรำจะได้พิทูเนียต้นใหม่เป็นร้อยๆ ต้น 
ออกดอกไวกว่ำกำรเพำะเมล็ด เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ สำมำรถน ำไปขำย เพิ่มรำยได้ เป็นอำชีพเสริมได้ดีเลย
ทีเดียวล่ะ  
 
    สนใจแล้วใช่มั้ยคะ  มันมีวิธีง่ายๆ  ในการขยายพันธุ์พิทูเนีย  นั่นคือ “กำรปักช ำยอด” ค่ะ  
 
 
 

 
 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ต้นพิทูเนีย + กรรไกรสะอำด (ตัดยอดพิทูเนีย)  
 2. วัสดุปักช ำ (ทรำย ขุยมะพร้ำว ขี้เถ้ำแกลบ อัตรำส่วน 1:1:1) ผสมน้ ำพอหมำดๆ 
 3. น้ ำยำเร่งรำก  และ ชำมหรือภำชนะใดๆ ส ำหรับผสมเจือจำงน้ ำยำเร่งรำก เพ่ือจะแช่ยอดฯ 
 4. ภำชนะปักช ำ เช่น กะบะเพำะ กระถำง        
 5. พลำสติกใส หนังยำงรัด ตัวหนีบ  
ขั้นตอนวิธีกำร 
 1. ตัดยอดพิทูเนียที่ยังเขียวงำม (จำกต้นที่โทรม ) ขนำดยอดยำว 3-5 ซม.  ให้ตัดเล็มมำให้หมด
เลยค่ะ ทุกยอดมีประโยชน์อย่ำงแน่นอน เพรำะ 1 ยอด มันจะเกิดเป็นต้นใหม่ให้เรำ 1 ต้นค่ะ 
 

               
  
            2. น ำยอดพิทูเนีย มำแช่น้ ำยำเร่งรำก  (ใช้ 1 ฝำต่อน้ ำ 1 ลิตร หรืออ่ำนตำมฉลำกข้ำงขวด)   
น ำเฉพำะส่วนโคนจุ่มแช่นะคะ  ให้ยอดโผล่ขึ้นมำค่ะ  ทิ้งไว้ 10 นำที  แล้วน ำมำปักช ำลงวัสดุเพำะช ำ 
 

เทคนิคกำรปักช ำยอดพิทูเนียแบบชิลๆ  
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 3. ปักช ำยอดพิทูเนีย  ลงวัสดุทีเ่ตรียมใส่ภำชนะไว้ (วัสดุปักช ำ ตำมที่แจ้งข้ำงต้น) หรือวัสดุปักช ำอ่ืนๆ 
ที่ท่ำนมีเน้นให้โปร่งให้อุ้มน้ ำได้พอสมควร  โดยให้ลองก ำ บีบวัสดุที่ผสมแล้ว ไม่มีน้ ำไหลออกมำ  วัสดุจับตัว
เป็นก้อนได้  ไม่แบะออก  ภำชนะปักช ำ  เช่น กระบะหลุม ตะกร้ำ กระถำง กดให้แน่นพอสมควรอย่ำให้หลวม
เกินไปหรือแน่นเกินไปโดยปักลึกลงไปประมำณ 1- 2 ซม. ให้มีส่วนยอดโผล่ขึ้นมำครึ่งหนึ่ง ระยะปักช ำแต่ละ
ยอดห่ำงกัน  2-3  ซม. แล้วแต่ควำมเหมำะสมของขนำดภำชนะ 
 

                         
 4. คลุมพลำสติกใสที่ภำชนะปักช ำ  จะคลุมโปงเป็นกระโจมทั้งกระบะ  หรือจะเอำถุงแกงมำคลุมที
ละกระถำงเดี่ยวๆ  ก็ได้  หลักกำรคือ ปิดกั้นไม่ให้น้ ำ อำกำศเข้ำไปได้โดยสะดวก  เพรำะเรำต้องกำรกลั่น
แกล้งให้ยอดพิทูเนียที่อยู่ในกระโจม อบอ้ำว เกิดควำมเครียด  แล้วกระตุ้นตัวเองให้อยู่รอดโดยกำรรีบออกรำก  
เพ่ือจะหำน้ ำ  หำอำหำรมำเลี้ยงต้น : ไม่ต้องกลัวต้นไม้ในนั้นตำยนะคะ  เพรำะในกระโจมมีอำกำศและควำมชื้นที่
เหมำะสม ใบจะคำยน้ ำระเหยขึ้นไปแล้วควบแน่นกลำยเป็นหยดน้ ำลงมำเลี้ยงยอดที่ปักช ำ  เป็นระบบนิเวศน์ภำยใน
กระโจมที่สมดุลมำกเลยทีเดียว  
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 5. วำงกระโจมพลำสติกไว้ที่ร่มร ำไร  เป็นเวลำ 14 วัน  หำ้มโดนแดดโดยตรง  (เพรำะต้นไม้จะตำยนึ่ง 
เหมือนเตำอบควำมร้อน)  ไม่ควรโดนฝนโดยตรง (ถ้ำฝนตกแรงมีลมพำยุพัด  อำจมีน้ ำกระเด็นเข้ำกระโจม
ได้ท ำให้ควำมชื้นในกระโจมสูงเกินไป  ผลที่ได้คือ  พิทูเนีย  จะไม่ออกรำก  แถมยังเน่ำขึ้นรำอีกต่ำงหำกค่ะ)   
ห้ำมเปิดกระโจมแล้วรดน้ ำนะคะ  ไม่ต้องสงสำรค่ะ  เพรำะวัสดุปักช ำที่เรำเตรียม  มีควำมชื้นก ำลังดีค่ะ 

              
  
               6. เมื่อครบ 14 วัน  ยอดพิทูเนียที่ช ำไว้ในกระโจมจะเกิดรำกฟูเต็ม (ตำมเงื่อนไขท่ีปฏิบัติตำม
ข้ำงต้น)ให้เปิดกระโจมออกน ำถำดมำวำงผึ่งที่มีแสง  (แต่อย่ำเพ่ิงเอำออกวำงที่มีแดด)  ถ้ำวัสดุช ำแห้งมำก 
ให้รดน้ ำได้ (ระวังแฉะเกินไป)  ดูแลฉีดพ่นปุ๋ยใบ  เตรียมย้ำยกล้ำลงกระถำงต่อไป    
 

              
  
             7. ยำ้ยกล้ำ ครั้งที่ 1  (เมื่ออำยุ 14 วันนับจำกปักช ำใช้กระถำง  3  นิ้วหรือถุง  4  นิ้ว  ก็พอค่ะ)  ไปสู่
อำหำรใหม ่ ลงวัสดุปลูกที่ผสมใหม่อย่ำลืมว่ำ “ในวัสดุปักช ำไม่มีธำตุอำหำรอะไรเลย  เป็นเพียงวัสดุที่
เหมำะสมกระตุ้นให้เกิดรำกเท่ำนั้น”  และดินที่ผสมใหม่หรือวัสดุปลูกควรมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีคุณภำพดี  
ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปดังนี้ 

  -  ดินร่วนโปร่ง  น้ ำหนักเบำ  ระบำยน้ ำได้ดี  ถ่ำยเทอำกำศได้ทั่วถึง  ดูดซับน้ ำได้ดี 
  - มีธำตุอำหำร  หรือปุ๋ยที่พืชต้องกำรอย่ำงสมบูรณ์ไม่มีควำมเป็นกรด  เป็นด่ำงมำกเกินไป 

- มีควำมแน่นพอที่จะยึดให้ล ำต้นทรงตัวอยู่ได้    - ไม่มีสำรเคมีที่เป็นพิษต่อรำกพืช 
ตัวอย่ำงส่วนผสมดินปลูก ส ำหรับย้ำยกล้ำ (ส่วน)  เช่น 
ดินร่วน (3) : แกลบดิบ (1) : ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก (1) หรือ 
ดินร่วน (3) : กำบมะพร้ำวสับ (1) : ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก (1)  หรือตำมท่ีท่ำนสะดวก  เช่น อำจ
ผสมใบก้ำมปู ใบไม้ผุ มูลค้ำงคำว มูลใส้เดือน แต่อย่ำลิมว่ำ สุดท้ำยแล้ว วัสดุปลูก(ดิน) ต้อง
โปร่ง ระบำยน้ ำอำกำศดี มีธำตุอำหำร ปลอดโรค  (หลังย้ำยกล้ำ  5 วัน เอำออกแดดได้
เต็มที่เลยค่ะ)  
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 8. ย้ำยกล้ำ  ครั้งที่ 2 เมื่อต้นกล้ำมีอำยุ 28 วัน (สังเกตดีๆ บำงยอดเริ่มมีตุ่มตำดอกแล้วนะเออ) 
เรำย้ำย เพรำะต้นใหญ่ขึ้น  จึงต้องเปลี่ยนไปสู่กระถำงที่ใหญ่ขึ้น  มีแหล่งอำหำรใหม ่(กระถำง 8 นิ้ว)  อำจปลูก 3 
ต้น ต่อกระถำง แบบที่แม่ค้ำท ำขำยก็ได้ค่ะ (อย่ำลืมว่ำ ยิ่งย้ำยบ่อย ยิ่งโตเร็วนะคะ ก็เพรำะต้นเขำได้อำหำรสดใหม่อุดม
ไปด้วยธำตุอำหำร ย่อมดีกว่ำปล่อยให้ต้นหำกินกับดินเดิมๆ)  ให้ปุ๋ยตำมรอบ (16-16-16 แต่น้อยๆทุก 15 วัน) 
และต้องขยันเด็ดยอดนะคะ ยิ่งเด็ดยอดยิ่งแตกกิ่งก้ำนสำขำ  ยิ่งฟูสวย  ดอกดก  ถ้ำไม่ขยันเด็ดยอด  
ดอกกมี็จ ำนวนน้อยค่ะ)  
 

            
 

                

ระยะนี้ต้องได้แดดเต็มวันรดน้ ำให้เพียงพอ  วันละ  2  ครั้ง  เช้ำ 10  โมง กับบ่ำย  2  ค่ะ  แต่อย่ำชื้น 
แฉะเด็ดขำดค่ะมิเช่นนั้น จะเน่ำค่ะ  เท่ำนี้ท่ำนก็จะมีต้นพิทูเนียสวย  ไว้เชยชมเหมือนซื้อมำจำกตลำดเลยค่ะ 
 

Trick หรือเทคนิคส ำคัญ ของกำรปักช ำและดูแลพิทูเนีย 
 1. วัสดุปักช ำ อย่ำให้ชื้นแฉะเกินไปเด็ดขำด   
 2. ยอดพิทูเนีย ที่จะปักช ำตัดมำแล้ว  อย่ำลืมแช่น้ ำยำเร่งรำกก่อนนะคะ 
 3. กำรห่อกระโจมพลำสติกใส  ต้องมั่นใจว่ำห่อหุ้มให้สนิท  สำมำรถป้องกันไม่ให้อำกำศและน้ ำฝนเข้ำไปได้ 
 4. เมื่อย้ำยปลูกแล้ววำงไว้ที่ร่มร ำไรก่อนสัก 3-5 วัน และเมื่อต้นฟ้ืนแข็งแรงดี  ค่อยเอำออกแดด  
 5. อย่ำลืมหมั่นเด็ดยอดทุกสัปดำห์นะคะ  เด็ดทุกยอดได้ยิ่งดี  ยิ่งเด็ด  ยิ่งแตกเป็นทวีคูณค่ะ  เมื่อ
เกิดยอดเยอะ เท่ำกับเกิดดอกเยอะค่ะ  (พิทูเนีย ออกดอกที่ปลำยยอดจ้ำ) 
 6. กำรให้ปุ๋ยต้องสม่ ำเสมอ  ให้ปุ๋ยเม็ดละลำยช้ำ (ออสโมโคท  ทุก 3 เดือน)  และใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอทุก 15 
วัน หรือทุก 2 สัปดำห์  (ให้แต่น้อย )ๆ  ก็ได้ค่ะ  ใส่เสร็จแลว้  อย่ำลืมรดน้ ำตำมทันทีให้ปุ๋ยละลำยเพ่ือรำกจะสำมำรถ
ดูดน ำไปใช้ได้ค่ะ ถ้ำใครมีของดี พวกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ ฮอร์โมนวิตำมินต่ำงๆ เพื่อให้งำมต้นสมบูรณ์ออกดอก
เต็มที่ ก็จัดไปค่ะ 
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 7. อย่ำลืมว่ำพิทูเนียชอบแดดแบบเต็มวัน  (ระยะที่โตแล้วชอบแดด  แต่ระยะต้นอ่อนต้องอยู่ในที่
แดดร ำไรค่ะ)  ชอบกำรให้น้ ำที่เป็นเวลำ (ให้แบบอ่ิมๆ)  เกษตรกรหรือแม่ค้ำ  นิยมให้น้ ำ  วันละ 2 รอบ  เวลำ  
10  โมง  และบ่ำย  2  ให้เพียงพอถ้ำให้น้ ำน้อยเกินไป  ต้นจะออกอำกำรฟ้องว่ำเหี่ยวไม่ฟูเด้งค่ะ แต่ไม่ใช่
หมำยควำมว่ำพิทูเนียชอบน้ ำมำก  ก็ให้น้ ำเยอะโอเว่อร์ตลอดทั้งวันจนแฉะนะคะ  เน่ำแน่ๆค่ะ 
 8. ถ้ำฝนตกหนัก ให้เก็บต้นพิทูเนียเข้ำที่ก ำบังฝนเลยค่ะ  เพรำะดอกจะช้ ำ ต้นจะเน่ำ ถ้ำแฉะมำกเกินไป 
 9. ท่ำนต้องหมั่นสังเกต  ดูแลใกล้ชิดถ้ำเกิดโรคแมลง  เพลี้ยแป้งลงให้รีบตัดแยก  ท ำลำยกิ่งนั้นทิ้ง  
 10. เทคนิคส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งคือ “กำรตัดแต่ง” ท่ำนต้องตัดแต่งยอดพิทูเนียที่ดอกหุบแล้ว 
ดอกเน่ำ ดอกแห้ง ทิ้ง “ทุกวัน” ค่ะ  เพรำะถ้ำคำไว้แบบนี้ต้นจะโทรมค่ะ  ดอกใหม่ก็จะไม่เกิด  สรุปว่ำถ้ำ
สำมำรถท ำได้ ให้ตัดแต่งทุกวันจ้ำ  (ต ำแหน่งที่ตัดคือต ำแหน่ง  กิ่งของก้ำนดอกไม่ใช่กำรปลิดเฉพำะตัวดอก
ทิ้งนะคะ  กำรปลิดดอกทิ้งไม่ท ำให้เกิดยอดใหม่ค่ะ  เมื่อไม่มียอดใหม่ก็ไม่มีดอกใหม่นะคะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 “พอจะทรำบเทคนิควิธีกำรปักช ำยอดพิทูเนียแล้วใช่ม้ัยคะ  ไปลองท ำกันเลยค่ะ  ได้ผลหรือไม่ อย่ำงไรก็
มำเล่ำสู่กันฟังนะคะ ถ้ำมีข้อสงสัย โทรมำสอบถำมได้ตำมเบอร์โทรข้ำงต้นค่ะ 

ขอให้ทุกท่ำน มีควำมสุขกับกำรปลูกพิทูเนียค่ะ” 
 

.............................................. 

เกรด็ควำมรู้ของพิทูเนยี 
 ชื่อวิทยำศำสตร์ :  Petunia hybrida วงศ์ : Solanaceae  ชื่อสำมัญ : Petunia  ชื่ออ่ืน ๆ : พิทูเนีย   
 พิทูเนีย  มีถ่ินก ำเนิดที่อเมริกำใต้ ในต่ำงประเทศเป็นที่นิยมปลูกกันมำกในอันดับต้น ๆ  เลยทีเดียว  
(ในอเมริกำไม้ดอกที่นิยมปลูกกันมำกที่สุด ได้แก่ พิทูเนีย ดำวเรือง และบำนชื่น) พิทูเนียเป็นไม้หลำยฤดูข้ำมปี 
มีควำมทนทำนมีชีวิตยืนยำว  สำมำรถออกดอกได้หลำยชุด ล ำต้นเป็นพุ่มเลื้อย 
 กำรขยำยพันธุ์  เพำะเมล็ด กำรปักช ำ กำรปลูกและกำรดูแลรักษำ  พิทูเนียจะออกดอกภำยใน  40 
วัน  นับจำกวันเพำะเมล็ด  ดิน  ที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย  อำกำศถ่ำยเทได้ดี  ระบำยน้ ำดี  และเก็บ
ควำมชื้นได้ดี  มีควำมอุดมสมบูรณ์มีอินทรียวัตถุมำก  พิทูเนียนั้น  ทนแล้งได้ดี  แต่ไม่ทนแฉะหรือชื้นมำกเกินไป  
พิทูเนีย  นั้นเป็นไม้ที่ ต้องกำรแสงมำก  ดังนั้นควรที่จะปลูกไว้ในที่โล่งแจ้ง 
          รำคำพิทูเนีย/กระถำง กระถำงละ 120-200 บำท (แล้วแต่แหล่งค่ะ คลอง 15 บำงบัวทอง  
ก็จะถูกหน่อย)  กำรเพิ่มมูลค่ำ จำกเทคนิคกำรปักช ำยอด พิทูเนีย 1 กระถำงที่ท่ำนซื้อมำ สำมำรถปักช ำ
ยอด ได้มำกถึง 300 ยอด  และเม่ือน ำมำปลูก 3 ต้น/กระถำง จะได้ พิทูเนีย มำกถึง 100 กระถำง  
(โอ้โห ลองเอำ 100 กระถำง ท่ีปักช ำได้ คูณ รำคำขำยคร่ำวๆ กระถำงละ 100 บำท   
ท่ำนจะได้เงินตั้ง 10,000 บำท แน่ะ)   
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กำรป้องกันก ำจัดแมลง ศัตรูพืช 

      เรียบเรียงโดย   นำงสำวรุ่งนภำ  ตรีแก้ว นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ    
                   กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ                                                                                 

                           ส ำนักพัฒนำสังคม โทร.02-247-9499 02-247-9540 

เคยม้ัยคะ ต้นไม้ที่เรำปลูกดูแลประคบประหงมมำอย่ำงดีเชียว แล้ววันหนึ่งควำมงำมมันก็หำยไป เพรำะ
โดนตัวอะไรมำกัดกิน  ว่าแต่โดนศัตรูตัวไหนเล่นงานกันแน่? แล้วเราจะแก้ไขยังไงดี? มาหาค าตอบกันค่ะ  

            

 แมลงศัตรูพืช จ ำแนกแบบง่ำยๆ เป็น 2 ประเภทตำมลักษณะกำรกัดกินคือ แมลงปำกดูด ซึ่งจะท ำลำย 
ต้นไม้ด้วยกำรดูดกินน้ ำเลี้ยง เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไร แมลงหวี่ขำว อีกประเภทคือ แมลงปำกกัด 
จะท ำลำยต้นไม้ด้วยกำรกัดกินใบ ใช้ปำกแทะ เช่น หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ ทำก ซึ่งทั้งสองชนิดจะมีแมลง
ศัตรูธรรมชำติที่จะท ำลำยเจ้ำวำยร้ำยตัวจิ๋วในสวนตำมระบบนิเวศ คือ ตัวห้ ำ ที่จะไปกัดกินเหยื่อเป็นอำหำร 
เช่น แมลงปอ แมลงช้ำงปีกใส ตั้งแตนต ำข้ำว แมลงวันหับบุบ ด้วงเสือ ด้วงเต่ำลำย แมงมุม แมงป่อง ต่อ แตน 
เป็นต้น อีกประเภทคือ ตัวเบียน เช่นแตนเบียนไข่ แมลงวันก้นทอง ช่วยท ำลำยไข่หนอน แมลงตัวเบียนจะ
วำงไข่ท่ีตัวเหยื่อ เมื่อหนอนฟักตัวก็จะชอนไชกินอยู่ภำยใต้ตัวเหยื่อและตำยในที่สุด 

 นอกจำกนี้ยังมีวิธีก ำจัดโดยไม่ต้องใช้สำรเคมี  อย่ำงกำรผสมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนแรงฉีดรอบๆ ต้นไม้
จะออกฤทธิ์ท ำให้ไข่แมลงฝ่อและก ำจัดไม่แพร่ระบำดยิ่งกว่ำเดิม ทั้งนี้ เจ้ำของสวนต้องหมั่นระวังไม่ให้แมลง
เหล่ำนั้นบุกสวน สังเกตต้นไม้ที่ปลูก ลักษณะใบ กำรออกดอกแตกผล ทรคิส ำคัญ ต้องหมั่นเดินตรวจแปลง
อย่ำงถ้วนถี่ ดูแลรักษำควำมสะอำดแปลงไม่ให้เป็นที่สะสมโรคแมลง เมื่อเจอแมลงเบื้องต้นที่ดีที่สุด คือให้ใช้
มือ ก ำจัด ท ำลำยทิ้งให้ไกลจำกแปลงปลูก   หรือถ้ำพบเจอต้นที่เป็นเยอะ ให้จับแยกและท ำลำยทิ้งก็ได้  
เหล่ำนี้ อำจไม่ต้องใช้ยำขนำนใด  เพียงแค่ท่ำนใช้ “ยำตรำมือ” ของท่ำนเอง เด็ด จับท ำลำยทิ้งเสียก่อนที่จะ
เป็นเยอะหรือแพร่ระบำดกัดกินจนเอำไม่อยู่  ถ้ำท่ำนท ำแบบนี้ทุกวัน  รับประกันว่ำ พืชผักของท่ำน จะไม่มี
แมลงศัตรูพืชมำกวนใจแน่นอน   
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         ซึ่งอำกำรต้นไม้ทีจ่ะแสดงผลเมื่อถูกแมลงกดักินมีอะไรบ้ำง เรำจะพำไปรู้จักกันค่ะ 

 

ใบหงิกงอ บดิเบี้ยว แคระแกรน : เพลี้ยแป้ง 

       

 

 เพลี้ยแป้ง  เป็นแมลงจ ำพวกปำกดูด มีขนำดเล็กล ำตัวสีขำวฟู อยู่เกำะกลุ่มท ำให้สังเกตเห็นได้ง่ำย 
ระบำดหนักช่วงอำกำศร้อนชื้น โดยมีมดเป็นตัวช่วยในกำรแพร่กระจำยพำไปยังจุดต่ำงๆ เพลี้ยแป้งจะดูดกิน
น้ ำเลี้ยงตรงยอดอ่อนของพืช เกิดจุดด่ำงด ำที่ใบ ยอดหงิกงอ เมื่อขำดน้ ำเลี้ยงมำกๆ ต้นไม้ก็จะหยุดชะงักกำร
เจริญเติบโตและตำยในที่สุด 

 ก ำจัดด้วยชีววธิ ี: ใช้แมลงห้ ำ อย่ำง ด้วงเต่ำลำย แมลงปอ กินตัวเพลี้ยแป้ง 

 สูตรสมุนไพร : พริกสด กระเทียม หอมแดงสด น้ ำยำล้ำงจำน 
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วิธีใช้ : พริกสดต ำละเอียด 1- 2 ช้อนชำ น้ ำยำล้ำงจำนชนิดไม่มีสำรฟอกขำว 1 ช้อนโต๊ะ กระเทียมและ
หอมแดงสดอย่ำงละ 1 หัวใหญ่ น ำไปปั่นโดยผสมน้ ำบ้ำงเพ่ือให้เข้ำกัน แล้วเติมน้ ำอีก 2 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 
คืน จำกนั้นน ำมำกรองก่อนฉีดพ่นบริเวณท่ีเพลี้ยแป้งบุกรุก 

ใบเกิดรอยไหม้ บิดเบี้ยว ขอบใบม้วน : เพลี้ยไฟ 

                         

 

 

เพลี้ยไฟ เป็นศัตรูพืชที่มีรูปร่ำงเรียวยำว ขนำดเล็ก ตัวเต็มวัยมีปีก 2 คู่ สำมำรถบินหนีและแพร่ระบำดได้
อย่ำงรวดเร็ว ท ำลำยพืชโดยกำรดูดกินน้ ำเลี้ยง อำศัยอยู่ตำมซอกใบ ระบำดในระยะใบแตกยอดใหม่จนถึงใบ
พืชโตขึ้นก็จะถูกท ำลำยปลำยใบจะเหี่ยว ขอบใบม้วนเข้ำหำกลำงใบด้ำนบนและอำศัยอยู่ในใบม้วนนั้น ระบำด
ในช่วงอำกำศร้อนแห้งแล้ง ถ้ำระบำดหนักจะท ำให้พืชแห้งตำย 

 ก ำจัดด้วยชีววิธี : ใช้แมลงห้ ำ อย่ำง ด้วงเต่ำลำย แมลงปอ กินตัวเพลี้ยไฟ 

สูตรสมุนไพร : สะเดำ ข่ำ ตระไคร้หอม น้ ำ 

วิธีใช้ : สับใบสะเดำ ข่ำ และตะไคร้หอม อย่ำงละ 1 กิโลกรัม ให้ละเอียด น ำส่วนผสมทั้งสำมอย่ำงมำต ำ 
รวมกัน  ผสมกับน้ ำ 20 ลิตร หมักไว้1 คืน กรองเอำน้ ำหัวเชื้อที่ได้ น ำไปผสมน้ ำในสัดส่วน  1 : 1 
ฉีดพ่นทุก 7 วันในตอนเย็น  
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ใบหงิกงอ เหลืองร่วง : เพลี้ยอ่อน 

         

 

 

เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงที่มีขนำดเล็กเท่ำหัวเข็ม ล ำตัวอ่อนนุ่มสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีด ำเข้ม ตัวอ่อนที่ฟักออกมำ
จะมีขนำดเล็ก สีเหลืองอ่อน มีขำ 3 คู่ หนวดสั้น ดูดกินน้ ำเลี้ยงตำมใบ ยอด หรือดอก ท ำให้มีอำกำรใบหงิกงอ 
ใบเหลืองร่วง ต้นไม่แตกยอดอ่อน ไม่ออกดอก ดอกเหี่ยวและอ่อนแอ  

ก ำจัดด้วยชีววิธี : ใช้แมลงห้ ำ อย่ำง ด้วงเต่ำลำย แมลงปอ กินตัวเพลี้ยอ่อน 

สูตรสมุนไพร : พริกสด พริกไทย ดีปลี น้ ำ 

วิธีใช ้: บดพริกสด พริกไทยสด และดีปลีสด อย่ำงละ 1 กิโลกรัมให้ละเอียด น ำส่วนผสมทั้งหมด ไปผสมกับ
น้ ำ 20 ลิตร หมักนำน 3 – 5 วัน กรองเอำแต่น้ ำหัวเชื้อ  โดยอัตรำส่วน กำรใช้ให้ผสมน้ ำหัวเชื้อปริมำณ 
200 – 500 ซีซีต่อน้ ำ 20 ลิตร น ำไปฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มต้น ทุก 3 – 5 วัน 

……………………………………………………. 
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ใบเป็นรูพรุน : หนอนกระทู้ 

           

 

หนอนกระทู้  เกิดจำกผีเสื้อกลำงคืน เป็นหนอนที่เพ่ิงฟักตัวออกมำจำกไข่ใหม่ๆ แล้วด ำรงชีวิตตำมวงจรผีเสื้อ 
โดยแทะกินใบผัก ใบไม้เป็นอำหำร เหลือแค่เนื้อเยื่อผิวใบบำงๆ รุนแรงเมื่อเติบโตในระยะที่5 จะซ่อนตัวจำก
แสงในเวลำกลำงวัน กัดกินใบผักใบไม้ใบผักในช่วงเวลำกลำงคืนจนพรุนไปทั่ว ในระยะที่6 ก่อนเป็นดักแด้จะ
กัดใบเพ่ือมำสร้ำงรังหุ้มดักแด้ท ำให้ใบไม้ดูสกปรกและพืชอำจจะตำยได้ในระยะนี้ หนอนกระทู้ระบำดในผักกิน
ใบชนิดอย่ำงเช่นกะหล่ ำปลี คะน้ำ ผักกำด ผักกวำงตุ้ง  และไม้ดอกไม้ประดับอย่ำงบัวหลวง เบญจมำศ เฟิน 
เยอร์บีน่ำ เป็นต้น 

 ก ำจัดด้วยชีววิธี : ใช้แมลงเบียนเช่น แตนเบียน วำงไข่ในตัวหนอนกระทู้ 

 สูตรสมุนไพร : สะเดำ ข่ำ ตระไคร้หอม น้ ำ 

 วิธีใช้ : สับใบสะเดำ ข่ำ และตะไคร้หอม อย่ำงละ 1 กิโลกรัมให้ละเอียด  น ำส่วนผสมทั้งสำมอย่ำง
มำต ำรวมกัน ผสมกับน้ ำ 20 ลิตร  หมักไว้ 1 คืน กรองเอำน้ ำหัวเชื้อที่ได้ น ำไปผสมน้ ำในสัดส่วน  1 : 1 ฉีด
พ่นทุก 7 วันในตอนเย็น 

……………………………………………………….. 
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ใบม้วนพับ ห่อใบ : หนอนม้วนใบ 

         

 

หนอนม้วนใบหรือห่อใบ เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลำงวัน เมื่อฟักเป็นตัว ระยะแรกตัวหนอนกัดพับใบหรือม้วน
ใบแล้วยึดใบไว้ด้วยเส้นใยที่มันสร้ำงขึ้นห่อตัวเองเอำไว้ หนอนจะกัดกินอยู่ในใบที่ม้วนหรือพับจนเข้ำดักแด้ ท ำ
ให้ยอดอ่อนถูกห่อเป็นกระจุกเสียหำย 

ก ำจัดด้วยชีววิธี : ใช้แมลงเบียนเช่น แตนเบียน วำงไข่ในตัวหนอนใบม้วน 

สูตรสมุนไพร : สะเดำ น้ ำ 

วิธีใช้ : เก็บใบแก่ของสะเดำสดมำสัก 2 กิโลกรัม ต ำให้ละเอียด น ำใบสะเดำที่ต ำจนละเอียดแล้ว มำแช่ในน้ ำ 
20 ลิตร (หรือ 1 ปี๊บ) หมักท้ิงไว้นำน 12 – 24 ชั่วโมง ใชผ้้ำขำวบำงกรองเอำแต่น้ ำหัวเชื้อ ส่วนกำกที่เหลือ
น ำไปท ำปุ๋ยหมัก ใส่ต้นไม้ได้ อัตรำส่วนกำรใช้ ให้ผสมน้ ำหัวเชื้อ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ ำ 20 ลิตร แล้วน ำไปผสมสำร
จับใบ เช่น ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน และแชมพู โดยใส่เพียงเล็กน้อย (เพ่ือให้สำรจับกับใบพืช ได้ดีขึ้น) 

………………………………………………… 
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มีลำยเส้นบนใบ : หนอนชอนใบ 

     

 

 

หนอนชอนใบ เกิดจำกผีเสื้อกลำงคืนขนำดเล็ก วำงไข่บนใบและใต้ใบ ใกล้กับเส้นกลำงใบ เมื่อฟักตัวเป็น
หนอนจะเจำะผิวเคลือบใบก่อนสอดตัวคลืบคลำนกินเนื้อเยื่อใบ เห็นเป็นลำยเส้นบนใบ จำกนั้นใบจะบิดเบี้ยว
ผิดรูป ขอบใบม้วนเข้ำหำเส้นกลำงใบ ท ำให้ต้นไม้แคระแกร็นในที่สุด 

 ก ำจัดด้วยชีววิธี : ใช้แมลงเบียน  แตนเบียน วำงไข่ในตัวหนอนชอนใบ 

 สูตรสมุนไพร : สะเดำ ข่ำ ตระไคร้หอม น้ ำ 

 วิธีใช้ : สับใบสะเดำ ข่ำ และตะไคร้หอม อย่ำงละ 1 กิโลกรัมให้ละเอียด  น ำส่วนผสมทั้งสำมอย่ำง
มำต ำรวมกัน ผสมกับน้ ำ 20 ลิตร  หมักไว้1 คืน กรองเอำน้ ำหัวเชื้อที่ได้ น ำไปผสมน้ ำในสัดส่วน  1 : 1 ฉีด
พ่นทุก 7 วันในตอนเย็น 

………………………………………………………………………. 
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ใบพืชมีจุดด่ำงขำว : ไรแดง 

     

 

ใบพืชมีจุดด่ำงบำงๆ สีใบจำงลงและขอบใบม้วนงอ จำกนั้นใบจะร่วง และต้นพืชอำจตำยได้ โดยสังเกตได้ว่ำมี
ละอองน้ ำหลังรดน้ ำต้นไม้ที่เกำะค้ำงบนใยที่แทบจะมองไม่เห็น ขึงระหว่ำงก้ำนและใบพืช  ไรแดงมีชื่อเรียกอีก
ชื่อว่ำไรแมงมุมเพรำะสำมำรถสร้ำงใยได้เหมือนแมงมุม ท ำลำยใบเป็นจุดด่ำงขำวตำมเส้นใบ แพร่ขยำยในวง
กว้ำงท ำให้ใบขำวซีด กระด้ำงกรอบ แล้วค่อยๆ แห้งและร่วงจำกต้น 

ก ำจัดด้วยชีววิธี : ใช้แมลงห้ ำ อย่ำง ไรตัวห้ ำ กินตัวไรแดง 

สูตรสมุนไพร : สะเดำ+ข่ำ+ตระไคร้หอม+น้ ำ 

วิธีใช้ : สับใบสะเดำ ข่ำ และตะไคร้หอม อย่ำงละ 1 กิโลกรัมให้ละเอียด  น ำส่วนผสมทั้งสำมอย่ำงมำต ำ
รวมกัน ผสมกับน้ ำ 20 ลิตร  หมักไว้1 คืน กรองเอำน้ ำหัวเชื้อที่ได้ น ำไปผสมน้ ำในสัดส่วน  1 : 1 ฉีดพ่นทุก 
7 วันในตอนเย็น 

……………………………………………………. 
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มีจุดสเีหลอืง หงิกงอ : แมลงหว่ีขำว 

         

 

 แมลงหว่ีขำวและตัวอ่อนจะรวมกลุ่มอยู่ใต้ใบของพืช ทั้งต้นผักใบเขียวทำงกำรเกษตรเป็นศัตรูตัว
ฉกำจของพืชผักสวนครัว แมลงหวี่ขำวจะดูดกินน้ ำเลี้ยงจำกใบและยอดของต้นไม้ ท ำให้เกิดจุดสีเหลืองบนใบ
พืช ใบหงิกงอขอบใบม้วนลงด้ำนล่ำง ต้นแคระแกร็น และเป็นพำหะน ำเชื้อไวรัสสำเหตุของโรคใบด่ำง 

ก ำจัดด้วยชีววิธี : ใช้แมลงเบียนเช่น แตนเบียน วำงไข่ในตัวแมลงหวี่ขำว 

สูตรสมุนไพร : ดอกดำวเรือง ยำสูบ 

วิธีใช้ : เลือกพืชที่มีกลิ่นแรงอย่ำง ใช้ยำสูบแช่น้ ำ คั้นน้ ำบอระเพ็ด คั้นน้ ำดอกดำวเรือง ผสมน้ ำสะอำดแล้ว
น ำไปฉีดรดต้นไม้ กลิ่นฉุนๆจะไล่แมลงหวี่ไม่ให้เข้ำมำใกล้ต้นไม้ 

........................................................ 
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ใบแหว่ง มีรอยกัด : หอยทำก 

                   

 

 

อีกหนึ่งศัตรูตัวร้ำยในสวนคือ หอยทำก จะเติบโตและขยำยพันธุ์จ ำนวนมำกในช่วงฤดูฝน วำงไข่ในพ้ืนที่อับชื้น
อยำกซำกกองใบไม้ ซำกไม้ผุ เมื่อแพร่ขยำยเติบโตขึ้นออกหำกินในช่วงเวลำกลำงคืนที่มีอำกำศเย็นลง และกัด
กินใบไม้เกือบทุกชนิดเป็นอำหำร กำรป้องกันหอยทำกในเบื้องต้นคือต้องรู้จักสร้ำงนิเวศในสวนไม่ให้เป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์ หรือหำกพบเจอว่ำหอยทำกบุกแล้วให้เก็บไปทิ้งให้ไกลจำกพ้ืนที่สวนของเรำ 

วิธีป้องกัน : ใช้ปูนขำว กำกกำแฟ กระเทียมสับ โรยรอบๆ โคนต้นไม้ แปลงปลูก ฤทธิ์กรด ด่ำง จะท ำให้ตัว

หอยทำกรู้สึกระคำยเคืองและไม่เข้ำมำใกล้บริเวณนั้นอีก 

วิธีกำรฉีดพ่นสำรเหล่ำนี้ให้ได้ผลดีควรท ำในช่วงเช้ำหรือเย็น โดยฉีดพ่น ให้ทั่วทรงพุ่ม โดยเฉพำะใต้ใบพืชซึ่งมัก
เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและวำงไข่ของ แมลงศัตรูพืช ควรใช้สำรสกัดจำกพืชสมุนไพรแต่ละสูตรสลับกันไป ไม่ควร
ใช้สำรสกัด สูตรเดียวติดต่อกัน เพรำะอำจท ำให้แมลงเกิดกำรดื้อยำได้ ไปรู้จักสมุนไพรไล่แมลงสูตรต่ำงๆ ได้ที่
หนังสือ สมุนไพรไล่แมลง 

ที่มำข้อมูล  https://www.baanlaesuan.com      

https://www.baanlaesuan.com/
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เทคนิคกำรรดน้ ำต้นไม ้
     เรียบเรียงโดย 
     นำงสำวรุ่งนภำ  ตรีแก้ว  นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ 
               กลุ่มงำนส่งเสริมเกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรส่งเสริมอำชีพ   
     ส ำนักพัฒนำสังคม  โทร. 02 247 9499 02 247 9540 
 

ต้นไหน ชอบน้ ำมำกหรือน้อย แล้วต้องรดเวลำไหน ปริมำณเท่ำไหร่มำหำค ำตอบกันค่ะ 
เทคนิค 1. รดน้ ำให้วัสดุปลูกมีควำมชื้นแต่อย่ำแฉะ 
          2. อย่ำรดตอนค่ ำ เพรำะจะเกิดเชื้อรำ 
          3. รดน้ ำให้เป็นเวลำประจ ำ  
          4. ให้ควำมส ำคัญกับกำรรดที่โคนต้นมำกกว่ำที่ใบ (เพรำะรำกจะดูดซับน้ ำที่โคนต้นขึ้นไปเลี้ยงต้น)   
          5. น้ ำที่รดควรเป็นน้ ำสะอำด ไม่เหม็นเน่ำสกปรก ไม่มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงจัด  
 วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ “วิธีรดน้ าต้นไม้” อย่างถูกวิธี มาฝากกัน เพราะเชื่อว่าโดนใจคนรัก
ต้นไม้แน่นอน เพราะอีกหนึ่งความสุขใจของคนรักต้นไม้ คงเป็นช่วงเวลารดน้ ากลิ่นละอองของไอดินที่หอมฟุ้ง
ชวนให้คิดถึงบรรยากาศของฝนแรกที่โปรยลงมา ใช่มั๊ยล่ะ 

เคล็ด(ไม่)ลับ “วิธีรดน้ ำต้นไม้” อย่ำงถูกวิธี 

ช่วงเวลำที่เหมำะสม 

    

 

โดยปกติแล้วควรรดน้ ำต้นไม้วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้ำหรือเย็นที่อำกำศไม่ร้อนเกินไป ตอนเช้ำควรรดขณะที่ยัง
มีแดดอ่อนๆ ประมำณ 6.00 น. – 8.00 น. ส่วนตอนเย็นควรรดน้ ำก่อนพระอำทิตย์ตกประมำณ 16.00 น. 
– 18.00 น. เพ่ือให้น้ ำในดินระเหยออกไปบ้ำงบำงส่วน ไม่เก็บควำมชื้นไว้มำกเกินไป เพรำะถ้ำเลยช่วงเวลำนี้ 
ไปแล้วควำมชื้นที่สะสมมำกอำจจะท ำให้ต้นไม้เน่ำได้ แต่ก็มีข้อควรระวังคือ ไม่ควรรดน้ ำในตอนกลำงวันที่ 
แดดจัด 

 

 



216 
 

 

กำรรดน้ ำตำมฤดูกำล 

     

 

ช่วงหน้ำร้อน  อุณหภูมิของน้ ำที่ค้ำงอยู่ในท่อหรือแท็งก์น้ ำจะค่อนข้ำงสูง เมื่อเปิดก๊อกรดน้ ำลงไปก็ไม่ต่ำง
อะไรกับกำรเอำน้ ำร้อนมำรดต้นไม้ จึงควรน ำน้ ำไปพักในถังให้เย็นตัวลงก่อนแล้วรดที่บริเวณโคนต้น เพ่ือไม่ให้
เกิดหยดน้ ำตกค้ำงบนใบซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำใบไหม้ตำมมำได้ โดยรดให้ชุ่มตั้งแต่เรือนยอดต้นไม้ลงมำชะ
ล้ำงสิ่งสกปรกตกค้ำงบนใบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรดูดซับน้ ำ และลดกำรคำยน้ ำ แถมยังช่วยให้กำร
สังเครำะห์ 

ในช่วงฤดูฝน  ให้รดน้ ำตำมควำมเหมำะสม ฝนตกก็ใช่ว่ำจะไม่ต้องรดน้ ำต้นไม้ เพรำะปริมำณน้ ำฝนอำจไม่
เพียงพอที่จะซึมลงถึงรำก จึงจ ำเป็นต้องให้น้ ำเพ่ิมเติม 

ฤดูหนำว   อำกำศแห้งเรำก็จ ำเป็นต้องรดน้ ำให้ถี่ข้ึน หรือให้น้ ำแบบสปริงเกลอร์ โดยเว้นช่วงให้ผิวดินแห้งบ้ำง 
เพ่ือให้รำกพืชได้หำยใจ หำกดินยังชื้นอยู่ก็ไม่จ ำเป็นต้องรดน้ ำซ้ ำ แม้ว่ำช่วงฤดูหนำวสั้นๆ ของบ้ำนเรำอำกำศ
จะแห้ง แต่น้ ำในดินก็ไม่ระเหยเร็วเท่ำฤดูร้อน ดังนั้นต้องคอยสังเกตให้ดี เพรำะถ้ำให้น้ ำมำกเกินควำมจ ำเป็น
อำจเกิดโรคพืชตำมมำได้ นอกจำกนี้มีวิธีรักษำควำมชื้นในดินด้วยกำรใช้วัสดุ เช่นฟำงข้ำวขุยมะพร้ำวสับ ใบไผ่ 
ใบไม้สดหรือแห้ง คลุมแปลงปลูก 

กำรให้น้ ำ 

ต้นไม้ไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้หำกขำดน้ ำ ดังนั้นจึงควรรดน้ ำอย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้ำ ซึ่งก็ขึ้นอยู่
กับควำมต้องกำรน้ ำของต้นไม้แต่ละประเภท บำงชนิดชอบน้ ำมำกและบำงชนิดชอบน้ ำน้อยไปจนถึงน้อยมำก 
ดังนั้นก่อนลงมือปลูกควรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนของต้นไม้ชนิดนั้นให้ดีเสียก่อน เพ่ือให้พรรณไม้ของเรำคงควำม
สวยงำมอยู่เสมอ 
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กล้วยไม ้

           

วิธีรดน้ ำต้นไม้ ส ำหรับ “กล้วยไม้” นั้นสำมำรถท ำได้หลำยวิธี ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ปลูก อำยุ
ของกล้วยไม้ และควำมสะดวกของผู้ปลูกเลี้ยงเอง ซึ่งวิธีกำรให้น้ ำมีดังนี้ จุ่มน้ ำ ตักน้ ำใส่ภำชนะแล้วน ำกล้วยไม้
มำจุ่มลงในน้ ำ น้ ำจะซึมไปทั่วทุกส่วนของเครื่องปลูก เหมำะกับกล้วยไม้ที่ไม่มีรำกเกะกะ เช่น สกุลหวำย สกุล
แคทลียำ กล้วยไม้ที่มีเครื่องปลูกแน่น เช่น กำบมะพร้ำวอัด ออสมันด้ำอัด หรือเครื่องปลูกหนัก เช่น อิฐ กรวด 
ถ้ำเครื่องปลูกเบำ เช่น ถ่ำน ถ่ำนจะลอย กำรรดน้ ำวิธีนี้เป็นกำรล้ำงเครื่องปลูกให้สะอำดอยู่เสมออีกด้วยสำย
ยำงติดหัวฉีด กำรใช้สำยยำงควรใช้หัวฉีดชนิดฝอยละเอียด วิธีนี้สะดวกรวดเร็วและทุ่นแรง เหมำะส ำหรับ
กล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงเป็นจ ำนวนมำก สปริงเกลอร์ ใช้หัวฉีดติดตั้งอยู่กับท่ีแล้วพ่นน้ ำเป็นฝอยให้กระจำยไปทั่ว
บริเวณท่ีต้องกำร เหมำะกับกล้วยไม้ชนิดที่มีควำมต้องกำรน้ ำเหมือนๆ กัน 

แคคตัส 

         

กำรให้น้ ำต้นกระบองเพชรหรือแคคตัส นั้น ขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยแคคตัสที่เลี้ยงในสภำพแวดล้อมที่ต่ำงกัน 
ปริมำณกำรให้น้ ำก็แตกต่ำงกันด้วย ถ้ำมีแดดมำกก็ให้น้ ำมำก เลี้ยงไว้ในบริเวณท่ีมีลมก็ต้องรดน้ ำมำกด้วย
เช่นกัน หำกปลูกในวัสดุที่เป็นดินโปร่งต้องรดน้ ำบ่อยครั้ง ถ้ำดินเนื้อแน่น แห้งช้ำ ให้รดน้ ำน้อย ดังนั้นปัจจัย
กำรให้น้ ำจึงขึ้นอยู่กับสำยพันธุ์ด้วยเช่นกัน 
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กุหลำบ 

     

วิธีรดน้ ำต้นไม้ ส ำหรับกุหลำบ เรำควรรดน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอทุกวัน กุหลำบชอบน้ ำปำนกลำง จึงควรรดน้ ำพอ
ให้ดินชุ่มชื้น เวลำที่เหมำะสมในกำรให้น้ ำกุหลำบคือในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ ควรหลีกเลี่ยงกำรรดให้เปียกท้ัง
ต้นและดอก หรือรดน้ ำหลัง 15.00 น. เพรำะใบที่เปียกและดินชื้นตลอดทั้งคืนจะท ำให้กุหลำบเกิดโรคได้ง่ำย 
หำกปลูกในกระถำงช่วงหน้ำฝนควรย้ำยหลบเข้ำท่ีร่มหรือใต้ชำยคำ หลังจำกฝนหยุดตกจึงค่อยน ำออกมำ 
ผึ่งแดด แล้วเคยสังเกตกันไหมว่ำท ำไมต้นไม้ใบหญ้ำในสวนบ้ำนเรำถึงได้เหี่ยว เหลือง ไม่เขียวชอุ่ม ทั้ง ๆ ที่ก็
รดน้ ำต้นไม้จนชุ่มฉ่ ำทุกวัน หน ำซ้ ำต้นไม้บำงต้น หรือต้นหญ้ำบำงหย่อมยังพำกันเหี่ยวตำยเป็นหลักฐำนทิ้งไว้
ซะอีก เอ๊ะ หรือจะเป็นเพรำะเรำรดน้ ำต้นไม้ไม่ถูกวิธีกันอยู่รึเปล่ำนะ ถ้ำก ำลังสงสัยอย่ำงนี้เหมือนกัน เอำเป็น
ว่ำมำดูวิธีรดน้ ำต้นไม้ที่ถูกต้องกันก่อนดีกว่ำ 

กำรรดน้ ำต้นไม้ที่ถูกวิธีตำมระยะต้นกล้ำ 

         ก่อนอ่ืนต้องท ำควำมเข้ำใจกันก่อนว่ำ ต้นไม้ทุกต้นไม่ได้ต้องกำรน้ ำในปริมำณท่ีเท่ำกัน ต้นไม้บำงชนิด
ชอบน้ ำมำก เช่น ต้นรำตรี ไผ่ คัดเค้ำ พุทธรักษำ โมก หมำกแดง ดำหลำ เป็นต้น แต่ต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ ำเลยก็มี 
เช่น ต้นเฟื่องฟ้ำ กระบองเพชร ลีลำวดี ดังนั้นก่อนจะเลือกปลูกต้นไม้ก็ควรต้องศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของต้นไม้
แต่ละชนิดก่อน เพ่ือให้เรำรดน้ ำ ใส่ปุ๋ย รวมทั้งบ ำรุงดูแลต้นไม้ทุกต้นได้อย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี้กำรจะรดน้ ำให้
ต้นไม้ได้รับประโยชน์อย่ำงสูงสุด ก็ต้องค ำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ต่อไปนี้ด้วยค่ะ 

                

         ส ำหรับใครที่ปลูกต้นกล้ำที่เพิ่งเพำะพันธุ์ ควรต้องรดน้ ำให้มำก ๆ เอำไว้ก่อน แม้ว่ำดินจะดูชุ่มชื้นดีก็
ตำม เพรำะต้นกล้ำเป็นพืชที่ยังโตไม่เต็มที่ รำกของต้นกล้ำดูดน้ ำจำกใต้ดินไม่ค่อยถนัดเท่ำไร ฉะนั้นจึงต้อง
รักษำควำมชื้นในดินรอบ ๆ โคนต้นไม้อยู่เสมอ 
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พืชที่ปลูกแนวตั้ง 

       

         กำรปลูกพืชแบบแนวตั้ง หรือกำรปลูกพืชให้เป็นสวนริมรั้วก ำแพง เป็นไอเดียกำรปลูกต้นไม้ที่สวยและ
แปลกใหม่ก็จริง แต่ข้อเสียก็คือ ต้นไม้จะไม่ค่อยได้รับน้ ำฝน และน้ ำค้ำงจำกอำกำศมำกเท่ำที่ควร เพรำะถูก
ก ำแพงและชำยคำบ้ำนบดบัง ดังนั้นดินปลูกต้นไม้เหล่ำนี้จะแห้งมำก ซึ่งกำรแก้ปัญหำก็คือ ควรจะปลูกต้นไม้
ให้ห่ำงจำกรั้วก ำแพงประมำณ 45 เซนติเมตร เพ่ือให้ต้นไม้พ้นจำกเงำของก ำแพง อีกทั้งก็ต้องรดน้ ำให้มำกข้ึน
อีกนิด และควรปลูกพืชคลุมดินเอำไว้รอบ ๆ โคนต้นด้วยค่ะ 

พืชที่ปลูกด้วยกำรเพำะเมล็ด 

      

         ถ้ำเลือกปลูกพืชด้วยกำรหว่ำนเมล็ด จะต้องให้ควำมชุ่มชื้นกับดินและเมล็ดพืชที่ปลูกอยู่เสมอ เพรำะ
หำกว่ำดินแห้งขำดน้ ำ รำกก็จะตำยได้ง่ำย ๆ เลยทันที ฉะนั้นทำงที่ดีต้องน ำกระถำงที่เพำะเมล็ดวำงไว้ในน้ ำ
เลย หรืออย่ำงน้อย ๆ ก็ต้องรดน้ ำต้นไม้ให้ชุ่ม และหำพืชคลุมดินมำป้องกันควำมชื้นให้ต้นไม้ด้วย 

ไม้จ ำพวกสน 
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         สนทุกชนิดเป็นพืชที่ชอบน้ ำมำก บำงชนิดขำดน้ ำแล้วล้มตำย ไม่งอกขึ้นมำอีกเลย หรือมีบำงพวกท่ีทน
ควำมแล้งได้บ้ำง ซึ่งถ้ำคิดจะปลูกต้นสน ก็ควรต้องปลูกในพ้ืนที่ชุ่มน้ ำพอสมควร และพยำยำมให้น้ ำเขำเยอะ ๆ 
แต่ห้ำมให้น้ ำขังจนแฉะตลอดเวลำเด็ดขำด รำกจะเน่ำค่ะ 

สนำมหญ้ำ 

         

         ถ้ำเพ่ิงปูหญ้ำให้สนำมหญ้ำใหม่ ๆ ต้องหมั่นรดน้ ำให้ชุ่มอยู่เสมอ จนกว่ำต้นหญ้ำจะยึดหน้ำดินได้ 
เพรำะถ้ำหญ้ำได้รับน้ ำน้อย ใบหญ้ำจะเหลืองแห้ง ไม่สวยงำม แต่ก็จะไม่ถึงกับล้มตำย เพียงแค่ต้องรอให้
ต้นหญ้ำได้รับน้ ำฝนก่อนจึงจะฟ้ืนฟูและกลับมำเขียวชอุ่มได้อีกครั้ง 

ผักและผลไม้ใกล้เก็บเกีย่ว 

            

         ใครปลูกผักและผลไม้ที่ให้ผลผลิต ควรต้องรดน้ ำต้นไม้ให้ชุ่มกว่ำปกติ ในช่วงที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิต 
โดยเฉพำะถ้ำสังเกตเห็นต้นไม้ออกดอกสวยงำม ใกล้จะออกเป็นลูกอ่อน ๆ แล้ว เพื่อเสริมให้ต้นไม้ออกดอก
ออกผลที่สวยงำมมำกข้ึน 
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กุหลำบพันป ี

              

         ต้นกุหลำบพันปีเป็นพืชที่ชอบน้ ำมำกเช่นกัน โดยเฉพำะช่วงหน้ำร้อน หรือในวันที่มีแดดจัดก็ควรรดน้ ำ
ต้นไม้ให้มำกกว่ำเดิม และให้หันปำกใบเข้ำเงำร่มให้ได้มำกที่สุด เพ่ือป้องกันต้นกุหลำบพันปีคำยน้ ำมำกเกินไป 

ต้นไม้ในกระถำง 

       

         ส ำหรับต้นไม้ท่ีปลูกในกระถำง ก็ควรต้องรดน้ ำให้มำก เนื่องจำกดินในกระถำงมีชั้นดินที่ตื้นกว่ำพื้นดิน
ธรรมดำ ท ำให้น้ ำซึมหำย และแห้งเหือดได้เร็วกว่ำ รำกต้นไม้ก็อำจจะดูดซึมน้ ำได้ไม่เพียงพอ ยิ่งถ้ำเข้ำช่วงหน้ำ
ร้อน ก็ต้องรดน้ ำมำกข้ึนเป็น 2 เท่ำ และหมั่นส ำรวจควำมชื้นในดินอยู่เสมอด้วย 

         นอกจำกนี้กำรรดน้ ำที่ถูกต้องควรรดในช่วงเช้ำ หมั่นรดน้ ำต้นไม้ทุกวัน เพรำะในตอนเช้ำอำกำศและ
ควำมชื้นที่พอดีจะช่วยให้ต้นไม้รับน้ ำได้เต็มที่มำกข้ึน อีกทั้งยังช่วยให้ดินมีควำมชื้นในระดับที่พอดีได้ตลอดทั้ง
วัน แต่ถ้ำเลือกรดน้ ำต้นไม้ในตอนเย็น แดดร่มลมตก อำกำศไม่ร้อนมำกก็จริง แต่ก็เสี่ยงที่ควำมชื้นในดินจะมี
มำกเกินไป จนเปิดโอกำสให้เหล่ำเชื้อรำ และแบคทีเรียมำกัดกินรำกต้นไม้ตำยได้ 

         อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยที่จะท ำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีต้องครอบคลุมทั้งควำมสมบูรณ์ของแร่ธำตุและ
สำรอำหำรภำยในดิน ปริมำณน้ ำ แสงแดด และปุ๋ยด้วยนะคะ ถ้ำดูแลได้ครบรอบด้ำนอย่ำงถูกวิธี ต้นไม้ก็จะ
เติบโตได้อย่ำงสวยงำมแน่นอนจ้ำ 

ที่มำข้อมูล https://www.baanlaesuan.com 

………………………………………………………………………………….. 

 

https://www.baanlaesuan.com/
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“ภำพ Infographic  
สำระน่ำรู้เกี่ยวกับภำรกิจของส ำนักพัฒนำสังคม 

และส ำนักงำนเขต” 
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