
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การสนับสนุนโครงการ
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 มาตรา 26 (2) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ ก าหนดวงเงิน
และรายการค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่
คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ ฯ 

ตามระเบียบ คกก.แห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ พ.ศ.2552 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อ 5 จะต้องคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 ส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ในท้องท่ีท่ียื่นค าขอไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 มีคณะกรรมการ บุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจ า 

หรือมีท่ีปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
 มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนพิการหรือเกิดประโยชน์

ต่อสังคมหรือชุมชน
 มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ

- ข้อ 6 แผนงานหรือโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นโยบายรัฐบาล 

หรือนโยบายของคณะกรรมการ
 มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการด าเนินงานอย่างชัดเจนและมี

ผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับ

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการหรือมีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจ

ด้านคนพิการเข้าร่วมบริหารจัดการหรือให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงาน

 องค์กรและแผนงานหรือโครงการที่จะได้รับการพิจารณา
สนับสนุนจากกองทุนจะต้องผ่านเกณฑ์และได้คะแนนในทุก
ข้อตามก าหนด โดยได้คะแนนรวมเต็ม 70 คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

การจ้างงานคนพิการ
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 มาตรา 33 การจ้างงานคนพิการ 
 มาตรา 34 การส่งเงินเข้ากองทุนกรณีที่นายจ้างหรือสถาน

ประกอบการมิได้รับคนพิการเข้าท างาน 
 มาตรา 35 การส่งเสริมอาชีพ
การนับจ านวนลูกจ้างตามกฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดจ านวน
คนพิการที่นายจ้างหรือสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องรับเข้าท างานฯ พ.ศ. 2554 

 ก าหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการและหน่วยงาน

ภาครัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป รับคนพิการเข้า

ท างานในอัตราส่วน 100 :1คน  เศษของ 100 คน ถ้าเกิน 

50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติว่าด้วยการให้สัมปทาน ฯพ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2559 มาตรา 35 ก าหนดให้นายจ้ างหรือ เจ้าของสถาน
ประกอบการที่ไม่จ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และเข้ากองทุน
ฯ ตามมาตรา 34 สามารถด าเนินการได้ 7 วิธี ดังนี้

1) ให้สัมปทาน
2) ให้พื้นที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ
3) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
4) ฝึกงาน
5) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
6) ล่ามภาษามือ
7) การให้การช่วยเหลืออ่ืนใด
 กรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการ สามารถปฏิบัติได้ ตาม

มาตรา 33 มาตรา 34 หรือมาตรา 35
 กรณีหน่วยงานภาครัฐ สามารถปฏิบัติได้ ตามมาตรา 33 หรือ

มาตรา 35

การให้กู้ยืมเงิน
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 มาตรา 26 (2) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ ก าหนดวงเงิน
และรายการค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่
คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดหรือ
คณะอนุกรรมการอ่ืนเสนอ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด

โดยการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เรื่อง เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
- รายบุคคล (ข้อ 11) วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนช าระ
ภายใน 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย หากรายใดมีความประสงค์จะกู้เกิน
วงเงินที่ก าหนดให้พิจารณาเป็นรายๆไปโดยไม่เกิน 120,000 บาท
- รายกลุ่ม (ข้อ 10) ต้องเป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไป 

- มีหลักฐานการออมเงินของกลุ่มไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
- มีการผ่านการอบรมอาชีพและมีอาชีพเดียวกันกับอาชีพที่

ลงทุน ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากองค์กรด้านคนพิการ 
- มีแผนหรือโครงการที่ชัดเจน
- ต้องมีค าว่า “กลุ่ม” ประกอบชื่อ และมีสถานที่ท าการแน่นอน

วงเงินไม่เกินกลุ่มละ 1,000,000 บาท โดยผ่อนช าระคืน ภายใน 
5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
 มาตรา 16 คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการ

กระท าในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคน
พิการตามมาตรา๑๕ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีค าสั่ง
เพิกถอนการกระท าหรือห้ามมิให้กระท าการน้ันได้ ค าสั่งของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด

 โดยศาลจะก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการ   
ไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้

 มาตรา 17 ในการใช้สิทธิตามมาตรา 16 คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการอาจขอให้องค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้อง
ขอหรือฟ้องคดีแทนก็ได้ และได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม

กรณีที่นายจ้างหรือสถานประกอบการไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง
งานคนพิการ
 มาตรา 36 อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้อายัด

ทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งไม่ส่ง
เงินที่จะต้องส่งตามมาตรา 34

กรณีที่นายจ้างหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐไม่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ
 มาตรา 39 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ     

มีอ านาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 ต่อสาธารณะอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง



เบีย้ความพิการ
คนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ ได้รับเบี้ย 800 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุพิการ
• อายุ 60 - 69 ปี  เบี้ยพิการ 800 + เบี้ยผู้สูงอายุ 600
• อายุ 70 - 79 ปี  เบี้ยพิการ 800 + เบี้ยผู้สูงอายุ 700
• อายุ 80 - 89 ปี  เบี้ยพิการ 800 + เบี้ยผู้สูงอายุ 800
• อายุ 90 ปีขึ้นไป  เบี้ยพิการ 800 + เบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 

การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
คนพิการ อายุ 20 ปีขึ้นไป/ผู้ดูแลตมกฎหมาย กู้ยืมเงินจาก
กองทุนฯคนพิการ ไม่เกิน 120,000 บาท
และกู้รายกลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท
***ผ่อนช าระโดยไม่เสียดอกเบี้ยภายใน 5 ปี

การช่วยเหลือทางกฎหมาย
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความ
ว่าต่าง แก้ต่างให้คนพิการที่มีฐานะยากจน
และไม่ได้รับความเป็นธรรม

การขจดัการเลือกปฏิบติั โดยไม่
เป็นธรรมต่อคนพิการ

คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รบัความเสียหายจากการกระท า
ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไมเ่ป็นธรรม มีสิทธิร้องขอ
ต่อคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ให้มีค าสั่งเพิกถอนการกระท าหรอืห้ามไม่ให้กระท าการนั้นได้

บริการล่ามภาษามือ
• ใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสขุ
• สมัครงานหรือติดต่อประกอบอาชีพ
• การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็นพยานในช้ันศาล
• การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือการฝึกอบรม ฯลฯ

ปรบัสภาพท่ีอยู่อาศยั
การปรับสภาพท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการ
เช่น การปรับห้องน้ า การติดตั้งราวจับ
การปรับสภาพผิวทางเดิน ฯลฯ
ในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินรายละ 20,000 บาท

ส่ิงอ านวยความสะดวก
ครม. มติเมื่อ 19 พ.ค. 52 และ 20 พ.ย. 55
ให้หน่วยงานราชการส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก          
ให้คนพิการเข้าถึงได้ มาตรการผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ผูช่้วยคนพิการ
ผู้ช่วยคนพิการให้กับคนพิการท่ีจ าเป็นต้องใช้ผู้ช่วย
เพื่อประกอบกิจวัตรประจ าวัน ช่ัวโมงละ 50 บาท
และ 1 วันไม่เกิน 6 ช่ัวโมงและ 1 เดือนไม่เกิน 180 ช่ัวโมง

สิทธิทางการศึกษา
มีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริม่เรียนจนถึง
ปริญญาตรี และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา

ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ
การลดหย่อนค่าโดยสารดังน้ี
• รถไฟฟ้า BTS/MRT ขึ้นฟรีทุกสถานี
• แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ขึ้นฟรีเฉพาะสายสีน้ าเงิน(City line)/สีแดงไม่ฟรี
• การบินไทยคนพิการลด 50% ผู้ติดตามคนพิการลด 25% 1 คน

ลดเฉพาะในประเทศ
• รถ ขสมก. และรถร่วมบริการของขสมก. ทุกประเภท ลดโดยสาร 50%
• บขส. ลดค่าโดยสาร 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
• เรือโดยสาร ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ

และเรือข้ามฟากขึ้นฟรีได้
รถไฟ คนพิการลด 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

สิทธิทางการแพทย์
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ท.74) 26 รายการ
• การตรวจวินิจฉัย
• การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• การตรวจด้วยวิธีพิเศษอ่ืนตามสิทธิ
• การแนะแนวให้ค าปรึกษา
•บริการเป็นรายกรณี เช่น การให้ยา เวชภัณฑ์ การศัลยกรรม 

กายภาพบ าบัด ฯลฯ

สิทธิทางอาชีพ
คนพิการเข้ารับฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ  
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20



ขัน้ตอนการพิจารณาการจดัตัง้ศูนยบ์ริการคนพิการ
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓

- แบบ ศบ.๑-ท/ แบบ ศบ.๑-อ
- ร่างระเบียบขอ้บังคับ(ราชการ/องค์กร)
- รายชื่อคณะผู้ด าเนินการศูนย์ฯ
- แผนที่แสดงสถานที่ตั้งศูนย์ฯ
- หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิ

การใช้สถานที่
- ข้อบังคับหรือตราสารขององค์กร
- เอกสารรับรองมาตรฐาน 

มาตรา ๖ (๑๐)
- คุณสมบัติคณะผู้ด าเนินการศูนย์ฯ
- หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)

สถานท่ียืน่ค าขอ

แจง้ผูย่ื้นค ำขอแกไ้ขภำยใน ๑๕ วนั 

ราชการทอ้งถ่ิน/หน่วยงานภาครฐั

ในเขตกรุงเทพมหำนคร ย่ืนค ำขอท่ี พก.

ในจงัหวดัอ่ืน ย่ืนค ำขอท่ี ศูนยบ์ริกำรคนพิกำรระดบัจงัหวดั

เสนอ ผอ.พก./ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัพิจำรณำอนุญำต

(ภำยใน ๙๐ วนั) (ตำมแบบ ศบ.๒)

องคก์รดา้นคนพิการหรือองคก์รอ่ืนใด

ไมแ่กไ้ข

ในเวลำท่ีก ำหนด

แกไ้ข

ในเวลำท่ีก ำหนด

จ ำหน่ำยค ำขอ

เอกสำรถูกตอ้ง

ครบถว้น

เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบเอกสำร
เอกสำรไมถู่กตอ้ง

ไมค่รบถว้น

จดับริกำรตำมแผน

และอ ำนำจหนำ้ท่ี

ดูสถำนท่ี

1. แบบ ศบ.๑-ท ปรับล่าสุด.doc
2. แบบ ศบ.๑-อ ปรับล่าสุด.doc
9. ร่างข้อบังคับศูนย์ทั่วไป หน่วยงานราชการ1.doc
10. ร่างข้อบังคับศูนย์ทั่วไป องค์กรคนพิการ1.doc
11. ตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการศูนย์บริการ (ใหม่).doc
11. ตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการศูนย์บริการ (ใหม่).doc
12. หนังสือมอบอำนาจ.doc
3.ใบอนุญาตล่าสุดๆๆ.doc
คู่มือศูนย์บริการคนพิการ (22 ม.ค. 58)/ส่วนที่4แบบฟอร์มการจัดตั้ง/2. แบบ ศบ.๑-อ ปรับล่าสุด.doc


ประสาน คัดกรอง 
และส่งต่อ

ช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึงบริการ 
(กรณีไม่มีศูนย์ให้บริการเฉพาะเรื่อง)

ประสานการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ

ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ 
ปัญหาเกี่ยวกับคนพิการใน

เขตพื้นที่จังหวัด

อ านาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๔

จัดท าทะเบียนข้อมูล
คนพิการในจังหวัด

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
และเลขานุการของคณะอนุฯ จังหวัด

ศูนย์บริการคนพิการ (รวม).pptx#6. งานนำเสนอ PowerPoint
ศูนย์บริการคนพิการ (รวม).pptx#12. งานนำเสนอ PowerPoint
ศูนย์บริการคนพิการ (รวม).pptx#10. งานนำเสนอ PowerPoint
ศูนย์บริการคนพิการ (รวม).pptx#5. งานนำเสนอ PowerPoint
ศูนย์บริการคนพิการ (รวม).pptx#11. งานนำเสนอ PowerPoint
ศูนย์บริการคนพิการ (รวม).pptx#19. งานนำเสนอ PowerPoint
ศูนย์บริการคนพิการ (รวม).pptx#19. งานนำเสนอ PowerPoint


ประสานส่งต่อ/พาคนพิการเข้าสู่สิทธิ
- การประสานส่งต่อ
- การน าพาคนพิการเข้าสู่สิทธิ

บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่องสิทธิ และช่วยเหลือคนพิการ
- การจัดบริการล่ามภาษามือ - การจัดบริการผู้ข่วยคนพิการ
- การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย - การบริการข้อมูลข่าวสาร
- การอบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธิคนพิการ (โครงการ)

เรียกร้องสิทธิแทนคนพิการ
-การเรียกร้องสิทธิและขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ให้ความช่วยเหลือคนพิการ/ผู้มีแนวโน้มจะพิการด้านการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ
-การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย - การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง - การพัฒนาทักษะทางการพูด
-การพัฒนาสู่สุขภาวะ - การปรับพฤติกรรม - การพัฒนาทักษะทางการได้ยิน
-การพัฒนาทักษะทางการเห็น - การเสริมสร้างพัฒนาการ - การฝึก O&M
-การบริการรถสามล้อโยกส าหรับคนพิการ  - การบริการไม้เท้าขาว

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมอบหมาย

การฝึกอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพและการจัดหางาน

- การฝึกอบรมด้านอาชีพ (โครงการ)
- การจัดหางานให้คนพิการ

ประสานส่งต่อ/พาคนพิการเข้าสู่สิทธิ
- การประสานส่งต่อ
- การน าพาคนพิการเข้าสู่สิทธิ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๔



ช่วงอายุ

ผู้ประสบ
ปัญหา
สังคม

/ขาดผู้ดูแล

อายุแรกเกิด – 7 ปี

อายุ 18 – 60 ปี

อายุระหว่าง 7 – 18 ปี บ้าน 
Respite 
Care

บ้าน 
Group 
Home

การช่วยเหลือคุ้มครองคนพิการในรูปแบบสถานคุ้มครอง

สถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ

ผู้พิการทางจิต
อายุ 18 – 60 ปี 

กระบวนการพัฒนา

1. ประเมิน/คัดกรอง
2. วางแผน IRP/IEP/ADL
3. การบ าบัด ฟื้นฟู พัฒนา คุ้มครอง

คนพิการด้านต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพ 
ได้แก่
-นักสังคมสงเคราะห์ : ตรวจสอบสิทธิ

คนพิการ เตรียมครอบครัว
-นักกายภาพบ าบัด : ประเมิน/ฟื้นฟู

คนพิการ
-นักจิตวิทยา : ประเมินสภาพจิตคนพิการ
-นักส่งเสริมพัฒนาการ : จัดการศึกษาที่

เหมาะสม กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ
-พี่เลี้ยง : ฝึกกิจวัตรประจ าวัน
-กีฬา นันทนาการตามความสนใจ

4. การติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน
5. จัดเตรียมทักษาสังคมก่อนส่งกลับ
6. การคุ้มครองสิทธิ - การตรวจสอบ/

ยืนยันสัญชาติ/เลข 13 หลัก

คุ้มครองและให้บริการ

เตรียมความพร้อม/ฝึกอาชีพ

ท างาน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

ศูนย์บริการทั่วไป
ในชุมชน

การช่วยเหลือ
คนพิการแรกพบ

หน่วยส่งคนพิการ

เตรียมความพร้อม/ฝึกอาชีพ

บ้านเฟื่องฟ้า

บ้านราชาวดีชาย

บ้านราชาวดีหญิง

บ้านนนทภูมิ

สคพ.ราชบุรี

บ้านการุณยเวศม์

สคพ.พระประแดง

สคพ.บางปะกง

บ้างอุบลฮักแพง

บ้านกึ่งวิถีหญิง

บ้านกึ่งวิถีชาย

ศบอ.นนทบุรี

ศบอ.ขอนแก่นบุคคลออทิสติก
อายุ 12 - 25 ปี

หน่วยรับเบื้องต้นในพื้นที่

สอบข้อเท็จจรงิเบ้ืองต้น
สาเหตุที่ต้องได้รับการคุ้มครอง

ศูนย์บริการคนพิการ กคพ.

1. เย่ียมบ้าน ตรวจสอบสิทธิ ประเมิน
คนพิการ สภาพครอบครัวสิ่งแวดล้อม

2. ชี้แจงสร้างความรูค้วามเข้าใจกับคน
พิการและผู้ดูแล การรับเข้าคุ้มครองใน
สถาบัน การดูแลช่วยเหลือในเชงิ
วิเคราะห์เปรียบเทียบให้คนพิการและ
ผู้ดูแลได้รับรู้ข้อเท็จจรงิ มีทางเลือก/
ช่องทางอื่นๆ

3. ประสานความช่วยเหลือเบื้องต้นกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ด าเนินการด้านเอกสารตามขอ้ก าหนด
หลักเกณฑ์ของสถานคุ้มครอง

ส่งคืนชุมชน/
ครอบครัว

สถาน
สงเคราะห์ของ 
อปท./เอกชน




