กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

คาอธิบายสรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจ้างงานคนพิการ

การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ

การให้กู้ยืมเงิน

การสนับสนุนโครงการ

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 มาตรา 33 การจ้างงานคนพิการ
 มาตรา 34 การส่ง เงิ นเข้า กองทุ นกรณีที่นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการมิได้รับคนพิการเข้าทางาน
 มาตรา 35 การส่งเสริมอาชีพ
การนั บจ านวนลู กจ้ างตามกฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดจ านวน
คนพิ การที่ นายจ้ างหรื อสถานประกอบการและหน่ วยงานภาครั ฐ
จะต้องรับเข้าทางานฯ พ.ศ. 2554
 ก าหนดให้ น ายจ้ า งหรื อ สถานประกอบการและหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ ที่ มี ลู ก จ้ า งตั้ ง แต่ 100 คน ขึ้ น ไป รั บ คนพิ ก ารเข้ า

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 มาตรา 16 คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการ
กระทาในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคน
พิการตามมาตรา๑๕ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีคาสั่ง
เพิกถอนการกระทาหรือห้ามมิ ให้กระทาการนั้นได้ คาสั่งของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด
 โดยศาลจะกาหนดค่า เสี ย หายในเชิง ลงโทษให้ แ ก่คนพิการ
ไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้
 มาตรา 17 ในการใช้สิทธิตามมาตรา 16 คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการอาจขอให้องค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้อง
ขอหรือฟ้องคดีแทนก็ได้ และได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 มาตรา 26 (2) คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น มี อานาจ
พิจารณาอนุมัติการจ่า ยเงิ น อนุมั ติโครงการ กาหนดวงเงิ น
และรายการค่าใช้จ่า ย เพื่อสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่
คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัด หรือ
คณะอนุกรรมการอื่นเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
โดยการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
- รายบุค คล (ข้อ 11) วงเงิ น ไม่ เ กิ น 60,000 บาท ผ่อ นช าระ
ภายใน 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย หากรายใดมีความประสงค์จะกู้เกิน
วงเงินที่กาหนดให้พิจารณาเป็นรายๆไปโดยไม่เกิน 120,000 บาท
- รายกลุ่ม (ข้อ 10) ต้องเป็นกลุ่ ม คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไป
- มีหลักฐานการออมเงินของกลุ่มไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- มี การผ่า นการอบรมอาชีพและมี อาชีพเดีย วกันกับ อาชีพที่
ลงทุน ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากองค์กรด้านคนพิการ
- มีแผนหรือโครงการที่ชัดเจน
- ต้องมีคาว่า “กลุ่ม” ประกอบชื่อ และมีสถานที่ทาการแน่นอน
วงเงินไม่เกินกลุ่มละ 1,000,000 บาท โดยผ่อนชาระคืน ภายใน
5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 มาตรา 26 (2) คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น มี อานาจ
พิจารณาอนุมัติการจ่า ยเงิ น อนุมั ติโครงการ กาหนดวงเงิ น
และรายการค่าใช้จ่า ย เพื่อสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่
คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ ฯ
ตามระเบียบ คกก.แห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
เพื่อการส่ ง เสริ ม และพัฒนาคุณ ภาพชีวิ ต คนพิการฯ พ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อ 5 จะต้องคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ทางานในอัต ราส่วน 100 :1คน เศษของ 100 คน ถ้า เกิน
50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติว่าด้วยการให้สัมปทาน ฯพ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2559 มาตรา 35 ก าหนดให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถาน
ประกอบการที่ไม่จ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และเข้ากองทุน
ฯ ตามมาตรา 34 สามารถดาเนินการได้ 7 วิธี ดังนี้
1) ให้สัมปทาน
2) ให้พื้นที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
3) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
4) ฝึกงาน
5) จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
6) ล่ามภาษามือ
7) การให้การช่วยเหลืออื่นใด
 กรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการ สามารถปฏิบัติได้ ตาม
มาตรา 33 มาตรา 34 หรือมาตรา 35
 กรณีหน่วยงานภาครัฐ สามารถปฏิบัติได้ ตามมาตรา 33 หรือ
มาตรา 35

กรณีที่นายจ้างหรือสถานประกอบการไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง
งานคนพิการ
 มาตรา 36 อธิ บ ดี มี อ านาจออกค าสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ อ ายั ด
ทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งไม่ส่ง
เงินที่จะต้องส่งตามมาตรา 34
กรณีที่นายจ้า งหรื อสถานประกอบการหรื อหน่ว ยงานของรั ฐไม่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ
 มาตรา 39 กรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
มีอานาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 ต่อสาธารณะอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

 สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ยื่นคาขอไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 มีคณะกรรมการ บุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจา
หรือมีที่ปรึกษาที่มคี วามรู้เกี่ยวกับคนพิการ
 มีผลการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการหรือเกิดประโยชน์
ต่อสังคมหรือชุมชน
 มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

- ข้ อ 6 แผนงานหรื อ โครงการที่ จะได้รั บ การสนับ สนุน จาก
กองทุนต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
 สอดคล้ องกั บแผนพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ตคนพิ การ นโยบายรัฐบาล
หรือนโยบายของคณะกรรมการ
 มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดาเนินงานอย่างชัดเจนและมี
ผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 มีคนพิก ารหรือผู้ดูแลคนพิก ารหรือมีหน่ว ยงานภาครัฐที่มีภารกิ จ
ด้ า นคนพิ ก ารเข้ า ร่ ว มบริ ห ารจั ด การหรื อ ให้ ค าปรึ ก ษาในการ
ดาเนินงาน

 องค์กรและแผนงานหรือโครงการที่จะได้รับการพิจารณา
สนับสนุนจากกองทุนจะต้องผ่านเกณฑ์และได้คะแนนในทุก
ข้อตามกาหนด โดยได้คะแนนรวมเต็ม 70 คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20

1เบีย้ ความพิการ

คนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ 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

2การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
คนพิการ อายุ 20 ปีขึ้นไป/ผู้ดูแลตมกฎหมาย กู้ยืมเงินจาก
กองทุนฯคนพิการ ไม่เกิน 120,000 บาท
และกู้รายกลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท
***ผ่อนชาระโดยไม่เสียดอกเบี้ยภายใน 5 ปี

3 การช่วยเหลือทางกฎหมาย
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความ
ว่าต่าง แก้ต่างให้คนพิการที่มีฐานะยากจน
และไม่ได้รับความเป็นธรรม

ดการเลือกปฏิบตั ิ โดยไม่
4 การขจั
เป็ นธรรมต่อคนพิการ
คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รบั ความเสียหายจากการกระทา
ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีสิทธิร้องขอ
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ให้มีคาสั่งเพิกถอนการกระทาหรือห้ามไม่ให้กระทาการนั้นได้

5 บริการล่ามภาษามือ

10 สิทธิทางการศึกษา

6 ปรับสภาพที่อยู่อาศัย

11 ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ

• ใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
• สมัครงานหรือติดต่อประกอบอาชีพ
• การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็นพยานในชั้นศาล
• การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือการฝึกอบรม ฯลฯ
การปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนพิการ
เช่น การปรับห้องน้า การติดตั้งราวจับ
การปรับสภาพผิวทางเดิน ฯลฯ
ในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินรายละ 20,000 บาท

7 สิ่งอานวยความสะดวก

ครม. มติเมื่อ 19 พ.ค. 52 และ 20 พ.ย. 55
ให้หน่วยงานราชการสารวจและจัดทาสิ่งอานวยความสะดวก
ให้คนพิการเข้าถึงได้ มาตรการผลักดันการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

8 ผูช้ ่วยคนพิการ

ผู้ช่วยคนพิการให้กับคนพิการที่จาเป็นต้องใช้ผู้ช่วย
เพื่อประกอบกิจวัตรประจาวัน ชั่วโมงละ 50 บาท
และ 1 วันไม่เกิน 6 ชั่วโมงและ 1 เดือนไม่เกิน 180 ชั่วโมง

9 สิทธิทางอาชีพ

คนพิการเข้ารับฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

มีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริม่ เรียนจนถึง
ปริญญาตรี และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสื่อบริการ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

การลดหย่อนค่าโดยสารดังนี้
• รถไฟฟ้า BTS/MRT ขึ้นฟรีทุกสถานี
• แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ขึ้นฟรีเฉพาะสายสีน้าเงิน(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)

12 สิทธิทางการแพทย์

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ท.74) 26 รายการ
• การตรวจวินิจฉัย
• การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ
• การแนะแนวให้คาปรึกษา
• บริการเป็นรายกรณี เช่น การให้ยา เวชภัณฑ์ การศัลยกรรม
กายภาพบาบัด ฯลฯ

ขัน้ ตอนการพิจารณาการจัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการ
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓

ราชการท้องถิ่น/หน่ วยงานภาครัฐ

-

-

องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด

สถานที่ยืน่ คาขอ
ในเขตกรุ งเทพมหำนคร ยื่ นคำขอที่ พก.
ในจังหวัดอื่ น ยื่ นคำขอที่ ศูนย์บริ กำรคนพิกำรระดับจังหวัด
แบบ ศบ.๑-ท/ แบบ ศบ.๑-อ
ร่างระเบียบข้อบังคับ(ราชการ/องค์กร)
เอกสำรไม่ถูกต้อง
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
รายชื่อคณะผู้ดาเนินการศูนย์ฯ
ไม่ครบถ้วน
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งศูนย์ฯ
แจ้งผูย้ ่ ื นคำขอแก้ไขภำยใน ๑๕ วัน
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิ
เอกสำรถูกต้อง
แก้ไข
ไม่แก้ไข
การใช้สถานที่
ครบถ้วน
ในเวลำที่กำหนด
ในเวลำที่กำหนด
ข้อบังคับหรือตราสารขององค์กร
จำหน่ำยคำขอ
เอกสารรับรองมาตรฐาน
ดูสถำนที่
มาตรา ๖ (๑๐)
เสนอ ผอ.พก./ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุ ญำต
คุณสมบัติคณะผู้ดาเนินการศูนย์ฯ
จัดบริ กำรตำมแผน
(ภำยใน ๙๐ วัน) (ตำมแบบ ศบ.๒)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
และอำนำจหน้ำที่

อานาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๔

สารวจ ศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับคนพิการใน
เขตพื้นที่จังหวัด

ประสาน คัดกรอง
และส่งต่อ

ปฏิบตั หิ น้าทีฝ่ า่ ยวิชาการ
และเลขานุการของคณะอนุฯ จังหวัด

ประสานการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ

ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ

จัดทาทะเบียนข้อมูล
คนพิการในจังหวัด

ช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึงบริการ
(กรณีไม่มีศูนย์ให้บริการเฉพาะเรื่อง)

ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

อานาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๔

บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่องสิทธิ และช่วยเหลือคนพิการ

- การจัดบริการล่ามภาษามือ
- การจัดบริการผู้ข่วยคนพิการ
- การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
- การบริการข้อมูลข่าวสาร
- การอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ (โครงการ)

เรียกร้องสิทธิแทนคนพิการ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมอบหมาย

ประสานส่งต่อ/พาคนพิการเข้าสู่สิทธิ
- การประสานส่งต่อ
- การนาพาคนพิการเข้าสู่สิทธิ

-การเรียกร้องสิทธิและขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

การฝึกอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพและการจัดหางาน
- การฝึกอบรมด้านอาชีพ (โครงการ)
- การจัดหางานให้คนพิการ

ให้ความช่วยเหลือคนพิการ/ผู้มีแนวโน้มจะพิการด้านการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ
-การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย - การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง
-การพัฒนาสู่สุขภาวะ
- การปรับพฤติกรรม
-การพัฒนาทักษะทางการเห็น
- การเสริมสร้างพัฒนาการ
-การบริการรถสามล้อโยกสาหรับคนพิการ

- การพัฒนาทักษะทางการพูด
- การพัฒนาทักษะทางการได้ยิน
- การฝึก O&M
- การบริการไม้เท้าขาว

การช่วยเหลือคุ้มครองคนพิการในรูปแบบสถานคุ้มครอง
ช่วงอายุ
สถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ

การช่วยเหลือ
คนพิการแรกพบ

บ้านเฟื่องฟ้า

หน่วยส่งคนพิการ
อายุแรกเกิด – 7 ปี

บ้านนนทภูมิ
อายุระหว่าง 7 – 18 ปี

1.
2.

3.
4.

สคพ.ราชบุรี
บ้านการุณยเวศม์

กคพ.

สคพ.พระประแดง

เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบสิทธิ ประเมิน
คนพิการ สภาพครอบครัวสิ่งแวดล้อม
ชี้แจงสร้างความรูค้ วามเข้าใจกับคน
พิการและผู้ดูแล การรับเข้าคุ้มครองใน
สถาบัน การดูแลช่วยเหลือในเชิง
วิเคราะห์เปรียบเทียบให้คนพิการและ
ผู้ดูแลได้รับรู้ข้อเท็จจริง มีทางเลือก/
ช่องทางอื่นๆ
ประสานความช่วยเหลือเบื้องต้นกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการด้านเอกสารตามข้อกาหนด
หลักเกณฑ์ของสถานคุ้มครอง

สคพ.บางปะกง
อายุ 18 – 60 ปี

บ้างอุบลฮักแพง
บ้านกึ่งวิถีหญิง

ผู้พิการทางจิต
อายุ 18 – 60 ปี

บ้านกึ่งวิถีชาย
ศบอ.นนทบุรี

บุคคลออทิสติก
อายุ 12 - 25 ปี

ส่งคืนชุมชน/
ครอบครัว

กระบวนการพัฒนา
1. ประเมิน/คัดกรอง
2. วางแผน IRP/IEP/ADL
3. การบาบัด ฟื้นฟู พัฒนา คุ้มครอง
คนพิการด้านต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพ
ได้แก่
- นักสังคมสงเคราะห์ : ตรวจสอบสิทธิ
คนพิการ เตรียมครอบครัว
- นักกายภาพบาบัด : ประเมิน/ฟื้นฟู
คนพิการ
- นักจิตวิทยา : ประเมินสภาพจิตคนพิการ
- นักส่งเสริมพัฒนาการ : จัดการศึกษาที่
เหมาะสม กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ
- พี่เลี้ยง: ฝึกกิจวัตรประจาวัน
- กีฬา นันทนาการตามความสนใจ
4. การติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน
5. จัดเตรียมทักษาสังคมก่อนส่งกลับ
6. การคุ้มครองสิทธิ - การตรวจสอบ/
ยืนยันสัญชาติ/เลข 13 หลัก

ศบอ.ขอนแก่น
เตรียมความพร้อม/ฝึกอาชีพ
ศูนย์บริการทั่วไป
ในชุมชน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

ทางาน

สถาน
สงเคราะห์ของ
อปท./เอกชน

เตรียมความพร้อม/ฝึกอาชีพ

หน่วยรับเบื้องต้นในพื้นที่

ศูนย์บริการคนพิการ

บ้านราชาวดีชาย
บ้านราชาวดีหญิง

สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
สาเหตุที่ต้องได้รับการคุ้มครอง

ผู้ประสบ
ปัญหา
สังคม
/ขาดผู้ดูแล

คุ้มครองและให้บริการ

บ้าน
Respite
Care

บ้าน
Group
Home

