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ว ัตถุประสงค์องค์กรสาธารณกุศล
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศนม์ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม
 เดิมของสถานสงเคราะห์ฯ คือ บ ้านบางละมุงเพือ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน
 คงของมนุษย์ ชือ
 คนพิการ
ซึง เริม
 เปิ ดดําเนินงานอย่างเป็ นทางการเมือ
 วันที 2 มิถน
ุ ายน พ.ศ.2538 สมเด็จเจ ้าฟ้ ามหาจักรีสริ น
ิ ธรได ้ทรงพระ
 ใหม่ "บ ้านการุณยเวศน์" มีความหมายว่า บ ้านแห่งความเมตตา ทังQ นีQ
กรุณาโปรดเกล ้าฯ พระราชทานชือ
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์ได ้ถูกจัดตังQ และดําเนินงานภายใต ้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนีQ
1. เพือ
 ให ้การสงเคราะห์คนพิการหญิง อายุตงั Q แต่ 18 ปี ขึน
Q ไป ไม่มโี รคติดต่อร ้ายแรง ไม่มญ
ี าติ หรือผู ้ใด
ให ้ความอุปการะเลีย
Q งดู ไม่มท
ี อ
ี ยู่
2. เพือ
 ให ้คนพิการได ้รับการคุ ้มครอง ฟืQ นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการให ้สามารถพีง พาตนเองได ้
3. ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
 ร่วมกันดูแลคนพิการ
ทังQ นีส
Q ถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์ มีเป้ าหมายทีส
 อดคล ้องกับนโยบายในการบริหารดังนีQ
- คนพิการได ้รับบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขน
ั Q พีน
Q ฐาน ทีไ ด ้มาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพ
- มีรป
ู แบบ วิธก
ี ารจัดบริการสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมทีไ ด ้มาตรฐาน
- ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายให ้มีสว่ นร่วมในการจัดสวัสดิการเพือ
 คนพิการ
- มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการให ้บริการ

กระบวนการประเมิน
คุณจิตตรา เตมีสข
ุ ผู ้อํานวยการสถานสงเคราะห์คนพิการฯ ได ้มอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.
2557 ผ่านพันธมิตรของสมาคมกิฟวิง แบค หลังจากพันธมิตรท่านนัน
Q ได ้เข ้าเยีย
 มบ ้านการุณยเวศน์ราวต ้นเดือน
มกราคม พ.ศ.2558 สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์ เป็ นองค์กรสาธารณกุศลทีส
 งั กัดกับหน่วยงานภาครัฐ
แห่งแรกทีท
 ม
ี งานสมาคมฯ ดําเนินการประเมิน
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่ ยเหลือ
ความเป็นมาและความจําเป็นทีต
 อ
้ งได้ร ับความชว
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์เป็ นหน่วยงานหนึง ของรัฐบาลซึง จะได ้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี โดยขึน
Q
อยูก
่ บ
ั นโยบายภาครัฐ สถานสงเคราะห์คนพิการฯ มีภาระกิจหลักในการให ้บริการและจัดหาสวัสดิการสังคมดังนีQ

ั
ํ หร ับคนพิการในสถานสงเคราะห์ฯ โดยจ ัดสว ัสดิการด ังนี1. ดําเนินงานด้านสว ัสดิการสงคมส
า
- จัดสวัสดิการทีพ
 ักอาศัย การเลีย
Q งดูและการดํารงชีวต
ิ โดยจัดเครือ
 งอุปโภค บริโภค ให ้อย่างพอเพียง
- บริการด ้านสังคมสงเคราะห์ ให ้คําแนะนํ า ปรึกษา แก ้ไขปั ญหาผู ้รับบริการเป็ นรายบุคคลและกลุม
่ กิจกรรม
นันทนาการ งานณาปนกิจ
- ส่งเสริมสุขภาพ โดยการรักษาพยาบาลเบือ
Q งต ้น การนํ าส่งโรงพยาบาลพบแพทย์ การจัดทําแนการรักษาพยาบาลผู ้รับริการรายบุคคล
-อาชีวบําบัด โดยเน ้นให ้ผู ้รับการสงเคราะห์ใช ้ศักยภาพทีม
 อ
ี ยูใ่ นการฟืQ นฟูสภาพร่างกาย โดยจัดเจ ้าหน ้าทีค
 รูฝึก
วิชาชีพ ในการฝึ กสอน เป็ นต ้น
- ส่งเสริมพัฒนาการ จัดให ้มีเจ ้าหน ้าทีใ นการทํากิจกรรมกลุม
่ กระตุ ้นพัฒนาการ สอนทักษะการใช ้ชีวต
ิ ประจําวัน
การช่วยเหลือตนเองในภาวะยากลําบาก และการช่วยเหลือผู ้อืน

- ส่งสริมทักษะด ้านกีฬา จัดให ้มีเจ ้าหน ้าทีสง่ เสริมในการจัดกิจกรรมการฝึ กทักษะด ้านกีฬาและส่งเจ ้าหน ้าทีเ พิม

เพิม
 พูนทักษะ
- จัดหาอาชีพให ้ผู ้รับการสงเคราะห์ และประสานส่งต่อทํางานภายนอก

ั
2. การจ ัดสว ัสดิการสงคมคนพิ
การในชุมชน
- ให ้บริการเงินสงเคราะห์และฟืQ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
- ให ้การสงเคราะห์ด ้านกายอุปกรณ์
- โครงการส่งเสริมพัฒนาทีอ
 ยูอ
่ าศัยผู ้พิการในชุมชน
- บริการให ้คําแนะนํ าปรึกษาด ้านสวัดก
ิ ารสังคมในชุมชน

3. ศูนย์เรียนรูก
้ ารจ ัดสว ัสดิการคนพิการ
โดยเปิ ดโอกาสให ้สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ชมรม องค์กรท ้องถิน
 และผู ้สนใจได ้เข ้ามาศึกษาเรียนรู ้
และฝึ กประสบการณ์งานด ้านการจัดสวัสดิการสังคมให ้แก่คนพิการ เพือ
 นํ าไปปรับใช ้ในชุมชนต่อไป

่ ต่อ
4. ศูนย์ให้คา
ํ แนะนําปรึกษาและสง
จัดบริการให ้คําแนะนํ าปรึกษาโดยนักสังคมสงเคราะห์และผู ้ทีเ กีย
 วข ้อง ให ้ข ้อมูลคําปรึกษาแก่ผู ้ประสงค์ใช ้สวัสดิการ
สังคมด ้านคนพิการ และผู ้สบปั ญหาเดือดร ้อน ทังQ จากภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์
- สุด ณว ันที 30 ก ันยายน พ.ศ. 2557 จํานวนคนพิการทีเ ข้าร ับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ
สิน
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ล ักษณะของกิจกรรมและโครงการ
บริการของสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์มด
ี ังนีQ
 จ
Q ผ ้า
1. บริการด ้านเลีย
Q งดู โดยจัดให ้มีปัจจัยสีท
ี ําเป็ นต่อการดํารงชีวต
ิ การจัดทีพ
 ักอาศัย จัดหาอาหาร เสือ
เครือ
 งนุ่งห่ม และสิง จําเป็ นในการดํารงชีวต
ิ อย่างเหมาะสม
2. บริการด ้านการรักษาพยาบาล มีเจ ้าหน ้าทีเ วรพยาบาลตลอด 24 ชัว โมง
3. บริการด ้านสังคมสงเคราะห์ โดยจัดให ้มีนักสังคมสงเคราะห์ประจําอาคารเรือนนอน เพือ
 บริการด ้านให ้คําแนะนํ า
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4. บริการด ้านกายภาพบําบัด
5. บริการด ้านอาชีวบําบัด
6. บริการด ้านกระตุ ้นพัฒนาการ
7.บริการด ้านการฝึ กอาชีพ โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอืน
 ๆ ทังQ ภาครัฐและภาคเอกชน
8. บริการด ้านกีฬาและนันทนาการ
9. บริการด ้านการจัดกิจกรรมและทัศนศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์
10. บริการด ้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานสงเคราะห์
11. บริการด ้านการณาปนกิจศพ

ผู ้ให ้การสนับสนุนเบือ
Q งต ้น
- สํานักงานสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน
 คงของมนุษย์
- มูลนิธก
ิ ารุณยเวศม์เพือ
 คนพิการ

ความโปร่งใสและการจัดทํารายงาน
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ขน
ึQ ตรงต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน

คงของมนุษย์ สถานะการเงินอยูใ่ นรูปของงบประมาณทีไ ด ้รับการจัดสรรจากรัฐบาล งบประมาณทีไ ด ้รับ กับงบประมาณ
รายจ่ายของสถานสงเคราะห์จงึ อยูใ่ นรูปแบบงบประมาณสมดุล รายรับ เท่ากับ รายจ่าย มีคา่ ใช ้จ่ายทีไ ม่เป็ นนัยสําคัญ
ทีจ
 า่ ยจากเงินนอกงบประมาณ และสถานสงเคราะห์ฯ จําต ้องจัดทํารายงานประจําปี ให ้กับหน่วยงานต ้นสังกัด
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