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สาสนจาก
อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมากรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ไดดาํ เนินการขับเคลือ่ นนโยบาย
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ พัฒนาองคกรดานคนพิการของ
ประเทศใหมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเขมแข็งสามารถดําเนินงานอยางมี
มาตรฐาน รวมทั้งเสริมสรางสังคมที่ปราศจากอุปสรรคตอคนพิการ เคารพในความแตกตางและหลอมรวมให
คนพิการเปนสวนหนึ่งของสังคม โดยดําเนินการภายใตวิสัยทัศน “คนพิการมีศักยภาพ ดํารงชีวิตอิสระ
สูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” รวมกับการสรางคานิยม “มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเดน เนนทีมงาน
ประสานเครือขาย” และวัฒนธรรมองคกรรรวมกัน
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
นโยบายดานสังคมของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เปนแนวทางในการ
ดําเนินงานภายใตนโยบาย 3A ของรัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ประกอบดวย
นโยบายเรงดวน (Agenda based) ๙ ประเด็น นโยบายบริหารและพัฒนา (Administration based)
๕ ประเด็น และนโยบายขับเคลือ่ นระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัด (Area based) ๕ ประเด็น ตามแนวทางประชารัฐทีน่ อ มนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมเพื่อใหการดําเนินงานสามารถ
บรรลุผลตามเปาหมาย เปนทีน่ า พึงพอใจ และเปนประโยชนตอ คนพิการ องคกรดานคนพิการ หนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย
ผมหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําป ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปไดทราบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณ
ทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนบุคลากรทุกคนของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ทีไ่ ดรว มแรง
รวมใจในการปฏิบัติหนาที่ทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ บังเกิดผลดีแกสวนรวมและกลุมเปาหมาย
อยางตอเนื่อง
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และอาชีพคนพิการบานโมกุล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดลพบุรี

นางพัทธิอร กาฬสุวรรณ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการบานศรีวนาไล
จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จํานวน ๒ แหง

นางสุพิชา มานะนิติธรรม

นางวัชราพร ธวัชวะชุม

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแกน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๕

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร
วิสัยทัศน
คนพิการมีศักยภาพ ดํารงชีวิตอิสระ สูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
คานิยมองคกร
มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเดน เนนทีมงาน ประสานเครือขาย
พันธกิจ
๑. สงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิประโยชน สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางเทาเทียม
ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ
๒. สงเสริมและสนับสนุนองคกรและเครือขายดานคนพิการใหมศี กั ยภาพในการคุม ครองพิทกั ษสทิ ธิและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ
๓. ขับเคลื่อน และบูรณาการนโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. สงเสริมศักยภาพและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการในสังคม
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง และบุคลากรมีความเปน

ยุทธศาสตร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สงเสริมคนพิการใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางเทาเทียม
เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือกับองคกรดานคนพิการและเครือขายทั้งในและตางประเทศ
บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายดานคนพิการสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
พัฒนาศักยภาพและสรางเจตคติที่สรางสรรคตอคนพิการและความพิการ
พัฒนา พก. ใหเปนองคกรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

เปาประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางเทาเทียมกัน
สังคมมีสภาพแวดลอมที่ปราศจากจากอุปสรรคสําหรับคนพิการ
องคกรดานคนพิการมีความเขมแข็ง มีมาตรฐาน และสามารถขับเคลื่อนงานดานคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดความรวมมืออยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพระหวาง พก.กับองคกรที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
หนวยงานที่เกี่ยวของเกิดการบูรณาการความรวมมือเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางมี
ประสิทธิภาพ
๖. เกิดการพัฒนานโยบาย นวัตกรรม และงานวิจัยที่สามารถชี้นําการกําหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการอยางเปน
รูปธรรม
๗. คนพิการไดรับการพัฒนาทักษะศักยภาพและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
๘. สังคมมีความรูและความเขาใจตอคนพิการ และความพิการรวมถึงคนพิการมีความมั่นใจ ตระหนักในสิทธิ คุณคา
และศักดิ์ศรีของตนเองและมีสวนรวมในสังคมทุกระดับ
๙. องคกร พก. มีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และบุคลากรมีขดี ความสามารถสูงและมีความสุขในการทํางาน
๑๐. กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๖

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภารกิจและอํานาจหนาที่
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอ ๒ กําหนดให
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑.

ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวนราชการ หนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการปฏิบัติงานและการเสนอนโยบาย จัดทํา
ยุทธศาสตร และแผนงานเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
เปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

๒.

ศึกษา วิเคราะห สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ และสถานการณของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน
ตอการปองกัน รักษา และฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งจัดทําแผนงาน วิเคราะห วิจัย ติดตามประเมินผล
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

๓.

บริหารจัดการและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนศูนยกลางขอมูลดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

๔.

จัดทําแผนงานการคุมครอง สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

๕.

สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ การดําเนินงาน และการสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ เพือ่ ใหสามารถ
ทําหนาที่พิทักษสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานใหหนวยงานของรัฐจัดงบประมาณใหแกองคกร
ดานคนพิการ เพื่อใหสามารถดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ

๖.

ดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

๗.

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินงาน และการกํากับดูแลศูนยบริการคนพิการทุกประเภท

๘.

ดําเนินการและสงเสริมกิจการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ไดจัดตั้งขึ้น ทั้งในสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่น

๙.

ตรวจสอบการไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอคนพิการ ตลอดจนใหความชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตาง แกตางคดีใหแกคนพิการ

๑๐.

ใหคําแนะนําและชวยเหลือคนพิการใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ
และความชวยเหลืออื่น ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๑.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๗

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงสรางองคกร
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
อธิบดี พก. กรรมการและเลขานุการ

อธิบดี พก.
รองอธิบดี พก.
ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงาน
เลขานุการกรม

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

๘

กองสงเสริมสิทธิ
และสวัสดิการคนพิการ

กองคุมครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ

กองกองทุนและสงเสริม
ความเสมอภาคคนพิการ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อัตรากําลัง
ตารางที่ ๒ อัตรากําลังแยกประเภทตําแหนงและเพศ
เพศ

ประเภทตําแหนง

ชาย
๕๖
๑๑๐
๘๖
๒๔๙

ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
รวม

รวม (ราย)

หญิง
๑๘๓
๓๑๗
๑๙๒
๖๙๐

๒๓๙
๔๒๗
๒๗๘
๙๓๙

ภาพที่ ๓ อัตรากําลังแยกประเภทตําแหนงและเพศ
จํานวน (ราย)

เพศชาย

317

330

เพศหญิง

300
270
240

192

210

183

180
150

110

120

86

90
60

56

30
0

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๙

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตารางที่ ๓ อัตรากําลังจําแนกตามระดับตําแหนง
ประเภทวิชาการ

ประเภทบริหาร

ประเภททั่วไป

รวม
ระดับสูง ระดับตน อํานวยการ เชี่ยวชาญ ชํานาญการ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น
(ราย)
ตน
พิเศษ

เพศ

ชาย

๑

๑

๒

-

๕

๑๗

๑๗

-

๑๐

๒

๕๖

หญิง

-

-

๙

๑

๒๒

๕๗

๔๗

๑

๓๒

๑๓

๑๘๓

รวม

๑

๑

๑๑

๑

๒๗

๗๔

๖๔

-

๔๒

๑๕

๒๓๙

ภาพที่ ๔ อัตรากําลังจําแนกตามระดับตําแหนง
เพศชาย
เพศหญิง

จํานวน (ราย)
57

60
55

48

50
45
40
35

32

30
25

22

20

17

18

15
9

10
5
0

5
1

-

ระดับสูง

๑๐

13

10

1

2
-

ระดับตน

-

1

อํานวยการตน เชี่ยวชาญ

ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ปฏิบัติการ

2

1

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
แผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ตามแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น
๗๗๘,๙๐๙,๓๐๐.-บาท (เจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดลานเกาแสนเกาพันสามรอยบาทถวน) จําแนกตามผลผลิตความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง และเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม ไดดังนี้
- งบบุคลากร
จํานวน ๒๕๐,๖๓๖,๔๐๐.- บาท
- งบดําเนินงาน
จํานวน ๓๓๒,๕๙๒,๕๐๐.- บาท
- งบเงินอุดหนุน
จํานวน ๕๑,๑๗๘,๔๐๐.- บาท
- งบลงทุน
จํานวน ๑๐๔,๗๗๒,๑๐๐.- บาท
- งบรายจายอื่น
จํานวน ๓๙,๗๒๙,๙๐๐.- บาท

332.5925
39.7299
51.1784
250.6364

งบบุคลากร

104.7721

งบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น

หนวย : ลานบาท

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๑

๑๒

๑.สรางภูมิคุมกัน
และสงเสริมโอกาส
ทางสังคม

ยุทธศาสตร
กระทรวง

๔. จัดระบบสวัสดิการ
ที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย

ประชากรเปาหมาย
มีความพรอมในการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ

คนพิการไดรับการคุมครองพิทักษสิทธิและสวัสดิการอยางเสมอภาคและเทาเทียม

๑. สรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคม

ประชากรเปาหมายไดรับการสงเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการพื้นฐานอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรม

แผนงานรองเสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

พื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรางการเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรางการเติบโตจากภายใน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

๑. โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ทักษะดานอาชีพ
ของคนพิการ
๒. โครงการพัฒนา
ทักษะดานอาชีพ
และสังคม
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนพิการ
และครอบครัว

๑. โครงการสงเสริม
การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก
สําหรับคนพิการ
และทุกคนในสังคม

๑. โครงการเสริมพลังคนพิการ
สรางโอกาสและความ
เทาเทียมในสังคม
๒. โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานการจัดบริการ
ของศูนยบริการคนพิการ
๓. โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการคนพิการในชุมชน
๔. โครงการสนับสนุนการจัด
บริการผูชวยคนพิการ
๕. โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพและทักษะชีวิต
คนพิการ
๖. งบบริหารจัดการ สลก.

๑. โครงการสงเสริมการมี
บัตรประจําตัวคนพิการ
๒. โครงการสงเสริมและ
คุมครองการเขาถึง
สิทธิคนพิการ
๓. โครงการการให
ความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกคนพิการ
๔. งบบริหารจัดการ กสส.
๕. งบบริหารจัดการ สลก.
๖. งบบริหารจัดการ กตส.

๑. โครงการจัดบริการสวัสดิการ ๑. โครงการ
การดําเนินงาน
เงินสงเคราะหและฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน ดานคนพิการ
ตามแผนประชาสังคม
๒. โครงการฝกทักษะและพัฒนา
และวัฒนธรรมอาเซียน
อาชีพในสถาบันแกคนพิการ
๓. โครงการบริการจัด
สวัสดิการสังคมในสถาบัน
ของผูปวยจิตเวชรองรับ
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดบริการสําหรับคนพิการ
๕. โครงการใหบริการ
สวัสดิการสังคมในสถาบัน
แกคนพิการและ
บุคคลออทิสติก
๖. งบบริหารจัดการ สลก.
๗. งบบริหารจัดการ กคพ.

๑. โครงการสงเสริมงานวิชาการ
และติดตามประเมินผล
ดานคนพิการ
๒. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
๓. โครงการประสานกลไก
เพื่อการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศ
ดานคนพิการ
๔. โครงการขับเคลื่อนกลไก
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
๕. งบบริหารจัดการ กยผ.
๖. งบบริหารจัดการ สลก.

๒. เสริมสรางความเขมแข็ง ๓. บูรณาการและขับเคลื่อน
และความรวมมือกับ
นโยบายดานคนพิการสูการ
องคกรดานคนพิการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และเครือขายทั้งใน
และตางประเทศ
สงเสริมดานการพัฒนา พัฒนามาตรการ กลไก และ
คุณภาพชีวิตคนพิการ
นโยบาย เพื่อพัฒนา
ในภูมิภาคอาเซียน
คุณภาพชีวิตคนพิการ

๓. ผนึกกําลังทางสังคม
จากทุกภาคสวนและ
เสริมสรางธรรมาภิบาล

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ๑. โครงการปรับปรุง
ในการบริหารราชการ
และพัฒนาสมรรถนะ
และการสงเสริมการ
ระบบเทคโนโลยี
ดําเนินงานตามคํารับรอง
สารสนเทศ
การปฏิบัติราชการ
ดานคนพิการ
๒. โครงการสรางความผาสุก ๒. โครงการจัดหา
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เครื่องคอมพิวเตอร
ของบุคลากร
และอุปกรณ
๓. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อทดแทนเครือ่ งเดิม
เพื่อความเปนมืออาชีพ
ที่มีอายุการใชงาน
เกิน 5 ป และ
๔. โครงการปองกันการทุจริต
ประสิทธิภาพ
และประพฤติมิชอบ
๕. โครงการสื่อสารองคกร
เสริมสรางเจตคติทางสังคม
ตอคนพิการ
๖. งบบริหารจัดการ สลก.

๑. โครงการสงเสริมการ
คาใชจายบุคลากร
รวมกลุมจัดตั้งองคกร
ภาครัฐ
ดานคนพิการในชุมชน
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
องคกรดานคนพิการ
และเครือขายภาคประชาชน
๓. โครงการขับเคลื่อน
มาตรฐานองคกร
ดานคนพิการสูการปฏิบัติ
๔. โครงการงาน
วันคนพิการสากล
ประจําป ๒๕๕๙
๕. โครงการสงเสริมบทบาท
องคกรภาคเอกชนเพื่อสังคม
เพื่อคนพิการ
๖. โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน apcd
๗. งบบริหารจัดการ สลก.

เสริมสรางสวัสดิการ
สังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สงเสริมศักยภาพองคกร
ดานคนพิการ
เพื่อการสงเสริมและพัฒนา และเครือขายดานคนพิการ
คุณภาพชีวิตคนพิการ

ผลผลิตรายการ
คาใชจายบุคลากร
ภาครัฐ เสริมสราง
สวัสดิการสังคม
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต
๕. พัฒนา พก. ใหเปน
องคกรที่มีผลสัมฤทธิ์

ผลผลิตอาสาสมัคร
และเครือขายที่ไดรับการ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ

องคกรดานคนพิการและเครือขาย เพื่อเปนคาใชจายในการ
มีความเขมแข็งสามารถดําเนินการ
ดําเนินการภาครัฐ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒. เสริมสรางประสิทธิภาพ
ทางสังคม

ประชากรเปาหมายและ
ภาคีเครือขายทางสังคม
มีความเขมแข็งและมีภูมิคุมกัน

แผนงานรองบุคลากร
ภาครัฐเสริมสรางสวัสดิการ
สังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการภาครัฐ

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

ยุทธศาสตรรายการ
คาดําเนินการภาครัฐ

๒. เสริมสรางความเขมแข็ง
และความรวมมือกับองคกร
ดานคนพิการและเครือขาย
ทั้งในและตางประเทศ

๕. พัฒนา พก.
ใหเปนองคกรที่มีผลสัมฤทธิ์

ผลผลิตคนพิการไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครองสิทธิ และบริการสวัสดิการสังคม

โครงการประชากร
โครงการการปรับ
เปาหมายทุกชวงวัย
สภาพแวดลอม
ไดรับการสงเสริม
และสิ่งอํานวย
โอกาสทางการศึกษา
ความสะดวก
การสรางความมั่นคง
ที่เอื้อตอคนทุกวัย
และพัฒนาทักษะชีวิต
๑.สงเสริมคนพิการ
ยุทธศาสตร ๔. พัฒนาศักยภาพ
๑. สงเสริมคนพิการใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ
และสรางเจตคติที่ ใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ
หนวยงาน
สรางสรรคตอคนพิการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
และสิ
ง
่
อํ
านวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางเทาเทียม
และความพิการ
อันเปนสาธารณะ
อยางเทาเทียม
สงเสริมการขจัดการ
บริการสวัสดิการสังคม
กิจกรรมหลัก
เสริมสรางการ
สงเสริมการจัดสิ่งอํานวย สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คุมครองและพิทักษสิทธิ
เลือกปฏิบัติและคุมครอง
สําหรับคนพิการในสถาบัน
ดํารงชีวิต
ความสะดวกสําหรับ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
สิทธิคนพิการ
สําหรับคนพิการ คนพิการและทุกคนในสังคม คนพิการใหมคี ณ

เปาหมาย คนพิการมีความมั่นคง คนพิการและคนทุกวัยที่
การใหบริการ ในชีวิตและคุณภาพ เขาถึงและใชประโยชนได
หนวยงาน
ชีวิตที่ดีขึ้น
จากสิ่งอํานวยความสะดวก

ประชากรเปาหมาย
มีความมั่นคงในชีวิต

เปาหมายการให
บริการกระทรวง

บูรณาการพัฒนา
บูรณาการสรางความ
ศักยภาพคน
เสมอภาคเพื่อรองรับ
ตามชวงวัย
สังคมผูสูงอายุ
เปาหมายเชิง การสรางความมั่นคง การสรางสภาพแวดลอม
ในชีวิต
ที่เอื้อตอการดํารงชีวิต
ยุทธศาสตร :
ในสังคมสูงวัย

แผนงาน

ยุทธศาสตรการ ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
จัดสรรงบประมาณ และเสริมสรางศักยภาพคน

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สรุปตัวชี้วัดกรมสงเสริมและพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
เปาหมายรวมทั้งป
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ป ๒๕๖๐
๑. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาฐานขอมูล - มีระบบเชื่อมโยงขอมูลคนพิการจาก ทําการเชื่อมโยง
เรียบแลว
ทะเบียนราษฎรกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- มีระบบเชื่อมโยงขอมูลคนพิการกับ
กรมจัดหางาน
๒. รอยละของคนพิการกลุมเปาหมาย
มีคนพิการที่ไดรับการจางงานในสถาน รอยละ ๙๐.๙๒
มีงานทํา
ประกอบการและหน ว ยงานภาครั ฐ
รอยละ ๙๐
๓. ระดับความสําเร็จของการผลักดันชุมชน มี ชุ ม ชนต น แบบที่ ไ ด รั บ การผลั ก ดั น ๓๖ แหง
ตนแบบที่เอื้อตอคนพิการ
๓๓ แหง
๔. รอยละขององคกรดานคนพิการที่ไดรับ รอยละ ๖๐.๔๗ ขององคกรรายใหมทผี่ า น รายใหมรอ ยละ ๙๕.๗๑
การรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพิการ มาตรฐาน และ รอยละ ๙๐ ขององคกร รายเการอยละ ๑๐๐
ตออายุที่ผานมาตรฐาน
ดําเนินการแลว
๕. ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงาน อนุวัติตามอนุสัญญา
ตามพันธกรณีระหวางประเทศ
(Convention on the Rights of
Persons with Disabilities : CRPD)
องคประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
เปนพิเศษ (Agenda Base)
๑. ตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจ
แกประชาชน
มีการดําเนินงาน
๑.๑ รอยละการดําเนินการตามแผนการ ๑.๑ ดําเนินการตามแผนฯ ระหวาง
สรางความรับรูความเขาใจแก
เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ตามแผนครบถวน
ประชาชน
รอยละ ๑๐๐
๑.๒ รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญ ๑.๒ ไมมีประเด็นชี้แจง
ที่ทันตอสถานการณ (ถามี)
๒. รอยละของอาคารสถานที่สาธารณะที่มี รอยละ ๖๗.๗๕ (จํานวน ๒๐๘ แหง)
รอยละ ๗๒.๐๙
สิง่ อํานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานใหคนพิการ
(๒๖๖ แหง)
รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๓

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตอ)
สรุปตัวชี้วัดกรมสงเสริมและพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
เปาหมายรวมทั้งป
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ป ๒๕๖๐
องคประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
(Innovation Base)
๔.๑ ประสิทธิภาพในการเบิกจาย
รอยละ ๙๖
รอยละ ๙๕.๕๑
๔.๒ ขอเสนอประสิทธิภาพในการ
เสนอนวัตกรรมของหนวยงานอยางนอย นวัตกรรมโครงการ
บริหารจัดการนวัตกรรมของ
๑ นวัตกรรม
ตาขายเพื่อนอง
สวนราชการ
ปองกันอุบัติเหตุ
องคประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรชาติเพื่อการพัฒนา
(Potential Base)
๑. การจัดทําและดําเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

ดําเนินการตามแผนฯ ถึงเดือนกันยายน รอยละ ๑๐๐
๒๕๖๐ ไดรอยละ ๑๐๐

ตามเกณฑการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ไดกําหนดให สวนราชการ
ที่มีผลการประเมินผานทั้งหมด ตั้งแต ๔ องคประกอบขึ้นไป จะถือวามีผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมาย

๑๔

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๕

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (พก.) ไดดาํ เนินงานพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรทรี่ ฐั บาล รวมทัง้ ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย ในยุทธศาสตรดา นการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ และยุทธศาสตรดา นการแกไขปญหา
ความยากจน ลดความเหลือ่ มลํา้ และสรางการเติบโตจากภายใน โดยขับเคลือ่ นผานแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ
ที่สําคัญ ดังนี้

๑. โครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล
ทีม่ งุ สงเสริมการพัฒนาคนเพือ่ รองรับนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ภายใตกรอบแนวทาง “การลดความเหลือ่ มลํา้
ของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ และ “การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม
อาเซี ย น” รวมทั้ ง นโยบายของรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย คื อ
นโยบาย “3A” ประกอบดวย นโยบายเรงดวน (Agenda based) ๙ ประเด็น นโยบายบริหารและพัฒนา
(Administration based) ๕ ประเด็น และนโยบายขับเคลื่อนระดับพื้นที่จังหวัด (Area based) ๕ ประเด็น ที่มุงเนน
การดําเนินภารกิจในมิติการขับเคลื่อนระดับพื้นที่จังหวัด ดวยการบูรณาการการหนวยงาน ขอมูล ศักยภาพ
การประสานงานภาคีเครือขาย การสรางความเขมแข็งของกลไกการประสานสงตอระดับพื้นที่ ทีม พม.จังหวัด
ภายใตแนวคิด One Home : บานเดียวกัน คูขนานไปกับการเรงรัดการทํางานเชิงรุกในประเด็นสําคัญตาง ๆ

๑๖

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบายเรงดวน : การพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยสําหรับผูม รี ายไดนอ ย คนพิการ และผูส งู อายุ
๑. การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ
พก. สนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณ จํ า นวน
๗,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ ด ล า นเจ็ ด แสนบาทถ ว น)
เพื่ อ ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปรั บ
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการใหเหมาะสม
กับสภาพความพิการ จํานวน ๓๘๕ หลัง และไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(ยีส่ บิ ลานบาทถวน) โดยจัดสรรใหสาํ นักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด ๗๖ จังหวัดดําเนินการ

ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับสภาพ
ความพิการ จํานวน ๑,๐๐๐ หลัง เพือ่ ชวยเหลือคนพิการ
ในพื้ น ที่ ๗๖ จั ง หวั ด และกรุ ง เทพฯ เป น เงิ น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบลานบาทถวน) จํานวน ๕๐๐ หลัง
และพื้นที่ประสบอุทกภัยนํ้าทวมภาคใต ๑๒ จังหวัด
เปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบลานบาทถวน) จํานวน
๕๐๐ หลัง สงผลใหคนพิการไดรบั การปรับสภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๑,๓๘๕ หลัง

นอกจากนี้ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“แนวทางการดํ า เนิ น งานการปรั บ สภาพแวดล อ ม
ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ” เพื่อเปนการเสริมสราง
บุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในแนวคิดการปรับปรุง
การออกแบบ ใชงาน ประเภทและรายละเอียดการปรับ
สภาพแวดลอมทีอ่ ยูอ าศัยสําหรับคนพิการ รวมทัง้ กฎหมาย

ระเบียบแนวทางการชวยเหลือของการปรับสภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ และการดําเนินงานภายใต
การมี ส  ว นร ว มของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละหน ว ยงาน
สวนทองถิ่นใหกับเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๗

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบายเรงดวน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑. ขยายผลพัฒนาชุมชนตนแบบอารยสถาปตย
พก. ได ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นการปรั บ
สภาพแวดลอม ทีเ่ อือ้ ตอการดํารงชีวติ อิสระของคนพิการ
และสนับสนุนการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ และทุกคนเขาถึง ใชประโยชนได ภายใต
โครงการสงเสริมและคุมครองการเขาถึงสิทธิคนพิการ
ดังนี้
๑.๑ ขับเคลื่อนชุมชนตนแบบที่เอื้อตอการ
ดํารงชีวิตทุกคนตามแนวทางประชารัฐ โดยบูรณาการ
ความรวมมือและงบประมาณของกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ สวนราชการในจังหวัด และภาคเอกชน
- Kick off เป ด ตั ว โครงการชุ ม ชน
ตนแบบทีเ่ อือ้ ตอคนพิการดํารงชีวติ อิสระของทุกคน และ
จัดพิธีลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) จํานวน ๒
จังหวัด ไดแก จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐ โครงการ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย เมืองแหง
วิถีอีสาน : ชุมชนตนแบบแหงการอยูรวมกัน” และ
จังหวัดลําปาง โครงการ “นครลําปาง สูค วามเปนเมือง
อารยสถาปตย เมืองทองเทีย่ วเพือ่ คนทัง้ มวล” เมือ่ วันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อใหชุมชนและสังคมไดตระหนัก
และเห็นความสําคัญในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหคนพิการ ผูส งู อายุ สตรีมคี รรภ เด็ก และทุกคนในสังคม
เขาถึงและใชประโยชนไดในชุมชนนัน้ ๆ และเพือ่ เปนการ
ประชาสั ม พั น ธ ใ นจั ง หวั ด ในการขั บ เคลื่ อ นการจั ด
สิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และทุกคนในสังคม

๑๘

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- จั ด พิ ธี รั บ มอบห อ งนํ้ า ต น แบบ
เพื่ อ ทุ ก คน เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ สวนลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดยไดรับเกียรติจากพลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย พรอมดวย นายสมชาย เจริญอํานวยสุข อธิบดี
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมเปน
สั ก ขี พ ยานในพิ ธี รั บ มอบห อ งนํ้ า ต น แบบเพื่ อ ทุ ก คน
โดยกลุมบริษัท เซ็นทรัล จํากัด โดยนายพิชัย จิราธิวัฒน
กรรมการบริหารบริษัทกลุมเซ็นทรัล จํากัด เปนตัวแทน
สงมอบหองนํา้ ตนแบบเพือ่ ทุกคนตามหลัก Universal Design
ใหกับกรุงเทพมหานคร โดยมีนายภัทรุตม ทรรทรานนท
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนผูแทนรับมอบ เพื่อใชภายใน
พื้ น ที่ ส วนลุ ม พิ นี ให ค นพิ ก าร ผู  สู ง อายุ เข า ถึ ง และ
ใชประโยชนไดอยางทั่วถึง

การศึกษา รวม ๑๓ หนวยงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษา
วิ จั ย การสํ า รวจ และสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกตามหลั ก การออกแบบเพื่ อ ทุ ก คน หรื อ
Universal Design ในพืน้ ทีด่ าํ เนินโครงการฯ ทุกจังหวัด
ทั่ ว ประเทศ โดยพลตํ า รวจเอก อดุ ล ย แสงสิ ง แก ว
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงานเมื่อวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมชั้น ๒ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

- จัดงาน “เสริมพลัง สรางชุมชน
เพือ่ ทุกคน” เพือ่ เชิดชูเกียรติหนวยงานซึง่ เปนแบบอยาง
ความสําเร็จ จํานวน ๑๐ จังหวัด ไดแก จังหวัดลําปาง
นครพนม ชลบุรี นาน ขอนแกน สุราษฎรธานี ยโสธร ตาก
นนทบุรี และพิษณุโลก รวมทัง้ ลงนามบันทึกความรวมมือ
(MOU) ระหวางกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (พก.) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบัน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๙

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจางงานคนพิการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) การจางงานในหนวยงานของรัฐ
คนพิการทีต่ อ งไดรบั การจางงานในหนวยงาน
ของรัฐ จํานวน ๑๒,๙๓๒ คน มีคนพิการที่ไดรับการ
จางงานตามมาตรา ๓๓ จํานวน ๔,๔๖๙ คน คิดเปน
รอยละ ๓๔.๕๖ หนวยงานปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๕ จํานวน
๒. สงเสริมใหคนพิการไดรับการจางงาน ๑,๓๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๕๐ รวมมีการปฏิบตั ติ าม
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กฎหมายทั้งมาตรา ๓๓ และ ๓๕ โดยมีการจางงาน
โดยกองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ คนพิการของหนวยงานภาครัฐทัง้ สิน้ จํานวน ๕,๘๒๘ คน
ได ดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก สํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๖
- จัดอบรมเรื่อง “การใหบริการและ
ชวยเหลือคนพิการในแตละประเภท” เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจในการชวยเหลือคนพิการในแตละประเภท
ระหวางวันที่ ๒๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมดา
ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร ผูเ ขารวมประกอบดวย
อาสาสมัครที่ทําหนาที่ใหบริการขอมูลแกทุกคนในพื้นที่
ที่ ดํ า เนิ น การชุ ม ชนต น แบบ จํ า นวน ๕๙ จั ง หวั ด
รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน

หนวยงานภาครัฐ
ตองจางงานคนพิการ
ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๕
รวม

จํานวน (คน)
๑๒,๙๓๒
๔,๔๖๙
๑,๓๕๙
๕,๘๒๘

รอยละ
๓๔.๕๖
๑๐.๕๐
๔๕.๐๖

๒) การจางงานในสถานประกอบการ
- คนพิการที่ตองจางงานในสถานประกอบการ จํานวน ๖๒,๘๓๕ คน มีคนพิการไดรับการจางงาน
ของสถานประกอบการตามมาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๖๓,๓๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๗๙
สถานประกอบการทั้งหมด
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ตองจางคนพิการ
มาตรา ๓๓ (จางคนพิการ)
มาตรา ๓๔ (สงเงินแทนการจางงาน)
มาตรา ๓๕ (จัดใหมีสัมปทาน)
ตองจางเพิ่ม
รวม

๒๐

๑๓,๔๓๖ แหง
จํานวน (คน)
๖๒,๘๓๕
๓๕,๘๒๔
๑๖,๑๑๙
๑๑,๓๘๘
๖๓,๓๓๑

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รอยละ
๕๗.๐๑
๒๕.๖๕
๑๘.๑๒
๑๐๐.๗๙

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปฏิบัติตามกฎหมาย
จํานวนสถานประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ปฏิบัติแตไมครบอัตราสวน
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย

จํานวน (แหง)
๑๓,๔๓๖
๑๒,๐๗๙
๑๐๙
๑,๒๔๘

- ส ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพทั ก ษะ
ด า นอาชี พ ของคนพิ ก าร โดยสนั บ สนุ น การรวมกลุ  ม
ประกอบอาชีพของคนพิการ ในสวนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด
๑๒๐ กลุ  ม ๆ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกลานบาทถวน) รวมคนพิการ
จํานวน ๓,๑๒๐ คน

รอยละ
๘๙.๘๙
๐.๘๒
๙.๒๙

- คณะกรรมการบูรณาการระบบการ
สงเสริมอาชีพและการมีงานทํา อนุมัติวงเงินเพื่อสงเสริม
การประกอบอาชีพคนพิการ จํานวน ๔๙ โครงการ
เปนเงิน ๒๑๕,๗๐๖,๐๒๒.- บาท (สองรอยสิบหาลานเจ็ดแสนหกพันยี่สิบสองบาทถวน) คนพิการและผูดูแล
คนพิการ จํานวน ๔,๒๒๖ คน

- มี ผู  ใช บ ริ ก ารเว็ บ ไซต ตลาดงานคนพิ ก ารและตลาดอาชี พ อิ ส ระคนพิ ก ารออนไลน
www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.go.th รวมจํานวน ๑๑,๔๔๓ คน แบงเปน คนพิการ
๗,๔๔๖ คน นายจาง ๓,๙๙๗ คน ทั้งนี้มีคนพิการไดงานทําจากเว็บไซต จํานวน ๘๔๓ คน

๓. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพนั ก ร อ งนั ก ดนตรี ค นพิ ก าร (From street to star) ให มี ค วาม
เปนมืออาชีพและสรางรายไดที่มั่นคง
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
รวมกับสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย และ ๓ คาย
เพลง ไดแก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท อาร เ อส จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ทรู
คอปอรเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นั ก ร อ งนั ก ดนตรี ต าบอดในที่ ส าธารณะ : จากถนน
สูดวงดาว (From Street to Stars : S2S ) ทั่วประเทศ
ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในป ๒๕๖๐ ไดพฒ
ั นาศักยภาพ
นักรองนักดนตรีตาบอดตามนโยบายประชารัฐ ดังนี้

- คัดเลือกนักรองตาบอดจากทั่วประเทศ
จํานวน ๑,๕๗๐ คน เหลือ ๕๐ คน พรอมจัดทํา Road Map
แผนการดําเนินงาน
- สงเสริมศักยภาพและความสามารถของ
คนพิการ โดยเฉพาะกลุมนักรองนักดนตรีตาบอดในที่
สาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีการแยกกลุมบุคคลที่แสดง
ความสามารถในที่สาธารณะ ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่ไม
ผิดกฎหมาย

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒๑
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- ส ง เสริ ม การแสดงศั ก ยภาพและความ
สามารถในที่สาธารณะ เชน การออกซิงเกิ้ลเพลงรวมกับ
นักรอง AF การ Cover เพลงของคาย GMM Grammy
การจัดคอนเสิรตศิลปน S2S : Light of Love เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย

๒๒

- รวมแสดงในงาน First Annual Gala Ball
for Thai America Society of New York ณ Gulshan
Terrace นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตยที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อฉลองครบรอบ ๑ ป ของการ
กอตัง้ สมาคม Thai America Society of New York lnc
และเชือ่ มสัมพันธของคนไทยทีอ่ าศัยในนครนิวยอรกกวา
๓๐,๐๐๐ คน โดยรายไดหลังหักคาใชจา ยจะนําไปสมทบทุน
ช ว ยเหลื อ เด็ ก พิ ก ารในประเทศไทยและสนั บ สนุ น
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ จ ะเป น ประโยชน ต  อ ประเทศไทย
ซึง่ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยไดมอบหมายให นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ
ประจํ า สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ ป น หั ว หน า
คณะผูแทน
จากการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก ร อ ง
นั ก ดนตรี ต าบอด ส ง ผลให นั ก ร อ งนั ก ดนตรี ต าบอด
มีรายไดรวมเฉลี่ย ๒๕,๐๐๐.- บาทตอคนตอเดือน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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๔. การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- พก. ไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย นวัตกรรม และจัดทําระบบขอมูลคนพิการแก
สถาบันการศึกษา องคกรคนพิการ โดยพิจารณาสนับสนุนโครงการ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการทีข่ อรับการสนับสนุน จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ จํานวน ๑๐ โครงการ
ไดแก
ลําดับ

โครงการ

หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ (บาท)

๑

โครงการเมมโป : ระบบการเล น ใน
อาคารสําหรับเด็กผูพิการทางการเห็น
เพื่อสงเสริมการเคลื่อนที่โดยใชเสียง
นวัตกรรมยานพาหนะสําหรับคนพิการ
เคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ระยะที่ ๒
การสรางและควบคุมแขนกลเทียมดวย
ระบบประสาทผานตัวรับญญาณไฟฟา
ในกลามเนื้อสําหรับผูถูกตัดแขนผาน
กระดูก
ออกแบบและผลิตรถยนตรบั จางสําหรับ
คนพิการ (แท็กซี่มิเตอร) ในระยะที่ ๒
การพัฒนารถเข็นไฟฟาขึ้นบันไดสําหรับ
คนพิการ
การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา
กระบวนการผลิตถานอัดแทงทีเ่ หมาะสม
กับการทํางานของผูพิการ
ระบบอัจฉริยะที่ควบคุมโดยการ
กรอกตาสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ
ขบวนการทางสังคมของคนพิการไทย

บริษัท เบรน ไดนามิกส
เทคโนโลยี จํากัด

๒๗๕,๐๐๐.-

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๔,๔๑๒,๐๐๐.-

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

๓,๓๑๖,๐๐๐.-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

๓,๘๗๗,๕๐๐.-

๒
๓

๔
๕
๖

๗
๘
๙
๑๐

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนา
คนพิการ
โครงการการพัฒนาอุปกรณพมิ พแบบนูน
มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดงระบบพิกดั คารทเี ซียนบนกระดาษ
นวั ต กรรมการอาบนํ้ า สํ า หรั บ ผู  พิ ก าร
สถานคุมครองและพัฒนา
ในสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ
คนพิการบางปะกง
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๒๕,๒๒๐.-

๕,๕๑๙,๙๒๐.-

๘๓๓,๘๐๐.๑,๘๖๒,๐๐๐.๘๓๖,๐๘๐.๒๐,๐๐๐.-
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๕. เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงบริการกองทุน
- ป ๒๕๖๐ สนั บ สนุ น โครงการส ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จํานวน ๑,๕๑๑ โครงการ เปนเงิน ๑,๐๓๑,๙๑๕,๐๒๔.- บาท
(หนึ่งพันสามสิบเอ็ดลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหาพันยี่สิบสี่บาทถวน) แบงเปน สวนกลาง จํานวน ๒๖๕ โครงการ
เปนเงิน ๘๒๐,๒๘๔,๘๖๙.- บาท (แปดรอยยี่สิบลานสองแสนแปดหมืน่ สีพ่ นั แปดรอยหกสิบเกาบาทถวน) และ
ส ว นภู มิ ภ าค จํ า นวน ๑,๒๔๖ โครงการ เป น เงิ น
๒๑๑,๖๓๐,๑๕๕.- บาท (สองรอยสิบเอ็ดลานหกแสนสามหมื่นหนึ่งรอยหาสิบหาบาทถวน)

- อนุมตั กิ ารกูย มื เงินกองทุนฯ ของคนพิการ
และผูด แู ลคนพิการในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และ
สวนภูมิภาคตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน
๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๑๘,๙๖๖ ราย เปนเงินจํานวน
๘๓๓,๗๑๔,๑๑๑.-บาท (แปดร อ ยสามสิ บ สามล า นเจ็ดแสนหนึง่ หมืน่ สีพ่ นั หนึง่ รอยสิบเอ็ดบาทถวน) จําแนกเปน
๑) สวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จํานวน
๔๖๒ ราย เปนเงินจํานวน ๒๓,๓๑๐,๙๔๐.-บาท (ยี่สิบสามลานสามแสนหนึ่งหมื่นเการอยสี่สิบบาทถวน)
๒) สวนภูมิภาค จํานวน ๑๘,๕๐๔ ราย
เปนเงินจํานวน ๘๑๐,๔๐๓,๑๗๑.-บาท (แปดรอยสิบลานสี่แสนสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน)

๖. ยกระดับศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปคนพิการสากล)
- พัฒนาผลิตภัณฑ จากเดิมผลิตกระเปา
ทีท่ าํ จากผาดิบหรือผาสปนบอล มาเปนกระเปาผาขาวมา
- เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและผลิตของที่ระลึก
หรื อ ใช ส อย เช น ไดอารี่ เสื้ อ ผ า ไทยจากผ า ขาวม า
ชุดของขวัญ แบบกิฟเซ็ต ผามาน ผากันเปอน หมอนอิง
ผาปูที่นอน กระเปาเป เปนตน
- นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ฝ  มื อ คนพิ ก ารของศู น ย ฯ
มาจําหนายในราน “ทอฝน By พม.” ซึ่งเปนรานที่
จําหนายผลิตภัณฑคุณภาพจากฝมือผูที่อยูในสภาวะ
ยากลําบากในความดูแลของกระทรวง พม. ปจจุบัน
มีชองทางจําหนาย ไดแก
๒๔

๑) รานทอฝน By พม. ณ ศูนยการคาสยาม
ดิสคัฟเวอรี่ ๒) รานทอฝน By พม. ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล
เฟสติวลั อีสตวลิ ล ๓) ราน ณ วังสะพานขาว กระทรวง พม.
๔) ศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีภาคกลางจังหวัดนนทบุรี
๕) ศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดนนทบุรี
๖) สถานคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย (บานเกร็ด
ตระการ ) จังหวัดนนทบุรี ๗) ศูนยการเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ๘) ศูนยการเรียนรู
การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแกน
และสั่งซื้อออนไลน Fackbook “ทอฝน By พม.”
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- นําคนพิการที่ไดรับการสงเสริมศักยภาพและ
ฝกอาชีพจากศูนยพฒ
ั นาอาชีพคนพิการ รวมสนทนา และ
สาธิตผลิตภัณฑฝมือคนพิการ ออกอากาศสดในรายการ
“แจว” ทางชอง ๓ (13HD) ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา
๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น. และรายการสด “ดันสยาม”
ทางชองทรูวิชั่น ๖๑ ในประเด็นเกี่ยวกับการสงเสริม

อาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการทีเ่ กีย่ วของกับภารกิจ
พก. เปนประจําทุกสัปดาห
- รวมออกรานแสดงผลิตภัณฑ ในงานตาง ๆ
- ศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัด
นนทบุรี ไดผลิตนํ้าดื่มขนาดบรรจุตาง ๆ วางจําหนาย
รวมดวย

นโยบายบริหารการพัฒนา : การพัฒนากระบวนการทํางาน
๑. การพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
๑.๑ พัฒนาการออกบัตรประจําตัวคนพิการ
ดวยระบบ online
- ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการให
บริการรับยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการแบบ
online
- พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการให
บริการออกบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน ๗๖ จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนา
ศั ก ยภาพการให บ ริ ก ารออกบั ต รประจํ า ตั ว คนพิ ก าร
ประจําป ๒๕๖๐ แกผูปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัว

คนพิ ก ารจากสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุ ษ ย จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให ผู  ป ฏิ บั ติ ง าน
ออกบัตรประจําตัวคนพิการ มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การใชระบบงานและอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการ
ออกบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน ๒ รุน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ไดแก ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๗ - ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครัง้ ที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ไมแกวดําเนิน รีสอรท จังหวัด
ราชบุรี นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการปรับปรุงระบบงาน
ออกบัตรประจําตัวคนพิการ และผลิตสื่อการสอนและ
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ติดตั้งบนเว็บไซตของ พก. เพื่อเปนชองทางหนึ่งสําหรับ
ให ผู  ป ฏิ บั ติ ง านได ศึ ก ษาขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งมีสายดวน และ Social Network
ตาง ๆ เชน Line และ Facebook เพื่อใหคําแนะนํา
ปรึ ก ษาป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การออกบั ต รประจํ า ตั ว
คนพิการอีกดวย
- เชือ่ มโยงขอมูลทะเบียนกลางกับหนวยงาน
ภายนอก จํานวน ๔ หนวยงาน ไดแก กรมการปกครอง

กรมการจัดหางาน สํานักงานประกันสังคม และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพือ่ บูรณาการ และ
แลกเปลี่ยนขอมูลคนพิการทั้งประเทศ
- คนพิการไดรบั การบริการออกบัตรประจําตัว
คนพิการทั่วประเทศ ยอดสะสมตั้งแตป ๒๕๓๗ จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๘๒๐,๑๕๕ ราย
แบงเปน เพศชาย จํานวน ๙๕๙,๒๘๒ คน และเพศหญิง
จํานวน ๘๖๐,๘๗๓ คน

นโยบายขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด : การพัฒนาระบบขอมูลดานสังคม
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพศูนยบริการคนพิการ
การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานและการจั ด
บริการของศูนยบริการคนพิการใหมีความพรอมในการ
จัดบริการแกคนพิการ โดยไดดําเนินงานดังนี้
๑.๑ การจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ ว า ด ว ย
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับศูนยบริการคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดแนวทางและสถานที่ยื่นขอจัดตั้ง
ศูนยบริการคนพิการทัว่ ไป ในเขตกรุงเทพมหานครยืน่ ตอ
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และจังหวัด
อื่ น ให ยื่ น ต อ ศู น ย บ ริ ก ารคนพิ ก ารระดั บ จั ง หวั ด ซึ่ ง มี

๒๖

หนวยงานของรัฐในพืน้ ทีแ่ ละองคกรดานคนพิการยืน่ คํารอง
ขอจัดตัง้ และไดรบั อนุญาตการจัดตัง้ ศูนยบริการคนพิการ
ทั่วไปแลวในงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๗๒๘
ศูนย ดังนี้
๑) องคกรดานคนพิการที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐) จํานวน ๘๘ ศูนย
๒) สวนราชการสวนทองถิน่ หรือหนวย
งานภาครัฐ จํานวน ๑,๖๔๐ ศูนย ประกอบดวย
- ราชการสวนทองถิ่น จํานวน
๑,๕๙๑ ศูนย
- หน ว ยงานภาครั ฐ จํ า นวน
๔๙ ศูนย
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๑.๒ จัดสรรงบประมาณโครงการสงเสริม
การดําเนินงานการจัดบริการของศูนยบริการคนพิการ
งบเงินอุดหนุน สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการ
คนพิการระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ดังนี้
๑) จั ง หวั ด ที่ มี ป ระชากรคนพิ ก าร
จดทะเบียนตัง้ แต ๒๐,๐๐๐ คน ขึน้ ไปมีจาํ นวน ๒๙ จังหวัด
สนับสนุนจังหวัดละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท รวมเปนเงินทัง้ สิน้
๘,๗๐๐,๐๐๐.-บาท
๒) จั ง หวั ด ที่ มี ป ระชากรคนพิ ก าร
จดทะเบียนระหวาง ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ คน มีจํานวน
๓๒ จั ง หวั ด สนั บ สนุ น จั ง หวั ด ละ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓) จังหวัดที่มีประชากรคนพิการจด
ทะเบียนนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน มีจํานวน ๑๖ จังหวัด
สนับสนุนจังหวัดละ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท รวมเปนเงินทัง้ สิน้
๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๑.๓ จัดทําประกาศกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กําหนดวิธีการปฏิบัติและ
แบบเอกสารในการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยบริการคนพิการทั่วไป
๑.๔ จั ด ประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพศู น ย
บริการคนพิการและบุคลากรของศูนยบริการคนพิการ
ไดแก
๑) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนา
ศักยภาพศูนยบริการคนพิการ” เพื่อชี้แจงแนวทาง
การสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการของ ศูนยบริการ
คนพิการระดับจังหวัด ทบทวนแนวทางการดําเนินงาน
สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนยบริการ คนพิการ
ทั่ ว ไป และการขอรั บ การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน
จัดบริการของศูนยบริการคนพิการทั่วไป จํานวน ๔ รุน
๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดังนี้

รุนที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอีโคอินน
จังหวัดอุบลราชธานี
รุนที่ ๒ ภาคใต วันที่ ๑๐ - ๑๒
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทวิ น โลตั ส จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
รุนที่ ๓ ภาคเหนือ วันที่ ๑๗ - ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม
รุนที่ ๔ ภาคกลาง วันที่ ๒๓ - ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลันตนารัชดารีสอรท
กรุงเทพมหานคร

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศั ก ยภาพศู น ย บ ริ ก ารคนพิ ก ารทั่ ว ไปขององค ก รด า น
คนพิการ เพื่อใหศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดและ
ศูนยบริการคนพิการทั่วไปเฉพาะองคกรดานคนพิการ
มีความรูความเขาใจ และทราบถึงแนวทางในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการไดถูกตองตามเกณฑอัตราวงเงิน
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการคนพิการทั่วไป
และสามารถปฏิบัติงานไดตามแนวทางการใชเงินและ
การรายงานผล จํานวน ๔ รุน ดังนี้
รุนที่ ๑ ภาคใต วันที่ ๒๓ - ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยเกาะ รีสอรท แอนด
สปา จังหวัดสุราษฎรธานี
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รุนที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพรรณราย โฮเทล
จังหวัดอุดรธานี
รุนที่ ๓ ภาคกลาง วันที่ ๑๐ - ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไรน เพลส จังหวัดนนทบุรี
รุนที่ ๔ ภาคเหนือ วันที่ ๒๘ - ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม

๓) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การถอด
บทเรียนศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสูมาตรฐาน” ในวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมภูฟาวารี เชียงรายรีสอรท จังหวัดเชียงราย
เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคจากศูนยบริการคนพิการ
ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพสู  ม าตรฐาน เช น
บุคลากรในการทํางานขับเคลือ่ นงานไมเพียงพอ สถานที่
คับแคบไมเหมาะสมสําหรับการจัดบริการ ขาดอุปกรณ
การดําเนินงานงบประมาณที่ไดรับมีความลาชา และ
โครงสรางศูนยบริการคนพิการสายงานไมชัดเจน ซึ่งใน
ทีป่ ระชุมไดรบั ทราบและจะหาแนวทางแกไข เพือ่ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการในการทํางานของศูนยบริการ
คนพิการระดับจังหวัดตอไป
๔) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “แนวทาง
การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ” เมือ่ วันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเอ็ม ๒ เดอ บางกอก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
๒๘

เพือ่ ใหศนู ยบริการคนพิการทัว่ ไปซึง่ จัดตัง้ โดยองคกรดาน
คนพิการทีไ่ ดรบั รองมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐) ในพืน้ ที่
กรุงเทพหานคร มีความรู ความเขาใจแนวทางในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถปฏิบัติไดตาม
แนวทางการใชเงินและรายงานผลที่ถูกตองตามเกณฑ
อัตราวงเงินสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการ
คนพิการทั่วไป
๑.๕ จัดทําแผนและกรอบวงเงินสนับสนุน
การดํ า เนิ น ศู น ย บ ริ ก ารคนพิ ก ารทั่ ว ไป ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(หารอยลานบาทถวน) เสนอขอรับการสนับสนุนจาก
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
๑.๖ แกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับศูนยบริการคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๑๙ โดยเพิ่มรายการคาใชจายที่กรม
ต อ งจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ได แ ก ค า ใช จ  า ย
เกี่ยวกับสถานที่ที่ใชในการดําเนินงานของศูนยบริการ
คนพิการระดับจังหวัด ไดแก คาเชา คาจัดซื้อที่ดิน
ค า ก อ สร า ง ค า ใช จ  า ยในการปรั บ ปรุ ง และซ อ มแซม
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร คาใชจายเกี่ยวกับการพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ คาใชจา ยเกีย่ วกับการบริหาร และคาใชจา ยอืน่ ใด
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของศูนยบริการ
คนพิการระดับจังหวัดและคณะกรรมการใหความเห็นชอบ
หากกรมไมไดรับงบประมาณหรือไดรับแตไมเพียงพอให
ศูนยบริการ คนพิการระดับจังหวัดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน โดยยกเวนการจัดซื้อที่ดิน
๑.๗ ประชุมคณะประชุมคณะทํางานจัดทํา
ระบบการจัดบริการศูนยบริการคนพิการ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติที่สําคัญ ดังนี้
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๑) เห็นชอบรางแบบเอกสารและวิธกี าร
ในการขอรับการสนับสนุนศูนยบริการคนพิการทั่วไป
โดยมอบฝายเลขานุการฯ ดําเนินการเสนอใหอธิบดี
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณา
ประกาศตามอํานาจในประกาศคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง
อั ต ราวงเงิ น และรายการค า ใช จ  า ยที่ ก องทุ น ให ก าร
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการคนพิการทั่วไป
ขอ ๕ ตอไป
๒) เห็นชอบใหฝา ยเลขานุการฯ เสนอ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ เพื่อแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศูนยบริการคนพิการ โดยมีหนาที่ในการกําหนด
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศูนยบริการคนพิการ
กําหนดมาตรฐานการดําเนินการและการใหบริการแก
คนพิการของศูนยบริการคนพิการ และยกรางระเบียบ
การสนับสนุนดานการเงินและอื่น ๆ แกศูนยบริการ
คนพิการ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติมอบหมาย
๑.๘ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการส ง เสริ ม
และพั ฒ นาศู น ย บ ริ ก ารคนพิ ก าร ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ซึง่ มีมติทปี่ ระชุมทีส่ าํ คัญ ดังนี้
๑) ไมเห็นชอบการจัดตั้งศูนยบริการ
คนพิ ก ารทั่ ว ไป มู ล นิ ธิ เ พื่ อ เด็ ก พิ ก าร สาขาจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เนื่องจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการไดรับ
อนุญาตจัดตั้งเปนศูนยบริการคนพิการทั่วไปในนามของ
“ศูนยบริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ แล ว และการขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก าร
คนพิ ก ารทั่ ว ไป มู ล นิ ธิ เ พื่ อ เด็ ก พิ ก าร สาขาจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีลักษณะเปนขอจัดตั้งศูนยบริการ
คนพิการทัว่ ไปมากกวา ๑ ศูนยตอ องคกร หรือขอดําเนินงาน
ศูนยบริการคนพิการทั่วไปขององคกรมากกวา ๑ สาขา
จึงไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย

๒) เห็ น ชอบให ส ถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปนผูออกแบบ
ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด และเปนผูขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการ และเห็นชอบใหขอรับการสนับสุนน
งบประมาณกอสรางศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด
จากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ควบคูไปกับการขอเงินงบประมาณ พรอมทั้งมีขอสังเกต
ให จั ง หวั ด ที่ ข อเช า สถานที่ อ าคารพาณิ ช ย ไ ปทบทวน
หาสถานที่ที่เหมาะสม
๑.๙ ขยายพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารของศู น ย
บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร โดยเปดศูนยบริการ
คนพิ ก ารกรุ ง เทพมหานคร (ลาดกระบั ง ) ภายใน
ศู น ย ชุ ม ชนบ า นเอื้ อ อาทรลาดกระบั ง ๑ เมื่ อ วั น ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพือ่ ใหมศี นู ยบริการคนพิการสําหรับ
อํานวยความสะดวกและจัดบริการสําหรับคนพิการและ
ผูดูแล คนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนตะวันออก
รวมทัง้ ในพืน้ ทีใ่ กลเคียง ในลักษณะ “ศูนยบริการใกลตวั
ใกลใจ สําหรับคนพิการ”
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๑.๑๐ การจัดบริการของศูนยบริการคนพิการ
๑) ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด มีสถิติการจัดบริการจํานวนทั้งสิ้น
๖๖๔,๔๖๐ ราย แบงตามประเภทการบริการ ดังนี้
ประเภทการบริการ
ประเภทที่ ๑ การบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
ประเภทที่ ๒ บริการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวคนพิการ
ประเภทที่ ๓ บริการเกี่ยวกับเงินกูยืมกองทุนฯ
ประเภทที่ ๔ บริการกายอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล
ประเภทที่ ๕ บริการเกี่ยวกับการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ
ประเภทที่ ๖ บริการเกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ (องคกร)
ประเภทที่ ๗ บริการเกี่ยวกับการจัดหางาน/ฝกงาน
ประเภทที่ ๘ บริการอื่นๆ
รวม

รวม (ราย)
๒๔๔,๓๘๕
๓๐๒,๖๑๒
๓๘,,๕๔๖
๘,๕๑๓
๑๗,๓๕๑
๔,๒๖๐
๗,๖๕๑
๔๑,๑๔๒
๖๖๔,๔๖๐

๒) ศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร มีสถิติการจัดบริการ จํานวน ๑๕,๗๕๒ ราย แบงตาม
ประเภทการบริการ ดังนี้
ประเภทการบริการ
ประเภทที่ ๑ การบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
ประเภทที่ ๒ บริการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวคนพิการ
ประเภทที่ ๓ บริการเกี่ยวกับเงินกูยืมกองทุนฯ
ประเภทที่ ๔ บริการกายอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล
ประเภทที่ ๕ บริการเกี่ยวกับการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ
ประเภทที่ ๖ บริการเกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ (องคกร)
ประเภทที่ ๗ บริการเกี่ยวกับการจัดหางาน/ฝกงาน
ประเภทที่ ๘ บริการอื่นๆ
รวม

๓๐

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รวม (ราย)
๑,๖๕๐
๑๐,๗๖๐
๙๗๗
๑๘๒
๑,๔๒๓
๔
๕๐๗
๒๕๓
๑๕,๗๕๒

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป ๒๕๖๐
๑. การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ
จัดอบรมเรื่อง “การออกแบบสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ ตามหลัก Universal Design”
จํานวน ๔ รุน ระหวางเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม ๒๕๖๐
จํานวน ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี สุราษฎรธานี
ขอนแกน และเชียงใหม มีผูเขารับการอบรมรวมจํานวน
ทั้งสิ้น ๒๘๐ คน ประกอบดวย สถาปนิก นายชางโยธา
วิศวกร ผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของกับการออกแบบของหนวยงาน
หลักสูตรการอบรม ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับสิทธิ
และสวั ส ดิ ก ารคนพิ ก าร และอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ
คนพิ ก าร (CRPD) กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด
สิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ การปรับทัศนคติ
เชิงบวกกับคนพิการในสังคมและทักษะการชวยเหลือ
คนพิการเบื้องตน แนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอม

สํ า หรั บ คนพิ ก ารและทุ ก คน (Universal design)
การออกแบบสภาพแวดลอมคนพิการดานภูมสิ ถาปตยกรรม
และผังเมือง และการลงพื้นที่ฝกจําลองสถานการณ
ความพิการ (Simulation Exercise) เพื่อทําใหผูเขารวม
มี ค วามรู  มี ค วามเข า ใจ และรั บ รู  ส ภาพแวดล อ ม
ทางกายภาพ และนํ า มาถอดบทเรี ย นด า นการจั ด
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
ทั้งนี้ ผูเขาอบรมไดมีการนําองคความรูดานการ
ออกแบบสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ คนพิ ก าร
ตามหลัก Universal Design ประกอบกับประสบการณ
ในการทํางาน มาใชในการออกแบบอาคาร สถานที่
เพื่ อ ให มี ส ภาพแวดล อ มทางกายภาพที่ เ อื้ อ ต อ ทุ ก คน
ในสังคม ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนได

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓๑

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. โครงการเสริมพลังคนพิการ สรางโอกาสและความเทาเทียมในสังคม ประจําป ๒๕๖๐

๓๒

๑. ดําเนินการสํารวจขอมูลมาตรฐานคุณภาพชีวติ
คนพิการในระดับพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ตามตัวชีว้ ดั มาตรฐาน
คุณภาพชีวติ คนพิการ ๗ ดัชนี ๘ องคประกอบ ๒๖ ตัวชีว้ ดั
โดยกลุ  ม ตั ว อย า งคนพิ ก ารจาก ๗๖ จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร ทีข่ นึ้ ทะเบียนคนพิการกับ พก. จํานวน
ไมนอ ยกวา ๑๐,๐๐๐ คน แตสามารถเก็บขอมูลไดจาํ นวน
ทั้งสิ้น ๒๕,๘๙๕ คน
๒. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายบุคคล ประกอบดวย
๒.๑ การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการทีเ่ ปนกลุม ตัวอยางรอยละ ๕ ทีไ่ ดรบั การวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล

๒.๒ จัดทํารายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการรายบุคคล
๓. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหวางวันที่ ๑ – ๓
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรุงเทพฯ
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ขับเคลือ่ นงานมาตรฐานการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พั ฒ นาข อ มู ล สารสนเทศ
สถานการณคุณภาพชีวิตคนพิการ กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการรายบุคคล และสงเสริม
ระบบการจัดการคนพิการรายบุคคล ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด เจาหนาทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านดานมาตรฐานคุณภาพชีวติ
คนพิการ และผูที่เกี่ยวของ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๐ คน

๔. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสํ า รวจข อ มู ล
มาตรฐานคุณภาพชีวติ คนพิการ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
ชัน้ ๓ อาคาร ๖๐ ป ภายในบริเวณบานราชวิถี ถนนราชวิถี
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนงาน

มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการ
สํารวจขอมูลการเขาถึงสิทธิคนพิการตามเกณฑมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ผูเ ขารวมประชุมประกอบดวย เครือขายองคกรคนพิการ
อาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(อพม.) และผูที่เกี่ยวของ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน คนพิการตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กิจกรรมประกอบดวย การบรรยาย มาตรฐานคุณภาพชีวติ แนวทางการขับเคลือ่ นการดําเนินงานและการจัดเก็บขอมูลฯ
คนพิการและเกณฑการวิเคราะหมาตรฐานคุณภาพชีวิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์
๑. ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ และแนวทางการจัดทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล
๒. สามารถใชงานระบบสารสนเทศ/ ภูมสิ ารสนเทศ และนํามาเปนแนวทางในการวางแผนโครงการเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
๓. วางแผนการทํางานระหวางคณะทํางานฯ กับกลไกสํารวจขอมูล และจัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนการ
ติดตาม/แผนสํารวจขอมูลฯ

๓. โครงการสงเสริมการจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน
๑. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูใ นชุมชนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาคนพิการ
โดยชุมชน พื้นที่ ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๒ ศูนย (จังหวัดละ
๔๐,๐๐๐.- บาท) รวม ๑๕๒ ศูนย เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น
จํานวน ๓,๐๔๐,๐๐๐.-บาท (สามลานสี่หมื่นบาทถวน)
โดยศูนยการเรียนรูในชุมชน เพื่อการฟนฟูและพัฒนา
คนพิ ก ารโดยชุ ม ชน ได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ อาทิ
โครงการฝกอบรมการฟน ฟูสมรรถภาพและการเฝาระวัง
ปองกันภาวะแทรกซอนของคนพิการ การอบรมเสริมเสราง
ความรูความเขาใจสิทธิประโยชนสําหรับคนพิการและ
ผู  ดู แ ลคนพิ ก าร รวมถึ ง การฟ  น ฟู ส มรรถภาพและ
โภชนาการดานอาหารสําหรับคนพิการ โครงการเรียนรู
เพือ่ การฟน ฟูและการพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (กิจกรรม
การเพาะเห็ ด ) โครงการฝ ก อบรมการปลู ก มะนาว

ในบอซีเมนตเพื่อสรางรายไดแกคนพิการและผูดูแล
คนพิการ โครงการฝกอบรมการทําเสื้อมัดยอม
๒. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ศูนยบริการคนพิการ
ระดับพื้นที่กับการสงเสริมการจัดสวัสดิการคนพิการ
ในชุมชน” ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมดิ อิมเพรส จังหวัดนาน เพือ่ ใหองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
ประโยชนของการจัดตัง้ ศูนยบริการคนพิการในระดับทองถิน่
เพื่อจัดสวัสดิการใหแกคนพิการในระดับชุมชน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓๓

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดําเนินงาน
ของ Case Manager (CM) จํานวน ๖ รุน ในพื้นที่ ๖ โซน
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรู
ความเขาใจสิทธิและสวัสดิการคนพิการเพิ่มขึ้น และ
สามารถใหความชวยเหลือ ประสานสงตอกับหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ แก ค นพิ ก ารได
ซึ่ ง ประกอบด ว ย เจ า หน า ที่ ฝ  า ยพั ฒ นาชุ ม ชนประจํ า
สํานักงานเขต ผูปฏิบัติงานชวยเหลือคนพิการ (CM)
คนพิการ และผูดูแลคนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมจํานวน ๓๐๐ คน
๔. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การสงเสริมกลไก
ศู น ย ก ารเรี ย นรู  เ พื่ อ การฟ  น ฟู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ
คนพิการในชุมขน (Community Learning Center –
CLC) กรุงเทพมหานคร” และการศึกษาดูงานศูนย CLC
ในพื้นที่ตนแบบ ระหวางวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพมหานคร และ

ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย CLC องคการบริหาร
สวนตําบลบานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และศูนย
CLC องคการบริหารสวนตําบลเหมืองใหม อ.อัมพวา
จ.สมุ ท รสงคราม เพื่ อ ให ผู  เข า ร ว มประชุ ม มี ค วามรู 
ความเข า ใจ และตระหนั ก ในการให ค วามช ว ยเหลื อ
คนพิการโดยชุมชน และเกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย CLC
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๕. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเสริ ม ศั ก ยภาพ
นักสังคมสงเคราะหศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด
ในการสงเสริมการจัดสวัสดิการคนพิการ (Help them
to help themselves) ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติคโฮเทล จังหวัด
นนทบุ รี เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู  แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักวิชาชีพสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงาน
ประจําศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด และเพือ่ สงเสริม
การเขาถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ

๔. โครงการสนับสนุนการจัดบริการผูชวยคนพิการ
โครงการสนับสนุนการจัดบริการผูชวยคนพิการ
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของผูชวย
คนพิการใหสามารถดูแล ฟน ฟู เสริมสรางศักยภาพในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวันที่สําคัญในการดํารงชีวิตของ
คนพิการ และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมพื้นที่
ดํ า เนิ น งานการจั ด บริ ก ารผู  ช  ว ยคนพิ ก ารดํ า เนิ น งาน
ในพื้นที่สวนภูมิภาค โดยหนวยจัดบริการในพื้นที่ ไดแก

๓๔

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด
๗๖ จังหวัด ศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัด
นนทบุรี ศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดชลบุรี
และพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
๓ ขั้นตอน ประกอบดวย การฝกอบรมผูชวยคนพิการ
การจดแจงผูชวยคนพิการ และการจัดบริการผูชวย
คนพิการ ป ๒๕๖๐ ไดดําเนินการ ดังนี้

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดบริการ
ผูชวยคนพิการ จํานวน ๗,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดลานเจ็ดแสนบาทถวน) มีผูชวยคนพิการ จํานวน ๗๖๗ ราย
และใหบริการคนพิการ จํานวนทั้งสิ้น ๓,๘๓๕ ราย
๒. จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานจั ด ทํ า ระบบผู  ช  ว ย
คนพิ ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด ระบบผู  ช  ว ยคนพิ ก าร
จํานวน ๑ ครั้ง

วันที่ ๒๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให ผู  ผ  า นการอบรมหลั ก สู ต ร
ผูชวยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาคทฤษฎี
ประจําป ๒๕๖๐ ไดรับการฝกปฏิบัติงานในพื้นที่ และ
มีคะแนนภาคปฏิบัติประกอบเพื่อเปนคุณสมบัติของ
ผูที่จะไดรับประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูชวยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู  ช  ว ยคนพิ ก าร
ตามหลักสูตรผูชวยคนพิการ ระดับพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ภาคทฤษฎี ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๒ รุน ดังนี้ รุนที่ ๑
ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เขาสมิงพาราไดซ รีสอรท จังหวัดตราด รุนที่ ๒ ระหวาง

๕. โครงการสงเสริมและคุมครองการเขาถึงสิทธิคนพิการ
๑. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ
ลามภาษามือ
- สนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณให ห น ว ยจั ด
บริ ก ารทั่ ว ประเทศ จํ า นวน ๘,๓๕๕,๖๐๐.- บาท
(แปดลานสามแสนหาหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) และ
งบประมาณจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบลานบาทถวน)
ในการใหบริการลามภาษามือ ทั้งนี้ มีลามภาษามือ
ทีจ่ ดแจงในการใหบริการ ทัง้ สิน้ ๖๕๙ ราย และใหบริการ

แกคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมายไปแลว
จํานวน ๒,๗๐๐ ราย
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ราง
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาบริ ก ารล า มภาษามื อ
ฉบับที่ ๒” ผูเขารวมประชุมประกอบดวย เจาหนาที่จาก
กระทรวงต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง สมาคมคนหู ห นวก
แหงประเทศไทย สมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย
ชมรมคนหูหนวกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม สมาคม
คนพิการจังหวัดนครพนม ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓๕

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สมาคมคนหู ห นวกจั ง หวั ด ชลบุ รี สมาคมคนหู ห นวก
กรุงเทพมหานคร มูลนิธสิ ากลเพือ่ คนพิการ สมาคมสมาพันธ
เครือขายเด็กและสตรีหหู นวกไทย ลามภาษามือคนพิการ
ทางการไดยิน หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ วิทยากร
ผูสังเกตการณและเจาหนาที่ พก. รวมจํานวน ๕๐ คน
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนา
ศักยภาพลามภาษามือคนหูหนวก” เพือ่ ใหลา มภาษามือ
ทีเ่ ปนคนพิการทางการไดยนิ มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ
แนวทางในการใหพฒ
ั นาการจัดบริการสําหรับลามภาษามือ

เปนคนหูหนวก รวมทัง้ ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการแปล
อยางมีประสิทธิภาพ และใหลามภาษามือคนหูหนวก
ไดทราบหลักเกณฑคา ใชจา ยในคาตอบแทนลามภาษามือ
ที่ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย ลามภาษามือหูหนวกที่จดแจงกับ พก.
ทั่ ว ประเทศ คณะอนุ ก รรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ลามภาษามือ สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย สมาคม
ลามภาษามือแหงประเทศไทย นักวิชาการ วิทยากร
รวมจํานวน ๑๕๐ คน

- จัดฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “ภาษามือไทยเพือ่ การสือ่ สาร ประจําป ๒๕๖๐” เพือ่ ใหเกิดความรู
ความเขาใจในดานการสื่อสารภาษามือไทยกับคนพิการทางการไดยิน และเพิ่มทักษะการสื่อสารไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ โดยมีผเู ขารับการฝกอบรมจากหนวยงานตาง ๆ และหนวยงานในสังกัด พก. รวมจํานวนทัง้ สิน้ ๖๐ คน

๓๖

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนา
ระบบบริการลามภาษามือ” เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
ลามภาษามือ ไดรับการพัฒนาและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติหนาที่เปนลามภาษามือไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ และชวยในการขับเคลื่อนงานบริการ

ล า มภาษามื อ ใหมีความสอดคลองกับความตองการ
แกคนพิการทางการไดยินและสื่อความหมาย รวมทั้ง
สงเสริมใหลามภาษามือไดรับความรู และมีแนวทาง
ในการพั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารล า มภาษามื อ
ในอนาคตตอไป

๖. โครงการการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนพิการ
กิจกรรมที่ ๑ : การเสริมสรางกลไกและดําเนินการ
ขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรมต อ คนพิ ก าร
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดจัดการ
ประชุมอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม
ตอคนพิการ จํานวน ๔ ครั้ง อาทิ กรณีการเลือกปฏิบัติ
ตอคนหูหนวกและนโยบายการจํากัดจํานวนคนพิการ
ตอเที่ยวบินสายการบินไทย ไลออน แอร และกรณี
สายการบินนกแอรทมี่ นี โยบายหามคนพิการทุกประเภท
เดินทางโดยลําพัง รวมถึงกรณีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไมรับคนพิการเขารับราชการตํารวจ
กิ จ กรรมที่ ๒ : การช ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย
และการจัดหาทนายวาตางแกตางทางคดีใหแกคนพิการ
และการชวยเหลือการขจัดการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม
ตอคนพิการ จํานวน ๗ ราย ดําเนินการฟองลูกหนี้ที่
คางชําระเงินทุนกูยืมประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ
จํานวน ๔ ราย ดําเนินการคดีทางกฎหมายกับสถานประกอบการทีล่ ะเวนการปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๕
ของพระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๗๑ ราย และอยูระหวางชั้นบังคับ
คดีของสถานประกอบการเพื่อที่จะเอาทรัพยสิน จํานวน
๒๖ ราย
กิจกรรมที่ ๓ : การออกอนุบญ
ั ญัติ การจัดใหมกี าร
แกไขปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ และมีผลบังคับใช จํานวน ๘ ฉบับ ดังนี้
๑) กฎกระทรวงกํ า หนดจํ า นวนคนพิ ก ารที่
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงาน
ของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจาง

หรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคา
หรือบริการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ
โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณ หรือ
สิง่ อํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลือ
อื่ น ใดแก ค นพิ ก ารหรื อ ผู  ดู แ ลคนพิ ก าร (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุน
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน และการจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ประกาศคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กําหนด
อั ต ราวงเงิ น และรายการค า ใช จ  า ยที่ ก องทุ น ให ก าร
สนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๕) ประกาศกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวคนพิการ
ในรูปแบบ Smart Card
๖) ประกาศกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เรื่อง กําหนดวิธีการปฏิบัติและแบบเอกสาร
ในการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการ
คนพิการทั่วไป

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓๗

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗) ประกาศ เรื่อง แบบคําสั่งแจงการอายัดทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอายัดทรัพยสินของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมสงเงินเขา
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๘) ประกาศกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรือ่ ง กําหนดแบบคําขอมีบตั รประจําตัวคนพิการ

๗. โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดดําเนินการชวยเหลือเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนเบื้องตน เปนเงินสงเคราะห
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ใหคนพิการมีเงินทุนเริ่มตนสําหรับเลี้ยงชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได และสามารถ
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
กิจกรรมการสนับสนุนเงินสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน ๑๘,๗๗๔ คน

กิจกรรมสนับสนุนกายอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับชวยคนพิการ จํานวน ๑,๔๐๕ คน

๘. โครงการฝกทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแกคนพิการ
จัดบริการฝกทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบัน
สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอาชีพ
คนพิการ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน
ในสังกัดกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทั้ง ๒๒ แหง

๓๘

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๙. โครงการบริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของผูปวยจิตเวชรองรับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหบริการสวัสดิการสังคม ดานปจจัย ๔ กระบวนการสังคมสงเคราะห จิตวิทยา กายภาพบําบัด บําบัดฟนฟู
การทําอาชีวบําบัด การเตรียมความพรอมกลับคืนสูส งั คม และสงเสริมใหฝก ทักษะอาชีพเบือ้ งตนแกคนพิการทีอ่ ยูใ น
ความอุปการะเลี้ยงดูในสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี และสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี จํานวน ๒ แหง รวมจํานวน ๑,๐๓๒ คน
กิจกรรมบริการดานสุขภาพ

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูตามประเภทความพิการ

กิจกรรมการพัฒนาองคกรและบุคลากร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะกระบวนการทํางานของกองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนา
คนพิการ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓๙

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดบริการสําหรับคนพิการ
เพื่อใหคนพิการไดรับการบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกในความคุมครอง
รวมทั้งโอกาสในการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
กิจกรรมสนับสนุนครุภัณฑ

กิจกรรมสนับสนุนที่ดินและสิ่งกอสราง

๑๑. โครงการใหบริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแกคนพิการและบุคคลออทิสติก
ใหบริการสวัสดิการตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ดานปจจัย ๔ กระบวนการนักสังคมสงเคราะห จิตวิทยา กายภาพบําบัด
การบําบัดฟนฟู การอาชีวบําบัด การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การเสริมทักษะทางสังคมในการชวงเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจําวัน ตลอดจนสามารถชวยเหลือตนเองไดกลับคืนสูครอบครัว ชุมชน และสังคมหรือปรับตัว
ใหอยูกับสังคม ไดแก คนพิการในสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จํานวน ๙ แหง และศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลออทิสติก จํานวน ๒ แหง รวมจํานวน ๓,๖๒๕ คน
กิจกรรมการจัดบริการสวัสดิการสังคม

กิจกรรมการบริการดานปจจัยสี่

๔๐

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมบริการดานสังคมสงเคราะห

กิจกรรมบริการดานสุขภาพ

กิจกรรมบริการบําบัดฟนฟูตามประเภทความพิการ

กิจกรรมบริการติดตามเยี่ยมครอบครัว

กิจกรรมบริการการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๔๑

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมการพัฒนาองคกรและบุคลากร

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม (ซักซอม) การประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศึกษาแนวทางการสงเสริมรูปแบบการดูแลและจัดสวัสดิการสังคม
แกคนพิการ (Group Home /Home Care)”

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก”

๔๒

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ศึกษาแนวทางการสงเสริมรูปแบบการจัดทํา Shelter Workshop ในสถาบัน”

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปองกันและการจัดการ Case เมื่ออยูในภาวะวิกฤต”

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบสวัสดิการควบคุมโรคติดตอในสถาบัน

กิจกรรมการติดตามความกาวหนาโครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานบานพิทักษบุคคลออทิสติก
ในชุมชน (๒๔ ชั่วโมง)

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๔๓

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาคนพิการในสถาบันอยางยั่งยืน”

กิจกรรมภายในกองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการสวนกลาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการและสงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อประสานงานระหวางสวนกลางและหนวยงาน
ในสังกัดกองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

๔๔

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบการดําเนินงานของกองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
และหนวยงาน”

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

สัมมนาการพัฒนาเครือขายคนพิการสวนกลางและสวนภูมิภาค จ.ขอนแกน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคุมครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการในสถาบันเพื่อคืนสังคม
อยูเย็นเปนสุข

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๔๕

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานและหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกับชุมชน/เครือขายในการ
คุมครองและพัฒนาคนพิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินงานของกองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรูในหนวยงานใหเปนศูนยเรียนรู

กิจกรรมการหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร และสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานอุบลฮักแพง

๔๖

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมโครงการเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ ๓๕ (สมิหลาเกมส)

๑๒. โครงการดําเนินงานดานคนพิการตามแผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๑. จั ด ประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
ในระยะครึง่ ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน (Workshop
on Monitoring and Evaluation Framework of
ASEAN Decade of Persons with Disabilitiesmidterm review) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ รวมถึงหารือ
แนวทางการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามทศวรรษ
คนพิการแหงอาเซียนในระยะตอไป โดยมีผูเขารวมการ
ประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก ผูแทนภาครัฐ
ไดแก เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา (SOMSWD) หนวยงานเฉพาะสาขาอืน่ ๆ อาทิ
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิ
มนุษยชน (AICHR) คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและสิทธิสตรี (ACWC)
คนพิการ และองคกรดานคนพิการ
สาระสํ า คั ญ ในการประชุ ม นํ า เสนอรายงาน
ประเทศการดําเนินงานตามทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน
ในระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ พบวาแตละประเทศ
มีความกาวหนาการดําเนินงานเปนอยางมาก และไดมี
การขยายขอบเขตความรวมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวของ

ในระดับประเทศ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน ทัง้ นี้ ความรวมมือ
ขามหนวยงานเฉพาะสาขา (sectoral bodies) ในระดับ
อาเซียนยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือ
กับเสาการเมืองและความมั่นคง ทั้งนี้ ขอเสนอแนะจาก
องคกรดานคนพิการ เสนอใหภาครัฐเปดโอกาสใหองคกร
ดานคนพิการเขามามีสวนรวมมากขึ้น และที่ประชุม
มีขอเสนอแนะใหอาเซียนพิจารณาจัดตั้งคณะทํางาน
ระหวางเสา (Inter - Sectoral Working Group) โดยมี
ผูเชี่ยวชาญจากแตละประเทศสมาชิกอาเซียนใหการ
สนับสนุนขอมูล ตลอดจนใหคาํ แนะนําในเชิงเทคนิค ทัง้ นี้
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะจัดทํา
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๔๘

รายงานวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น งานตามทศวรรษ
คนพิการแหงอาเซียนในระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
เพือ่ เสนอตอเจาหนาทีอ่ าวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคม
และการพั ฒ นา (SOMSWD) และคณะกรรมาธิก าร

ระหวางรัฐบาลอาเซียนดานสิทธิมนุษยชน (AICHR)
เพื่อใหขอคิดเห็น กอนการจัดทําเครื่องมือติดตามการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน
ในระยะครึ่งหลัง ตอไป

๒. การรวมประชุมคณะทํางานบูรณาการสิทธิ
คนพิการในประชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ ๒ ณ กรุงจากาตาร
สาธารณรัฐอินโดนีเซียระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน
๒๕๖๐ ณ สํานักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่อรวมจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค (Regional Plan of Action :
RPA ในการบูรณาการประเด็นสิทธิคนพิการและการ
บรรลุ เ ป า หมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น อ าเซี ย น
พ.ศ. ๒๕๖๘ การบูรณาการเพือ่ ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานเฉพาะสาขา (Sectoral Bodies) ซึ่งเปนการ
ประสานงานขามเสาและขามสาขาในอาเซียนในประเด็น
คนพิการ และเพื่อจัดตั้งคณะทํางานบูรณาการประเด็น
สิทธิคนพิการที่ไดรับมอบหมายในการจัดทํารางแผน
ปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional Plan of Action :
RPA) และจะมี ก ารนํ า เสนอแผนดั ง กล า วในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน

ประเด็นดําเนินการตอเนื่อง การปรับปรุงราง
กรอบขอเสนอแนวทางแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค
เพือ่ บูรณาการประเด็นสิทธิคนพิการในประชาคมอาเซียน
ประกอบดวย ๓ หัวขอ (๑) แนวคิดเบือ้ งตนในการบูรณาการ
สิทธิคนพิการในอาเซียน คือ การบูรณาการประเด็นคนพิการ
ใหอยูในสามเสาประชาคมอาเซียน (๒) องคประกอบ
จะประกอบดวย สมาชิกอาเซียน ผูแ ทนจากคณะกรรมาธิการ
ระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (AICHR)
ผูแทนเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา (SOMSWD) ผูแ ทนคณะกรรมาธิการอาเซียน
ว า ด ว ยการส ง เสริ ม และคุ  ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก และสตรี
(ACWC) สมาชิกจากเลขาธิการอาเซียน และผูชวย
ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียน
วาดวยสิทธิมนุษยชน จํานวน ๑ คน และ (๓) แผนปฏิบตั กิ าร
สํ า หรั บ สามเสาประชาคมอาเซี ย นที่ มี ก ารบู ร ณาการ
การทํางานในประเด็นคนพิการ
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๓. เขารวมสัมมนา “2017 Conference of
Workability International and Workability Asia”
ระหวางวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ณ เขตบริหาร
พิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผูแทน
ประเทศไทยจากกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ คือ นางณฐอร อินดีศรี ผูอ าํ นวยการกองกองทุน
และสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ เขารวมเปนเกียรติ
ในพิธีเปดและเขารวมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการสรางโอกาสทางธุรกิจในมิติการสงเสริมศักยภาพ
คนพิการโดยมุงเนนการสงเสริมอาชีพ ผูเขารวมการ
ประชุม ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ซึง่ เปนประเทศสมาชิก Workability International
and Workability Asia จํานวน ๑๒ ประเทศ
ที่ประชุมไดนําเสนอแนวทางในการสงเสริมและ
สนับสนุนการจางงานคนพิการ ซึ่งสามารถนํามาปรับใช
เปนแนวทางในการสรางสรรคชองทางใหมในการสราง
อาชีพแกคนพิการ รวมถึงการนําวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ มี าเปนตนแบบ

ในการดําเนินงาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพคนพิการ นอกจากนี้
การสรางความเขมแข็งของเครือขายระหวางประเทศ
ทํ า ให ค นพิ ก ารเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  แ ละนํ า
ประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาองคกรของตนเอง เชน
เดียวกันกับรัฐบาลที่สามารถมองเห็นวิธีการหรือปญหา
ในมุมอื่น ๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ประเด็นดําเนินการตอเนื่อง ประเทศไทยควร
สงเสริมใหคนพิการไดมีงานทําที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมกั บ ประเภทความพิ ก าร โดยภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนควรมีบทบาทในการรวมกันพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ โดยมุงเนนใหคนพิการสามารถดูแลตนเองได
และมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตน
อีกทั้งควรมีการรณรงคใหนายจางและเพื่อนรวมงานมี
ทัศนคติที่ดีตอคนพิการ ไมกีดกันและเลือกปฏิบัติ แตมี
ความเขาใจและใหความชวยเหลือเกือ้ กูลกันระหวางการ
ทํางานรวมกัน

๔. จัดประชุมหารือระดับภูมภิ าคเพือ่ บูรณาการ
สิทธิคนพิการในประชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ ๓ (3rd AICHR
Regional Dialogue on the Mainstreaming of the
Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN
Community) ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแมริออท รีสอรทแอนดสปาเมอรลินบีช
จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการ โดยการ
เชื่อมโยงกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (CRPD)
ข อ ๑๓ ที่ ก ล า วถึ ง การให รั ฐ ภาคี ป ระกั น การเข า ถึ ง

กระบวนการยุตธิ รรมอยางมีประสิทธิผลสําหรับคนพิการ
บนพื้นฐานที่เทาเทียมกัน และเปาหมายที่ ๑๖ ของ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ทีไ่ ดสง เสริมใหสงั คม
มีความเปนปกติสุข ไมแบงแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และประเด็นการสงเสริมการเปนผูประกอบการของ
คนพิการ และการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ โดยมี
ผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สํานักเลขาธิการ
อาเซียน องคกรระหวางประเทศ และองคกรภาครัฐและ
เอกชนด า นคนพิ ก ารในอาเซี ย น จํ า นวน ๒๐๐ คน
โดยไดรบั เกียรติจาก พลตํารวจเอก สุวฒ
ั น จันทรอทิ ธิกลุ
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๕๐

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย กลาวตอนรับผูเ ขารวมการประชุม
รวมทัง้ Mr. Leo Herrera - Lim ประธานคณะกรรมาธิการ
ระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ดร. เสรี นนทสูติ
ผูแ ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวา
ดวยสิทธิมนุษยชน Mr. Kazuo Suna เอกอัครราชทูตญีป่ นุ
ประจําอาเซียน และนายชัยสิริ อนะมาน ทีป่ รึกษารัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศ รวมกลาวตอนรับดวย
ประเด็นดําเนินการตอเนื่อง การทําใหประเด็น
คนพิการรวมอยูใ นนโยบายและกฎหมายแรงงาน รวมทัง้
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายและการใช น โยบายที่ เ กี่ ย วกั บ
ความพิ ก ารที่ มี อ ยู  แ ล ว อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง ความ
เสมอภาคทางโอกาสในการจางงานและการฝกอบรม

เปนปจจัยสวนหนึ่งที่จะชวยลดภาวะความยากจนและ
ทําใหเกิดสังคมแหงการมีสวนรวมและเศรษฐกิจที่รวม
คนพิ ก ารเข า ไปเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบ (Disability
Inclusive Business) ทั้งนี้ ไดมีการอภิปรายถึงแนวทาง
ในอนาคตของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional
Plan of Action : RPA) ในการบูรณาการประเด็นสิทธิ
คนพิการและการบรรลุเปาหมายทีเ่ กีย่ วของกับวิสยั ทัศน
อาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจะมีการขับเคลื่อนตามกรอบ
ทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ซึ่งจะ
มีการรวบรวมขอมูลดานคนพิการในอาเซียน เพือ่ นําไปสู
การพิจารณาถึงความสําคัญในการสงเสริมและปกปอง
สิทธิของคนพิการ มาเปนแนวทางในการจัดทําแผน
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคตอไป

๕. ศึกษาดูงานตามบันทึกความเขาใจหลักสูตร
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (MOU) ระหวาง Daegu
Institute และศูนยพฒ
ั นาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหวางวันที่ ๔ – ๘
กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูดานการฟนฟูและพัฒนา
อาชีพแกคนพิการ และสงเสริมใหบุคลากรกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พัฒนาความสามารถ
ในการเสนอผลงานการดําเนินงานดานการพัฒนาอาชีพ
คนพิการสูเ วทีนานาชาติ ตลอดจนสามารถนําความรูจ ากการ
ศึกษาดูงานในตางประเทศมาพัฒนางานดานคนพิการตอไป
๖. เขารวมประชุมอาเซมระดับสูงดานคนพิการ
ครั้งที่ ๒ (2nd ASEM High - Level Meeting on
Disability) ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนเวที
แลกเปลี่ยนของประเทศสมาชิกอาเซม (กลุมประเทศ

เอเชีย - ยุโรป) และการพัฒนาความรวมมือในระดับ
นานาชาติในการดําเนินงานดานคนพิการ ในประเด็น
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชน และ
การนําเสนอแผนงานในอนาคตของไทยดานคนพิการ
ประเด็ น ดํ า เนิ น การต อ เนื่ อ งการเข า ร ว มการ
ประชุมอาเซมระดับสูงดานคนพิการ ครัง้ ที่ ๓ ณ กรุงปกกิง่
สาธารณรัฐประชาชนจีน การสงเสริมและปกปองสิทธิ
คนพิ ก าร และสร า งเครื อ ข า ยการติ ด ต อ เพื่ อ ขยาย
ความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ทั้งฝายเอเชียและยุโรป
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๑๓. โครงการสงเสริมงานวิชาการและติดตามประเมินผลดานคนพิการ
- จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติดานคนพิการ
ครัง้ ที่ ๙ ประจําป ๒๕๖๐ และการสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ ด  า นคนพิ ก าร ครั้ ง ที่ ๔ ภายใต แ นวคิ ด
“นวัตกรรมเพือ่ การเขาถึงของคนทัง้ มวล” (Innovation
towards Accessibility for All) ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุมวายุภกั ษ โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยไดรบั เกียรติจาก พลตํารวจเอก
อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานในพิธีเปด
โดยมีผูเขารวมประกอบดวยองคกรดานคนพิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวนกวา ๘๐๐ คน
สําหรับรางวัลผลงานวิชาการ ระดับยอดเยี่ยม
จํานวน ๒ รางวัล ไดแก ๑) แนวทาง การปรับปรุงพื้นที่
สวนลุมพินี ตามกรอบแนวคิดการออกแบบเพือ่ คนทัง้ มวล
และ ๒) นวั ต กรรมกระบวนการเพื่ อ ทหารกล า :
การบูรณาการปรัชญาและแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ทหารทีม่ คี วามพิการทางการเห็น และรางวัลชนะเลิศ
ประกวดนวัตกรรม ประเภทนักศึกษาและประชาชน
จํานวน ๔ ราย พรอมตัว๋ เครือ่ งบินไป - กลับ ณ ประเทศญีป่ นุ
เพื่อแสดงผลงาน i-CREATE 2017 (วันที่ ๒๒ - ๒๔

สิงหาคม ๒๕๖๐) ไดแก ๑) ชิ้นงานเครื่องชวยพยุงการ
ลุกนัง่ ของผูส งู อายุขณะอยูบ นโถสวมในหองนํา้ ๒) ชิน้ งาน
หอคอยเศษสวน ทีช่ ว ยสอนคณิตศาสตรสาํ หรับคนพิการ
ทางการไดยนิ สําหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย
การปาฐกถาพิเศษเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเขาถึงของ
คนทั้งมวล : ความทาทายสูยุคประเทศไทย ๔.๐ โดย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และนายมณเฑียร บุญตัน
การแสดงความสามารถของเยาวชนพิการไทย และการ
จัดนิทรรศการประกวดนวัตกรรมลดความเหลือ่ มลํา้ ทาง
สังคม และนําเสนอผลงานบทความทางวิชาการ จํานวน
๕ กลุ  ม ย อ ยคื อ ๑) การออกแบบสํ า หรั บ คนทั้ ง มวล
(Universal Design) ๒) เทคโนโลยี แ ละงานวิ จั ย
เพื่อพัฒนาสุขภาวะ (Technology and Research for
Development of Well-being) ๓) ภูมิปญญาทองถิ่น
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการและผูส งู อายุ (Local
Wisdom for Development of People with
Disabilities and Elderly People) ๔) นวัตกรรมและ
งานวิจัยทางสังคมกับการสงเสริมคุณภาพชีวิต (Social
Innovation and Research towards Quality of Life)
และ ๕) นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา (Educational
Innovation)
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- ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
กรมส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมกับนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อติดตาม
ความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจน
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
ประกอบดวย ๑) โครงการเชิงนโยบาย รมว.พม. ๙ - ๕ - ๕

๒) โครงการเชิงปฏิบตั ทิ ลี่ งสูพ นื้ ที/่ จังหวัด ๓) โครงการเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบตั ิ จํานวนรวม ๑๕ โครงการ จํานวน
๑๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง
นครสวรรค ขอนแกน นครพนม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ ชลบุรี
ตราด สมุทรปราการ ราชบุรี ปตตานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ชุมพร และกระบี่ ผลการติดตาม พบวา มีโครงการ
ที่ดําเนินงานไดตามเปาหมาย จํานวน ๑๑ โครงการ และ
โครงการทีด่ าํ เนินงานไมไดตามเปาหมาย จํานวน ๔ โครงการ

๑๔. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แหงชาติฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ตคนพิ ก ารแหงชาติ มีห นา ที่เ สนอ
นโยบาย แผนหลัก และโครงการเกีย่ วกับการสงเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร เพื่ อ ให ค ณะรั ฐ มนตรี
ไดพจิ ารณาอนุมตั ทิ งั้ นีค้ ณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยไดดาํ เนินการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการฯ ตามขั้นตอน ดังนี้

๕๒

๑. การศึ ก ษารวบรวมข อ มู ล นโยบาย
ยุทธศาสตร กฎหมายที่ของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ขอมูลสถิติดานคนพิการ
๒. การประชุมหารือกับหนวยงานภาครัฐ
องค ก รด า นคนพิ ก ารเพื่ อ ทบทวนสถานการณ ก าร
ดําเนินงานดานคนพิการทีผ่ า นมาปญหา อุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ยกรางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
๓. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารยกร า งแผน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๔. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารรับฟงความคิดเห็น
ต อ ร า งแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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๕. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ พ ากษ
รางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๖. การนําเสนอรางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ต อ คณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิ ก ารแห ง ชาติ เพื่ อ พิ จ ารณาเสนอคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
๗. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ นํ า เสนอแผนพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
๘. คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการของแผน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๔. สรางสภาพแวดลอม การเดินทาง บริการ
สาธารณะ และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ค นพิ ก ารเข า ถึ ง
และใชประโยชนได
๕. สงเสริมและบูรณาการเครือขายทุกภาคสวน
โดยสรางการมีสว นรวมเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการอยางเปนระบบและยั่งยืน
ยุทธศาสตรแหงความเทาเทียม = EQUAL
๑. เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการให
มีศักยภาพและความเขมแข็ง (EMPOWERMENT)
๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการ
เลือกปฏิบตั ิ เพือ่ ใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (QUALITY
MANAGEMENT)
๓. เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรค
ตอคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING)
๔. สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะ
ที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได (ACCESSIBILITY)
๕. สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการ
มีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน
ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร ข องแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต (LINKAGE)
คนพิการแหงชาติฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ
ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. เสริมพลังใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชน
ไดจากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองคกรดาน
คนพิการใหมีศักยภาพ ความเขมแข็งเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน
๒. ปฏิรูประบบบริหารจัดการใหคนพิการเขาถึง
สิทธิไดจริง รวมถึงสงเสริมคุม ครองสิทธิของคนพิการและ
ขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการทุกรูปแบบ
๓. สื่อสารสังคม สรางความรู ความเขาใจ ใหมี
เจตคติ เชิ ง สร า งสรรค ต  อ คนพิ ก ารและความพิ ก าร
เพื่อนําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
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๒. การจัดทําและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพกิ าร ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ไดสิ้นสุดลง ประกอบกับกฎหมาย
นโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา ทั้งในและตางประเทศ
ที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีพิการ เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ขอ ๖
กําหนดการหามเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอสตรีพกิ าร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗ กําหนดบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย
ชายและหญิงมีสทิ ธิเทาเทียมกันและแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ไดกําหนดแนวทางในการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ
สตรีพกิ าร เด็กหญิงพิการเพือ่ ใหเขาถึงโอกาสอันเทาเทียม
เปนตน กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จึงไดจดั ทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพกิ าร ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีกระบวนการ ดังนี้
๑. การศึ ก ษารวบรวมข อ มู ล นโยบาย
ยุทธศาสตร กฎหมายที่ของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ขอมูลสถิติดานคนพิการ
๒. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารยกร า ง
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสตรี พิ ก าร ฉบั บ ที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟง
ความคิ ด เห็ น ต อ ร า งแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
สตรี พิ ก ารฯ โดยมี ผู  เข า ร ว มประชุ ม ประกอบด ว ย
เจาหนาทีส่ าํ นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
จังหวัดทุกจังหวัด องคกรคนพิการ หนวยงานภาครัฐ
เอกชน ผูดูแลคนพิการ จํานวน ๕๕๐ คน

๕๔

ทิศทางยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน
“สตรีพกิ ารเขาถึงสิทธิทเี่ ปนจริง ไมถกู เลือกปฏิบตั ิ
ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมพลังสตรีพิการใหเขาถึง
และใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเทาเทียม
ในการพัฒนากระแสหลัก
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางสุขภาวะ อนามัย
เจริญพันธุ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิง
พิการอยางเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมภูมิคุมกันและปกปองสตรี
พิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การลวงละเมิด
และการแสวงหาประโยชนทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางความเขมแข็ง พัฒนา
ศักยภาพ และการมีสวนรวม แกองคกรสตรีพิการ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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๓. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรจัดการภัยพิบัติ
สําหรับคนพิการ
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
จึงไดดาํ เนินการจัดทํารางแผนการจัดการภัยพิบตั สิ าํ หรับ
คนพิการฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีกระบวนการ
ดังนี้
๑. การศึ ก ษารวบรวมข อ มู ล นโยบาย
ยุทธศาสตร กฎหมายที่ของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ขอมูลสถิติดานคนพิการ
๒. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารยกร า ง
แผนการจั ด การภั ย พิ บั ติ สํ า หรั บ คนพิ ก ารฉบั บ ที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๓. ก า ร ป ร ะ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร รั บ ฟ  ง
ความคิ ด เห็ น ต อ ร า งแผนการจั ด การภั ย พิ บั ติ สํ า หรั บ
คนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ผูเ ขารวมประชุม

ประกอบดวย เจาหนาทีส่ าํ นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัด (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต) องคกรเครือขายคนพิการ หนวยงานรัฐ
เอกชน ผูดูแลคนพิการ และผูแทนเครือขายที่เกี่ยวของ
รวมจํานวน ๕๐๐ คน
วิสัยทัศน
“คนพิการและผูด แู ลคนพิการมีความปลอดภัย
ในสถานการณภัยพิบัติ”
ยุทธศาสตร
๑. เตรี ย มความพร อ มให ค นพิ ก ารเพื่ อ ลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
๒. บูรณาการการจัดการภัยพิบตั สิ าํ หรับคนพิการ
อยางมีประสิทธิภาพ
๓. พั ฒ นาระบบการฟ  น ฟู เ ยี ย วยาคนพิ ก าร
อยางทั่วถึงและเปนธรรม

๑๕. โครงการประสานกลไกเพื่อการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานคนพิการ
๑. การพัฒนาความรวมมือดานคนพิการระดับ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น
- เขารวมการประชุมการจัดทํานโยบายและ
สถานการณ ค นพิ ก ารและเด็ ก พิ ก ารตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของวอชิงตันกรุปและรวมหารือการดําเนินงาน
ดานคนพิการเพือ่ พัฒนาความรวมมือดานคนพิการระดับ
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น

ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอรก
และกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
- เขารวมประชุม APEC Group of Friends
on Disability (GOFD) ณ กรุงฮานอย ระหวางวันที่ ๘
- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพือ่ สงเสริมสิทธิคนพิการภายใตกลไกเอเปค และแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสารและประสบการณการทํางานดานคนพิการ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๕๕

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ในเชิงเศรษฐกิจ ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูแทน
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึง่ เปนประเทศสมาชิก
กลุม เพือ่ นดานคนพิการ (Group of Friends on Disability)
จํานวน ๑๙ ประเทศ
ประเด็นในการผลักดัน : กลุม เพือ่ นดานคนพิการ
ของเอเปค ได มี ข  อ คิ ด เห็ น เพื่ อ การดํ า เนิ น งาน ดั ง นี้
การเก็ บ ข อ มู ล ด า นคนพิ ก ารและแบ ง ป น ข อ มู ล ด า น
คนพิ ก ารการสร า งความตระหนั ก เรื่ อ งคนพิ ก าร
การเสริมสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสั ง คม สํ า หรั บ การจ า งงานคนพิ ก าร
การพัฒนาศักยภาพคนพิการ การติดตามการทํางาน
ของคนพิ ก าร และการใช ชี วิ ต อย า งอิ ส ระในสั ง คม
การพัฒนาการศึกษาเพือ่ มุง สูก ารทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ของคนพิการ การสนับสนุนการจัดสิง่ อํานวยความสะดวก
ใหตรงตามความตองการของคนพิการในการทํางาน

๕๖

๒. การพัฒนาศักยภาพบทบาทผูนําคนพิการ
ไทยและบุคลากรในเวทีสากล
- เขารวมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่ อ ง วิ ศ วกรรมฟ  น ฟู ส มรรถภาพและเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๑ (i-CREATe 2017)
ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ Kobe International
Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรวมงานประชุมวิชาการฯ ทัง้ นี้ ผูแ ทนจากกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นําโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และคณะ
เขารวมงานดวย การประชุมครั้งนี้เปนเวทีสําคัญในการ
นําเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ
ดานวิศวกรรมฟน ฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสงิ่ อํานวย
ความสะดวกในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก รวมทัง้ เปนเวที
การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ระหวางผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับผูทรงคุณวุฒิ
ในระดับสากล ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุมความรวมมือดาน
วิศวกรรมฟนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีส่ิงอํานวย
ความสะดวกแหงเอเชีย ภายใตชื่อวา CREATe Asia

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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โดยเปนการรวมกลุมระหวาง ๑๓ องคกร ๑๐ ประเทศ
เพือ่ สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวก
ในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยไดรับ
รางวัลชนะเลิศดาน Tecnology Category ผลงานชื่อ

Space Walker จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
รางวัลรองชนะเลิศดาน Design Category ผลงานชื่อ
Sit and Slip on : ease your dressing จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

- ศึกษาดูงานเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ
ดานการทํางานคนพิการ และพัฒนาความรวมมือ
ในการจัดบริการสุนัขนําทาง (Guide Dog) และการ
จัดระบบสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการ ระหวางวันที่
๑๒ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
นําโดย นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พรอมดวยขาราชการ
และคณะเจาหนาทีส่ งั กัด พม. และผูแ ทนองคกร คนพิการ
เพือ่ ขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามนโยบายการจัดบริการ
สุ นัข นํ า ทาง โดยจะได มีก ารจัดทําแผนความร วมกับ
องคกร Royal Society for the Blind (RSB) รวมถึง
การดําเนินความรวมมือกับองคกร Minda เพือ่ สนับสนุน
รู ป แบบการดํ า รงชี วิ ต อิ ส ระของคนพิ ก ารในชุ ม ชน
ซึ่งเปนการลดจํานวนคนพิการพึ่งพิงในระบบสถาบัน
รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๕๗
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๓. การผลักดันการอนุวตั ติ ามอนุสญ
ั ญาวาดวย
สิทธิคนพิการและการดําเนินงานตามกรอบสหประชาชาติ
และพันธกรณีระหวางประเทศ
- เข า ร ว มการประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญา
วาดวยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ ๑๐ ระหวางวันที่
๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานใหญองคการ
สหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ในหัวขอหลัก
“ทศวรรษที่สองของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ :
การผนวกรวมและการมีสวนรวมของคนพิการและ
องค ก รคนพิ ก ารในการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกรณี ”
เพื่อแลกเปลี่ยนและนําเสนอรายงานของรัฐภาคีตอการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ สอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนายจอรจิ ปานาโทป
เอกอัครราชทูตและผูแทนถาวรสาธารณรัฐบัลแกเรีย
ประจําสหประประชาชาติ เปนประธานเปดการประชุม
ผู  เข า ร ว มการประชุ ม ประกอบด ว ย สมาชิ ก รั ฐ ภาคี
อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ จํานวน ๑๗๓ ประเทศ
สมาชิกองคกรระหวางประเทศ องคกรภาคประชาสังคม
และองคกรคนพิการ รวมจํานวนประมาณ ๕๐๐ คน
ซึ่งคณะผูแทนไทย นําโดยนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา
รองอธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นายมณเฑียร บุญตัน กรรมการประจําอนุสัญญาวาดวย
สิทธิคนพิการแหงสหประชาชาติ นายตอพงษ เสลานนท
นายกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย พรอมดวย
ขาราชการเจาหนาทีจ่ ากกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ และภาคประชาสังคม เขารวมการประชุมดังกลาว
สาระสํ า คั ญ ในการประชุ ม คื อ การขจั ด การ
เลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบการสงเสริมการมี
สวนรวมของคนพิการ และการปฏิบัติตามอนุสัญญา
วาดวยสิทธิคนพิการคูขนานกับเปาหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน รวมถึงการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยใหสอดคลองกับวาระ
การพัฒนาเมืองใหมดวย ทั้งนี้ นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา
รองอธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ได ก ล า วถ อ ยแถลงถึ ง การดํ า เนิ น งานด า นคนพิ ก าร
โดยรั ฐ บาลไทยได ป ฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ

๕๘

คนพิการ (CRPD) การเตรียมการใหสัตยาบันสนธิสัญญา
มารราเคซ และเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดยไมทงิ้
ใครไวขางหลัง (No one left behind) การอภิปราย
หัวขอตาง ๆ ไดแก ๑) ผลกระทบตอการเลือกปฏิบัติ
ตอคนพิการในทุกรูปแบบ พบวา สตรีและเด็กพิการ
ยั ง คงเป น กลุ  ม ที่ ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ อ ย า งชั ด เจน รวมถึ ง
เรียกรองใหคํานึงถึงการจางงานคนพิการ และการจัด
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกมากขึ้ น ๒) การจั ด การด า น
มนุษยธรรมและภัยพิบัติ ซึ่งมีประเด็นตัวอยางแผนดิน
ไหวในประเทศเนปาล พบวา กลุม คนหูหนวก จํานวนกวา
๗,๐๐๐ คน ไดรบั ผลกระทบ และขาดการชวยเหลืออยาง
ทันทวงทีจากรัฐบาล และ ๓) การพัฒนาที่อยูอาศัยตาม
วาระการพัฒนาเมืองใหม สอดคลองขอบทที่ ๙ ของ
CRPD (Accessibility) และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ทั้งนี้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผูเชี่ยวชาญ
ด า นการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
ไดกลาวถึงการดําเนินงานของประเทศไทยตามกรอบ
SDGs/Incheon Strategy และ Sendai Framework
อาทิ การปรับ สภาพแวดลอมที่พักอาศัย สวนสาธารณะ
ระบบการขนสง และเทคโนโลยี เพื่อใหคนพิการและ
ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ดํารงชีวิตอิสระ
รวมกับทุกคนในสังคมอยางเทาเทียมกัน
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นอกจากนี้ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการรวมกับคณะกรรมการประจําอนุสัญญาวาดวย
สิทธิคนพิการแหงสหประชาชาติ ไดจัดกิจกรรมคูขนาน
(Side Event) เรื่อง “สิทธิคนพิการในการดํารงชีวิต
อย า งอิ ส ระและการอยู  ร  ว มกั น ในชุ ม ชน” โดยมี
เอกอัครราชทูตคณะผูแทนถาวรไทยแหงสหประชาชาติ
(ดร.วีรชัย พลาศรัย) เปนประธานเปดการประชุม และ

นายมณเฑียร บุญตัน เปนผูด าํ เนินรายการ โดยไดเนนยํา้
ใหคนพิการสามารถพึง่ พาตนเองในชุมชน การปรับสภาพ
แวดลอมที่อยูอาศัย บริการที่คํานึงถึงความตองการของ
คนพิการเพื่อการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการมากยิ่งขึ้น
และเรงใหเกิดความรวมมือของรัฐภาคี และภาคสวนตาง ๆ
รวมถึงการจัดทําตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ โดย
“ไมทิ้งใครไวขางหลัง” (No one left behind)

๑๖. โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (กพช.)
จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จํานวน ๔ ครั้ง ไดแก
ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๙ วั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี
พลเรื อ เอก ณรงค พิ พั ฒ นาศั ย รองนายกรั ฐ มนตรี
ประธานกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการแหงชาติ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการฯ
ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ กําหนดนโยบาย มาตรการ
กฎหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสรุป
สาระสําคัญดังนี้
๑) รับทราบแนวทางแกไขปญหาการรับบริการ
ทางการแพทย สํ า หรั บ คนพิ ก าร โดยให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฏีกา ดําเนินการปรับปรุงคําสั่ง คสช.
ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให
คนพิการที่เปนผูประกันตนสามารถมีสิทธิเลือกวาจะใช
สิทธิประโยชนตามระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(บัตร ท.๗๔) หรือตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
ดวยใจสมัครแตตองไมมีความซํ้าซอนกัน

๒) รับทราบสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (สนช.) มีมติ
เห็ น ชอบด ว ยคะแนน ๑๙๘ เสี ย ง ให ป ระเทศไทย
เขาเปนภาคี “สนธิสัญญามารราเคช” เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงงานทีม่ กี ารโฆษณาแลว สําหรับ
คนพิ ก ารทางการเห็ น หรื อ คนพิ ก ารทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ
โดยประโยชนของการเขาเปนภาคีสนธิสญ
ั ญามารราเคช
วาประเทศไทยจะมีภาพลักษณที่ดีในการสนับสนุนให
คนพิ ก ารทุ ก ประเภทได เข า ถึ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ไ ด ส ะดวก
ไดรับความรู ขอมูลที่อานงาย เขาถึงไดงาย เปนชองทาง
ใหเขาถึงขอมูลขาวสารจากงานที่เปนลิขสิทธิ์ สามารถ
ทําซํ้า ดัดแปลงได เชน นํามาทําเปนอักษรเบรลล หรือ
หนังสือเสียง เพื่อใหคนพิการทางการเห็นไดรับรูและ
เขาใจเทาเทียมกับคนอื่น ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอยูระหวาง การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. .... เพื่อใหสอดคลองกับสนธิสัญญาฯ
ดังกลาว กอนเสนอ สนช. ใหความเห็นชอบเพื่อให
กระทรวงการต า งประเทศ เป น ผู  ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
ภาคยานุวัติสนธิสัญญามารราเคช ตอไป
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๓) รั บ ทราบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนด
จํานวนคนพิการทีน่ ายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
และหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวน
เงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนํา
สงเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และ
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
สาระสําคัญคือ ขยายระยะเวลาการจายเงินสมทบเขากองทุน
เปนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของแตละป และการขอคืนเงิน
จากกองทุนฯ กรณีไดจา งคนพิการภายหลังจากการจายเงิน
เขากองทุนฯ ไปแลว ทั้งนี้ กรณีสถานประกอบการนําชื่อ
คนพิการมารายงานแตไมไดจา งจริง หรือคนพิการยินยอม
ใหนาํ ชือ่ ไปรายงานโดยไมไดปฏิบตั งิ านจริง มอบหมายให
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ดําเนินการตรวจสอบ และดําเนินคดีตาม
กฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ เพื่อปองปรามไมใหมี
การกระทําดังกลาวตอไป
๔) แกไขระเบียบคณะกรรมการฯ วาดวยการ
บริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามขอ ๑๐ การฝากเงินไวกบั “ธนาคารของรัฐ” โดยเพิม่
ชองทางฝากเงินไวกับ “ธนาคารพาณิชย” ภายในวงเงิน
และเงื่ อ นไขที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนดเพื่ อ ความ
คลองตัวในการบริหารจัดการกองทุนฯ มากยิ่งขึ้น
๕) การจ า ยเงิ น บริ ห ารจั ด การให ส มาคมสภา
คนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๐
เปนเงินจํานวน ๑๐,๙๙๗,๑๗๗.-บาท (สิบลานเกาแสนเก า หมื่ น เจ็ ด พั น หนึ่ ง ร อ ยเจ็ ด สิ บ เจ็ ด บาทถ ว น) ทั้ ง นี้
ขอใหมกี ารติดตามการเบิกจายอยางมีประสิทธิภาพ และ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวย
๖) แตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดําเนินการรวบรวม
ขอมูล และผลิตสื่อ เชน อักษรเบรลล หนังสือเสียง หรือ
สื่อตาง ๆ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึง และเขาใจ
พระราชกรณี ย กิ จ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร-

๖๐

มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ตามทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่ง
๗) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การกําหนดทิศทาง
การขับเคลื่อนกองทุนฯ และการใชเงินจากกองทุนฯ
อย า งคุ  ม ค า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวมถึ ง ให ค รอบคลุ ม
ทุกประเภทความพิการ และการรวบรวมผลการดําเนิน
งาน ของคณะอนุกรรมการตาง ๆ ดวย
๘) เห็ น ชอบร า งแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
โดยกําหนดวิสยั ทัศน “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ดํารง
ชีวิตอิสระ ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน”
ภายใตยุทธศาสตรแหงความเทาเทียม (EQUAL) ทั้งนี้
ใหปรับในสวนของเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางมาตรการ
การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ การขับเคลือ่ นแผนไปสู
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล และใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ใหความเห็นชอบหลักการของแผนฯ ตอไป
๙) เห็ น ชอบสนั บ สนุ น การจั ด บริ ก ารผู  ช  ว ย
คนพิการทั่วประเทศ ประจําป ๒๕๖๐ จากเงินกองทุน
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร จํ า นวน
๕๒,๙๙๘,๒๐๐.- บาท (หาสิบสองลานเกาแสนเกาหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) เพื่อใหคนพิการสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและออกสูสังคมไดเชนเดียวกับ
คนทั่วไป ทั้งนี้ ใหมีการเพิ่มจํานวนผูชวยคนพิการให
องคกรคนพิการจัดอบรมผูช ว ยคนพิการ ปรับปรุงระเบียบ
ค า ตอบแทน ผู  ช  ว ยคนพิ ก ารและค า บริ ห ารในการ
จัดบริการผูชวยคนพิการ และใหมีการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ
๑๐) เห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง และปรั บ ปรุ ง องค
ประกอบคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๔ ชุด ไดแก (๑)
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๒)
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการทางสติปญ
 ญาและคนพิการทางการ
เรี ย นรู  (๓) อนุ ก รรมการและผู  ช  ว ยเลขานุ ก ารใน
คณะอนุ ก รรมการส ง เสริ ม การวิ จั ย นวั ต กรรม และ
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เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
(๓) คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการเขาถึง
และใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการ
โทรคมนาคม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาธารณะ
สําหรับคนพิการ
๑๑) เห็ น ชอบให ผู  แ ทนกระทรวงการคลั ง
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และผูแ ทน
องคกรคนพิการดําเนินการประชุมหารือรวมกัน เกีย่ วกับ
กรณีองคกรคนพิการคัดคานการนําเงินกองทุนสงเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารส ง คลั ง เป น รายได
แผนดิน จํานวน ๒,๐๐๐ ลานบาท และนําเสนอรายงาน
ความคืบหนาใหคณะกรรมการฯ ทราบตอไป
๑๒) เห็นชอบหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ ภายใตยุทธศาสตร
แหงความเทาเทียม (EQUAL) โดยใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
บูรณาการตามแนวทางมาตรการของแผนฯ พรอมทั้ง
ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามแผนดังกลาว
๑๓) เห็นชอบมอบหมายให กรุงเทพมหานคร
และกระทรวงมหาดไทย เรงดําเนินการปรับปรุงทาง
ขึน้ - ลงรถไฟฟา BTS เพือ่ รองรับการใชงานของคนพิการ
ใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๐ และระบบขนสงมวลชน
ทุกรูปแบบจะตองสรางสิง่ อํานวยความสะดวกทีค่ นพิการ
และทุกคนเขาถึง ตามหลัก Universal Design รวมถึง
การปรับปรุงระเบียบทีเ่ กีย่ วของ และใหคนพิการสามารถ
เข า ร ว มตรวจสอบการจั ด ทํ า สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก

ในบริการสาธารณะดวย ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งกรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย สรางลิฟต
ใหกับผูพิการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการ
ขนสงสาธารณะ ไมวาจะเปนรถไฟใตดิน หรือรถไฟฟา
ดํ า เนิ น การตามข อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี
(พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา) เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๔) เห็ น ชอบร า งระเบี ย บคณะกรรมการฯ
วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารจัดสวัสดิการเบีย้ ความพิการ
(ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... เพือ่ อํานวยความสะดวกแกคนพิการ
ในการรับเงินเบีย้ ความพิการ โดยใหสามารถเลือกรับเงิน
เบี้ ย ความพิ ก ารผ า นระบบ E-payment ได ทั้ ง นี้
ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลังเปนผูจ า ยเงินเบีย้ ความพิการแกผมู สี ทิ ธิ
เปนรายเดือน ภายในวันที่สิบของทุกเดือน
๑๕) เห็ น ชอบร า งระเบี ย บคณะกรรมการฯ
ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
ศูนยบริการคนพิการ(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพื่อใหกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ สามารถใหการ
สนับสนุนศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด เกี่ยวกับ
การเชา การจัดซื้อที่ดิน หรือการกอสรางศูนยบริการ
คนพิการได โดยมีขอ เสนอ กรณีทกี่ รมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ ไมไดรบั งบประมาณสนับสนุน หรือ
ไดรับไมเพียงพอ ใหศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ยกเวนการ
จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ทั้ ง นี้ ให ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า และ
กระทรวงการคลัง พิจารณารายละเอียดของระเบียบฯ
กอนเสนอเพื่อดําเนินการตอไป
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๑๗. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการสงเสริม
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

๖๒

๑. การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
การดําเนินงานดานการพัฒนาองคการตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) อยางตอเนื่อง มุงหวังใหการบริหารงานเปนไป
ตามแนวทางมาตรฐานสากล และกลุมเปาหมายไดรับ
ประโยชนสูงสุด โดยดําเนินการ ดังนี้
- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อกําหนด
นโยบาย แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาองคการ
โดยเน น การมี ส  ว นร ว มทั้ ง ส ว นกลางและหน ว ยงาน
ในภูมิภาค

- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะทํ า งาน
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๙ จัดเพื่อวางแผนพัฒนาองคการ ระยะ ๕ ป และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาองค ก ารประจํ า ป ๒๕๖๐
โดยคณะทํางาน ประกอบดวยบุคลากรจากสวนกลางและ
จากหนวยงานภูมภิ าค และครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๕ - ๖ กันยายน
๒๕๖๐ เพื่อติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการพัฒนาองคการประจําป ๒๕๖๐ และใชเปน
ข อ มู ล การสมั ค รขอรั บ รางวั ล การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐรายหมวดในปถัดไป และจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาองคการประจําป ๒๕๖๑

๒. การดําเนินนโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ ี
พก. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ได จั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี เ พื่ อ ให
สอดคลองกับการปฏิบัติงานอยางแทจริง รวมทั้งการ
กําหนดกิจกรรมตามภารกิจขององคกร โดยมุงเนนการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางการยอมรับ
ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให
เกิดขึ้นกับผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนได
สวนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองคกร

พก. จึ ง ได จั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ล
องคการที่ดี ซึ่งประกอบดวยนโยบายหลัก ๔ ดาน และ
กิจกรรมดังนี้
๑) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
- โครงการส ง เสริ ม การจั ด สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกสํ า หรั บ คนพิ ก ารและทุ ก คนในสั ง คม :
คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถดํารงชีวิตอิสระ
และเขาถึงการบริการและรวมกิจกรรมทางสังคม คิดเปน
รอยละ ๘๐
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- โครงการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (การจัดทํา
แผนการจัดการภัยพิบตั สิ าํ หรับคนพิการ) : คนพิการและ
กลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรดา นการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
คิดเปนรอยละ ๙๐

- มาตรการประหยัดพลังงาน : คาไฟฟา
ลดลง รอยละ ๖.๒๙ คานํ้าลดลง รอยละ ๑๘.๘๗
คาโทรศัพทเพิ่มขึ้น รอยละ ๙.๓๙ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป ๒๕๕๙
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ความเปน
มืออาชีพ กิจกรรมจิตอาสา : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
จิตอาสา จํานวนไมนอ ยกวา ๙๐ คน คิดเปน รอยละ ๑๐๐

๒) ดานผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย
- โครงการส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งาน
การจัดบริการของศูนยบริการคนพิการ : คนพิการ ผูด แู ล
คนพิ ก ารหรื อ ผู  มี แ นวโน ม จะพิ ก ารได เข า ถึ ง บริ ก าร
และสวัสดิการตามสิทธิที่พึงไดรับ จํานวน ๑๙,๑๐๐ คน
คิดเปนรอยละ ๙๙.๕๐
- โครงการการให ค วามช ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายแกคนพิการ : ดําเนินการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย ไดแก การใหคาํ ปรึกษาหารือทางกฎหมาย
การใหความรูทางกฎห มาย การจัดทํานิติกรรมสัญญา
การไกล เ กลี่ ย หรื อ การประนี ป ระนอมยอมความ
การจั ด หาทนายความ ทั้ ง นี้ มี ค นพิ ก ารที่ ไ ด รั บ
ความชวยเหลือทางกฎหมาย คิดเปนรอยละ ๕
- โครงการส ง เสริ ม ให รั ฐ และเอกชน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจางงานคนพิการในสถานประกอบการ
และหน ว ยงานภาครั ฐ : หารื อ แนวทางการจ า งงาน
คนพิ ก ารในหน ว ยงานของรั ฐ กั บ ผู  บ ริ ห ารกระทรวง
พรอมจัดประชุมชีแ้ จงการจางงานคนพิการ ๑๓ กระทรวง

จากทั้งหมด ๒๐ กระทรวง สถาน-ประกอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย รอยละ ๙๘.๔๒ คนพิการไดรบั การจางงาน
ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ จํานวน ๔๖,๐๐๗ คน
ของจํานวนคนพิการ ๖๒,๘๑๖ คน
๓) ดานองคการ
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ความเปน
มืออาชีพ กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมบุคลากรกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : พัฒนาจริยธรรม
บุคลากร พก. โดยการอบรม ฝกปฏิบตั กิ ารเจริญจิตภาวนา
ทํ า สมาธิ วิ ป  ส สนากรรมฐาน มี บุ ค ลากรเข า ร ว ม
พัฒนาจริยธรรม จํานวนไมนอยกวา ๖๕ คน คิดเปน
รอยละ ๑๐๐
- โครงการป อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ : อบรมบุคลากร พก. และเครือขาย
คนพิการใหมคี วามรูค วามเขาใจดานการปองกันปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในองค ก รมี ผู  มี ค วามรู 
ในการเฝาระวังปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จํานวนไมนอ ยกวา ๑๗๐ คน คิดเปน รอยละ ๑๐๐
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- โครงการการพั ฒ นาระบบการ
ดํ า เนิ น งานของกองคุ  ม ครองสวั ส ดิ ภ าพและพั ฒ นา
คนพิการ (กิจกรรมถอดบทเรียนหัวหนาหนวยงาน) :
จัดทําเลมคูม อื ในการทํางานของหนวยงานสถานคุม ครอง
และพัฒนาคนพิการ รอยละความสําเร็จตามโครงการ
คิดเปนรอยละ ๗๐

ภารกิจใหผูเขารวมโครงการไดนําเสนอแนวความคิด
นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติราชการ
บุคลากรที่ผานการพัฒนาเปนนวัตกร จํานวน ๓๐ คน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- กิจกรรมการเผยแพรความรูดานภาษา
อังกฤษผานอิเล็กทรอนิกส : นําคําศัพทภาษาอังกฤษทีใ่ ช
ในชีวิตประจําวัน/การปฏิบัติงาน มาเผยแพรผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเปนประจําทุกวัน คําศัพทภาษาอังกฤษ
ที่ ไ ด เ ผยแพร ผ  า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ภ ายในองค ก ร
มีจํานวน ๑๐๕ คํา คิดเปนรอยละ ๘๗.๕๐

๔) ดานผูปฏิบัติงาน
- โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ความ
เปนมืออาชีพ กิจกรรมนวัตกร : ฝกอบรมบุคลากร
พัฒนากระบวนการคิด การนําเสนอ และมอบหมาย

๑๘. โครงการสรางความผาสุกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
- จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะเสริมสรางความ รีสอรท จังหวัดระยอง ผูเขารวมประกอบดวยขาราชการ
ผาสุกเพื่อพัฒนาองคกร ประจําป ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกองทุนฯ และ
๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช บุคลากร พก. จํานวน ๑๑๕ คน
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สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเปนมืออาชีพ
- จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร “การ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร ผูเขารวม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ ประกอบด ว ย ข า ราชการ ผู  อํ า นวยการศู น ย บ ริ ก าร
ปฏิบัติงาน” ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คนพิการ และพนักงานกองทุนฯ จํานวน ๒๗๐ คน

- จัดโครงการพัฒนาขาราชการสูค วามเปนนวัตกร ขาราชการสูค วามเปนมืออาชีพ โดยยกระดับทางความคิด
สังคม ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ พัฒนากระบวนการเรียนรู ตลอดจนสามารถตอยอดเปน
ณ โรงแรมโกลเด น บี ช จั ง หวั ด เพชรบุ รี เพื่ อ พั ฒ นา นวัตกรรมเพื่อใชพัฒนางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

- จัดสัมมนาแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๐ ความสามัคคีในองคกร และการพัฒนาสมรรถนะหลัก
สูการปฏิบัติโดยมุงผลสัมฤทธิ์ ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๕ ดานคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากรของ พก. ตอไป
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ กําหนดแผนปฏิบตั กิ าร
และทิศทางการทํางานรวมกันในปงบประมาณ ๒๕๖๐
ใหสามารถใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ
พก. ไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางการทํางานรวมกัน
ในองค ก รอย า งสร า งสรรค มุ  ง เน น สั ม พั น ธภาพที่ ดี

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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- จัดกิจกรรม “พัฒนาจริยธรรมบุคลากร พก.” การทํ า สมาธิ เจริ ญ ภาวนา และวิ ป  ส สนากรรมฐาน
ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดเทพหิรณ
ั ย อันเปนปจจัยพืน้ ฐานในการปฏิบตั ธิ รรมตอไป มีผเู ขารวม
(หนองทาระภู) จังหวัดชัยนาท เพือ่ พัฒนาจิตใจ ฝกปฏิบตั ิ อบรม จํานวน ๖๐ คน ประกอบดวย บุคลากรในสังกัด พก.

- จัดสัมมนา “Empower DEP” ประจําป ๒๕๖๐
ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
รอยั ล พลา คลิ ฟ บี ช จั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ รั บ ทราบ
นโยบายและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
พรอมเสริมสรางความสามัคคีและสรางความสัมพันธ
อันดีในองคกร และการสรุปผลการดําเนินงานภาพรวม
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนเดินหนาขับเคลือ่ นงาน
พก. ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ พรอมพิธีมอบรางวัล

เพือ่ ยกยองเชิดชูเกียรติขา ราชการดีเดน ประจําป ๒๕๖๐
ซึ่ ง มี กิ จ กรรมการบํ า เพ็ ญ ประโยชน ณ ศู น ย อ นุ รั ก ษ
ปาชายเลน แหลงรวมชีวิตลุมนํ้าประแสร และกิจกรรม
ส ง เสริ ม การทํ า งานเป น ที ม ณ ชุ ม ชนท อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม ปากนํ้าประแสร รวมถึงกิจกรรมมุทิตาจิต
ผูเกษียณอายุราชการ ผูเขารวมประกอบดวย ผูบริหาร
พก. และบุคลากร พก. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
รวมจํานวน ๕๐๐ คน

- จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแกขาราชการ เจาหนาที่ พก. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
รวม ๔๐ คน
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- จัดอบรม “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม เพื่อพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางเครือขาย
ของ พก.” (DEP ๒) ระหวางวันที่ ๒๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ในการปฏิ บั ติ ง านให แ ก พ นั ก งานราชการใหม แ ละ
๒๕๕๙ ณ โรงแรมสี ด า รี ส อร ท จั ง หวั ด นครนายก เจาหนาที่สังกัด พก. จํานวน ๘๐ คน

๒๐. โครงการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปองกันการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบให กั บ เครื อ ข า ยคนพิ ก าร
ระหวางวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี ผูเขาอบรม
ประกอบดวย เครือขายดานคนพิการ ขาราชการและ
เจาหนาที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จํานวน ๑๖๐ คน กิจกรรมประกอบดวย การบรรยาย
พิเศษ เรือ่ ง “แนวคิดการใชทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การปองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ” การบรรยาย
ในหัวขอเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนอยางมี
ประสิทธิภาพ มาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
การทุจริตกับความผิดทางวินัยของเจาหนาที่ และความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กิจกรรม Workshop
“ ก า ร ป  อ ง กั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น  ทั บ ซ  อ น อ ย  า ง มี
ประสิทธิภาพ” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติหนาที่

๒๑. โครงการสื่อสารองคกรเสริมสรางเจตคติทางสังคมตอคนพิการ
- ฝ  ก อ บ ร ม “ ก า ร ส ร  า ง เ ค รื อ ข  า ย นั ก
ประชาสัมพันธ (DEPPER) เพือ่ สรางการรับรูแ ละเขาใจ
ใหกับประชาชน” เพื่อสรางการรับรูและเขาใจใหกับ
ประชาชน” ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธเพือ่ สราง
เครื อ ข า ยการปฏิ บั ติ ง านประชาสั ม พั น ธ ที่ ไ ด ใช จ ริ ง
สามารถนําไปพัฒนางานในความรับผิดชอบและเปน
ทิศทางเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติการขอมูลขาวสาร (IO)
พก. มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทันตอเหตุการณ
ประชาชนเกิดการรับรูแ ละความเขาใจทีถ่ กู ตองในภารกิจ
ของกรม โดยมีผเู ขารวมประกอบดวยบุคลากรในสังกัดกรม
จํานวนทั้งสิ้น ๘๐ คน
รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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๒๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานคนพิการ
ประจําป ๒๕๖๐
- บํ า รุ ง รั ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสือ่ สารของ พก. จํานวน ๕ ระบบ ไดแก ๑) ระบบ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานขอมูลคนพิการ
ทั่วประเทศ ๒) ระบบงานออกบัตรประจําตัวคนพิการ
๓) ระบบสัญญาณเครือขายขอมูลของ พก. ๔) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานคนพิการ เพื่อรองรับ พก.
(ระบบ E-Office) ๕) ระบบหองปฏิบตั กิ ารเครือขายบํารุง
รั ก ษาคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ทั้ ง ส ว นกลางและ
สวนภูมิภาค แบงออกเปน

สวนกลาง : คอมพิวเตอรแมขายและลูกขาย
จํานวน ๔๙๖ เครื่อง เครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน
๑๐๔ เครื่อง เครื่องสแกนเนอร จํานวน ๔๖ เครื่อง และ
อุปกรณตอพวงอื่น ๆ
สวนภูมภิ าค : เครือ่ งคอมพิวเตอรลกู ขาย จํานวน
๘๙ เครื่อง และ เครื่องพิมพบัตรประจําตัวคนพิการ
จํานวน ๘๙ เครื่อง

๒๓. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุ
การใชงานเกิน ๕ ป
ดําเนินการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เพือ่ ทดแทนเครือ่ งเดิมทีม่ อี ายุการใชงานเกิน ๕ ป จํานวน
๑๐ รายการ ดังนี้
๑) เครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล พรอม
ระบบปฏิบตั กิ ารและชุดจัดการสํานักงาน จํานวน ๔๐ ชุด
๒) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โ น ต บุ  ก สํ า หรั บ งาน
สํ า นั ก งาน พร อ มระบบปฏิ บั ติ ก ารและชุ ด จั ด การ
สํานักงาน จํานวน ๒๖ เครื่อง
๓) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยปฏิบัติการ จํานวน ๕ เครื่อง

๖๘

๔) อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก
(External Storage) จํานวน ๑ เครื่อง
๕) โปรแกรม Adobe Acrobat จํานวน ๒ ชุด
๖) เครื่องพิมพแบบเลเซอร ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน ๖ เครื่อง
๗) เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน
๔๕ เครื่อง
๘) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน ๔ เครื่อง
๙) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
พรอมโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร และโปรแกรมสํานักงาน
จํานวน ๒๐ ชุด
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๒๔. โครงการสงเสริมการรวมกลุมจัดตั้งองคกรดานคนพิการในชุมชน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสงเสริม
การรวมกลุ  ม จั ด ตั้ ง องค ก รด า นคนพิ ก ารในชุ ม ชน”
เพือ่ จัดทําแผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) คูม อื แนวปฏิบตั ิ
เครื่องมือ สื่อ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวมกลุม
จั ด ตั้ ง องค ก รด า นคนพิ ก ารและคู  มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
การสงเสริมความเขมแข็งกลุม /องคกรคนพิการ ใหองคกร
ดานคนพิการนําไปใช
- นิเทศเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะกลุม /
องคกรดานคนพิการเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ

แกกลุม /องคกรดานคนพิการทีเ่ กิดใหม จํานวน ๓๐ กลุม /
องคกรในชุมชนที่เปนกลไกหลักในการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในชุมชน
- จัดทําฐานขอมูลการรวมกลุม จัดตัง้ องคกรดาน
คนพิการในชุมชน
- จัดทําคูมือขุดความรูการสงเสริมการรวมกลุม
และการจั ด ตั้ ง องค ก รในระดั บ พื้ น ที่ และจั ด ทํ า สื่ อ
ใหความรู จํานวน ๑๐ ชุดวิชา ที่คนพิการสามารถเขาถึง
และใชประโยชนไดทุกประเภทความพิการ

๒๕. โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรดานคนพิการและเครือขายภาคประชาชน
- อบรมเตรียมความพรอมองคกรในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานองคกรจํานวน ๓๐ องคกร ๆ ละ ๒ คน
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาขีดความสามารถ
ผูน าํ องคกร จํานวน ๒๕ องคกร ๆ ละ ๓ คน รวม ๗๕ คน
เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มองค ก รในการตรวจประเมิ น
มาตรฐานองคกร
- นิเทศ/ติดตามประเมินผลองคกรดานคนพิการ
ตามระบบ Coaching จํานวน ๗๔ องคกร
- สนับสนุนงบประมาณคาบริหารจัดการองคกร
แกองคกรที่ผานมาตรฐานองคกรดานคนพิการ จํานวน
๑๗๑ องคกร ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารถอดบทเรี ย น
เครือขายอาสาสมัครเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
อาสาสมัครฯ (อพม.) ผูปฏิบัติงานดานคนพิการ จํานวน
๒๓๐ คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ทํางานตามแนวทาง “ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
ศั ก ยภาพอาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย (อพม.) ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)”
ที่จะสงเสริม อพม.ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
ภารกิจ และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนงาน อพม.ที่จะ
ไปสูกลุมเปาหมายคนพิการ
- จัดทําคูม อื แนวทางการจัดทํารายงานคาบริหาร
จัดการองคกรที่มีมาตรฐานเผยแพรใหองคกรคนพิการ
และเครือขาย

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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๒๖. โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานองคกรดานคนพิการสูการปฏิบัติ
๑. ตรวจประเมินมาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ รายใหม
ประจําป ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๗๔ องคกร พบวา มีองคกรผานการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น ๖๗ องคกร
ประกอบดวย
 องคกรของคนพิการ จํานวน ๕๑ องคกร ไดแก
ระดับดีมาก จํานวน ๒๑ องคกร
- ทางการเห็น
จํานวน ๙ องคกร
- ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
จํานวน ๒ องคกร
- ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย จํานวน ๔ องคกร
- ทางสติปญญา
จํานวน ๒ องคกร
- ทางออทิสติก
จํานวน ๒ องคกร
- ทุกประเภทความพิการ
จํานวน ๒ องคกร
ระดับดี จํานวน ๑๘ องคกร
- ทางการเห็น
จํานวน ๑ องคกร
- ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
จํานวน ๓ องคกร
- ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย จํานวน ๓ องคกร
- ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
จํานวน ๑ องคกร
- ทางสติปญญา
จํานวน ๓ องคกร
- ทางออทิสติก
จํานวน ๗ องคกร
ระดับผาน จํานวน ๑๒ องคกร
- ทางการเห็น
จํานวน ๑ องคกร
- ทางการไดยิน
จํานวน ๒ องคกร
- ทางสติปญญา
จํานวน ๕ องคกร
- ทางออทิสติก
จํานวน ๑ องคกร
- บกพรองทางการเรียนรู
จํานวน ๑ องคกร
- ทุกประเภทความพิการ
จํานวน ๒ องคกร
 องคกรเพื่อคนพิการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวน ๘ องคกร ไดแก
ระดับดีมาก จํานวน ๘ องคกร
- มูลนิธิพระมหาไถเพื่อพัฒนาคนพิการ
- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาจังหวัดรอยเอ็ด
- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาจังหวัดสงขลา

๗๐
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- ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ
- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาจังหวัดลพบุรี
- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สาขากรุงเทพฯ
- สมาคมสานสัมพันธ จังหวัดเชียงใหม
- ศูนยคริสเตียนเพื่อเด็กผูพิการ
 องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวน ๘ องคกร ไดแก
ระดับดีมาก จํานวน ๘ องคกร
- สถานคุมครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการบานนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
- สถานคุมครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการการุณยเวศม จังหวัดชลบุรี
- ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก
- ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
- สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี
- ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี
- สถานคุมครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๒. ตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการ
แกคนพิการ ประจําป ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๓๕ องคกร พบวา มีองคกรผานการรับรองเพื่อตออายุมาตรฐาน
รวมทั้งสิ้น ๓๕ องคกร ดังนี้
 องคกรของคนพิการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวน ๒๔ องคกร ไดแก
ระดับดีมาก จํานวน ๑๗ องคกร
- ทางการเห็น
จํานวน ๓ องคกร
- ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
จํานวน ๑ องคกร
- ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย จํานวน ๕ องคกร
- ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
จํานวน ๓ องคกร
- ทางสติปญญา
จํานวน ๒ องคกร
- ทางออทิสติก
จํานวน ๒ องคกร
- ทุกประเภทความพิการ
จํานวน ๑ องคกร
ระดับดี จํานวน ๔ องคกร
- ทางการเห็น
จํานวน ๓ องคกร
- ทางสติปญญา
จํานวน ๑ องคกร
ระดับผาน จํานวน ๓ องคกร
- ทางการเห็น
จํานวน ๑ องคกร
- ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
จํานวน ๑ องคกร
- ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
จํานวน ๑ องคกร
รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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 องคกรเพื่อคนพิการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวน ๑๑ องคกร

ไดแก

ระดับดีมาก
- มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมถ
- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาจังหวัดนครราชสีมา
- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาจังหวัดเพชรบุรี
- มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (สาขาใหญ)
- มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาจังหวัดนครนายก
- มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย
- มูลนิธิออทิสติกไทย
- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาจังหวัดขอนแกน
- มูลนิธิพิทักษดวงตาลําปาง
๓. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพองคกรดานคนพิการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จัดทําคูมือเอกสาร
จํานวน ๓๐๐ เลม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแกองคกรดานคนพิการและเครือขายที่เกี่ยวของ

๒๗. โครงการงานวันคนพิการสากลประจําป ๒๕๕๙
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รวมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย
จัดงานวันคนพิการสากล ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองรอยัลจูบลี ี่ อาคารชาเลนเจอร
เมืองทองธานี ภายใตหัวขอ “คนพิการใตรมพระบารมี
: สู  ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ องค ก าร
สหประชาชาติที่กําหนดประเด็นหลัก (Theme) คือ
“การบรรลุ ๑๗ เปาประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุงสูอนาคตที่ตองการ” (Achieving 17 Goals for the
Future We want) เพือ่ เปนการสงเสริมสังคมทีป่ ราศจาก
อุปสรรค รวมถึงการเขาถึงสภาพแวดลอม ขอมูลขาวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ กิจกรรม
ในงานประกอบดวย การอานสาสนเนือ่ งในวันคนพิการสากล
การลงนามถวายความอาลั ย พระบาทสมเด็ จ

๗๒

พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช การร อ งเพลง
สรรเสริญพระบารมี โดยนักรองนักดนตรีตาบอด วง S2S
พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกหนวยงานจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกดีเดน จํานวน ๓๕ แหง องคกรภาคธุรกิจ
สนับสนุนงานดานคนพิการดีเดน จํานวน ๒๙ รางวัล
องค ก รด า นคนพิ ก ารที่ ไ ด รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
จํานวน ๕๘ รางวัลและคนพิการตนแบบ ประจําป ๒๕๕๙

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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จํานวน ๗๑ รางวัล รวมจํานวน ๑๙๓ รางวัล นอกจากนี้ ในบริเวณงานไดมีการจัดนิทรรศการตามแนวทางศาสตร
ของพระราชา พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ และการแสดงความสามารถศักยภาพของ
คนพิการในดานตาง ๆ จํานวน ๖ โซน ไดแก ใตรม แหงราชันย อัศจรรยงานศิลป ชุบชีวนิ ดวยเทคโนโลยีดนตรีเพือ่ พอ
กอเกิดปรัชญาพอเพียง และเคียงขางวิถีที่ยั่งยืนโดยมีผูรวมงานประกอบดวยคนพิการ ครอบครัว ผูดูแลคนพิการ
องคกรดานคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือขายหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป จํานวนประมาณ ๒,๕๐๐ คน
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๒๘. โครงการสงเสริมบทบาทองคกรภาคเอกชนเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ
การประชุมคณะกรรมการเครือขายผูเ ชีย่ วชาญ
ดานผูประกอบการอาเซียน ครั้งที่ ๑ และจัดสัมมนา
ระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
และมาตรฐานวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมเพื่ อ คนพิ ก าร”
ระหวาง วันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เดอะ แกรนด โฟรวิงส คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
- จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายผูเ ชีย่ วชาญ
ดานผูประกอบการอาเซียน ครั้งที่ ๑ (The 1st Meeting
of Network of Inclusive Entrepreneurship in
ASEAN : NIEA) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี
นางสาววิจติ า รชตะนันทิกลุ ผูเ ชีย่ วชาญดานการสงเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร เป น ประธานการ
ประชุม และ H.E. Neth Un รองเลขาธิการสภาดาน
คนพิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนรองประธานการ
ประชุม เพือ่ เปนเวทีความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก
ภูมภิ าคอาเซียนในการริเริม่ กิจการเพือ่ สังคมเพือ่ คนพิการ
และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของเครือขายฯ
โดยผูเขารวมการประชุมเปนผูแทนสมาชิกอาเซียนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จํานวน ๓๐ คน
สาระสําคัญคือ มีการจัดตั้งเครือขายผูเชี่ยวชาญดาน
ผูประกอบการอาเซียน โดยไดรับการเห็นชอบจากการ
ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา (SOMSWD) ตั้งแตวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙
โดยเครือขายฯ สนับสนุนกลุมคนพิการและผูดอยโอกาส
ใหมีความสามารถเปนผูประกอบการ ผานกระบวนการ
วางแผนธุรกิจ การพัฒนา การวางกลยุทธทางธุรกิจ การ
สนับสนุนและการเขาถึงแหลงเงินทุนจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายใตแผนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม
ทั้งนี้ ประเทศไทยเปนประธานการประชุมใน ๒ ปแรก
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะเปนประธานการ

๗๔

ประชุม ในอีก ๒ ปขา งหนา โดยประเทศไทยจะทําหนาที่
เปนประเทศผูประสานงานหลักของเครือขาย และใหมี
การจัดทําชองทางในการสือ่ สารระหวางสมาชิกเครือขาย
ใหมกี ารจัดทําเว็บไซตของเครือขายและจัดตัง้ กลุม สือ่ สาร
ออนไลน (e - group) เพือ่ เปนชองทางแลกเปลีย่ นความรู
และข อ มู ล ข า วสาร รวมถึ ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู 
ในประเด็นนโยบายการสนับสนุนคนพิการเปนผูป ระกอบการ
แผนการสนั บ สนุ น คนพิ ก ารและการสรรหาสมาชิ ก
เครือขาย
- จั ด สั ม มนาระดั บ อาเซี ย น “แนวทางการ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถ และมาตรฐานวิ ส าหกิ จ
เพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
เปนเวทีแสวงหาแนวทางความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรดานคนพิการ และสถาบัน
การศึกษาในการสงเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม เพือ่ คนพิการ
ในอาเซี ย น โดยดร. เสรี นนทสู ติ ผู  แ ทนไทยใน
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คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิ
มนุษยชน กลาวปาฐกถาเรือ่ ง “Empowering Persons
with Disabilities in ASEAN through Inclusive
Entrepreneurship and Public Private
Partnership Approach” สนับสนุนการสรางเครือขาย
ผูประกอบการ จะเปนการการสรางธุรกิจใหแกคนพิการ
และการจางงานคนพิการ โดยทีค่ นพิการสามารถทํางาน
ไดบนพืน้ ฐานของความเทาเทียม มีสทิ ธิและโอกาสในการ

ที่จะหาเลี้ยงชีพและไดรับการยอมรับในตลาดแรงงาน
ป ญ หาในการเป น ผู  ป ระกอบการของคนพิ ก ารคื อ
ขาดนโยบายที่ชัดเจน ขาดการสนับสนุนดานเงินลงทุน
คนพิการยังขาดความมั่นใจ และขาดแรงจูงใจในการ
จะเปนผูประกอบการ ดังนั้น จึงควรมีการสนับสนุน
คนพิการในการเปนผูป ระกอบการ โดยการสนับสนุนเงิน
ลงทุนในรูปแบบการกูยืมแบบไมมีดอกเบี้ยการใหเปลา
การใหสนิ เชือ่ รวมทัง้ การใหความรูด า นประกอบการธุรกิจ
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๒๙. กลุมตรวจสอบภายใน
๑. ตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงินการ
- ตรวจสอบการเงิ น การบั ญ ชี ก องทุ น
บัญชีพัสดุ และการจัดซื้อจัดจาง เงินงบประมาณ
สวัสดิการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ตรวจสอบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก าร
- ตรวจสอบการเงินการบัญชีการพัสดุของ
ทางดานบัญชี ปงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ของ หนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สํานักงานเลขานุการกรม
คนพิการ ที่ตั้งในสวนภูมิภาค จํานวน ๗ แหง
- ตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงินการ
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง (E-bidding)
บัญชี และการพัสดุ : สํานักงานเลขานุการกรม

๒. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ตรวจประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน
หน ว ยงานของกรมส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ จํานวน ๖ แหง
๓. ตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบระบบตรวจสอบการกูซํ้าซอน
ในระบบงานกองทุนฯ จํานวน ๑๒ จังหวัด
- ตรวจสอบระบบความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
และมาตรการติดตามเรงรัดหนี้
๔. ตรวจสอบการให เ งิ น สนั บ สนุ น และเงิ น
หมุนเวียน
- ตรวจสอบการใหเงินสนับสนุนโครงการฯ
อนุมัติในปงบประมาณ ๒๕๕๙
- ตรวจเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ
จํานวน ๔ ครั้ง (ทุกไตรมาส)
- ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านด า นการเงิ น
การบัญชี และการใหกยู มื เงินของกองกองทุนและสงเสริม
ความเสมอภาคคนพิการ (สวนกลาง)
๗๖

- ตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงินการ
บั ญ ชี ข องกองทุ น ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการในภูมิภาค จํานวน ๑๕ แหง
๕. ตรวจสอบตามมติ ครม.
ตรวจสอบการใชจา ยคาสาธารณูปโภค จํานวน
๔ ครั้ง (ทุกไตรมาส)
๖. ใหคําปรึกษา/ใหความรู
- บรรยายและให คํ า ปรึ ก ษาการควบคุ ม
ภายในตามระเบียบเก็บรักษาเงิน, KTB Online, คาใชจา ย
เดินทาง ฝกอบรม และใบเสร็จออนไลน ในการปดงบ
ของกองทุน และปดงบ พก.
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- จัดทําคูมือแนวทางการตรวจสอบลูกหนี้
- อภิปรายรวมกับสํานักงานเลขานุการกรม
และการกูของกองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาค ในหัวขอ “ทํางานอยางไรใหถูกระเบียบ” โดยสรุปเรื่อง
คนพิการ
ขอสังเกตที่ตรวจพบจากหนวยงานและขอควรระวัง
- เผยแพรความรู ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานผานทาง Facebook และอินทราเน็ต
ในเว็บไซตกรมฯ

๗. งานตรวจสอบนอกแผนฯ
- ให คํ าปรึ ก ษาด านการปฏิ บั ติ ง านสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานอุบลฮักแพง จังหวัด
อุบลราชธานี
- ตรวจสอบการดําเนินงานกองทุนฯ ของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด
อุทัยธานี

- ตรวจสอบการเก็ บ ข อ มู ล ทางบั ญ ชี
ย อ นหลั ง ๒๐ ป ของสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด สงขลา และจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
- ตรวจสอบรายละเอียดการใชใบเสร็จรับเงิน
ออนไลนปงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองกองทุนและ
สงเสริมความเสมอภาคคนพิการ สวนกลาง

๓๐. กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑. การใหบริการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําป ๒๕๖๐
- ดํ า เนิ น การให บ ริ ก ารให ค นพิ ก าร และ
ผู  ดู แ ลคนพิ ก ารกู  ยื ม เงิ น เพื่ อ เป น ทุ น ประกอบอาชี พ
หรื อ ขยายกิ จ การรายละไม เ กิ น ๖๐,๐๐๐.-บาท
(หกหมื่นบาทถวน) ทั้งนี้ หากมีผูประสงคจะขอกูยืมเงิน
เกินกวาวงเงินที่กําหนด ใหมีการพิจารณาเปนราย ๆ ไป
โดยไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึง่ แสนสองหมืน่ บาทถวน)
รายกลุม ๆ ละไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึง่ ลานบาทถวน)
ผ อ นชํ า ระภายในระยะเวลาไม เ กิ น ๕ ป โดยไม
คิดดอกเบี้ย โดยในป ๒๕๖๐ มีคนพิการและผูดูแล

คนพิ ก ารเข า มาใช บ ริ ก ารกู  ยื ม เงิ น กองทุ น ฯ ทั้ ง ใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น ๑๘,๙๖๖ ราย
เปนเงิน ๘๓๓,๗๑๔,๑๑๑.-บาท (แปดรอยสามสิบสามลานเจ็ ด แสนหนึ่ ง หมื่ น สี่ พั น หนึ่ ง ร อ ยสิ บ เอ็ ด บาทถ ว น)
จําแนกเปน
สวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไดอนุมัติการกูยืมเงินกองทุนฯ ของคนพิการและผูดูแล
คนพิ ก าร จํ า นวน ๔๖๒ ราย เป น เงิ น จํ า นวน
๒๓,๓๑๐,๙๔๐.-บาท (ยี่สิบสามลานสามแสนหนึ่งหมื่นเการอยสี่สิบบาทถวน)

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๗๗

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สวนภูมิภาค คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ไดอนุมตั กิ ารกูย มื
เงินกองทุนฯ ของคนพิการและผูดูแลคนพิการ จํานวน
๑๘,๕๐๔ ราย เปนเงินจํานวน ๘๑๐,๔๐๓,๑๗๑.-บาท
(แปดรอยสิบลานสีแ่ สนสามพันหนึง่ รอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน)

- จัดประชุมชี้แจงลูกหนี้ของกองทุนสงเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารและภาคี เ ครื อ ข า ย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (๕๐ เขต) จํานวน ๒ รุน
“ตามโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจการใช
บริการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ประจําป ๒๕๖๐”

- ออกหนวยเคลื่อนที่ในการใหคําแนะนํา พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามชองทางตาง ๆ ไดแก
เกี่ยวกับการใหบริการกูยืมเงินกองทุนฯ รวมทั้งผลิตสื่อ รมสนาม จํานวน ๑๐๐ ชุด ปายประชาสัมพันธฯ จํานวน
ประชาสัมพันธการใหบริการกูย มื เงินกองทุนสงเสริมและ ๒๐๐ ชุด และสติ๊กเกอร จํานวน ๑,๐๐๐ แผน

๗๘

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การสนั บ สนุ น โครงการด า นการส ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สนับสนุนโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ ว า ด ว ยการ
พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารและการจั ด ทํ า รายงานสถานะ
การเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
จํานวน ๑,๕๑๑ โครงการ เปนเงิน ๑,๐๓๑,๙๑๕,๐๒๔.-บาท
(หนึ่ ง พั น สามสิ บ เอ็ ด ล า นเก า แสนหนึ่ ง หมื่ น ห า พั น ยี่สิบสี่บาทถวน) จําแนกออกเปน สวนกลาง จํานวน
๒๖๕ โครงการ เปนเงิน ๘๒๐,๒๘๔,๘๖๙ บาท (แปดรอยยีส่ บิ ลานสองแสนแปดหมืน่ สีพ่ นั แปดรอยหกสิบเกาบาท)
และสวนภูมิภาค จํานวน ๑,๒๔๖ โครงการ เปนเงิน
๒๑๑,๖๓๐,๑๕๕ บาท (สองรอยสิบเอ็ดลานหกแสนสามหมืน่ หนึ่ ง ร อ ยห า สิ บ ห า บาทถ ว น) รวมทั้ ง ลงพื้ น ที่ ติ ด ตาม
ประเมินผลโครงการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากกองทุนฯ ดวย

๓. จัดอบรมการใชระบบสนับสนุนโครงการและ
การจัดทําเอกสารหลักฐานการใชจายเงินโครงการ
จํานวน ๔ รุน ไดแก รุนที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัล
นาคารา จังหวัดหนองคาย รุนที่ ๒ ภาคกลาง ระหวาง
วันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ
มหานาค กรุงเทพมหานคร รุนที่ ๓ ภาคเหนือ ระหวาง
วันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะมัตรินี
จังหวัดเชียงราย และรุนที่ ๔ ภาคใต ระหวางวันที่
๒๑ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยเกาะ จังหวัด
สุราษฎรธานี เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในการ
ใช ร ะบบการสนั บ สนุ น โครงการ หลั ก การเขี ย นและ
สาระสําคัญของโครงการ การจัดทําเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงินที่ถูกตอง และองคกรไดเรียนรูวิธีประเมิน
ตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเขารวมประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และ
ผูที่เกี่ยวของ รวมจํานวน ๓๙๐ คน

๔. จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การจัดทําแผน
ความเขมแข็งขององคกรภายใตการสนับสนุนจาก
กองทุ น ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
เพื่อใหองคกรคนพิการแตละประเภทไดจัดทําแผนงาน/
โครงการที่ จ ะเสนอขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ในปงบประมาณ
๒๕๖๑ ดานการสงเสริมมาตรฐานองคกรการสงเสริม
ความเข ม แข็ ง ขององค ก ร ผู  เข า ร ว มประกอบด ว ย
คณะกรรมการบริหารขององคกรหลักดานคนพิการและ
เครือขาย คณะอนุกรรมการแตละประเภทความพิการ
วิทยากร และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๐๐ คน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๗๙

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารชี้ แจงแนวทาง
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายการจ า งงานคนพิ ก ารตาม
มาตรา ๓๕ ในหนวยงานของรัฐ สําหรับเจาหนาที่
จํานวน ๒ รุน ไดแก รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๕ - ๘
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไรน เพลส จังหวัด
นนทบุรีเพื่อใหหนวยงานของรัฐมีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับการจางงานคนพิการ
และมีการปฏิบัติตามกฎหมายจํานวนเพิ่มมากขึ้น และ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการการจางงานคนพิการ เพื่อใหนายจาง
และเจาของสถานประกอบการเขาใจแนวทางการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายการจางงานคนพิการในสถานประกอบการ

๖. การประชุมเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ จํานวน ๒ ครั้ง ผูเขารวมประกอบดวย ผูแทนหนวยงาน
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา ภาครัฐ องคกรคนพิการ และผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กําหนดใหกองทุน ทัง้ ดานกฎหมาย และดานการบริหารกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนนิติบุคคล

๘๐

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง หลักสูตรการ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก
ใช ง านโปรแกรมประยุ ก ต สํ า หรั บ การใช ง านขั้ น สู ง เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการและฝกปฏิบัติแกเจาหนาที่
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ กองทุนฯ ทั่วประเทศ

๘. การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ด า นการเงิ น และบั ญ ชี ก องทุ น ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท
รีสอรท กรุงเทพฯ เพือ่ ใหความรูเ รือ่ งแนวทางการดําเนินงาน
ของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายการคาใชจาย ที่กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการใหการสนับสนุน การควบคุมภายในดาน
การเงินและบัญชี การตรวจสอบโครงการ และขอตรวจสอบ
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารยกยอดเข า ในระบบบั ญ ชี ก องทุ น
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการใชงาน
ระบบ รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนคุม

๙. การประชุมทบทวนแผนแมบทและจัดทํา
แผนปฏิบัติการสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมาทเทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

เพื่ อ ทบทวนแผนแม บ ทสารสนเทศและการสื่ อ สาร
ของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
สารสนเทศและการสื่ อ สารประจํ า ป ง บประมาณ
๒๕๖๑

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๘๑

สวนที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐. การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการจัดทําและตรวจสอบใบสําคัญ
การเบิกจายเงิน เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คุมพญาซอ รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใหความรู
เรื่องวิธีการจัดทําใบสําคัญการเบิกจายเงิน กฎและระเบียบที่เกี่ยวของกับการเบิกจายคาใชจาย และการฝกปฏิบัติ
การเขียนหนังสือเบิกจายคาใชจาย

๑๑. โครงการเพิ่มสมรรถนะเสริมสรางความผาสุกเพื่อพัฒนาองคกร ประจําป ๒๕๖๐ ระหวางวันที่
๙ - ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช รีสอรท จ.ระยอง เพือ่ พัฒนาศักยภาพ และสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูท กี่ อ ใหเกิดบรรยากาศในการทํางานทีด่ ี ลดความขัดแยงในองคกร ในระดับหนวยงาน ใหเกิดผลสัมฤทธิอ์ ยางตอเนือ่ ง
และเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากร ตองทําใหเกิดความสุขในการทํางาน และสรางความสมดุลระหวางชีวติ การ
ทํางาน ซึง่ จะสงผลโดยตรงตอการเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร และขีดสมรรถนะของหนวยงาน ผูเ ขารวม
ประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกองทุนฯ และบุคลากร พก. จํานวน ๑๑๕ คน

๑๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน”
ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสรางความสัมพันธของ
ผูปฏิบัติงาน กอใหเกิดความรวมมือ และการทํางานเปนทีม มีความรู ความเขาใจ เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพและการบริการทีเ่ ปนประโยชนตอ การปฏิบตั งิ านในองคกร ผูเ ขารวมประกอบดวย ขาราชการ ผูอ าํ นวยการ
ศูนยบริการคนพิการ และพนักงานกองทุนฯ รวมจํานวน ๒๗๐ คน

๘๒

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

สวนที่ ๓
รายงานการเงิน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๘๓

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

๒๕๖๐

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

๕
๖
๗

๑๓๒,๔๘๒,๒๑๑.๘๔
๑๑,๑๒๑,๑๔๗.๐๗
๑๐,๐๒๑,๕๗๘.๗๑
๑๕๓,๖๒๔,๙๓๗.๖๒

๗๔,๕๕๔,๔๙๖.๗๕
๑๒,๗๙๔,๔๖๗.๔๕
๙,๑๙๓,๒๙๕.๕๓
๙๖,๕๔๒,๒๕๙.๗๓

๘
๙

๖๖๘,๖๐๔,๑๘๓.๗๓
๑๓,๐๙๘,๔๙๓.๙๕
๖๘๑,๗๐๒,๖๗๗.๖๘
๘๓๕,๓๒๗,๖๑๕.๓๐

๖๔๖,๕๑๖,๐๘๔.๔๙
๔,๖๑๔,๐๘๐.๔๘
๖๕๑,๑๓๐,๑๖๔.๙๗
๗๔๗,๖๗๒,๔๒๔.๗๐

๑๐
๑๑

๒๗,๒๑๗,๐๙๑.๓๕
๑๑๘,๖๗๖,๘๐๙.๘๐
๑๔๕,๘๙๓,๙๐๑.๑๕

๒๐,๕๘๔,๑๔๕.๓๔
๕๘,๗๒๓,๓๑๔.๙๓
๗๙,๓๐๗,๔๖๐.๒๗

๑๒
๑๓

๑๙,๘๙๙,๙๕๕.๑๐
๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๑,๕๙๙,๙๕๕.๑๐
๑๖๗,๔๙๓,๘๕๖.๒๕
๖๖๗,๘๓๓,๗๕๙.๐๕

๑๒,๒๗๕,๑๕๔.๖๗
๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๓,๙๗๕,๑๕๔.๖๗
๙๓,๒๘๒,๖๑๔.๙๔
๖๕๔,๓๘๙,๘๐๙.๗๖

๕๐๘,๕๐๐.๐๐
๖๖๗,๓๒๕,๒๕๙.๐๕
๖๖๗,๘๓๓,๗๕๙.๐๕

๖๕๔,๓๘๙,๘๐๙.๗๖
๖๕๔,๓๘๙,๘๐๙.๗๖

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

๘๔

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ

๒๕๖๐

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

รายได
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดอื่น

๑๕
๑๖
๑๗

๗๓๒,๔๕๗,๑๓๑.๙๙ ๗๔๙,๘๘๐,๑๐๗.๓๓
๑๓๒,๑๒๕,๘๕๗.๙๗ ๗๔๗,๑๙๗,๖๘๖.๔๓
๔๐,๖๙๓.๖๐
๘๖๔,๕๘๒,๙๘๙.๙๖ ๑,๔๙๗,๑๑๘,๔๘๗.๓๖

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๒๗๖,๒๙๓,๐๙๒.๘๙
๔๖,๗๐๘,๘๙๗.๓๐
๒,๖๙๗,๐๔๐.๐๐
๒๗๗,๘๖๐,๐๓๕.๖๔
๑๓๘,๙๙๘,๐๙๓.๖๕
๓๒,๒๑๕,๒๑๐.๖๖
๕๕,๗๘๓,๓๐๒.๖๓
๑๘,๗๑๗,๐๔๓.๑๗
๒๑๕,๕๑๓.๙๑
๘๔๙,๔๘๘,๒๒๙.๘๕
๑๕,๐๙๔,๗๖๐.๑๑

รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ

๒๗๖,๗๑๘,๖๒๗.๐๕
๒๙,๘๖๒,๖๗๙.๖๑
๒,๕๕๕,๘๐๓.๐๐
๒๘๗,๙๒๐,๘๙๘.๐๐
๑๒๑,๖๒๒,๐๒๓.๓๗
๓๑,๙๙๗,๓๓๔.๖๙
๑๓๕,๔๔๓,๒๓๒.๒๒
๓๙,๗๘๑,๔๑๒.๕๐
๓๗๗,๗๙๐.๖๐
๙๒๖,๒๗๙,๘๐๑.๐๔
๕๗๐,๘๓๘,๖๘๖.๓๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๘๕

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายงานรายไดแผนดิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ
รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดิน - ภาษี
รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
หัก รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง
รายไดแผนดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายไดแผนดินที่จัดเก็บสุทธิ
รายไดแผนดินนําสงคลัง
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
ปรับ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
รายการรายไดแผนดินสุทธิ

๓,๗๕๗,๗๑๐.๘๐
๓,๗๕๗,๗๑๐.๘๐
๓,๗๕๗,๗๑๐.๘๐
๓,๗๕๗,๗๑๐.๘๐
-

๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒
๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒
๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒
๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒
-

รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดอื่น
รวม รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี

๓๑๒,๗๓๐.๐๐
๑๑,๕๖๐.๐๙
๓,๔๓๓,๔๒๐.๗๑
๓,๗๕๗,๗๑๐.๘๐

๑๘๒,๖๒๐.๐๐
๔,๔๒๐.๓๐
๙๗๑,๔๑๕.๓๒
๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

๘๖

๒๕๖๐

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป ๒๕๕๙
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด
กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ

ทุน

(หนวย : บาท)

- (๙๔,๓๒๙,๒๒๔.๗๐)
- ๑๐,๗๗๘,๑๐๑.๒๖
- (๘๓,๕๕๑,๑๒๓.๔๔)
- (๕๗๐,๘๓๘,๖๘๖.๓๒)
- (๖๕๔,๓๘๙,๘๐๙.๗๖)

- (๙๔,๓๒๙,๒๒๔.๗๐)
๑๐,๗๗๘,๑๐๑.๒๖
- (๘๓,๕๕๑,๑๒๓.๔๔)
- (๕๗๐,๘๓๘,๖๘๖.๓๒)
- (๖๕๔,๓๘๙,๘๐๙.๗๖)

รายไดสูง/(ตํ่า) องคประกอบอื่น
รวม
กวาคาใชจาย ของสินทรัพยสุทธิ/ สินทรัพยสุทธิ/
สะสม
สวนทุน
สวนทุน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งบแสดงผลการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๘๗

๘๘

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป ๒๕๖๐
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด
กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ทุน

- (๖๕๔,๓๘๙,๘๐๙.๗๖)
๒,๑๕๙,๓๑๐.๘๒
- (๖๕๒,๒๓๐,๔๙๘.๙๔)
(๕๐๘,๕๐๐.๐๐)
- (๑๕,๐๙๔,๗๖๐.๑๑)
(๕๐๘,๕๐๐.๐๐) (๖๖๗,๓๒๕,๒๕๙.๐๕)

หมายเหตุ

(หนวย : บาท)

- (๖๕๔,๓๘๙,๘๐๙.๗๖)
๒,๑๕๙,๓๑๐.๘๒
- (๖๕๒,๒๓๐,๔๙๘.๙๔)
(๕๐๘,๕๐๐.๐๐)
- (๑๕,๐๙๔,๗๖๐.๑๑)
- (๖๖๗,๘๓๓,๗๕๙.๐๕)

รายไดสูง/(ตํ่า) องคประกอบอื่น
รวม
กวาคาใชจาย ของสินทรัพยสุทธิ/ สินทรัพยสุทธิ/
สะสม
สวนทุน
สวนทุน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งบแสดงผลการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

- ๒๔๐,๙๒๓,๗๒๐.๐๕ ๙,๗๑๒,๖๗๙.๙๕
๒๕๐,๖๓๖,๔๐๐.๐๐
๕,๔๓๕,๙๐๐.๐๐
๗๐๖,๑๐๐.๐๗
๔,๗๒๙,๗๙๙.๙๓
๖๙๑,๖๕๗,๗๖๗.๑๒ ๑๖,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ ๘,๑๖๗,๔๓๗.๒๖ ๖๕๕,๘๑๙,๐๒๓.๙๗ ๑๐,๘๘๕,๓๐๕.๘๙

๑๘๒,๓๑๐.๐๙
๓,๙๒๓,๘๕๑.๗๖ ๒๗๙,๒๒๗,๖๕๘.๖๙
๓๔,๕๘๔.๗๐
๔๒๙,๓๐๐.๐๐ ๕๑,๐๗๓,๔๑๕.๓๐
๕๑,๐๑๗.๑๘
๑,๔๓๓,๖๖๕.๕๐ ๑๓,๕๘๐,๕๘๓.๙๐
๑๒๔,๙๗๑.๔๖
๑,๗๘๒,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๙๔๐,๕๐๘.๕๔
๒๖,๙๓๐.๐๓
- ๙,๖๕๘,๐๖๙.๙๗
๒๖,๙๓๐.๐๓
- ๙,๖๕๘,๐๖๙.๙๗
๔,๐๕๑,๐๐๔.๘๕
๑๘,๙๙๕.๑๕
๗,๙๓๔.๘๘
๕,๖๐๗,๐๖๕.๑๒
- ๒๔๕,๖๕๓,๕๑๙.๙๘ ๑๐,๔๑๘,๗๘๐.๐๒
- ๒๔๕,๖๕๓,๕๑๙.๙๘ ๑๐,๔๑๘,๗๘๐.๐๒

๒๘,๐๒๕.๔๕
๑,๗๘๕.๒๐
๑,๕๙๔.๔๕
๒๔,๖๔๕.๘๐
๓๙๒,๘๘๓.๔๓

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๕๒๗,๕๗๔.๕๕
๒๔,๒๐๕,๖๐๐.๐๐ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๕,๓๖๕,๖๐๐.๐๐
๕,๐๑๓,๘๑๔.๘๐
- ๑๕,๓๘๘,๔๐๕.๕๕
๑๕,๕๙๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๓,๑๒๕,๓๕๔.๒๐
๓๙๓,๑๓๙,๘๖๗.๑๒ ๑๕,๓๕๖,๐๐๐.๐๐ ๗,๕๖๘,๘๑๗.๒๖ ๓๖๙,๘๒๒,๑๖๖.๔๓
๒๙๑,๘๓๓,๘๒๐.๕๔ ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๖,๐๘๓,๓๐๐.๐๐ ๔,๕๔๖,๐๐๐.๐๐
๑๖,๖๑๕,๒๖๖.๕๘ ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๘,๖๐๗,๔๘๐.๐๐
๗๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ ๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๔,๐๗๐,๐๐๐.๐๐
๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๕,๙๙๕,๐๐๐.๐๐
๒๕๖,๐๗๒,๓๐๐.๐๐
๒๕๖,๐๗๒,๓๐๐.๐๐

๑๘,๖๘๖.๙๖
๔๒๐,๙๐๘.๘๘

๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๗,๑๕๗,๖๙๓.๐๔
๔๙๘,๖๒๐.๐๐
๘,๑๗๕,๐๐๐.๐๐
๔๑๗,๓๔๕,๔๖๗.๑๒ ๑๕,๙๐๖,๐๐๐.๐๐ ๗,๖๖๘,๘๑๗.๒๖ ๓๙๓,๓๔๙,๗๔๐.๙๘

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
๔๙๘,๖๒๐.๐๐
๔๙๘,๖๒๐.๐๐

คงเหลือ
๑๘,๖๘๖.๙๖
๑๘,๖๘๖.๙๖

การสํารองเงิน
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐

เบิกจาย
๗,๑๕๗,๖๙๓.๐๔
๗,๑๕๗,๖๙๓.๐๔

งบสุทธิ
๘,๑๗๕,๐๐๐.๐๐
๘,๑๗๕,๐๐๐.๐๐

* ไมรวมงบประมาณที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โอนงบประมาณใหหนวยงานอื่นเบิกแทน

รายการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
ผลผลิต : โครงการประชากรเปาหมายทุกชวงวัยไดรบั การสงเสริมโอกาสทางการศึกษา
การสรางความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต
งบดําเนินงาน
แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า
และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 1 อาสาสมัครและเครือขายที่ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
งบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
ผลผลิตที่ 2 คนพิการไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครองสิทธิ
และบริการสวัสดิการสังคม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
ผลผลิต : โครงการปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอคนทุกวัย
งบดําเนินงาน
งบรายจายอื่น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ เสริมสรางสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

๘๙

๙๐

รายการ
เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผลผลิตที่ : ประชากรเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมความเสมอภาคการคุมครองและพิทักษสิทธิ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวม
รวมเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานเรงรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
ผลผลิตที่ : ประชากรเปาหมายทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาใหมีความมั่นคงในชีวิต
งบรายจายอื่น
รวม
เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานเสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกะดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิตที่ : คนพิการไดรับการสงเสริมความเสมอภาคการคุมครองสิทธิและบริการสวัสดิการสังคม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม
รวมเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รวมทั้งสิ้น
๑๑๙,๙๖๘.๔๐
๑,๐๒๙,๙๗๕.๐๐
๑,๑๔๙,๙๔๓.๔๐
๑,๑๔๙,๙๔๓.๔๐

๓,๐๗๑,๐๐๐.๐๐
๓,๐๗๑,๐๐๐.๐๐

๔๙๐,๐๐๐.๐๐
๙๗๕,๐๐๐.๐๐
๒๙๙,๖๐๐.๐๐
๑,๗๖๔,๖๐๐.๐๐
๔,๘๓๕,๖๐๐.๐๐
๕,๙๘๕,๕๔๓.๔๐

๓,๐๗๑,๐๐๐.๐๐
๓,๐๗๑,๐๐๐.๐๐

๔๙๐,๐๐๐.๐๐
๙๗๕,๐๐๐.๐๐
๒๙๙,๖๐๐.๐๐
๑,๗๖๔,๖๐๐.๐๐
๔,๘๓๕,๖๐๐.๐๐
๕,๙๘๕,๖๐๐.๐๐

เบิกจาย

๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป (สุทธิ)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากการเงินไวเบิกเหลื่อมป กอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๖.๖๐

-

๓๑.๖๐
๒๕.๐๐
๕๖.๖๐
๕๖.๖๐

คงเหลือ

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ

สารบัญ

๑
๒
๓

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่ปรับปรุงใหม
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
ภาระผูกพัน
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดอื่น
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายอื่น

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๙๑

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ ๑ ขอมูลทั่วไป
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ
สูการปฏิบัติอยางบูรณาการ พัฒนาองคกรดานคนพิการของประเทศใหมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และมีความเข็มแข็ง สามารถดําเนินงานอยางมีมาตรฐาน เสริมสรางสังคม ที่ปราศจากอุปสรรคตอคนพิการ เพื่อให
คนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
อีกทั้งพัฒนาใหเปนองคกรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรอบกฎหมายหลักทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ไดแก
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการปรับเปลีย่ นโครงสราง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สงผลใหกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ มีหนวยงานในสังกัดเพิ่มขึ้นจํานวน ๒๒ หนวย ซึ่งกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณและเงินบริจาค ทีไ่ ดรบั การจัดสรร และแสดงรายการ
บัญชีไวในงบการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้ หนวยงานมีทุนหมุนเวียนภายใตความรับผิดชอบ จํานวน ๑ ทุน คือ กองกองทุน
และสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อเปนทุนสําหรับการใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพ
ของคนพิการ รวมทัง้ การสงเสริมและการสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรทีเ่ กีย่ วของกับคนพิการ โดยจัดสรรใหอยาง
เปนธรรมและทั่วถึง เปนหนวยงานที่เสนอรายงานและมีการจัดทํางบการเงินแยกตางหากจากกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ รายการบัญชีของทุนหมุนเวียนดังกลาวจึงไมไดนํามาแสดงรวมอยูในงบการเงินของกรมฉบับนี้
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีหนวยงานในสังกัดรวม ๒๓ แหง ประกอบดวย
หนวยเบิกจายในสวนกลาง ๑ แหง หนวยเบิกจายในสวนภูมิภาค ๑๕ แหง และหนวยฝากเบิก ๗ แหง ดังนี้
หนวยเบิกจาย ๑๖ แหง
๑. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สวนกลาง) จังหวัดกรุงเทพฯ
๒. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๓. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี
๔. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
๕. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี
๖. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
๗. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
๘. ศูนยพฒ
ั นาศักยภาพและอาชีพคนพิการบานโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี
๙๒
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กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๙. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศน จังหวัดชลบุรี
๑๐. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑. ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบานศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแกน
๑๓. ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
๑๔. ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
๑๕. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
๑๖. ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนวยฝากเบิก ๗ แหง
๑. ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (หนวยฝากเบิกของ
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ)
๒. ศูนยสงเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี (หนวยฝากเบิกของ
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี)
๓. ศูนยพฒ
ั นาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี (หนวยฝากเบิกของสถานคุม ครองและพัฒนา
คนพิการบานราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี
๔. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี (หนวยฝากเบิกของ
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
๕. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี (หนวยฝากเบิกของ
ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบานศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี)
๖. ศูนยพฒ
ั นาศักยภาพและอาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส จังหวัดอุบลราชธานี (หนวยฝากเบิก
ของศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบานศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี)
๗. ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแกน (หนวยฝากเบิกของศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแกน
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ มีสถานทีต่ งั้ หลักอยูภ ายในบริเวณสถานสงเคราะหเด็กหญิง
บานราชวิถี อาคาร ๖๐ ป (กรมประชาสงเคราะห) ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โดยกอนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ดินและสิ่งกอสรางเปนของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แตหลังจากการปรับปรุง
โครงสรางกระทรวงฯ นั้น ไดเปนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป จํานวน
๗๗๘,๙๐๙,๓๐๐.- บาท (เจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดลานเกาแสนเกาพันสามรอยบาทถวน) เพือ่ เปนคาใชจา ยในแผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ ๒ เกณฑการจัดงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งถือเปนหนวยงานที่เสนอรายงานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เปนรายการบัญชีทเี่ กิดขึน้ ภายในหนวยงานในสวนกลาง ไมรวมถึงรายการบัญชีของกองกองทุน
และสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ ที่อยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน แตถือเปนหนวยงานที่เสนอรายงาน และ
ตองจัดทํางบการเงินแยกตางหากจากกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามกฎหมายไมวารายการดังกลาว
จะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภททีห่ นวยงานมีอาํ นาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึง สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของรัฐบาล และอยูภายใตการ
ควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แตใหหนวยงานเปนผูร บั ผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรฐั บาล ภายใน
ขอบเขตอํานาจหนาทีต่ ามกฎหมาย และรวมถึง องคประกอบของงบการเงิน ซึง่ อยูภ ายใตการควบคุมของหนวยงานทีใ่ ช
เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานเอง
หมายเหตุ ๓ มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม
ในระหวางปปจจุบัน กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม
และฉบับปรับปรุง ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ การนําเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน กําหนดใหหนวยงานจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยสทุ ธิ/สวนทุนสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนปแรกในการนําเสนองบการเงินของหนวยงานแตยงั ไมตอ ง
แสดงงบการเงินเปรียบเทียบในปแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขา งตนไมมผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินในงวดปจจุบนั
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สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ ๔ สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินทดรองราชการ เปนเงินทีห่ นวยงานไดรบั จากรัฐบาลเพือ่ ทดรองจายเปนคาใชจา ยปลีกยอย
ในการดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และตองคืนใหรัฐบาลเมื่อหมดความจําเปนในการใชเงิน
แสดงไวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดซึ่งมียอดตรงกันขามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต
หัวขอหนี้สินไมหมุนเวียน
- รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนด
ที่จะเปลี่ยนใหเปนเงินสดไดภายใน ๓ เดือน เชน เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากคลัง
๔.๒ รายไดคางรับ
รายไดคางรับ หมายถึง บัญชีคางรับจากกรมบัญชีกลาง เปนเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอเบิก
เงินโดยวิธีจายเงินเขาบัญชีของหนวยงาน แตกรมบัญชีกลางยังไมไดสั่งจายเงิน
๔.๓ วัสดุคงเหลือ
- วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ
โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร จัดซื้อตามความจําเปนและรับรูเปนคาใชจาย ซึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ไดตรวจนับวัสดุคงเหลือ และปรับปรุงเปนสินทรัพยของป
- การตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปใชวิธี เขากอน - ออกกอน
๔.๔ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงาน
มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตาง ๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวย
ตั้งแต ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
- สินทรัพยที่แสดงบัญชีในงบการเงินฉบับนี้ เปนสินทรัพยที่มีอยูเดิมกอน
- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพย
อยูในสถานที่และสภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทําใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุ
การใชงานของสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปน
คาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานที่กําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒ และที่แกไขเพิ่มเติมโดย
กรมบัญชีกลาง ดังนี้
รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๙๕

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
อาคารสํานักงาน
๑๕ - ๔๐ ป
อาคารชั่วคราว / โรงเรือน
๘ - ๑๕
ป
สิ่งปลูกสราง
- ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปนสวนประกอบหลัก
๑๕ - ๒๕ ป
- ใชไมหรือวัสดุอื่นๆ เปนสวนประกอบหลัก
๕ - ๑๐
ป
ครุภัณฑสํานักงาน
๘ - ๑๒
ป
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
๕-๘
ป
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
๕ - ๑๐
ป
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
๕ - ๑๐
ป
ครุภัณฑการเกษตร
- เครื่องมือและอุปกรณ
๒-๕
ป
- เครื่องจักรกล
๕-๘
ป
ครุภัณฑโรงงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ
๒-๕
ป
- เครื่องจักรกล
๕-๘
ป
ครุภัณฑกอสราง
- เครื่องมือและอุปกรณ
๒-๕
ป
- เครื่องจักรกล
๕-๘
ป
ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
๕-๘
ป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
๓-๕
ป
ครุภัณฑการศึกษา
๒-๕
ป
ครุภัณฑงานบานงานครัว
๒-๕
ป
ครุภัณฑกีฬา
๒-๕
ป
ครุภัณฑสนาม
๒-๕
ป
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง
๔.๕ สินทรัพยไมมีตัวตน
- สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี
- คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการ
เงิน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ๕ ป

๙๖

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๔.๖ รายไดรอการรับรูระยะยาว
รายไดรอการรับรู รับรูเมื่อไดรับบริจาคหรือไดรับความชวยเหลือเปนเงินหรือสินทรัพยและไดรับ
อนุญาตใหเก็บไวเพื่อดําเนินงาน
เงินที่ไดรับไมไดระบุวัตถุประสงค หรือสินทรัพยที่ไดรับที่กอใหเกิดประโยชนแกสวนราชการ
ภายในรอบระยะเวลาบัญชีใหเก็บบันทึกเปนรายไดทั้งจํานวน
เงินที่ไดรับระบุวัตถุประสงค หรือสินทรัพยที่ไดรับที่กอใหเกิดประโยชนแกสวนราชการมากกวา
หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีใหบันทึกเปนหนี้สิน และทยอยรับรูเปนรายไดอยางสมเหตุสมผล ตลอดระยะเวลาที่จําเปน
เพื่อจับคูรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ได
รับความชวยเหลือหรือบริจาค
๔.๗ รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑดังนี้
๑) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน
๒) เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน
๓) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
หนวยงานแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวนเงิน
งบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน งบประมาณเบิกแทนกัน แสดงรายไดจากเงินงบประมาณ
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน
๔.๘ รายไดแผนดิน
รายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงานไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงาน รับรูเมื่อเกิดรายได
ดวยยอดสุทธิหลังจากหักสวนทีจ่ ดั สรรเปนเงินนอกงบประมาณตามทีไ่ ดรบั การยกเวน รายไดแผนดิน และรายไดแผนดิน
นําสงคลังไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน แตแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนรายงาน
แยกตางหาก
๔.๙ รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นรับรูเมื่อไดรับเงิน ยกเวนในกรณีที่มีเงื่อนไข
เปนขอจํากัดที่ตองปฏิบัติตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพยที่ใหประโยชนแก
หนวยงานเกินหนึ่งป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑการคํานวณ
คาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๙๗

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียด
หมายเหตุที่ ๕ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจําที่มีกําหนดจายคืน
ไมเกิน ๓ เดือน
เงินฝากคลัง
รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หมายเหตุที่ ๖ ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เงินจายลวงหนา
รายไดคางรับ
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

๑
๒
๓

๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๔๑๒,๑๑๘.๕๐
๙๑,๔๕๙,๑๐๘.๒๓

๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๖๐๐,๗๗๕.๓๑
๔๒,๘๖๐,๗๕๗.๗๕

๔

๓๗,๙๑๐,๙๘๕.๑๑
๑๓๒,๔๘๒,๒๑๑.๘๔

๒๙,๓๙๒,๙๖๓.๖๙
๗๔,๕๕๔,๔๙๖.๗๕

๕
๖
๗
๘

๕,๗๑๔,๗๒๙.๐๐
๒,๘๒๗,๐๕๐.๐๐
๑,๕๗๑,๕๕๐.๐๐
๑,๐๐๗,๘๑๘.๐๗
๑๑,๑๒๑,๑๔๗.๐๗

๔,๙๔๑,๕๐๑.๐๐
๓,๐๒๕.๐๐
๔,๒๓๓,๔๕๐.๐๐
๓,๖๑๖,๔๙๑.๔๕
๑๒,๗๙๔,๔๖๗.๔๕

๑๐,๐๒๑,๕๗๘.๗๑
๑๐,๐๒๑,๕๗๘.๗๑

๙,๑๙๓,๒๙๕.๕๓
๙,๑๙๓,๒๙๕.๕๓

หมายเหตุที่ ๗ วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงคลัง
รวม วัสดุคงเหลือ
หมายเหตุที่ ๘ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสราง
อาคารและสิ่งปลูกสราง - สุทธิ
ครุภัณฑ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ
ครุภัณฑ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
๙
งานระหวางกอสราง
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
๙๘

๒๕๖๐

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

๗๓๙,๓๕๑,๒๐๑.๕๒ ๖๙๔,๗๙๑,๕๖๑.๙๒
(๑๕๘,๓๒๐,๙๗๔.๒๑) (๑๒๓,๑๕๕,๐๙๑.๐๘)
๕๘๑,๐๓๐,๒๒๗.๓๑ ๕๗๑,๖๓๖,๔๗๐.๘๔
๑๖๒,๙๓๘,๑๖๕.๒๔ ๑๓๕,๙๗๑,๑๗๔.๒๑
(๗๕,๓๖๔,๒๐๘.๘๒) (๖๓,๔๑๓,๑๐๕.๕๖)
๘๗,๕๗๓,๙๕๖.๔๒
๗๒,๕๕๘,๐๖๘.๖๕
๖๖๘,๖๐๔,๑๘๓.๗๓ ๖๔๔,๑๙๔,๕๓๙.๔๙
๒,๓๒๑,๕๔๕.๐๐
๖๖๘,๖๐๔,๑๘๓.๗๓ ๖๔๖,๕๑๖,๐๘๔.๔๙

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียด

๒๕๖๐

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

หมายเหตุที่ ๙ สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
๔๕,๓๕๘,๓๓๕.๐๕
หัก คาตัดจําหนายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร (๓๒,๒๕๙,๘๔๑.๑๐)
รวม สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
๑๐
๑๓,๐๙๘,๔๙๓.๙๕

๓๕,๙๓๓,๑๓๕.๐๕
(๓๑,๓๑๙,๐๕๔.๕๗)
๔,๖๑๔,๐๘๐.๔๘

หมายเหตุที่ ๑๐ เจาหนี้ระยะสั้น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
รวม เจาหนี้ระยะสั้น

๑๑
๑๒
๑๓

๒๒,๑๒๕,๑๒๐.๑๑
๑,๕๒๔,๑๑๕.๖๐
๓,๕๖๗,๘๕๕.๖๔
๒๗,๒๑๗,๐๙๑.๓๕

๑๒,๗๗๒,๕๘๓.๕๖
๑,๓๙๒,๗๔๓.๘๖
๖,๔๑๘,๘๑๗.๙๒
๒๐,๕๘๔,๑๔๕.๓๔

หมายเหตุที่ ๑๑ เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

๑๔
๑๕
๑๖

๑๑๐,๒๘๔,๓๘๕.๔๘
๗๒,๗๗๕.๐๐
๘,๓๑๙,๖๔๙.๓๒
๑๑๘,๖๗๖,๘๐๙.๘๐

๕๐,๐๕๐,๓๙๙.๐๐
๔๔๑,๐๐๐.๐๐
๘,๒๓๑,๙๑๕.๙๓
๕๘,๗๒๓,๓๑๔.๙๓

หมายเหตุที่ ๑๒ เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เจาหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว
๑๙,๘๙๙,๙๕๕.๑๐
๑๗
รวม เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ๑๙,๘๙๙,๙๕๕.๑๐

๑๒,๒๗๕,๑๕๔.๖๗
๑๒,๒๗๕,๑๕๔.๖๗

หมายเหตุที่ ๑๓ เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อการดําเนินงาน
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๙๙

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียด

๒๕๖๐

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

หมายเหตุที่ ๑๔ ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจาง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และ ๒๕๕๙ หนวยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจาง
ระยะเวลาของสัญญา ไมเกิน ๑ ป จําแนกตามประเภทงบรายจายไดดังนี้
งบดําเนินงาน
๔,๔๒๒,๔๗๑.๗๖
๔๙๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน
๔๒๙,๓๐๐.๐๐
๙๗๕,๐๐๐.๐๐
งบอุดหนุน
๑,๔๓๓,๖๖๕.๕๐
๒๙๙,๖๐๐.๐๐
งบรายจายอื่น
๑,๘๘๒,๐๐๐.๐๐
๓,๐๗๑,๐๐๐.๐๐
รวม ภาระผูกพัน
๘,๑๖๗,๔๓๗.๒๖
๔,๘๓๕,๖๐๐.๐๐
หมายเหตุที่ ๑๕ รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน
รายไดจากงบบุคลากร
๒๔๑,๙๒๗,๗๒๒.๐๐
รายไดจากงบดําเนินงาน
๓๐๐,๘๒๙,๙๖๗.๑๕
รายไดจากงบลงทุน
๔๒,๓๕๘,๓๑๕.๓๐
รายไดจากงบอุดหนุน
๒๘,๓๖๙,๕๗๒.๐๐
รายไดจากงบรายจายอื่น
๓๕,๖๘๕,๕๐๒.๐๒
รายไดจากงบกลาง
๗๔,๖๙๕,๙๗๒.๑๒
หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ
๑๔,๖๔๓,๖๗๕.๗๘
รวม รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน - สุทธิ ๗๐๙,๒๒๓,๓๗๔.๘๑
รายไดจากงบประมาณปกอนๆ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจายปปจจุบัน)
รายไดจากงบดําเนินงาน (๒๕๕๘)
๑๑๙,๙๖๘.๔๐
รายไดจากงบดําเนินงาน (๒๕๕๙)
๔,๔๙๔,๕๖๙.๔๘
รายไดจากงบลงทุน (๒๕๕๖)
รายไดจากงบลงทุน (๒๕๕๗)
รายไดจากงบลงทุน (๒๕๕๘)
๑,๐๒๙,๙๗๕.๐๐
รายไดจากงบลงทุน (๒๕๕๙)
๓,๗๔๗,๕๕๐.๐๐
รายไดจากงบอุดหนุน (๒๕๕๘)
๑๐๐

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒๔๔,๐๒๐,๓๒๖.๓๕
๓๐๒,๘๙๒,๙๓๒.๘๒
๓๘,๕๐๓,๙๑๐.๑๐
๒๗,๗๗๘,๐๐๒.๐๕
๔๕,๐๐๔,๖๗๓.๙๗
๕๒,๘๑๐,๗๖๕.๐๒
๑๓,๒๑๒,๓๙๖.๘๓
๖๙๗,๗๙๘,๒๑๓.๔๘
๙,๓๙๗,๔๙๙.๔๕
๒,๗๔๙,๙๙๙.๕๐
๓๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๖๐,๓๖๓.๒๕

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียด
รายไดจากงบอุดหนุน (๒๕๕๙)
รายไดจากงบรายจายอื่น (๒๕๕๘)
รายไดจากงบรายจายอื่น (๒๕๕๙)
รายไดจากงบกลาง (๒๕๕๙)
รวม รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ
รวม รายไดจากงบประมาณ

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑,๐๓๓,๙๐๔.๐๐
๙,๘๒๑,๕๖๗.๕๐
๒,๙๘๖,๒๒๒.๘๐
๒๓,๒๓๓,๗๕๗.๑๘
๗๓๒,๔๕๗,๑๓๑.๙๙

๕,๑๗๔,๐๓๑.๖๕
๕๒,๐๘๑,๘๙๓.๘๕
๗๔๙,๘๘๐,๑๐๗.๓๓

หมายเหตุที่ ๑๖ รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดจากการชวยเหลือฯดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ
รายไดจากการชวยเหลือฯดําเนินงานจากแหลงอื่น ๙๗,๒๑๕,๐๘๓.๖๘
รายไดจากการชวยเหลือเพื่อการลงทุน
๒๙,๒๘๔,๖๔๙.๔๑
รายไดจากการบริจาค
๕,๖๒๖,๑๒๔.๘๘
รวม รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
๑๓๒,๑๒๕,๘๕๗.๙๗

๔,๗๖๕,๘๑๒.๓๖
๙๘,๘๓๔,๖๒๕.๔๘
๖๓๗,๕๙๕,๙๗๗.๙๓
๖,๐๐๑,๒๗๐.๖๖
๗๔๗,๑๙๗,๖๘๖.๔๓

หมายเหตุที่ ๑๗ รายไดอื่น
รายไดอื่น
รวม รายไดอื่น
หมายเหตุที่ ๑๘ คาใชจายบุคลากร
เงินเดือน
คาลวงเวลา
คาจาง
คาตอบแทนพนักงานราชการ
เงินชวยคาครองชีพ
คารักษาพยาบาล
เงินชวยการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.

-

๔๐,๖๙๓.๖๐
๔๐,๖๙๓.๖๐

๘๙,๕๖๗,๓๗๕.๕๐
๑,๐๔๗,๐๑๐.๐๐
๗๖,๙๕๙,๕๕๒.๖๕
๗๓,๖๓๓,๖๙๘.๙๖
๑,๒๔๗,๖๔๓.๑๖
๒๐,๑๐๒,๕๖๖.๘๘
๑,๗๔๒,๓๔๓.๕๐
๒๑๐,๓๙๐.๐๐
๑,๔๖๖,๒๓๓.๑๕

๙๑,๒๙๕,๒๒๙.๕๑
๘๑๐,๖๔๒.๐๐
๘๓,๑๗๓,๒๓๗.๑๖
๗๑,๓๙๓,๓๘๘.๐๐
๑,๙๑๙,๐๓๐.๘๕
๑๓,๗๘๑,๖๕๘.๓๙
๑,๘๐๔,๔๓๕.๗๕
๑๗๓,๓๑๐.๐๐
๑,๔๖๖,๙๑๕.๐๗

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๐๑

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียด
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาเชาบาน
คาใชจายบุคลากรอื่น
รวม คาใชจายบุคลากร

๑๐๒

๒๕๖๐

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

๒,๑๙๙,๓๔๙.๗๒
๒,๑๐๐,๙๒๓.๖๖
๓,๒๘๐,๒๙๓.๐๐
๕๖๔,๖๗๗.๐๐
๒,๑๗๑,๐๓๕.๗๑
๒๗๖,๒๙๓,๐๙๒.๘๙

๒,๒๐๐,๓๗๒.๖๐
๒,๑๔๑,๗๓๘.๗๒
๓,๗๐๐,๒๖๙.๐๐
๕๘๐,๕๐๐.๐๐
๒,๒๗๗,๙๐๐.๐๐
๒๗๖,๗๑๘,๖๒๗.๐๕

หมายเหตุที่ ๑๙ คาบําเหน็จบํานาญ
บํานาญ
เงินชวยคาครองชีพ
บําเหน็จ
เงินบําเหน็จตกทอด
บําเหน็จดํารงชีพ
คารักษาพยาบาล
เงินชวยการศึกษาบุตร
คาบําเหน็จบํานาญอื่น
รวม คาบําเหน็จบํานาญ

๒๒,๒๓๕,๘๗๓.๗๓
๑,๖๓๐,๕๓๐.๕๖
๑๔,๔๓๔,๑๖๙.๕๔
๖๗๐,๑๔๑.๐๘
๓,๒๖๙,๒๒๕.๑๐
๔,๓๑๓,๕๑๗.๘๙
๑๙,๑๗๐.๐๐
๑๓๖,๒๖๙.๔๐
๔๖,๗๐๘,๘๙๗.๓๐

๑๕,๐๘๒,๓๓๖.๙๘
๑,๓๘๑,๘๓๖.๔๓
๗,๑๗๒,๗๓๘.๖๔
๒,๐๒๓,๑๐๕.๔๐
๑,๑๘๘,๕๑๘.๙๐
๒,๙๕๕,๙๙๔.๖๖
๑๘,๙๐๐.๐๐
๓๙,๒๔๘.๖๐
๒๙,๘๖๒,๖๗๙.๖๑

หมายเหตุที่ ๒๐ คาตอบแทน
คาตอบแทนตามตําแหนง
คาตอบแทนเฉพาะงาน
คาตอบแทนอื่น
รวม คาตอบแทน

๒๗,๐๐๐.๐๐
๒,๔๗๔,๓๙๐.๐๐
๑๙๕,๖๕๐.๐๐
๒,๖๙๗,๐๔๐.๐๐

๑,๓๑๓,๙๕๓.๐๐
๑,๒๔๑,๘๕๐.๐๐
๒,๕๕๕,๘๐๓.๐๐

หมายเหตุที่ ๒๑ คาใชสอย
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาซอมแซมและบํารุงรักษา

๘๙,๒๕๗,๘๑๓.๙๖
๑๔,๓๕๘,๐๒๑.๐๔
๒๕,๐๖๕,๙๑๒.๘๐

๙๙,๘๖๘,๙๓๓.๐๔
๑๙,๒๔๔,๖๑๑.๑๗
๓๗,๙๔๑,๖๖๑.๒๓

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียด
คาจางเหมาบริการ
คาธรรมเนียม
คาจางที่ปรึกษา
คาใชจายในการประชุม
คาเชา
คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน
คาประชาสัมพันธ
คาใชสอยอื่น
รวม คาใชสอย

๒๕๖๐

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

๑๐๖,๗๔๕,๓๐๐.๖๗
๖,๐๐๐.๐๐
๑๔,๗๒๙,๘๐๐.๐๐
๓,๘๒๓,๑๗๐.๐๐
๑,๗๔๙,๐๙๕.๖๕
๒,๘๑๒,๓๔๘.๐๐
๑๖,๙๖๑,๔๑๐.๐๐
๒,๓๕๑,๑๖๓.๕๒
๒๗๗,๘๖๐,๐๓๕.๖๔

๘๒,๐๑๔,๕๙๘.๗๒
๘๘,๐๙๐.๐๐
๒๓,๒๖๙,๗๗๐.๐๐
๓,๘๖๖,๗๔๕.๐๐
๑,๗๕๔,๓๖๒.๖๐
๒๕๖,๓๕๔.๗๕
๑๗,๙๙๕,๗๔๑.๕๐
๑,๖๒๐,๐๒๙.๙๙
๒๘๗,๙๒๐,๘๙๘.๐๐

๑๓๘,๙๙๘,๐๙๓.๖๕
๑๓๘,๙๙๘,๐๙๓.๖๕

๑๒๑,๖๒๒,๐๒๓.๓๗
๑๒๑,๖๒๒,๐๒๓.๓๗

หมายเหตุที่ ๒๓ คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาประปา
คาโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวม คาสาธารณูปโภค

๑๖,๗๑๔,๙๙๔.๐๓
๑๑,๑๙๑,๔๗๐.๙๕
๑,๕๘๕,๘๔๕.๑๐
๒,๗๒๒,๙๐๐.๕๘
๓๒,๒๑๕,๒๑๐.๖๖

๑๖,๖๐๕,๖๑๗.๘๕
๑๐,๗๗๔,๒๙๗.๘๑
๑,๖๑๘,๔๖๒.๒๘
๒,๙๙๘,๙๕๖.๗๕
๓๑,๙๙๗,๓๓๔.๖๙

หมายเหตุที่ ๒๔ คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อาคารและสิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑ
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

๓๕,๑๗๖,๐๕๖.๔๑
๑๙,๖๖๖,๔๕๙.๖๙
๙๔๐,๗๘๖.๕๓
๕๕,๗๘๓,๓๐๒.๖๓

๑๑๗,๙๕๔,๗๓๑.๓๔
๑๗,๓๘๗,๒๐๖.๓๔
๑๐๑,๒๙๔.๕๔
๑๓๕,๔๔๓,๒๓๒.๒๒

หมายเหตุที่ ๒๒ คาวัสดุ
คาวัสดุ
รวม คาวัสดุ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๐๓

สวนที่ ๓ รายงานการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียด

๒๕๖๐

หมายเหตุที่ ๒๕ คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน
คาใชจายอุดหนุน-หนวยงานภาครัฐ
คาใชจายโอนสินทรัพยระหวางหนวยงาน
๑๑๓,๕๔๓.๑๗
คาใชจายอุดหนุนดําเนินงาน - ภาคครัวเรือน
๕,๑๕๓,๕๐๐.๐๐
คาใชจายอุดหนุนดําเนินงาน - องคกรไมหวังผลกําไร ๑๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐
คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น
๕๙๐,๐๐๐.๐๐
รวม คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
๑๘,๗๑๗,๐๔๓.๑๗
หมายเหตุที่ ๒๖ คาใชจายอื่น
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย
คาใชจายอื่น
รวม คาใชจายอื่น

๑๐๔

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒๑๔,๓๑๓.๙๑
๑,๒๐๐.๐๐
๒๑๕,๕๑๓.๙๑

(หนวย : บาท)
๒๕๕๙

๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๒๔,๔๔๗.๕๐
๖,๗๙๑,๓๐๐.๐๐
๒๔,๔๕๕,๖๖๕.๐๐
๓๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๙,๗๘๑,๔๑๒.๕๐

๓๐๗,๙๘๓.๖๐
๖๙,๘๐๗.๐๐
๓๗๗,๗๙๐.๖๐

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

สวนที่ ๔
ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๐๕

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

การพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
พิธเี ลีย้ งตอนรับแสดงความยินดี มอบโลเกียรติคณ
ุ นักกีฬาพาราลิมปกเกมส
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๒๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเลี้ยงตอนรับแสดงความยินดี และมอบโลเกียรติคุณ เงินรางวัล ใหแกคณะนักกีฬา
ผูฝกสอนและสมาคมกีฬา ที่เขารวมการแขงขันกีฬาพาราลิมปกเกมส ครั้งที่ ๑๕ ณ เมืองรีโอเดจาเนโร สหพันธ
สาธารณรัฐบราซิล ระหวางวันที่ ๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีพลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พรอมดวยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เขารวมงานดังกลาว โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไดรวมขับรองเพลงรวมกับศิลปน S2S
จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักรองนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสูดวงดาว (From Street to Stars)
เพื่อใหกําลังใจนักกีฬาพาราลิมปกเกมสอีกดวย

๑๐๖

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

การแขงขัน “ความทาทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล”
2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities
วันเสารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บริเวณหองโถงชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
นําคณะเยาวชนพิการไทย จํานวน ๘ คน เขาเยีย่ มคาราวะ พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวา การกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ทัง้ นี้ ทานไดใหเกียรติมอบโอวาทและมอบทุนสนับสนุนการเขารวมแขงขัน
แกคณะเยาวชนพิการไทย กอนเดินทางไปเขารวมการแขงขัน “ความทาทาย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
ประจําป ๒๕๕๙” (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ณ เมืองหยางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๐๗

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลคนพิการ
เพื่อการเขาถึงสิทธิบริการดานโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
วันจันทรที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมชัน้ ๒ สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เขตพญาไท กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ “การเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นขอมูลคนพิการ เพือ่ การเขาถึงสิทธิบริการดานโทรคมนาคมในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ” โดยมีพลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวา การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย รวมเปนสักขีพยาน พรอมดวยนายไมตรี อินทุสตุ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
นายสมชาย เจริญอํานวยสุข อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวง
พม. ผูบริหารสํานักงาน กสทช. คณะกรรมการ กสทช. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมงานในพิธีลงนามฯ ระหวาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยและสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดยมี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. รวมเปนเกียรติ
ในพิธีการดานโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๐๘

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

กิจกรรมจิตอาสา “พม.เพื่อพอหลวง”
วันศุกรที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหลวง ฝงตรงขามวัดมหาธาตุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ออกหนวยบริการประชาชน “พม. เพื่อพอหลวง” โดยไดรับเกียรติจาก
พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ลงพื้นที่
ตรวจเยีย่ มและใหกาํ ลังใจเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านทีอ่ าํ นวยความสะดวกใหประชาชน กลุม เปาหมายของ พม. ทีเ่ ดินทาง
มาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นําโดย นางไพรวรรณ พลวัน ผูตรวจราชการกระทรวง
ไดนาํ คณะผูบ ริหารและเจาหนาที่ พรอมผูร บั บริการจากสถานสงเคราะหในสังกัดกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ ไดแก สถานคุม ครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี และสถานคุม ครองและพัฒนา
คนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี รวมใหการตอนรับ และออกหนวยใหบริการแกประชาชนที่เดินทาง
มาร ว มงานดั ง กล า ว ได แ ก บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า บริ ก ารรถเข็ น นั่ ง สํ า หรั บ คนพิ ก ารและผู  สู ง อายุ
โดยมีคณะลูกเสือคอยอํานวยความสะดวก

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๐๙

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ในหนวยงานสังกัด พม.
รวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนบอนไก คลองเตย กรุงเทพฯ
วันอาทิตยที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม โครงการเคหะชุมชนบอนไก
ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย นําคณะผูบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นตงขอมนุษย และคณะผูบริหาร
การเคหะแหงชาติ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนบอนไก พรอมทั้งพบปะ
ชาวชุมชนและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ยูอ าศัยกอนดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชน และปรับปรุงโครงการ
ทีอ่ ยูอ าศัยกลางใจเมือง ยานพระราม ๔ กวา ๑,๐๐๐ หนวย เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของชาวชุมชน และใหสามารถ
รองรับผูอยูอาศัยใหมที่เปนประชาชนผูมีรายไดปานกลางกวา ๔๐๐ หนวย ทั้งนี้ นายสมชาย เจริญอํานวยสุข
อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดมอบหมายใหนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดี พก.
นําคณะเจาหนาที่จากศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร รวมลงพื้นที่และออกหนวยใหบริการชุมชนดังกลาว

๑๑๐

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

กิจกรรมออกหนวยใหบริการชุมชนดินแดง ๒
วันอาทิตยที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณลานกีฬา อาคารแฟลต ๕๑ ชุมชนดินแดง ๒
กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมเวทีเสวนา
พบปะผูอยูอาศัยและกิจกรรมสรางสัมพันธ สานสุขใหกับชาวดินแดง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จัดโดยการเคหะแหงชาติ
ในประเด็น การขับเคลื่อนงานดานคนพิการเพื่อสงเสริมสวัสดิการ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคสังคม
เพือ่ ใหความรูเ รือ่ งสิทธิ และการขับเคลือ่ นงานคนพิการสําหรับชุมชนดินแดง พรอมนําคณะเจาหนาทีศ่ นู ยบริการคนพิการ
กรุงเทพมหานคร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมออกหนวยใหบริการประชาชน และจัดกิจกรรมใหชาวดินแดง ไดแก
ใหบริการแนะนําเรื่องสิทธิคนพิการ การกูยืมเงิน การจางงานคนพิการ และใหคําปรึกษาแนะนําในสวนที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมถายภาพเพื่อทําเข็มกลัดที่ระลึก และมอบของที่ระลึก ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชน
ในบริเวณดังกลาวเปนอยางดี

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๑๑

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

กิจกรรมการพัฒนาการบริการดวยนวัตกรรม
พิธมี อบอุปกรณชว ยฝกเดินสําหรับคนพิการ ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง (I-Walk)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธานในพิธีมอบอุปกรณชวยฝกเดินสําหรับคนพิการ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I-Walk) ใหแกโรงพยาบาล
และสถานคุม ครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ๑๐ แหง รวมจํานวน ๑๐ เครือ่ ง เพือ่ ชวยเหลือและฟน ฟูสมรรถภาพ
คนพิการที่มีปญหาดานอัมพาตครึ่งซีกและกลามเนื้อออนแรง พรอมทั้งชมการสาธิตการใชอุปกรณดังกลาว โดยมี
พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กลาวรายงาน
พรอมดวยคณะรัฐมนตรี คณะผูบริหารกระทรวง พม. ผูแทนโรงพยาบาล และสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ
เขารวมงาน ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการชั้น ๑ ทําเนียบรัฐบาล

๑๑๒

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เขารับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
(Thailand Quality Award: TQA) ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ “พลิกโฉม
ภาครัฐดวยนวัตกรรม” ในผลงาน “เกาะเกร็ดโมเดล : ชุมชนตนแบบเพื่อทุกคน” ซึ่งไดรับรางวัลบริการภาครัฐ
แหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ ดานการพัฒนาการบริการ ระดับ “ดีเดน” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เปนประธานในพิธีมอบรางวัล และหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมเปนเกียรติในพิธี

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๑๓

สวนที่ ๔ ประมวลกิจกรรมป ๒๕๖๐

๑๑๔

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๑๕

ภาคผนวก

เพลงมารชกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เพื่อพี่นองคนพิการ

๑๑๖

ดวยพลังแหงคุณธรรม

นอมนําแนวทางสรางสรรค

สืบสานสูนวัตกรรม

ตอกยํ้ายึดมั่นสามัคคี

สงาสมศักดิ์ศรีทีมงาน

ผูกสัมพันธเครือขายดวยใจ

ทุกถอยวาจาที่กลาว

เราชาว พก. ใหไว

จะพัฒนากาวไกล

ทุกดวงใจเพื่อคนพิการ

จะเสริมสรางความแข็งแกรง

รวมแรงองคกรบริหาร

สนับสนุนบูรณาการ

จรรโลงเสริมสงสังคม

สูความเทาเทียมทุกอยาง

ลดความแตกตางสับสน

มุงเนนคุณคาของคน

หลอมรวมมวลชนหนึ่งเดียว

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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คณะผูจัดทํารายงาน ประจําป ๒๕๖๐
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ที่ปรึกษา
๑. นายสมคิด
๒. นายจีระศักดิ์
๓. นางสาววิจิตา

สมศรี
ศรีพรหมมา
รชตะนันทิกุล

อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รองอธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผูเ ชีย่ วชาญดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ

คณะผูจัดทํา
๑. นางอุบลทิพย
๒. นางสาววริยาภรณ
๓. นางสาวพัฒนา
๔. นางสาวธีราสินี
๕. นายอดุลย
๖. นางสาวสภัสฐิตา
๗. นางสาวเบญจพร
๘. นางสาวกมลมาศ
๙. นางสาวแสงจันทร
๑๐. นางสาวศรัญญา

เพชรชู
พรนภดล
วัชรงค
ฤทธิ์ถาพรม
ไทยเจริญ
คงคาธร
วงศโชติ
ถิ่นทัพไทย
เฉยแสง
ทิพยอาย

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
ผูอํานวยการกลุมวิจัยและติดตามประเมินผล
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม
เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
เจาหนาที่ประสานงานโครงการ

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๑๗

ภาคผนวก

๑๑๘

รายงานประจําป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
www.dep.go.th
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ตอ ๓๐๙, ๓๑๐
e-mail : research.dep@hotmail.com

พก.

