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 การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน. ขาราชการทุกฝายทุกระดับ จึงตองระมัดระวัง 
การปฏิบัติทุกอยางใหสมควร และถูกตองดวยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม.                     
ขอสําคัญ เมื่อจะทําการใด ตองคิดใหดี โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน ใหรอบคอบ
และรอบดาน เพื่อใหงานที่ทําบังเกิดผลดี ที่เปนประโยชนแทแตอยางเดียว.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙



สารจาก
อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมากรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร (พก.) ไดดาํเนินการขบัเคลือ่นนโยบายดานการ

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารของชาตสิูการปฏบิตัอิยางบรูณาการ พฒันาองคกรดานคนพกิารของประเทศใหมศีกัยภาพในการ

พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ และมีความเขมแขง็สามารถดําเนินงานอยางมมีาตรฐาน รวมท้ังเสริมสรางสังคมท่ีปราศจากอุปสรรค

ตอคนพิการ เคารพในความแตกตางและหลอมรวมใหคนพิการเปนสวนหนึ่งของสังคม โดยดําเนินการภายใตวิสัยทัศน 

“คนพกิารมศีกัยภาพ ดาํรงชวีติอิสระ สูสงัคมอยูเยน็เปนสขุรวมกนั” รวมกบัการสรางคานิยม “มคีณุธรรม นวัตกรรมดเีดน  
เนนทีมงาน ประสานเครือขาย” และวัฒนธรรมองคกรรรวมกัน พก. 

 ซึง่ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พก. ไดขบัเคล่ือนการดําเนนิงานโครงการ/กจิกรรม ตามแผนยทุธศาสตรของหนวยงาน 

โดยยึดกรอบนโยบายดานสังคมของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และกรอบการปฏิรูปประเทศมาเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน ภายใตนโยบาย “ลดความเหลื่อมลํ้า สรางความเปนธรรม พัฒนาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน” ของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ประกอบดวย นโยบายเรงดวน ๘ เรือ่ง นโยบายปฏริปู และพฒันา ๕ ดาน 

และนโยบายพันธกิจ ๑๑ เรือ่ง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสาํคญั คอื การผลักดนันโยบาย กฎหมายและระเบียบดานการสงเสริม

ความเสมอภาคและคุมครองสิทธคินพิการ เชน การแกไขระเบียบ เพือ่ใหคนพิการท่ีมบีตัรประจําตวัคนพิการสามารถไดรบัเบ้ีย

ความพิการไดทันที เปนตน การสงเสริมการจางงานคนพิการ การสนับสนุนใหจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ                  

และทุกคนเขาถงึใชประโยชนได การสรางชุมชนแหงการอยูรวมกันและเขาถงึไดในอาเซียน การพัฒนา ปรบัปรุงสภาพแวดลอม

ทีอ่ยูอาศัยสาํหรับคนพิการ การสงเสริมการเขาถึงบริการทางสังคมของคนพิการ การเสริมสรางความเขมแข็ง และความรวมมือ

กบัองคกรดานคนพกิารและเครอืขาย รวมทัง้การพฒันาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ เพือ่การเปนศูนยกลางดานขอมลูคนพกิาร

ที่ทันสมัย การใหความสําคัญกับการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตลอดจนมีบทบาทในการช้ีนํา             

และสรางภาพลักษณขององคการในดานการปองกัน การรักษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทําใหเกิดการยอมรับจาก

องคการท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังสามารถบูรณาการกระบวนการการทํางานแบบมีสวนรวมกับทองถ่ิน ภาคีการปฏิบตังิาน 

และผูรบับรกิาร ตามแนวประชารัฐ เพือ่ใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธภิาพในการพัฒนารปูแบบและในการใหบรกิารคนพิการ  

ทาํใหสามารถตดิตามเหตุการณรอบตวัไดทนัการณอยางรอบรูสภาวะของสังคม ซึง่ผลการดําเนนิงานสามารถบรรลุตามเปาหมาย 

เปนที่นาพึงพอใจ และเปนประโยชนตอคนพิการ องคกรดานคนพิการ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ                           

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผมหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป ๒๕๕๙ ฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนทั่วไปไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานของ พก. สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ               

ตลอดจนบุคลากรของ พก. ที่ไดรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติหนาที่ ทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ บังเกิดผลดีแกสวนรวม

และกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง

(นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข)
อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



สารบัญ

หนา

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ      
สารจากอธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    

สวนท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป        

 • ผูบริหารระดับสูง

 • ผูบริหาร-เจาหนาที่

 • คานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  อํานาจหนาที่ ประเด็นยุทธศาสตร 

 • โครงสรางองคกร 

 • อัตรากําลัง

 • งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙

 • แผนผังแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรตามแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙

   

สวนท่ี ๒ สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
     
สวนท่ี ๓ รายงานการเงิน 

สวนท่ี ๔  ประมวลกิจกรรมป ๒๕๕๙
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๑. ทําเนียบผูบริหารระดับสูง

นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข
(Mr. Somchai Charoen-umnuaisuke

นางไพรวรรณ  พลวัน
(Mrs. Praiwan Ponlawan) 

อธิบดี
Director-General

รองอธิบดี
Deputy Director-General
ดํารงตําแหนงต้ังแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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๒. ผูบริหารระดับกอง

นายพรชัย  กุลกุศล
(Mr. Pornchai Kulkusol)

นางสาววิจิตา  รชตะนันทิกุล 
(Ms. Vijita Rachatanantikul) 

นางอุบลทิพย  เพชรชู
(Mrs. Ubontip Petchoo)

นางหฤทัย  ศิริสินอุดมกิจ
(Mrs. Haruthai Sirisinudomkit)

นางจินตนา  จันทรบํารุง
(Mrs. Jintana Chanbamrung) 

นางณฐอร  อินทรดีศรี 
(Mrs. Nata-on Indeesri)

นางภภัสสร  จารุเนตร  
(Mrs. Phaphassorn Jarunet)

ผูอํานวยการกองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
Director of Welfare Protection and Persons with 
Disabilities Development

ผู อํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
Director of Strategies and Plans Division

เลขานุการกรม
Department Secretary

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
Director, Administration System Development Section

ผูอํานวยการกองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
Director of Right Promotion and Welfare 

for Persons with Disabilities Division

ผูอํานวยการกองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ
Director of Fund for Empowerment of Persons with Disabilities Division

ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน  
Director, Internal Audit Section
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นายพรชัย  กุลกุศล

นางสุชาดา  มีสงฆ

นายสมคะเน  จริตงาม

นางเตือนใจ  คงสมบัติ

นางจิตรา  เตมีศรีสุข

วาที่รอยตรีบุญเลิศ  ธงสอาด

นางอัจฉราพรรณ  ธโนทัย

นายสุวรรณ  พรมผล

นายวิธัญ  พึ่งพรหม

นางวิมลพรรณ  กุญแจทอง

นายโกศล  เรืองสวาง

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานก่ึงวิถี (ชาย)   
จังหวัดปทุมธานี

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานนนทภูมิ
จังหวัดนนทบุรี

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา  
จังหวัดนนทบุรี

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม  
จังหวัดชลบุรี

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานอุบลฮักแพง 
จังหวัดอุบลราชธานี

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานก่ึงวิถี (หญิง)  

จังหวัดปทุมธานี

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (ชาย)

จังหวัดนนทบุรี

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (หญิง) 

จังหวัดนนทบุรี

ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการ 

จังหวัดราชบุรี

ผูบริหารหนวยงานสวนภูมิภาค
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จํานวน ๑๑ แหง
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นายโอภาส  ศรีฉันทะมิตร

นางนิภาวรรณ  สามาลา

นางวิลาวัลย  กิตติโกสินท

นางสาวพิมพรภัช  ทิพยชวานนท

นายสมคะเน  จริตงาม

นางตรึงเนตร  พรรณดวงเนตร

นางเทวี  เวียงแกว

นางวัชราพร  ธวัชวะชุม

นางประณมพร  วชิรถาวรชัย

นางสาวมณีวรรณ  วรรณภักดิ์

นางธนวรรณ  สุขไพศาล

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลออทิสติก  
จังหวัดนนทบุรี

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส
จังหวัดอุบลราชธานี

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอาชีพ
คนพิการ (โรงงานปคนพิการสากล) 
จังหวัดนนทบุรี

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการบานศรีวนาไล 
จงัหวัดอุบลราชธานี

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการ 
จังหวัดขอนแกน

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลออทิสติก  
จังหวัดขอนแกน

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการหยาดฝน

จังหวัดเชียงใหม

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการ 
จังหวัดหนองคาย

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการบานโมกุล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ฯ (ราชินี) 
จังหวัดลพบุรี

ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จํานวน ๙ แหง

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จํานวน ๒ แหง
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร

วิสัยทัศน

คานิยมองคกร

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

พันธกิจ

คนพิการมีศักยภาพ ดํารงชีวิตอิสระ 

สูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

๑. สงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิประโยชน สวัสดิการ และ
 สิ่ งอํานวยความสะดวกอันเป นสาธารณะอย างเท าเทียม 
 ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ
๒. สงเสริมและสนับสนุนองคกรและเครือขายดานคนพิการใหมี
 ศกัยภาพในการคุมครองพทิกัษสทิธแิละพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
๓. ขับเคล่ือน และบูรณาการนโยบายดานการสงเสริมและพัฒนา
 คุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. สงเสริมศักยภาพและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและ
 ความพิการในสังคม 
๕. พฒันาระบบการบริหารจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิตคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
๖. พฒันาองคกรใหมสีมรรถนะสูง และบุคลากรมีความเปนมอือาชพี

มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเดน 

เนนทีมงาน ประสานเครือขาย

๑. สงเสริมคนพิการใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางเทาเทียม
๒. เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือกับองคกรดานคนพิการและเครือขายทั้งในและตางประเทศ
๓. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายดานคนพิการสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
๔. พัฒนาศักยภาพและสรางเจตคติที่สรางสรรคตอคนพิการและความพิการ 
๕. พัฒนา พก. ใหเปนองคกรที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง

๑. คนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางเทาเทียมกัน

๒. สังคมมีสภาพแวดลอมที่ปราศจากจากอุปสรรคสําหรับคนพิการ

๓. องคกรดานคนพิการมีความเขมแข็ง มีมาตรฐาน และสามารถขับเคลื่อนงานดานคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔. เกิดความรวมมืออยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพระหวาง พก.กับองคกรที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

๕. หนวยงานท่ีเก่ียวของเกิดการบูรณาการความรวมมือเชิงยทุธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ

๖. เกิดการพัฒนานโยบาย นวัตกรรม และงานวิจัยที่สามารถชี้นําการกําหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการอยางเปนรูปธรรม

๗. คนพิการไดรับการพัฒนาทักษะศักยภาพและมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต

๘. สังคมมีความรูและความเขาใจตอคนพิการ และความพิการรวมถึงคนพิการมีความม่ันใจ ตระหนักในสิทธิ คุณคาและศักดิ์ศรี

 ของตนเองและมีสวนรวมในสังคมทุกระดับ

๙. องคกร พก. มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีความสุขในการทํางาน

๑๐. กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ภารกิจและอํานาจหนาที่
 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอ ๒                    
กําหนดใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

 ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวนราชการ หนวยงาน

ของรัฐ และหนวยงานภาคเอกชนท่ีเกีย่วของ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ ในการปฏิบตังิานและการเสนอนโยบาย 

จัดทํายุทธศาสตร และแผนงานเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

 ศึกษา วิเคราะห สํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคนพิการ และสถานการณของคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เพ่ือประโยชนตอการปองกัน รักษา และฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งจัดทําแผนงาน วิเคราะห วิจัย ติดตาม

 ประเมินผล เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

 จัดทําแผนงานการคุมครอง สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

 บรหิารจดัการและพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และเปนศูนยกลางขอมลูดานการสงเสรมิและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

 ดําเนินการและสงเสริมกิจการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ไดจัดตั้งขึ้นทั้งใน

สวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่น

 ตรวจสอบการไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการตามท่ีกฎหมายกําหนด พรอมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ตลอดจนใหความชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตาง  แกตางคดี

 ใหแกคนพิการ

 ใหคําแนะนําและชวยเหลือคนพิการใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจากส่ิงอํานวยความสะดวก 

สวัสดิการ และความชวยเหลอือื่น ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย

 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง การดําเนินงาน และการสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ  

เพ่ือใหสามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานใหหนวยงานของรัฐ

จัดงบประมาณใหแกองคการดานคนพิการ เพื่อใหสามารถดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินงาน และการกํากับดูแลศูนยบริการคนพิการทุกประเภท

๑

๒

๔

๓

๘

๙

๑๐

๑๑

๕

๖
๗
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โครงสรางองคกร

อธิบดี พก.

รอง
อธิบดี พก.

   คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

อธิบดี พก. กรรมการและเลขานุการ

ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายใน

สํานักงาน

เลขานุการกรม

กองสงเสริมสิทธิ

และสวัสดิการคนพิการ

กองคุมครองสวัสดิภาพ

และพัฒนาคนพิการ

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน

กองกองทุนและสงเสริม

ความเสมอภาคคนพิการ
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อัตรากําลัง   

ตารางที่ ๒ อัตรากําลังแยกประเภทตําแหนงและเพศ

ภาพที่ ๓ อัตรากําลังแยกประเภทตําแหนงและเพศ

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ

ประเภทตําแหนง รวม (ราย)
หญิงชาย

จํานวน (ราย)

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ

รวม

๕๐

๘๙

๑๐๐

๒๓๙

๑๘๒

๒๐๖

๒๗๘

๖๖๖

๒๓๒

๒๙๕

๓๗๘

๙๐๕

จํานวน (ราย) ชาย

จํานวน (ราย)

จํานวน (ราย) หญิง

๐

๓๐

๖๐

๙๐

๑๒๐

๑๕๐

๑๘๐

๒๑๐

๒๔๐

๒๗๐

๓๐๐
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ตารางที่ ๓ อัตรากําลังจําแนกตามระดับตําแหนง

ภาพที่ ๔ อัตรากําลังจําแนกตามระดับตําแหนง

เพศ

ระดับตําแหนง

ประเภทบริหาร

ระดับสูง ระดับตน อํานวยการ
ตน

เชี่ยวชาญ ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน

ประเภทวิชาการ ประเภทท่ัวไป รวม
ทั้งสิ้น
(ราย)

ชาย

หญิง

รวม

๑

-

๑

๑

-

๑

๓

๖

๙

-

-

๐

๒

๒๒

๒๔

๑๒

๖๘

๘๐

๑๗

๔๗

๖๔

๑๑

๒๙

๔๐

๓

๑๐

๑๓

๕๐

๑๘๒

๒๓๒

จํานวน (ราย) ชาย

จํานวน (ราย) หญิง

ระดับสูง

๕

๐

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

ประเภทบริหาร ประเภททั่วไปประเภทวิชาการ

ระดับสูง อํานวยการตน เชี่ยวชาญ ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน

จํานวน (ราย)
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จํานวนเงิน (ลานบาท)

๒๕๗,๓๒๖,๒๐๐

๓๐๖,๙๘๒,๓๐๐

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจายอื่น

๔๒,๗๘๙,๒๐๐

๑๐๔,๘๙๓,๐๐๐

๕๘,๓๙๘,๗๐๐

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
แผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ตามแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 

๗๗๐,๓๘๙,๔๐๐.-บาท (เจด็รอยเจด็สบิลานสามแสนแปดหม่ืนเกาพนัสีร่อยบาทถวน) ประกอบดวย ๒ หนวยงาน ดงันี้ 

 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จําแนกตามผลผลิตความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร           

การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ผลผลติ กจิกรรม จาํนวน ๗๖๒,๓๘๙,๔๐๐.- บาท (เจ็ดรอยหกสบิสองลานบาทสามแสนแปดหมืน่เกาพนัสีร่อยบาทถวน) 

และเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดลานบาทถวน) ไดดังนี้

  - งบบุคลากร จํานวน ๒๕๗,๓๒๖,๒๐๐.- บาท

  -  งบดําเนินงาน จํานวน  ๓๐๖,๙๘๒,๓๐๐.-  บาท

  -  งบเงินอุดหนุน จํานวน  ๔๒,๗๘๙,๒๐๐.-  บาท

  -  งบลงทุน จํานวน  ๑๐๔,๘๙๓,๐๐๐.-  บาท

  -  งบรายจายอื่น จํานวน  ๕๘,๓๙๘,๗๐๐.-  บาท
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนงบประมาณ

1. ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ียังยืนของประเทศ
ยุทธศาสตร
การจัดสรร
งบประมาณ

1.1
เรงรัดและผลักดันการ

พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

1.12
ปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

1.11 
สงเสริมบทบาทและ

การใชโอกาสในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

แผนงาน

เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร

เปาหมายการให
บริการกระทรวง

ยุทธศาสตร
กระทรวง

เปาหมายการให
บริการหนวยงาน

ยุทธศาสตร
หนวยงาน

ผลผลิต/โครงการ
เทียบเทาผลผลิต

กิจกรรมหลัก

คนไทยทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาที่
เหมาะสม มีศักยภาพเพิ่มข้ึน มีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน

ประเทศไทยสามารถปฏิบัติ
ตามพันธกรณีที่สําคัญของ

ประชาคมอาเซียน

สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาล
ในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน

สรางกลไกใหประชาชน
มีสวนรวมในการองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ประชากรเปาหมาย
มีความมั่นคงในชีวิต

1. การผลักดันใหเกิดสังคม
สวัสดิการ

คนพิการมีความมั่นคงในชีวิต
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1. การผลักดันใหเกิด
สังคมสวัสดิการ

ประชากรเปาหมาย
มีความตระหนักรูและ

มีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประชากรเปาหมาย
มีความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

ดานสังคมวัฒนธรรม

4. การยกระดับความสามารถ
การบริหารจัดการดานการ

พัฒนาสังคมและธรรมาภิบาล

คนพิการ บุคลากร 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีความรูเกี่ยวกับสิทธิและ

การพัฒนาศักยภาพ
คนพิการในประชาคมอาเซียน

พัฒนาองคกรใหมีขีด
สมรรถนะสูง และทันสมัย 

บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ

สงเสริมดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ในภูมิภาคอาเซียน

สงเสริมคนพิการใหมีสวนรวม
ปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

สงเสริมใหคนพิการ
เขาถึงสิทธิ สวัสดิการ

และขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดย

ไมเปนธรรมตอคนพิการ

บูรณาการงาน
ดานคนพิการ

ของชาติ

บูรณาการงานดานคนพิการ
ของชาติ

โครงการประชากรเปาหมายทุกชวงวัย
ไดรับการพัฒนาใหมีความม่ันคงในชีวิต

โครงการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานตามกรอบ
ความรวมมืออาเซียน

 โครงการปองกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ

คนพิการ ผูดูแล คนพิการ 
องคกรคนพิการและเครือขาย

มีคุณธรรมจริยธรรม 
รวมปองกันการทุจริต

สงเสริม
การจัด

สิ่งอํานวย
ความสะดวก

สําหรับ
คนพิการ
และทุกคน
ในสังคม

เสริมสราง
การดํารง

ชีวิตสําหรับ
คนพิการ

สงเสริมและ
พัฒนา

ศักยภาพ 
คุมครอง 

และพิทักษ
สิทธิ

คนพิการใหมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น
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กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปงบประมาณ พ.ศ. 2559

 4.ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

4.5
เสริมสรางสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชากรทุกกลุมทุกวัยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม

ประชากรเปาหมายไดรับสวัสดิการพื้นฐานอยางท่ัวถึง เปนธรรม

1.การผลักดันใหเกิดสังคมสวัสดิการ

คนพิการไดรับการคุมครองพิทักษสิทธิและสวัสดิการอยางเสมอภาคและเทาเทียม

คนพิการไดรับการสงเสริมความเสมอภาค การคุมครองสิทธิ 
และบริการสวัสดิการสังคม

กองทุนสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

คนพิการไดรับ
การสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สงเสริมใหคนพิการ
เขาถึงสิทธิ 

สวัสดิการ และขจัด
การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม
ตอคนพิการ

ประชากรเปาหมายและ
สถาบันทางสังคมมีความ
เขมแข็งและมีภูมิคุมกัน

3.การเสริมสรางพลัง
ทางสังคม

องคกรดานคนพิการและ
เครือขายมีความเขมแข็ง
สามารถดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

พัฒนาองคกร
ดานคนพิการใหมี
ความเขมแข็ง 

เสริมสราง และพัฒนา
ศักยภาพองคกรดาน

คนพิการ และเครือขาย

สงเสริมศักยภาพองคกร
และเครือขายดาน

คนพิการ

บูรณาการ
งานดาน
คนพิการ
ของชาติ

บูรณาการ
งานดาน
คนพิการ
ของชาติ

พัฒนา
องคกร
ใหมีขีด

สมรรถนะสูง 
และทันสมัย 
บุคลากร

มีความเปน
มืออาชีพ

พัฒนา
องคกร
ใหมีขีด

สมรรถนะสูง 
และทันสมัย 
บุคลากร

มีความเปน
มืออาชีพ

สงเสริมให
คนพิการ
เขาถึงสิทธิ 
สวัสดิการ 

และขจัดการ
เลือกปฏิบัติ

โดย
ไมเปนธรรม
ตอคนพิการ

สงเสริมให
คนพิการ
เขาถึงสิทธิ 
สวัสดิการ 

และขจัดการ
เลือกปฏิบัติ

โดย
ไมเปนธรรม
ตอคนพิการ

การใหบริการ
เพื่อสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

สงเสริมและ
พัฒนา

ศักยภาพ
คนพิการ

พัฒนา
มาตรการ 
กลไก และ
นโยบาย

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
เพ่ือการ
สงเสริม

และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

พัฒนาระบบ
บริหาร

จัดการดาน
คนพิการ

สงเสริมการ
ขจัดการ

เลือกปฏิบัติ
และคุมครอง

สิทธิ
คนพิการ

บริการ
สวัสดิการ
สังคม
สําหรับ
คนพิการ
ในสถาบัน
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ตารางที่ ๖ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

 ÃÍº ö à´×Í¹
 ÃÍº ù à´×Í¹
 ÃÍº ñò à´×Í¹

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หนวยวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนถวง
นํ้าหนัก

คา
คะแนน
ที่ได

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

นํ้าหนัก
(รอยละ)

มิติภายนอก (นํ้าหนัก : รอยละ ๗๕)
การประเมินประสิทธิผล

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง

๑.๑ ระดับความสําเร็จ

ในการพัฒนาฐานขอมูล

กลุมเปาหมาย

๑.๒ ดชันกีารพฒันามนษุย 

๑.๒.๑ HDI Ranking

๑.๒.๒ ดัชนีความไมเสมอ

ภาคหญิงชาย (Gender 

Inequality Index: GII)

๑.๓ รอยละของภาคี

เครือขายที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับกรม

๑.๔ จํานวนคนพิการที่

ไดรบัการพฒันาศกัยภาพ 

ทักษะทางอาชีพและ          

การมีงานทํา 

๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มี
 เปาหมายรวมกัน(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (รอยละ ๖๕)

ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

รอยละ

รอยละ

๒๐

๕

๒.๕

๒.๕

๑๐

๑๕

๑

๑๑๕

๐.๕๕๐

ภาคี

เครือขาย

นําเกณฑ

คุณภาพ

เครือขาย

ไปใช 

รอยละ ๘๐

๑๐,๐๐๐

๒

๑๐๒

๐.๔๖๕

ภาคี

เครือขาย

นําเกณฑ

คุณภาพ

เครือขาย

ไปใช 

รอยละ ๑๐๐

๑๑,๐๐๐

๓

๘๙

๐.๓๘๐ 

ภาคี

เครือขายเกา

มีผลการ

ประเมิน

ตนเองอยูใน

ระดับ A 

และ B 

รอยละ ๖๕

๑๒,๐๐๐

๔

๗๖

๐.๒๙๕

ภาคี

เครือขายเกา

มีผลการ

ประเมิน

ตนเองอยูใน

ระดับ A 

และ B 

รอยละ ๗๐

๑๓,๐๐๐

๕

๖๓

๐.๒๑๐ 

ภาคีเครือขาย

เกามีผลการ

ประเมิน

ตนเองอยูใน

ระดับ A 

และ B 

รอยละ ๗๕

๑๔,๐๐๐

๕

๕

ภาคีเครือขาย

เกามี

ผลการประเมิน

ตนเองอยูใน

ระดับ A และ B 

รอยละ ๘๓.๘๐

๑๔,๕๔๑

๕

๕

๕

๕

๑.๐๐๐

๐.๒๕๐

๐.๕๐๐

๐.๗๕๐



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ òõõù
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๑๕

Ê‹Ç¹·Õè ñ ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¤¹¾Ô¡ÒÃ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

 ÃÍº ö à´×Í¹
 ÃÍº ù à´×Í¹
 ÃÍº ñò à´×Í¹

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หนวยวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนถวง
นํ้าหนัก

คา
คะแนน
ที่ได

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

นํ้าหนัก
(รอยละ)

การประเมินประสิทธิภาพ

๑.๕ จํานวนสถาน

ประกอบการที่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๖ ตามมาตรา 

๓๓ ๓๔ และ ๓๕

การประเมินคุณภาพ

๒. ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

๓. การเบิกจายงบ

ประมาณ

๓.๑ รอยละความสําเร็จ

ของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจาย

ลงทุน

๓.๒ รอยละความสําเร็จ

ของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจาย

ภาพรวม

๔. การประหยัดพลังงาน

๕. การประหยัดนํ้า

๖. การพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ

มิติภายใน (นํ้าหนัก : รอยละ ๒๕)

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ความสําเร็จ

๑๕

๑๐

๕

๒.๕

๒.๕

๒.๕

๒.๕

๕

๗,๙๐๐

รอยละ 

๖๕

๗๕

๘๘

๑

๑

๑

๘,๐๐๐

รอยละ 

๗๐

๗๘

๙๐

๒

๒

๒

๘,๑๐๐

รอยละ 

๗๕

๘๑

๙๒

๓

๓

๓

๘,๒๐๐

รอยละ 

๘๐

๘๔

๙๔

๔

๔

๔

๘,๓๐๐

รอยละ 

๘๕

๘๗

๙๖

๕

๕

๕

๘,๕๙๒

รอยละ 

๘๕

๙๗.๖๒

๙๗.๓๑

๕

๓.๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๓.๕

๕

๐.๗๕๐

๐.๕๐๐

๐.๒๕๐

๐.๑๒๕

๐.๑๒๕

๐.๑๒๕

๐.๐๘๗

๐.๒๕๐
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๑๖

Ê‹Ç¹·Õè ñ ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¤¹¾Ô¡ÒÃ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

 ÃÍº ö à´×Í¹
 ÃÍº ù à´×Í¹
 ÃÍº ñò à´×Í¹

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หนวยวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนถวง
นํ้าหนัก

คา
คะแนน
ที่ได

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

นํ้าหนัก
(รอยละ)

การประเมินประสิทธิภาพ

รวมผลการดําเนินงานท้ังหมด

๗. ระดับความสําเร็จ         

ของการพัฒนาสมรรถนะ

องคการ 

๘. ระดับคุณธรรม

และความโปรงใส

ในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน

ระดับ

ความสําเร็จ

ระดับ

ความสําเร็จ

๕

๕

๑

๑

-

๒

๓

๓

-

๔

๕

๕

๕

๔.๕

๕

๔.๕

๐.๒๕๐

๐.๒๒๕

๔.๘๕๘
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๑๗

Ê‹Ç¹·Õè ò ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõù

Ê‹Ç¹·Õè ò

ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõù



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ òõõù
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๑๘

Ê‹Ç¹·Õè ò ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõù

๑. โครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล

นโยบายเรงดวน : การพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการ และผูสูงอายุ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ไดดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรที่รัฐบาล รวมท้ังยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ในยทุธศาสตรที ่๑ “เรงรัดวางรากฐานการพฒันาท่ียัง่ยืนของประเทศ” 
และยุทธศาสตรที่ ๔ “การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต” โดยขับเคลื่อนผานแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้

 ภายใตกรอบแนวทาง “การลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถงึบริการของรัฐ” 
และ “การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสใน
ประชาคมอาเซียน” รวมท้ังนโยบายของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย คอื 

“๘ นโยบายเรงดวน ๕ นโยบายปฏิรูปและพัฒนา ๑๑ 
นโยบายพันธกิจ” เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย อยางมีทิศทาง

และเปาหมายทีช่ดัเจนเปนรูปธรรม ซึง่มผีลการดาํเนนิงาน 

ในดานตางๆ ดังนี้ 

 ๑. การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ

  พก. สนับสนุนเงินงบประมาณ จํานวน 

๗,๗๐๐,๐๐๐.-บาท  เพือ่ดาํเนินการสงเสริมและสนับสนนุ 

การปรับสภาพแวดลอมที่อยู อาศัยสําหรับคนพิการ          

ใหเหมาะสมกับสภาพความพิการ จาํนวน ๓๘๕ หลงั และ

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและ

พฒันาคณุภาพชวีติคนพิการ จาํนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

(ยีส่บิลานบาทถวน) โดยจดัสรรใหสาํนกังานพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั ๗๖ จงัหวดัดาํเนนิการ

ปรับสภาพแวดลอมที่อยู อาศัยใหเหมาะสมกับสภาพ           

ความพิการ จาํนวน ๑,๐๐๐ หลงั สงผลใหคนพิการไดรบั

การปรับสภาพแวดลอมท่ีอยู อาศัยใหเหมาะสมกับ              

สภาพความพิการ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑,๓๘๕ หลัง  

  นอกจากนี้ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“แนวทางการปรับสภาพแวดลอม ที่อยูอาศัยสําหรับ
คนพิการ” เพื่อเปนการเสริมสรางบุคลากรใหมีความรู 

ความเขาใจในแนวคิดการปรับปรุง การออกแบบใชงาน

ประเภท และรายละเอียดการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยู

อาศัยสําหรับคนพิการ ใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด และ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน ๗๖ จงัหวดั รวมทัง้สิน้ 

๘๐ คน  
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๑๙

Ê‹Ç¹·Õè ò ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõù

  รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณเพื่ออํานวยความ

สะดวกสาํหรบัคนพกิาร และจดัประชมุคณะอนกุรรมการ

สงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการและผูดูแล                 

คนพกิาร เพือ่พจิารณาการปรบัอตัราวงเงนิสนบัสนนุการ

ปรับสภาพแวดลอมที่อยู อาศัยสําหรับคนพิการ และ

โครงการศูนยบรกิารบุคคลออทิสตกิในรูปแบบบานพทิกัษ 

บุคคลออทิสติกแบบ ๒๔ ชั่วโมง 

นโยบายเรงดวน : การเขาถึงบริการสังคมของคนพิการ

  ๑.๑ การปรับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ

   ๑) การสรางชุมชนแหงการอยูรวม
กันและเขาถึงไดในอาเซียน : ชุมชนตนแบบเกาะเกร็ด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
        พก. รวมกบัคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี เทศบาล             

นครปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด                

ผูประกอบการเรือโดยสารขามฟาก สมาคมคนพิการ

นนทบุรี และประชาชนในพื้นที่ ดําเนินโครงการสราง

ชมุชนแหงการอยูรวมกนัและเขาถงึได ในอาเซยีน : ชมุชน

ตนแบบเกาะเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ีตอเนือ่งจากป ๒๕๕๘ 

โดยไดรับงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน ๘ .๖๗ ล านบาท                           

เพื่อปรับปรุง ปายรถเมล ทางเดินทางเทาเช่ือมระหวาง

ปายรถเมลและทาเรือ ทางลาด ที่จอดรถ หองนํ้า               

ปายสัญลักษณ ปายแผนผังตางสัมผัส ทางลาดลงเรือ          

โปะเทียบเรือทาปากเกร็ดและทาครูทิว เรือตนแบบ                  

ที่เอื้อตอคนพิการ จุดแวะพักเกาอี้นั่งพัก และปดทอ

ระบายน้ํา จํานวนกวา ๑๔๕ จุด ซึ่งไดดําเนินการ        

เสร็จแลว และจัดพิธีเปดเกาะเกร็ด : ชุมชนตนแบบ           

เพ่ือทุกคน เมือ่วนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยรฐัมนตรี

วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

(พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว) เปนประธานในพิธี 

 จังหวัดนนทบุรี ได มีการขยายพื้นที่การจัด              

สิง่อาํนวยความสะดวกสําหรบัทุกคน โดยดําเนนิการสาํรวจ 

ออกแบบ และปรบัปรุงเสนทางรอบสถานรีถไฟฟาสายสมีวง 

ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ๑๓ สถานี เชน ทางลาด ปาย  

ทางเดินเทา เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงระบบ                   

ขนสงมวลชนและเดินทางดวยรถไฟฟา
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๒๐
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   ๒)  การสรางชุมชนตนแบบท่ีเอื้อตอ
การดํารงชีวิตของทุกคน ป ๒๕๕๙
    เปนการขับเคล่ือนและขยายผล             
ใหมีชุมชนตนแบบเพ่ิมเติมจากชุมชนตนแบบเกาะเกร็ด 
จงัหวดันนทบรุอีกี จาํนวน ๓๓ จงัหวดั ไดแก จงัหวดันาน 
พิษณุโลก นครพนม ขอนแกน ตาก กาญจนบุรี ชลบุรี 
ภูเก็ต กระบี่ พังงา กําแพงเพชร เชียงใหม แพร ลําปาง 
ลาํพนู แมฮองสอน สโุขทยั อทุยัธาน ีนครปฐม นครนายก 
ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ชัยภูมิ บึงกาฬ 
มุกดาหาร รอยเอ็ด เลย สกลนคร อุบลราชธานี ชุมพร 
นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี โดยบูรณาการความ
รวมมือกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการจัดทํา            
สิง่อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 
ใหสามารถเขาถึงบริการรานคา รานอาหาร หองนํ้า และ
จดุบรกิารตางๆ บรเิวณสถานบีรกิารนํา้มนั ปตท. จาํนวน 
๑๒๐ แหงทั่วประเทศ ดังนี้
    - การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนตนแบบเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่นํารอง ๑๐ จังหวัด ระหวาง         
วนัที ่๑๓ - ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมดา ซติี ้รสีอรท 
ถนนแจงวฒันะ เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร มวีตัถปุระสงค 
เพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการ ปญหาอุปสรรค และ
แนวทางในการขยายผล เพือ่ใหเปนตนแบบอยางเต็มรปูแบบ 
รวมทั้ง เพื่อเปนตัวอยางใหกับจังหวัดที่จะดําเนินการ           
ในป ๒๕๕๙ โดยผู  เข าร วมประชุม ประกอบดวย                       
ผูอํานวยการศูนยบริการคนพิการจังหวัดและเจาหนาท่ี           
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูแทนองคกร             
คนพิการ ในพ้ืนที่ ๑๑ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน

     - การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การสรางชุมชนตนแบบทีเ่อือ้ตอการดาํรงชวีติของทกุคน 
ในพ้ืนทีข่ยายผลป ๒๕๕๙” จาํนวน ๒๓ จงัหวดั ระหวาง
วันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมดาแอร
พอรต ถนนแจงวฒันะ เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ มวีตัถปุระสงค
เพื่อชี้แจงหลักการ วัตถุประสงคแนวทางการดําเนินงาน 
และใหคําแนะนําแบบแปลนใหมีความถูกตองตาม
มาตรฐานการจัดสิง่อาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
เพื่อใหเปนพื้นที่ตนแบบอยางเต็มรูปแบบ และเปน
ตัวอยางใหกับจังหวัดอื่นๆ ตอไป     
    - การนิ เ ทศ  ติ ดตาม  และ
ประชาสัมพนัธพืน้ทีช่มุชนตนแบบ โดยมีพืน้ทีท่ีด่าํเนินการ 
เสรจ็ตามแผนแลว จาํนวน ๑๐ จงัหวัด ไดแก จงัหวัดนาน 
ตาก นครพนม ขอนแกน กาญจนบรุ ีนนทบรุ ีภเูกต็ ชยัภมูิ

สมุทรสาคร และสุราษฎรธานี

ชุมชนตนแบบเทศบาลนครขอนแกน จ.ขอนแกน
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ชุมชนตนแบบเทศบาลเมืองนาน จ.นาน ชุมชนตนแบบอําเภอแมสอด จ.ตาก

   ๓) การปรับปรุงพ้ืนที่สวนลุมพินี              
ใหคนพิการและทุกคน เขาถึงและ ใชประโยชนได
    ดาํเนนิการรวมกบักรงุเทพมหานคร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมอืง มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร ภาคเอกชน และองคกรคนพิการ ดําเนิน

โครงการปรับปรุงพ้ืนทีส่วนลุมพินใีหคนพิการและทุกคน 

เขาถึงและใชประโยชนได โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย (พลตํารวจเอก 

อดลุย  แสงสงิแกว) ไดลงสาํรวจพืน้ทีส่วนลมุพนิ ีเมือ่วนัที่ 

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบรวมกันให ระยะที่ ๑ 

ดาํเนนิการปรับปรุงพืน้ทีบ่รเิวณลานตะวันยิม้ ศนูยผูสงูอายุ 

ลานจอดรถ หองนํ้าบริเวณลานตะวันยิ้มและบริเวณ          

ใกลเคยีงเสนทางเดนิสูลานตะวนัยิม้ ทางเดนิทางเทาจาก

ประตูทางเขาหลัก ๓ ดาน ไปยังลานตะวันยิ้ม ไดแก           

ดานพระบรมราชานุสาวรียพระมงกุฎเกลา ดานถนน

พระราม ๔ และดานถนนวทิย ุรวมทัง้ทางเดินเทาเชือ่มโยง 

การเดินทางจากปายหยุดรถประจําทาง สถานีรถไฟฟา 

BTS และ MRT จากประตูทางเขาหลกัท้ัง ๓ ดาน เพ่ือเปน 

ตนแบบของสวนสาธารณะที่คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวย 

เด็ก สตรี และทุกคน เขาถงึและใชประโยชนได โดยบูรณาการ 

งบประมาณรวมกันระหวางกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย กรุงเทพฯ และภาคเอกชน 

  ๑.๒ การขบัเคลือ่นการปรบัสภาพแวดลอม             

และระบบขนสงมวลชนที่เอื้อตอการดํารงชีวิตอิสระ

ของคนพิการ       

   ๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ               

ขบัเคลือ่นการปรบัสภาพแวดลอมและระบบขนสงมวลชน 

ที่เอื้อตอการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ เมื่อวันที่              

๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมชั้น ๘ กระทรวง                 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยมี              
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ปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

เปนประธานการประชุม คณะอนุกรรมการ และผูทรง

คุณวุฒิ ที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการ                

ปรบัสภาพแวดลอมและระบบขนสงมวลชน ทีเ่อือ้ตอการ

ดาํรงชีวติอสิระของคนพิการ อาทิ ชมุชนตนแบบเกาะเกร็ด 

   ๒) การเตรียมความพรอมรองรับรถ

ประจําทางใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) ชานตํ่า

    ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง

คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สถาบัน

การศึกษา ๑๑ แหง องคกรคนพิการ และหนวยงาน              

ที่เกี่ยวของ ไดบูรณาการความรวมมือ ไดแก การศึกษา

จงัหวดันนทบรุ ีและพ้ืนทีข่ยายผล ๓๓ จงัหวดั การเตรียม 

ความพรอมรองรับรถโดยสารปรับอากาศใชเช้ือเพลิงกาซ

ธรรมชาติ (NGV) ชานตํ่า การขับเคลื่อนรถแท็กซี่ที่เอื้อ

ต อคนพิการ รวมท้ังแกไขแบบรายการตรวจสอบ                       

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

และสํารวจเสนทางเดินรถ NGV ชานตํ่า การปรับปรุง 

ทางลาด ทางเดินเทา ปายหยุดรถประจําทาง และใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ พก. ไดจดัอบรมการชวยเหลอืดูแล

คนพิการ ในแตละประเภทความพิการ ใหแก พนักงาน

ขับรถโดยสาร พนักงานบริการบนรถโดยสาร และ                  

เจาหนาที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ๔ รุน จํานวน 

๓๒๑ คน 

   ๓)  การขับเคลื่อนรถแท็กซี่ที่เอื้อตอ

คนพิการ

    พก. รวมกับสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง สาํนักงานนโยบาย

และแผนการขนสงและจราจร กรมการขนสงทางบก และ

องคกรคนพิการ ดาํเนนิการการศึกษาความเปนไปไดทาง

วิศวกรรมเพ่ือการพัฒนา ออกแบบ และผลิตรถยนต

รับจาง (แท็กซ่ีมิเตอร) สําหรับคนพิการ ระยะที่ ๑                   

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและ

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร จาํนวน ๒,๗๑๕,๐๐๐ บาท  
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   พก. พบวารถ TOYOTA INNOVA                   

มีความเหมาะสมในการดัดแปลงใหมีทางลาดสําหรับ            

วีลแชรขึ้นทางประตูขาง โดยการดําเนินงานระยะท่ี ๒     

จะเสนอของบประมาณสนบัสนนุจากกองทนุสงเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อออกแบบและผลิต

รถยนตรับจาง (แท็กซี่มิเตอร) สําหรับคนพิการตนแบบ 

(TAXI THAILAND MODEL) ใหสามารถจดทะเบียนได

ถกูตองตามกฎหมาย และทดลองใหบรกิารในรูปแบบของ

รถยนตรับจาง (แท็กซี่มิเตอร) ประชาชนทั่วไป และ

สําหรับใหบริการคนพิการตอไป

  ๑.๓ การสนับสนุนการจัดใหมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกสาํหรบัคนพกิารและทกุคนในสงัคมเขาถงึ 

ใชประโยชน

   -  จัดอบรมเร่ือง “การออกแบบ            
เพื่อการใชงานไดทุกคนในสังคมตามแนวทางการจัด 
สิ่งอํานวยความสะดวก” ผูเขารวมอบรมประกอบดวย 

เจาหนาทีก่องแบบแผนและพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวก 

สาํนกังานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย สถาปนิก นายชางโยธา วิศวกรขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน องคกร

ดานคนพิการ นักวิชาการ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน              

๗๗ จงัหวดั รวมจาํนวน ๒๖๐ คน โดยมเีนือ้หาใหความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบที่เอื้อตอคนพิการ              

และทุกคนในสังคม แนวคิด Universal Design 

   - จัดทําเอกสาร คู มือสิ่งอํานวย             

ความสะดวกสําหรับคนพิการ จํานวน ๓,๐๐๐ เลม               

เพือ่เผยแพร ความรูการออกแบบสิง่อาํนวยความสะดวก

ในที่สาธารณะสําหรับคนพิการและทุกคน และเปนการ

เผยแพร  เอกสารตัวอย างในการจัดทําสิ่ งอํานวย               

ความสะดวกไดอยางถูกตอง และมีมาตรฐาน

    -  จั ด สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร                      

“ถอดบทเรียน ความรูการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ” ผูเขารวมประกอบดวยผูแทนจาก   

ศนูยบริการคนพกิารจงัหวดั องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ศูนยบริการคนพิการทั่วไป รวมจํานวน ๔๕ คน 

   -  ตรวจประเมิน ติดตามผลการ

ดาํเนนิการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพิการของ

หนวยงานตามมติคณะรัฐมนตรี และไดดําเนินการตรวจ

ตดิตามอาคารท่ีสงเขารวมประกวดคัดเลือกสถานทีด่เีดน

ที่เอื้อตอคนพิการ จํานวน ๒๙ จังหวัด รวม ๒๔๒ แหง         

ดังนี้
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    (๑) สถานทีร่าชการ และหนวยงาน

ระดบักระทรวงตาง ๆ (พมจ./องคกรปกครองสวนทองถิน่ / 

หนวยงานสังกัดในกระทรวง)

    (๒) สนามกีฬา สวนสาธารณะ 

สถานที่ทองเที่ยว ปมนํ้ามัน 

    (๓) ศูนยการเรียนรู คนพิการใน

ชุมชน/องคกรคนพิการ (ที่ผานหรือไดรับการรับรอง

มาตรฐานองคกรดานคนพิการ) 

    (๔) วัด และศาสนสถาน 

    (๕) ที่ พั กอาศั ย รวม  (หอพั ก  

โรงแรม อาคารชุด คอนโดมิเนียม) 

    (๖) โรงพยาบาล/โรงพยาบาล               

สงเสริมสุขภาพตําบล

    (๗) ศูนยการคา 

    (๘) อาคารทาอากาศยาน สถานี

ขนสงมวลชน สถานีรถไฟ รถไฟฟา

    (๙) อื่นๆ (สถานศึกษา โรงเรียน 

อาคารเพื่อการเรียนรู รานอาหาร และอาคารอื่นๆ 

    ทัง้นี ้ มคีนพกิารสามารถเขาถงึและ

ใชประโยชนจากอาคารสถานท่ีของหนวยงานราชการ 

และบริการสาธารณะ จํานวน ๒๐,๕๐๐ คน

 ๒. สรางความเขมแข็งของศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดและระดับทั่วไป

  คนพิการ ผูดูแลคนพิการ หรือผูที่มีแนวโนม

จะพกิาร สามารถเขาถงึบรกิารสวัสดกิารตามสทิธพิงึไดรบั 

รวมจํานวน ๒๑,๔๑๔ คน  โดยไดดําเนินงานดังนี้

  ๒.๑ ออกใบอนุญาตจัดตั้ งศูนย บริการ               

คนพกิารทัว่ไปในภาพรวมทัว่ประเทศ จาํนวน ๑,๐๙๖ ศนูย  

  ๒.๒  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนนิงาน

ศูนย บริการคนพิการระดับจังหวัด จํานวนทั้ง ส้ิน 

๑๙,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบเกาลานเกาแสนบาทถวน)              

โดยจําแนกแตละจังหวัด ดังนี้

   ๑) จังหวัดที่มีประชากรคนพิการ              

จดทะเบียนมากกวา ๒๐,๐๐๐ คน ขึ้นไป มีจํานวน              

๓๒ จังหวัด สนับสนุนจังหวัดละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท                  

(สามแสนบาทถวน)

   ๒) จังหวัดที่มีประชากรคนพิการ             

จดทะเบียนต้ังแต ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ คน มีจํานวน  

๓๐ จังหวัด สนับสนุนจังหวัดละ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท                 

(สองแสนหาหมื่นบาทถวน)

   ๓) จังหวัดท่ีมีประชากรคนพิการ               

จดทะเบียนนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน มีจํานวน ๑๔ จังหวัด 

สนบัสนนุจงัหวดัละ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถวน)

  ๒.๓ บริหารจัดการ และการจัดบริการ             

ตามภารกจิของศนูยบรกิารคนพิการท่ัวไปทีไ่ดรบัอนญุาต

จัดตั้งจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต             

คนพกิาร จาํนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หกสบิลานบาทถวน) 

  ๒.๔ ดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพบุคลากรของศูนยบรกิารคนพิการระดับจงัหวดั

และศูนยบริการคนพิการทั่วไป ประกอบดวย 
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   ๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ศักยภาพศูนยบริการคนพิการ “การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานศูนยบริการคนพิการทั่วไป” จํานวน ๔ รุน 

ในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหศนูยบรกิาร             

คนพิการระดับจังหวัดและศูนยบริการคนพิการทั่วไป 

สามารถบริหารจัดการและใหบริการแกคนพิการ และ 

เกิดประโยชนสูงสุดแกคนพิการ และสามารถปฏิบัติงาน

สอดคลองกับภารกิจ และเปาหมาย ตลอดจนพัฒนา

สมรรถนะท่ีจาํเปนตอการปฏบิตังิาน เพือ่เพิม่ประสทิธผิล

ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

   ๒) ประชุมเชิงปฏิบตักิาร “การขบัเคล่ือน 
การดํา เนินงานศูนย บริการ :  พัฒนาบุคลากร                           
ดานจิตบริการ” ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปนเกลา 

กรงุเทพมหานคร โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่พฒันาศักยภาพ

ดานจิตบริการของบุคลาการผูใหบริการในศูนยบริการ 

คนพกิาร และสงเสรมิใหเกดิการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงาน

ศูนยบริการคนพิการ การใหบริการของศูนยบริการ             

คนพิการในทุกระดับ

  สําหรับการดําเนินงานของศูนยบริการ              

คนพกิารกรงุเทพมหานคร  ไดดาํเนนิการจดับรกิารใหแก

คนพกิารและผูดแูลคนพกิาร เชน  การใหบรกิารเกีย่วกบั

บตัรประจําตวัคนพกิาร  การกูยมืเงนิกองทนุสงเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ

จางงานคนพกิาร  การชวยเหลอืและสงเคราะหคนพกิาร 

เปนตน  โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีคนพิการ ผูดูแล

คนพิการ องคกรดานคนพิการ และนายจางหรือเจาของ

สถานประกอบการ มาติดตอขอใชบริการในศูนยบริการ

คนพิการ จํานวน ๖,๓๘๐ ราย โดยผูใชบริการเปน                

คนพิการ คิดเปนรอยละ ๕๔.๘๒ และขอรับบริการ           

เกี่ยวกับบัตรประจําตัวคนพิการ คิดเปนรอยละ ๕๑.๖๘  

นอกจากนี้  ยังลงพื้นท่ีใหความชวยเหลือคนพิการหรือ

ประสานศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดลงพ้ืนที่ให

ความชวยเหลือคนพิการตามขอสั่งการในท่ีประชุมศูนย

ปฏบิตักิารกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของ

มนุษย (ศปก.พม.) จํานวน ๓๕๘ ราย รวมท้ังมอบเงิน

สงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ รายละไมเกิน 

๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถวน) จํานวน ๙๗๑ ราย           

รวมเปนเงินท้ังสิน้ ๒,๗๗๑,๓๐๐.-บาท (สองลานเจ็ดแสน

เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามรอยบาทถวน) มอบรถสามลอโยก

และรถเข็นน่ังสําหรับคนพิการให แก คนพิการท่ีมี                  

ความจําเปน จํานวน ๙๔ คัน

 ๓. สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การสรางงานสรางอาชพีคนพิการในชุมชน การพัฒนาทักษะดานอาชพี
คนพิการ การจางงานคนพิการในสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ

  ๓.๑ การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

การสรางงานสรางอาชพีคนพกิารในชุมชน การพฒันา

ทักษะดานอาชีพคนพิการ  ประกอบดวย

   ๑) สงเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะ       

ดานอาชีพของคนพิการ โดยสนับสนุนการรวมกลุม

ประกอบอาชีพของคนพิการ ในสวนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด 

๑๒๐ กลุ ม ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น 

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกลานบาทถวน) ซึง่จาํแนกประเภท

กลุมอาชพี ไดแก งานฝมอืและงานประดิษฐ งานเครือ่งใช 

งานจักสาน งานอาหาร/อาหารแปรรูป งานเกษตรกรรม  

และงานบริการอื่น ๆ
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   ๒) ฝ กอบรมเต รียมความพร อม                   
คนพกิาร  ตามมาตรา ๓๓ ของ พ.ร.บ. สงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๔ รุน  โดยมีคนพิการ
เขารวมรับการฝกอบรมเตรียมความพรอมกอนเขาทาํงาน
ในสถาน-ประกอบการ และเสริมสรางทักษะชีวิต                 
และสังคม จํานวน ๑๖๕ คน ซึ่งคนพิการไดเขาทํางาน 
จํานวน ๓๕ คน อยูระหวางรองาน จํานวน ๑๑๗ คน  
และประกอบอาชีพอิสระ จํานวน ๑๓ คน

   ๓)  จัดประชุมเชิ งปฏิบัติการการ                 
สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ สินคาและบริการของคนพิการ 
แนวทาง การปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ของ พ.ร.บ. สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ                 
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓ รุน 
จํานวน ๑๕๐ กลุม รวม ๒๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูการบริหารการเงิน การบริหาร
การตลาด การวางแผนการลงทุน และวิเคราะหจุดขาย
ของผลติภณัฑ โดยมุงหวงัใหกลุมอาชพีคนพกิารทีเ่ขารวม
ประชุมฯ ประกอบอาชีพ ประกอบกับการได รับ                       
การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ

   ๕) ดําเนินการออกแบบและพัฒนา
ระบบตลาดงานคนพกิารและตลาดอาชพีอสิระคนพกิาร
ออนไลน(www.jobpwdthai.go.th และ www.             
ตลาดงานคนพิการ.com) เพ่ือรองรับฐานขอมูลของ
ระบบตลาดงานคนพิการ และจัดทํา Application               
JOBPWDTHAI ขึ้น โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ                
Android และ iOS เพื่อเปนสื่อกลางชวยใหการติดตอ
สื่อสารประสานงานระหวางนายจาง สถานประกอบการ 
และหนวยงานภาครัฐเพื่อให คนพิการเข าทํางาน                          
ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเปนสื่อกลางประชาสัมพันธ 
ผลิตภัณฑ สินคา และบริการของคนพิการ

   ๖)  จัดทําหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
และเตรียมความพรอมคนพิการสูการมีงานทํา ประกอบดวย 
ทักษะ ๔ ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม 
และดานพื้นฐานการเรียนรู จํานวน ๒๑ วิชา ระยะเวลา
ในการฝกอบรมจํานวน ๙๖ ชั่วโมง เพื่อใชอบรมเตรียม
ความพรอมคนพกิารกอนเขาทาํงานในสถานประกอบการ 
และหนวยงานภาครัฐ

   ๔)  คณะกรรมการบรูณาการระบบการ
สงเสริมอาชีพและการมีงานทํา อนุมัติวงเงินเพื่อสงเสริม
การประกอบอาชีพคนพิการ จํานวน ๔๖ โครงการ               
เปนเงิน ๑๑๒,๗๙๕,๒๔๙ บาท (หน่ึงรอยสิบสองลาน           
เจ็ดแสนเกาหมื่นหาพันสองรอยสี่สิบเกาบาทถวน)
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  ๓.๒  การสงเสริมการจางงานคนพิการตาม 

พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

   ป ๒๕๕๙ มีจํานวนท่ีนายจางหรือ             

สถานประกอบการ จาํนวน ๑๓,๒๓๒ แหง และมีนายจาง

หรอืสถานประกอบการปฏิบตัติามกฎหมาย (มาตรา ๓๓) 

จํานวน ๓๒ ,๓๘๘ ราย ตลอดจนมีนายจ างหรือ                      

สถิติการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการเอกชน ทั่วประเทศ ประจําป ๒๕๕๙ 

ลําดับ
ที่ 

รายการ

จํานวน
สถานประกอบการ อัตราสวน

ที่ตองรับ 
คนพิการ
เขาทํางาน 

(ราย)

คนพิการ
(ราย) 

มาตรา ๓๓

นายจางหรือสถานประกอบการ

มาตรา ๓๕

การปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรา ๓๔

คนพิการ
(ราย) 

ผูดูแล
คนพิการ
(ราย) 

รวม
(ราย) 

จายเงินแทน
รับคนพิการ

(ราย)

รวม 
(ลานบาท)

แหง รอยละ 

๑

๒ 

๓ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย

ครบตามอัตราสวน

ปฏิบัติตามกฎหมาย

แตไมครบ

ตามอัตราสวน 

ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

รวมทั้งสิ้น

๑๑,๔๙๗

๑๒๕

๑,๖๑๐

๑๓,๒๓๒

๘๖.๘๘

๐.๙๔

๑๒.๑๗

๑๐๐.๐๐

๕๖,๓๙๕

๑,๔๓๗

๓,๘๙๕

๖๑,๗๒๗

๓๒,๐๘๓

๓๐๕

-

๓๒,๓๘๘

๔,๕๑๔

๓๘๕

-

๔,๘๙๙

๒,๒๑๖

๑๕๙

-

๒,๓๗๕

๖,๗๓๐

๕๔๔

-

๗,๒๗๔

๒๐,๓๔๔

๙๑

-

๒๐,๔๓๕

๒,๒๓๕.๐๔๕๘

๑๒.๑๓๑๙

-

๒,๒๔๗.๑๗๗๘

 ๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  พก. ไดดาํเนนิการสงเสรมิ  สนบัสนนุการศกึษาวจิยั นวตักรรม และจดัทาํระบบขอมลูคนพกิารแกสถาบนั

การศึกษา องคกรคนพิการ จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก 

สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา ๓๕) 

จาํนวนทัง้สิน้ ๗,๒๗๔ ราย แบงออกเปนคนพกิาร จาํนวน 

๔,๘๘๙ ราย ผูดูแลคนพิการ จํานวน ๒,๓๗๕ ราย ทั้งนี้  

ได มีนายจางหรือสถานประกอบการสงเงินสมทบ                    

เขากองทุน รวมทั้งสิ้น ๒,๒๔๗,๑๗๗,๘๔๑.๗๔ บาท            

(สองพันสองรอยส่ีสิบเจ็ดลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน

แปดรอยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค)

ลําดับ โครงการ หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

หุนยนตเสริมพลังชวยพยุงเดินสําหรับ

ผูปวยอัมพาตครึ่งลางและอัมพาตครึ่งซีก

โครงการการพัฒนาอิฐทางเทาแมเหล็ก

และไมเทานําทางผูพิการทางสายตา

โครงการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ

ชวยฝกเดินสําหรับผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง (I - Walk)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔,๙๕๗,๐๔๘.-บาท

๖๔๘,๖๐๐.-บาท

๓,๔๔๔,๑๐๐.-บาท

๑

๒

๓
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 ๕. ยกระดับการประกอบอาชีพของนักรอง นักดนตรีคนตาบอด ทั่วประเทศ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต              
ไดอยางมีศักดิ์ศรีและเปนมืออาชีพ 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย ไดมีการขับเคล่ือนภารกิจเรงดวน คือ                  

การแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาคนขอทาน 

โดยพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙                 

ไดระบุวา “วณิพก” ไมถือวาเปนขอทานและไมผิด

กฎหมายแตตองไปลงทะเบียนกับเจาหนาท่ีในพ้ืนที่             

เพื่อความถูกตอง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย โดยกรมสงเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวติคนพิการ (พก.) จงึไดกาํหนดแผนงาน (Road 

Map) การพัฒนาศักยภาพนักรอง นักดนตรีตาบอดในท่ี

สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปจจุบัน โดยรวมกับสมาคม           

คนตาบอดแหงประเทศไทย ดําเนินการสํารวจขอมูล              

นักรอง นักดนตรีตาบอดทั่วประเทศ จํานวนประมาณ 

๕,๐๐๐ คน และไดมกีารลงทะเบียนแลว จาํนวนประมาณ 

๒,๐๐๐ คน พรอมทั้งไดดําเนินโครงการมาตั้งแตป                  

พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบันโดยใชชื่อ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักรอง นักดนตรีตาบอดในท่ีสาธารณะ :               

จากถนนสูดวงดาว (From Street to Stars) : S2S” 

ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค 

  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

รวมกับสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย และ ๓ คาย

เพลงดังไดแก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)  

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู                       

คอปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักรองนักดนตรีตาบอดในท่ีสาธารณะ : 

จากถนนสูดวงดาว (From Street to Stars : S2S )               

สวนภูมภิาคและสวนกลาง ซึง่ไดดาํเนินการจํานวน ๘ ครัง้ 

โดยมีการตั้งกลุมเปาหมายจํานวนทั้งส้ิน ๘๐๐ คน ซึ่งมี

ผูเขารวมโครงการทัง้ส้ิน ๑,๕๗๐ คน และคดัเลอืกตวัแทน

นักรองนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะจากท่ัวประเทศ                     

จํานวน ๕๐ คน โดยตลอดหลักสูตรมีการเสริมสราง               

และพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร างและพัฒนา                  

ความสามารถทางการรองเพลง  
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๒. โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๙   

๑. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพองคกรและเครือขายดานคนพิการ

กิจกรรมท่ี ๑ สงเสริมการรวมกลุมและการจัดตั้ง 
องคกรดานคนพิการและเสริมสรางความเข็มแข็ง
 จดัทาํสือ่ตนแบบชดุความรูการสงเสรมิการรวมกลุม 

และการจัดตัง้องคกรในระดับพืน้ท่ี เพือ่เผยแพรชดุความรู 

การสงเสริมการรวมกลุมและการจัดตั้งองคกรในระดับ

พื้นที่ เพ่ือเปนประโยชนในการสนับสนุนใหหนวยงาน              

ในพื้นที่ จํานวน ๕๐๐ เลม

กจิกรรมท่ี ๒ สงเสริมองคกรและเครือขายดานคนพิการ
สูการรับรองมาตรฐาน
  ๒.๑ การอบรมเตรียมความพรอมองคกรและ           

เครือขายดานคนพิการสูการรับรองมาตรฐานองคกร 

(จาํนวน ๒ รุน สาํหรบัองคกรตออายุ จาํนวน ๒๕ องคกร 

และองคกรรายใหม ๔๐ องคกร) ซึ่งองคกรดานคนพิการ 

จํานวน ๖๕ องคกร ไดรับการสงเสริมศักยภาพเตรียม

ความพรอมสูการรับรองมาตรฐาน และรอยละ ๘๐                   

มีความรูความเขาใจองคประกอบและตัวช้ีวัดมาตรฐาน

องคกรดานคนพิการ

 ๒.๒ การนิเทศ/ติดตามประเมินผลองคกรดาน     

คนพกิารตามระบบ Coaching จาํนวนทัง้สิน้ ๖๕ องคกร 

ในป ๒๕๕๙ พบวามคีวามพรอมเขารบัการตรวจประเมนิ

มาตรฐานองคกรดานคนพิการ จํานวน ๕๘ องคกร

กจิกรรมที ่๓ สงเสรมิศกัยภาพองคกรและเครอืขายดาน
คนพิการที่มีมาตรฐาน
 ๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบตักิารพัฒนาขีดความสามารถ

ผูนําองคกรและเครือขายดานคนพิการท่ีผานการรับรอง

มาตรฐานฯ จํานวน ๒ รุ น มีองคกรดานคนพิการ                  

รวมจํานวน ๑๕๑ องคกร ไดรับการพัฒนาศักยภาพและ

สามารถรักษามาตรฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๓.๒ สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาองค กร           

คนพกิารสูความเขมแข็งใหกบัองคกรทีม่มีาตรฐานผลการ

ดําเนินงาน จํานวน ๑๕๐ องคกร ไดรับการสนับสนุน            

งบประมาณรวมทัง้สิน้ ๔,๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สีล่านสองแสน 

สองหมื่นหาพันบาทถวน) เพ่ือเปนคาบริหารจัดการ

องคกรที่ไดรับรองมาตรฐาน รวมทั้งเปนคาใชจายในการ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารองคกรคนพิการ
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กิจกรรมท่ี ๔ การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
องคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแก            
คนพิการ
 ๔.๑ พก. รวมกบัสถาบันรบัรองมาตรฐาน ISO และ

ผูทรงคณุวฒุใินคณะอนกุรรมการรับรองมาตรฐานองคกร

ดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ

ดาํเนนิการตรวจประเมนิมาตรฐานองคกรดานคนพกิารฯ 

รวมทั้งสิ้น ๖๗ องคกร และผานการรับรองมาตรฐาน               

รวมทั้งสิ้น ๕๘ องคกร

  - ระยะที ่๑ ตรวจประเมนิสาํหรบัองคกร

   ตออายุ ตรวจ ๒๕ องคกร ผาน 

   ๒๒ องคกร

  - ระยะที ่๒ ตรวจประเมนิสาํหรบัองคกร

   รายใหม ตรวจ ๔๒ องคกร ผาน 

   ๓๖ องคกร

 ๔.๒ จัดทําประกาศผลการรับรองมาตรฐาน               

ลงเวป็ไซต พก. พรอมแจงผลคะแนนใหองคกรทราบเปน

ลายลกัษณอักษร

กิจกรรมที่ ๕ จัดทําตัวชี้วัดกระทรวงตัวชี้วัดที่ ๑.๓  : 
รอยละของภาคีเครือขายท่ีมีคุณภาพหมายถึง องคกร
มูลนิธิ ชมรม สมาคม กลุม ศูนยประสานงาน กลไกในรูป
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดานอาสาสมัครและ
เครือขาย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ 
ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 การนําเกณฑคุณภาพเครือขายไปใช หมายถึง 

 ภาคีเครือขายนําเกณฑคุณภาพ เครือขายไปใช

 ในการประเมินตนเอง

 เครือขายคุณภาพ หมายถึง เครือขายที่มีผลการ

 ดําเนินงาน ตามองคประกอบ ดังนี้

 ๑. การบริหารจัดการองคกร ตัวบงชี้ ๕ ขอ 

 ๒.   การดําเนินงานของเครือขาย ตัวบงชี้ ๒ ขอ 

 ๓. คุณภาพการใหบริการ ตัวบงชี้ ๒ ขอ

 ระดับคุณภาพเครือขาย หมายถึง ระดับคะแนน

รวมจากการท่ีภาคีเครือขายนําเกณฑคุณภาพเครือขาย

ไปใชในการประเมินตนเอง โดยในการใหคะแนนองคกร

เครือขายประเมินตนเองพิจารณาจากองคประกอบหลัก 

๓ องคประกอบ ๙ ตัวบงชี้ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

 - คุณภาพระดับ A คาคะแนนการประเมิน

  ตนเอง ๙๐ - ๑๐๐ ระดับ “ดีมาก” 
       -  คุณภาพระดับ B คาคะแนนการประเมิน

  ตนเอง ๗๕ - ๘๙ ระดับ “ดี”
   - คุณภาพระดับ C คาคะแนนการประเมิน

  ตนเอง ๕๐ - ๗๔ ระดับ “พอใช”
 - คุณภาพระดับ D คาคะแนนการประเมิน

  ตนเอง ๐ - ๔๙ ระดับ “ควรปรับปรุง”
 ผลการยกระดับคุณภาพเครือขาย สรุปได ดังนี้

 ๑.  องคกรมีการยกระดับ A (เดิม เครือขายเกา)   

  = ๒๓๔ องคกรองคกรมกีารยกระดับ B ไป A   

  = ๑๔๑  องคกร รวม ๓๗๕  องคกร

 ๒.  องคกรระดับ B  =   ๔๔  องคกร

     ๓.  องคกร A + B  รวมทั้งส้ิน   =  ๔๑๙  องคกร  

  (๘๓.๘๐%)
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 พก.รวบรวมแบบประเมนิตนเองของเครอืขายตาม

หลักเกณฑเครือขายคุณภาพขององคกรดานคนพิการ   

จํานวน ๒ ครั้ง พบวา มีองคกรที่ยกระดับคุณภาพ                  

รวมทั้งสิ้น  จํานวน ๔๑๙ องคกร คิดเปนรอยละ ๘๓.๘๐ 

ขององคกรดานคนพิการและเครือขายจัดทําแบบ

ประเมินตนเอง ของเครือขายตามหลักเกณฑเครือขาย

คุณภาพ

๒. โครงการเสริมพลังคนพิการ สรางโอกาสและความเทาเทียมในสังคม ประจําป ๒๕๕๙

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมสงเสริม          

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดําเนิน “โครงการ              
เสริมพลังคนพิการ สรางโอกาส และความเทาเทียม                
ในสังคม” 
 ผลการดําเนินงาน
 ๑. ดําเนินการสํารวจขอมูลมาตรฐานคุณภาพ

ชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ตามตัวชี้วัด

มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ๗ ดัชนี ๘ องคประกอบ 

๒๖ ตัวชี้วัด โดยกลุมตัวอยางคนพิการจาก ๗๗ จังหวัด

ทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับ พก. จํานวน                 

ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน แตสามารถเก็บขอมูลได         

จํานวนทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๒ คน 

 ๒.  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายบุคคล ประกอบดวย

  ๒.๑ การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการท่ีเปนกลุมตวัอยางรอยละ ๕ ทีไ่ดรบัการวางแผน

พัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล

  ๒.๒ ดําเนินการการจัดทํารายงานแผน

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล

 ๓.  จดัประชุมเชิงปฏิบตักิารพัฒนาศักยภาพกลไก

คณะทํางานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและ

กลไกการสํารวจขอมูลในระดับพ้ืนที่ เพื่อเสริมสราง              

ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทาง ขัน้ตอนการดําเนินการ 

โครงการฯ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผูปฏิบัติงาน             

ใหมีศักยภาพ สามารถทําหนาที่เปนผูจัดการคนพิการ 

รายกรณี (case manager) โดยการประชุมดังกลาว

กําหนดจัดเปน ๒ รุน จํานวน ๓๗๐ คน 

  ผลที่ไดรับ คือ
 ๑.  ผู  เข าร วมประชุมมีความรู  ความเข าใจ

  มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ  และ

  แนวทางการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

  ชีวิตคนพิการรายบุคคล

 ๒.  สามารถใชงานระบบสารสนเทศ/ภมูสิารสนเทศ 

  และนํามาเป นแนวทางในการวางแผน

  โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๓.  วางแผนการทํางานระหวางคณะทํางานฯ 

  กับกลไกสํารวจขอมูล และจัดทําแผนการ

  ดําเนินงาน/แผนการติดตาม/แผนสํารวจ

  ขอมูลฯ
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๓. โครงการการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาคนพิการ
ในภูมิภาคอาเซียน

 จากการประชมุระดบัภมูภิาค เรือ่ง “การสงเสรมิ
การปรับสภาพแวดลอมท่ีไมเปนอุปสรรคสําหรับ             
คนพกิาร” (Regional Workshop on the Promotion 

of a Non-Handicapping Environment for              

Persons with Disabilities) ระหวางวันที่ ๑๖- ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเบสท เวสเทิรน พลัส 

แกรนดฮาวเวิรด กรุงเทพมหานคร

 วัตถุประสงค : เพื่อแลกเปล่ียนการดําเนินงาน 

ดานการสงเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ               

คนพิการ ทั้งนโยบายปฏิบัติที่ดี และปญหา อุปสรรค             

ในการดําเนินงาน ตลอดจนการสงเสริมการทํางานอยาง 

บูรณาการและเปนรูปธรรมของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ             

มปีระเทศสมาชกิอาเซยีนบวกสาม จาํนวน ๖๐ คน ซึง่เปน 

ผูแทนภาครัฐ  ผูแทนองคกรดานคนพิการและคนพิการ

 ประเด็นในการผลักดัน : จัดทําขอเสนอแนะ            

การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพสําหรับ                 

คนพกิารในพ้ืนทีส่าธารณะ โดยมขีอคดิเหน็ใหหนวยงาน

ที่มีสวนเกี่ยวของท้ังหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

พจิารณาปรับปรุงการออกแบบอาคารสถานท่ี ตลอดจน

สิง่อํานวยความสะดวกในพ้ืนทีส่าธารณะใหมคีวามเหมาะ

สมและตอบสนองความตองการของคนทกุกลุม และใหมี

การบังคบัใชกฎหมายเพ่ือสงเสริมการจัดส่ิงอาํนวยความ

สะดวกในพ้ืนที่สาธารณะอยางเครงครัด ที่ประชุมยังได

จัดทํายุทธศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ             

๕ ขอ เพื่อสงเสริมการจัดทํานโยบายและการจัดสรร               

งบประมาณสําหรับ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกดวย 

 - การประชุมอาเซียนเรื่องการประเมินผล
โครงการสําหรับคนพิการ ระยะที่ ๓ - การประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ประจําป ๒๕๕๙ (ASEAN                  

Conference on Program Evaluation for             

Persons with Disability : Phase 3 - Terminal 

Evaluation, CY 2016) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส ระหวางวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม 

๒๕๕๙      

  วตัถุประสงค การประชุมดังกลาวจัดโดยกระทรวง

สวัสดิการสังคมและการพัฒนา สาธารณรัฐฟลิปปนส             

มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและองคกรเอกชน           

เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศและประสบการณ           

ดานการจัดบริการชวยเหลือทางสังคม รวมถึงเพ่ือ

ประเมินผลโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการโดยภาค

รฐับาลหรอืภาคเอกชนในภูมภิาค โดยมผีูแทนจากภาครัฐ                 

และองคกรคนพิการ จากประเทศสมาชิกอาเซียน จาํนวน 

๑๐ ประเทศ  
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 ประเด็นดําเนินการตอเนื่อง ประธานสมาพันธ              

ผูพิการจีน (China Disabled People’s Federation) 

ในฐานะประธานการประชุม สนับสนุนการดําเนินงาน 

ของประเทศสมาชิกเอเปคในการจัดทําแผนการดําเนิน

งาน ระยะ ๓ ป โดยชี้แจงที่ประชุมเพื่อทราบวาประเทศ              

สมาชิกเอเปค สามารถเสนอโครงการภายใตกลุมเพื่อน

ดานคนพิการไดเชนกัน โดยขอใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของเอเปค จึงเปนโอกาสอันดีที่ประเทศไทย จะยกระดับ

การดาํเนนิงานดานคนพกิารในเวทีสากลตอไป 

 - การประชุมเชิ งปฏิบัติ การการระดม                  
ความคิดเห็นและการจัดทําแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานดานคนพิการภายหลังการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน : มุงสูวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2025 
(Brainstorming Workshop on a Disability                

Inclusive Development Guideline after ASEAN 

integration: Toward ASCC vision 2025) ระหวาง

วันท่ี ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเบสท                   

เวสเทิรน พลัส แกรนดฮาวเวิรด กรุงเทพมหานคร               

เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีในการบูรณาการประเด็น

ดานคนพิการในอาเซียน การสรางความตระหนักรู               

เรื่องแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซยีน และวสิยัทศันอาเซยีน ค.ศ.2025 ในระยะ ๑๐ ป 

ตลอดจนการสงเสริมการมีส วนร วมของคนพิการ                       

ในทุกระดับ ภายหลังการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

 ประเด็นดําเนินการตอเน่ือง เปนประเด็นดาน           

คนพิการเปนประเด็นตัดขวางที่มีความสืบเนื่องกับ              

หลายภาคสวนการดําเนินงานดานคนพิการจึงเปนงาน              

ทีไ่มหยดุนิง่ และยังคงมคีวามสาํคญัในประชาคมอาเซยีน

ในระยะเวลา ๑๐ ปขางหนา ทั้งนี้ ไดนําเสนอภาพ                     

ความเชื่อมโยงของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม 

และวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) โดยมีประเด็นที่สอดคลองกับ

ประเด็นดานคนพิการ ทั้งสิ้น ๕ เปาหมาย ไดแก                   

การสงเสริมการเขาถงึการศึกษาอยางมคีณุภาพ การเขาถงึ 

การจางงานและโอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การลดความเหล่ือมล้ํา การพัฒนาเมืองและชุมชน             

อยางยั่งยืน และการเปนหุนสวนการพัฒนา 
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 - การประชุมคณะทํางานบูรณาการสิทธิ              
คนพิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ 

๕ - ๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโนโวเทล แพลททินัม่ 

ประตูนํ้า  

 วัตถุประสงค เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน

การดําเนินงานดานคนพิการระหวางสามเสาประชาคม

อาเซียน ผลักดันแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อบูรณา

การประเด็นดานคนพกิาร และการจัดตัง้ผูรายงานพิเศษ 

(Spec ia l  Rapporteur )  ด  านคนพิการ  หรือ                                    

คณะกรรมาธิการสิทธิคนพิการในภูมิภาคอาเซียน 

ประกอบดวยคณะทํางานบูรณาการสิทธิคนพิการ                    

ในประชาคมอาเซียน ประกอบดวยผูแทนคณะกรรมาธิการ 

ระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (AICHR)          

ผูแทนคณะกรรมาธิการอาเซียน วาดวยการสงเสริมและ

คุมครองสทิธสิตรแีละสทิธเิด็ก (ACWC) ผูแทนเจาหนาที่

อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 

(SOMSWD) ผู แทนองค กรสมาชิกองคภาวะที่มี                      

ความสัมพันธกับอาเซียน (Entities associated with 

ASEAN) องคกรดานคนพิการ และภาคประชาสังคม                

ทั้งสิ้น ๒๐ คน เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค

เพื่อบูรณาการประเด็นดานคนพิการ เปนเอกสารท่ีชวย

เติมเต็ม การดําเนินงานดานคนพิการในภูมิภาคอาเซียน 

โดยเชื่อมโยงกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (CRPD) 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และสนับสนุน                 

การดําเนินงานดานคนพิการ 

๔. สรางความเขมแข็งของคนพิการในการปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ

 ๔.๑ การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “ สรางความรู 
ความเขาใจในการเฝาระวังปองกันการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบแกคนพิการ” จาํนวน ๒ รุน รวม ๖๐ คน 

 ๔.๒ การประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรือ่ง “สรางความรู 
ความเขาใจในการเฝาระวังปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมสงเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพิการ” วนัท่ี ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙  

ณ บานไมชายเลน รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม                       

ในประเด็น สถานการณและแนวโนมการทุจริตใน

ประเทศไทย และสงเสริมใหคนพิการมีสวนรวมในการ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งยกตัวอยาง

ประเทศที่มีความโปรงใส เชน ฮองกง สิงคโปร สวีเดร 

นอรเวย และฟนแลนด และการบริหารเครือขาย                           

การบูรณาการหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมกับการ              

สรางความโปรงใส 

 ความรูความเขาใจที่ไดรับ : 
 เพื่อสงเสริมใหคนพิการ ผูดูแลคนพิการ องคกร 

คนพิการ องคกรเครือขาย มีความรู และความเขาใจ               

เกี่ยวกับการเฝาระวังปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และถอดบทเรียนการบูรณาการจากการใหความรู                   

เพ่ือพัฒนาสูแกนนําตนแบบในการเฝาระวังปองกัน                    

การทุจริตประพฤติมิชอบได     
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๕. โครงการสงเสริมบทบาทองคกรภาคเอกชนเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ

 - การประชุม Workability International 
and Workability Asia Conference 2016                         
ณ เมืองบังกาลอร สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางวันที่           
๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
  วัตถุประสงค : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
สรางโอกาสทางธรุกจิในมติกิารสงเสรมิศกัยภาพคนพกิาร
โดยมุงเนนการสงเสริมอาชีพ พรอมทั้งมีการนําเสนอ            
ผลงานวิชาการในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ            
จากประเทศตาง ๆ  ภายใตหวัขอ “การสรางความเทาเทยีม 

ในการจางงานคนพกิาร” จาํนวน ๓๐๐ คน จากหนวยงาน 
ภาครัฐในภูมิภาคเอเชียที่รับผิดชอบงานดานคนพิการ
และเครือขายองคกรคนพิการ
  ประเดน็ทีผ่ลกัดนั : โดยใหม ีEnabled India 
ทาํหนาทีห่นวยงานตวักลางประสานและใหคาํปรกึษาแก                   
คนพิการทีต่องการมงีานทาํ โดยมคีนพิการจาํนวนไมนอย
ที่ไดรับโอกาสในการทํางานในบริษัทชั้นนําในตําแหนงที่
เหมาะสมกับตนเอง

๖. โครงการวันคนพิการสากลประจําป ๒๕๕๘

 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ             
รวมกบัสมาคมสภาคนพกิารทกุประเ ภทแหงประเทศไทย
ไดจดังานวนัคนพกิารสากล ประจาํป ๒๕๕๘ โดยองคการ
สหประชาชาติ ไดกําหนดประเด็นหลัก (Theme) คือ 
สังคมบูรณาการดานการเขาถึง และการเสริมพลังเพ่ือ               
คนทั้งมวล (Inclusion matters : access and                      
empowerment for people of all abilities) โดยมี
จุดมุงเนนสําคัญ ๓ ประการ คือ ๑. การจัดชุมชนเมือง 
ใหทกุคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ๒. การปรับปรงุ 
ระบบขอมูลและสถิติดานคนพิการ ๓. การรวมคนพิการ
ที่ไมเห็นโดยประจักษ เชน ดานจิตใจ สังคม และ                    

สติปญญา ใหเปนสวนหนึ่งของสังคมและการพัฒนา              
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร เมอืงทองธาน ีซึง่กจิกรรมประกอบดวย 
การมอบมอบโลประกาศเกียรติคุณแกบุคคล หนวยงาน 
องคกรดีเดนที่มีการดําเนินงานดานคนพิการ และ                      
คนพิการตนแบบ การเสวนาวิชาการ การแสดงความสามารถ 
ของคนพิการ การแสดงนิทรรศการ โดยจะมีคนพิการ 
ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัคร หนวยงานภาครัฐ                  
ภาคเอกชน องคกรเครือขายผูปฏิบัติงานดานคนพิการ 

และบุคคลทั่วไปเขารวมงาน จํานวน ๒,๕๐๐  คน
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๗. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน

๘. โครงการสนับสนุนการจัดบริการผูชวยคนพิการ

๗.๑ โครงการ “บริจาครถวีลแชรกับ จส. ๑๐๐”
 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ            

รวมกับ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ รวมจัดกิจกรรมรับมอบ             

รถเข็นนั่งสําหรับคนพิการ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙               

ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยไดรับเกียรติจาก

รฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษยเปนประธานในพิธีรับมอบรถเข็นนั่งสําหรับ            

คนพกิาร จาํนวน ๑๐๐ คนั ภายใตโครงการบรจิาครถวลีแชร 

กับ จส. ๑๐๐ และไดเชิญคนพิการและผูดูแลคนพิการ    

มารบัมอบรถเขน็นัง่สาํหรบัคนพกิาร พรอมเงนิสงเคราะห

ครอบครัว จํานวน ๒๐ ครอบครัว

๗ .๒ โครงการจัดหารถเข็นนั่งสําหรับคนพิการ               
ประจําสถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๔
          กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

รวมกับ ตํารวจภูธรภาค ๔ ดําเนินโครงการการจัดหา                

รถเข็นนั่งสําหรับคนพิการประจําสถานีตํารวจในสังกัด

ตาํรวจภธูรภาค ๔ โดยไดรบัการสนบัสนนุจากเงนิกองทนุ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 

๙๙๒,๐๐๐.-บาท (เกาแสนเกาหม่ืนสองพันบาทถวน)             

โดยไดรับเกียรติจาก พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว 

รฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย (รมว.พม.) เปนประธานในพิธีมอบรถเข็นนั่ง

สาํหรบัคนพิการใหแกสถานตีาํรวจในสังกดัตาํรวจภธูรภาค ๔ 

เพื่อใชในการใหบริการแกคนพิการที่มีติดตอราชการ

 โครงการสนับสนุนการจัดบริการผูชวยคนพิการ    

มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของผูชวย            

คนพิการใหสามารถดูแล ฟนฟู เสริมสรางศักยภาพ              

ในการประกอบกิจวตัรประจําวนัท่ีสาํคญัในการดํารงชีวติ

ของคนพิการ และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม

พื้นที่ดําเนินงานการจัดบริการผูชวยคนพิการดําเนินงาน

ในพื้นที่สวนภูมิภาค โดยหนวยจัดบริการในพื้นที่ ไดแก 

สํานักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั 

๗๖ จังหวัด ศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัด

นนทบุรี ศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดชลบุรี 

และพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ซึง่ดาํเนนิการโดยกองสงเสรมิ

สิทธิและสวัสดิการคนพิการ มีผูชวยคนพิการจัดบริการ 

จํานวน ๖๙๓ คน โดยมขีัน้ตอนการดําเนนิงาน ๓ ขัน้ตอน 

ประกอบดวย การฝกอบรมผูชวยคนพิการ การจดแจง            

ผูชวยคนพิการ และการจัดบริการผูชวยคนพิการ                    

๑. การฝกอบรมผูชวยคนพิการ 
 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ               

ไดจดัอบรมหลกัสูตรผูชวยคนพกิารระดบัพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ภาคทฤษฎี ประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๒ รุน มีผูผานการ

อบรม จํานวน ๙๙ คน เพื่อขยายพื้นที่การจัดบริการ          

ผูชวยคนพกิาร ของหนวยจดับรกิารในพืน้ที ่ซึง่มคีนพกิาร

มีความจําเปนพิเศษตองไดรับบริการผูชวยคนพิการ               

และเพ่ิมจํานวนผูชวยคนพิการรายใหมแทนรายเดิม                

ในหนวยจัดบริการในพ้ืนที่ 
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๒. การออกประกาศนียบัตรผูผานการอบรมหลักสูตร           
ผูชวยคนพิการ  
 ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการไดใหหนวยจัดบริการในพื้นท่ี                    

ได จดแจ งบุคคลท่ีได รับประกาศประกาศนียบัตร                            

ผูผานการอบรมหลักสูตรผูชวยคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   

เปนผูชวยคนพิการตามกฎหมาย จํานวน ๕๒ ราย 

๓. การบริหารจัดการงานผูชวยคนพิการ
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการผูชวยคนพิการ                              

เปนแนวทางการสนบัสนนุหนวยจดับรกิารในพืน้ทีใ่หเกดิ

ความรวดเร็วในการจัดบริการ การลดขั้นตอนการจัด

บริการผูชวยคนพิการ การตรวจสอบคุณภาพการให

บรกิารผูชวยคนพกิาร และการออกแบบฟอรมเอกสารตางๆ 

ที่จําเปนในการจัดบริการผูชวยคนพิการ

๔. สงเสริมความเข็มแข็งองคกรคนพิการใหเปนหนวย 
จัดบริการผูชวยคนพิการ 
 จํานวน ๑ แหง  ไดแก มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 

เปนหนวยบริการผูชวยคนพิการทองที่กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการดําเนินการ
 ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ            

ในการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดบริการผูชวย           

คนพิการ จํานวน ๑๑,๑๑๑,๙๐๐.- บาท (สิบเอ็ดลาน             

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเกาลานบาทถวน) สนับสนุน 

การดําเนินงานของหนวยจัดบริการในพ้ืนที่ ๗๘ แหง           

และสนับสนุนคาบริหารจัดการหนวยจัดบริการในพ้ืนที่ 

จํานวน ๒๙๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

รวมทั้ง สนับสนุนการฝกงานในพ้ืนทีข่องผูชวยคนพกิาร 

จาํนวน ๕๐ รายๆ ละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)                  

รวมเปนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) 

สนบัสนนุคาตอบแทนผูชวยคนพกิาร จาํนวน ๖,๔๗๒,๐๐๐.- 

บาท (หกลานสีแ่สนเจด็หมืน่สองพนับาทถวน) สนบัสนนุ

คาพาหนะในการเดินทาง จํานวน ๓,๑๘๕,๙๒๘.- บาท 

(สามลานหน่ึงแสนแปดหม่ืนหาพนัเการอยย่ีสบิแปดบาทถวน)     

รวมเปนเงนิจาํนวน ๙,๖๕๗,๙๒๘.- บาท (เกาลานหกแสน

หาหมื่นเจ็ดพันเการอยยี่สิบแปดบาทถวน) ซึ่งการ                   

จัดบริการผูชวยคนพิการดังกลาวสามารถสนับสนุนให          

คนพิการไดเขาถึงสิทธิตามมาตรา ๒๐ (๑๐) แหง                  

พ.ร.บ. สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร  จาํนวน 

๓,๐๐๐ คน สนับสนุนใหหนวยจัดบริการผูชวยคนพิการ

ในพืน้ท่ีทัง้ภาครัฐและองคกรคนพกิาร สามารถจัดบรกิาร

ผูชวยคนพิการใหคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๙. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมรรถนะบุคลากรและการบริหารงานบุคคล

กิจกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘

ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๙

๑. งานสรรหา บรรจุ แตงตั้ง

 - สรรหาขาราชการ ๖ อัตรา 

 -  สรรหาพนักงานราชการ ๔๑ อัตรา 

 -  การปรับระดับชั้นและเปล่ียนช่ือตําแหนง

  ลูกจางประจํา จํานวน ๘๘ ราย 

 -  จัดทําคําขอกรอบพนักงานราชการ รอบที่ ๔ 

  (เสนอขออัตราพนักงานราชการ จํานวน 

  ๑,๐๓๖ อัตรา) 

๒. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกลู

  - ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ ประจําป 

  พ.ศ. ๒๕๕๘ ชั้นสายสะพายจํานวน ๑ ราย 

  ชั้นตํ่ากวาสายสะพายของขาราชการ จํานวน 

  ๒๙ ราย และพนักงานราชการที่ไดรับการ

  เสนอชือ่ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ 

  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย 

  จํานวน ๑๗ ราย

 -  มีสมาชิกกองทุนสวัสดิการ พก . จํานวน  

  ๖๘๑ ราย ตามระเบยีบกรมสงเสริมและพฒันา

  คุณภาพชีวิตคนพิการวาดวยการจัดสวัสดิการ 

  พ.ศ. ๒๕๕๙

 -  จัดทําขอตกลงสินเช่ือสวัสดิการระหวาง พก. 

  กับธนาคารอาคารสงเคราะหในสวนของ

  พนักงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

  ชีวิตคนพิการ

๓. งานทะเบียนประวัติ

 -  บันทึกขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากร และ

  update ทะเบียนประวัติใหเปนปจจุบัน 

 -  จัดทําบัตรแสดงตนสําหรับเจาหนาที่ทั้งใน

  สวนกลาง และหนวยงานภูมิภาคทั้ง ๒๒ แหง

 ๑. นางสาวณภัทร หาริตะวัน ตําแหนงนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

  ปฏิบัตงิานกลุมสื่อสารองคกร สํานักงานเลขานุการกรม 

 ๒. นางสาวดรุณี บุญเปลี่ยน ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน 

  ปฏิบัติงานศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส 

 ไดรับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดใหมีพิธีมอบเกียรติบัตรและ                        

เข็มเชิดชูเกียรต ิ(ครุฑทองคํา) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  
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 ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําจัดทําแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๑๐. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
และการสงเสริมการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

  กลุมพฒันาระบบบริหาร รวมกับคณะทํางาน

ดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง                

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการควบคุมภายใน

และการบรหิารความเสีย่ง เพือ่สรางความรู ความเขาใจ

แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง การจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของกอง/กลุม

ในสวนกลาง และหนวยงานในภูมิภาค ทั้ง ๒๒ แหง         

เพื่อวางระบบและทําแผนการควบคุมภายในและการ

บริหารความเส่ียงในหนวยงานของตนเองได ระหวางวนัที่ 

๑๘ - ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร 

กรุงเทพฯ โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดี                

กรมสงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร เปนประธาน 

การประชุม ทั้งนี้ผูเขารวมประชุมไดฝกทําแบบประเมิน

ความเส่ียง แบบประเมินการควบคุมที่มีอยู แผนการ

ควบคุมภายใน และจัดทําแบบฟอรมรายงานการประเมิน

ผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อสงไปยัง           

คณะกรรมการตรวจ และประเมินผลภาคราชการตอไป

 ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญองคการและแผนพัฒนาองคการ พก. ระยะ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ ณ โรงแรมปร๊ินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ             

กลุมพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

รายงานลักษณะสําคัญองคการและแผนพัฒนาองคการ 

พก. ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อใหความรู

ความเขาใจแนวทางการพฒันาองคการตามเกณฑพฒันา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ - ๖ โดยมี

อธบิดี พก. เปนประธานเปดการประชุม และ อ.ถริะ ถาวรบุตร 

ทีป่รึกษาอาวโุสบริษทัจดัการคณุภาพ จาํกดั เปนวทิยากร

บรรยาย และแนะนําการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ

องคการใหสอดคลองกับภารกิจปจจุบันของ พก. รวมถึง

จัดทํารางแผนพัฒนาองคการ ทั้ง ๖ หมวด ภายใตเกณฑ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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 ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง

 ปจจุบันสถานการณฉุกเฉินอันเปนเหตุกระทบ           

ตอการปฏิบตังิานเกิดข้ึนบอยคร้ัง สวนราชการจึงจําเปน

ตองมแีผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิ อกีทัง้ยงัเปนไปตามเกณฑ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖ 

การจัดการกระบวนการ กําหนดใหสวนราชการมีการ   

เตรียมพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน               

มีระบบการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติ การปองกัน และ

ความตอเนื่องของการปฏิบัติการ อีกท้ังรวมกันจัดทํา 

แผนบริหารความตอเนื่องของ พก. สวนกลาง และ          

หนวยงานในภูมภิาคท้ัง ๒๒ แหง โดยไดกาํหนดจัดประชุม

เมือ่วนัที ่๒๔ - ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะทวิน 

ทาวเวอร กรงุเทพฯ มผีูเขารวม ซึง่มนีายณฐัพล เอกไพศาล 

วิทยากรท่ีปรึกษาอาวุโสสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

บรรยายใหความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิดระบบ

บริหารความตอเนื่อง การวิเคราะหผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงาน การกําหนดกลยุทธความตอเนื่องและการ

ปฏิบัติการจัดทํา แผนบริหารความตอเนื่อง เพื่อให

สามารถนําความรูไป จัดทําแผนบริหารความตอเนื่องยัง

หนวยงานของตนเองได 
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๑๑. โครงการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ มีหนาท่ีเสนอ

นโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการสงเสริม           

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรี 

ไดพจิารณาอนุมตั ิทัง้นีค้ณะกรรมการสงเสรมิและพฒันา

คณุภาพชีวติคนพกิารแหงชาต ิไดแตงตัง้คณะอนกุรรมการ 

จดัทาํแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิฉบบัที ่๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยไดมีกระบวนการจัดทําแผน

ดังน้ี คือ 

 ๑. การจดัประชมุยกรางแผนพฒันาคณุภาพชวีติ          

คนพกิารแหงชาต ิฉบับที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จํานวน 

๑๕๐ คน 

 ๒. เปดเวทีในการรับฟงความคิดเห็นตอราง        

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕           

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จํานวน ๔ ครั้ง จาํนวน ๖๐๐ คน 

 ๓. จัดทํารางทิศทางยุทธศาสตรของแผนพัฒนา

คณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิฉบบัท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน 
 “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ          
ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน”

พันธกิจ
 ๑. เสริมพลังใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชน

ไดจากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองคกรดาน            

คนพิการใหมีศักยภาพ ความเขมแข็ง เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน

 ๒. ปฏิรูประบบบริหารจัดการใหคนพิการเขาถึง

สิทธิไดจริง รวมถึงสงเสริมคุมครองสิทธิของคนพิการ            

และขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการทุกรูปแบบ

 ๓. สื่อสารสังคม สรางความรู ความเขาใจ ใหมี

เจตคติเชิงสร างสรรคต อคนพิการและความพิการ                

เพื่อนําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

 ๔. สรางสภาพแวดลอม การเดนิทาง บรกิารสาธารณะ 

และพฒันาเทคโนโลย ีทีค่นพกิารเขาถงึและ  ใชประโยชนได

 ๕. สงเสริมและบูรณาการเครือขายทุกภาคสวน

โดยสรางการมีสวนรวม เพือ่ขับเคลือ่นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการอยางเปนระบบและย่ังยืน

ยุทธศาสตรแหงความเทาเทียม = EQUAL 
 ๑. เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการ

ใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง (EMPOWERMENT)

 ๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการ

เลอืกปฏิบตั ิเพือ่ใหคนพิการเขาถงึสิทธไิดจริง (QUALITY 

MANAGEMENT)

 ๓. เสรมิสรางความเขาใจและเจตคตเิชงิสรางสรรค 

ตอคนพิการและความพิการ(UNDERSTANDING)

 ๔. สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะ        

ที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได (ACCESSIBILITY )

 ๕. สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการ

มีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน 

(LINKAGE)
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๑๒. โครงการประสานกลไกเพื่อการพัฒนาความรวมมือตางประเทศดานคนพิการ

๑. การพัฒนาความรวมมือดานคนพิการระดับภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น
 - การประชมุดานการดําเนนิงานของกลุมเพ่ือน 

ดานคนพิการ (the APEC Group of Friends on 

Disability: APEC GOFD) ณ เมอืงอาเรกปีา สาธารณรฐั

เปรู ระหวางวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เพื่อเปน

เวทีแลกเปล่ียนใหประเทศสมาชิกกลุมเพ่ือนดานคนพิการ 

แลกเปล่ียนนโยบายแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนขอเสนอ

โครงการสงเสรมิการจางงานคนพกิาร และหารอืแนวทาง

การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานกลุมเพื่อนดาน             

คนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งเปนประเทศสมาชิก

กลุมเพื่อนดานคนพิการ จํานวน ๑๙ ประเทศ

        ประเด็นในการผลักดัน : ไดมีการจัดทํา

แผนการดําเนินงานรายป เพื่อเปนแนวทางสงเสริมการ

ดําเนินงานรวมกันของประเทศสมาชิก และกรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ ศกึษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 

กระบวนการยกรางขอเสนอโครงการและพจิารณาสงขอเสนอ 

โครงการตามแผนการดําเนนิงาน ฯ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอไป 

 - การประชุม Regional Workshop for 

National Programme Managers of Disability 

Prevention and Rehabilitation ณ เมืองปาโร              

ราชอาณาจักรภูฏาน ระหวางวันท่ี ๑๘ - ๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๘  

เพ่ือทบทวนสถานการณแผนงานและความรวมมือในการ

ป องกันและฟ นฟูสมรรถภาพคนพิการระดับชาติ                    

แลกเปล่ียนประสบการณ วิธีการ กลไก และเครื่องมือ 

รวมถึงการเรียนรูเพื่อนําแผนงานดานการปองกันและ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไปสูการปฏิบัติ และการฟนฟู

สมรรถภาพคนพกิาร โดยชมุชนรวมกบัประเทศในภมูภิาค 

และปรับปรุงแผนงาน ระดับชาติดานการปองกันและ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ในกรอบการปฏิบัติงานระดับ

สากลและระดบัภมูภิาค และแผนปฏบิตังิานดานคนพกิาร 

โดยมปีระเทศทีเ่ขารวมประชมุครัง้นี ้ม ี๗ ประเทศ  ไดแก 

ภูฎาน อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟ เนปาล ศรีลังกา และ

ประเทศไทย จากหนวยงาน ภาครฐั องคกรภาคประชาสังคม 

และองคกรคนพิการ รวมจํานวนประมาณ ๓๐ คน

  ประเด็นในการผลักดัน : ประเทศไทยไดมี

การจัดเก็บขอมูลคนพิการ โดยการจดทะเบียนคนพิการ 

ซึ่งเปนขอมูลที่เห็นไดโดยประจักษ จึงมีขอเสนอแนะให 

WHO ออกแบบการจดทะเบียนเพ่ือการจัดเก็บขอมูล     

เปนระบบสากลในภูมิภาค จุดเนนใหมีการทํางาน                  

บูรณาการระหวาง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในประเด็น

การปองกันและเฝาระวังความพิการ โดยประเทศไทย             

ไดมีการจัดทําแผนสาธารณสุขดานคนพิการ สอดคลอง

กับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

  WHO มุ งมั่นใหประเทศในภูมิภาคเอเชีย          

ตะวันออกเฉียงใต (SEARO) มกีารดําเนินการดานคนพิการ 

สอดคลองกับ แผนการพัฒนาคนพิการระดับโลก (WHO 
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Global Disability Action Plan 2014 - 2021) และ

ยุทธศาสตรอินชอน (Incheon Strategy 2014 - 2021) 

ซึง่ประเด็นดงักลาวจะมีการหารือเพ่ือบรรจุไวการประชุม

คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรอินชอนของ ESCAP 

โดยประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมในเดือน

มีนาคม ๒๕๕๙ 

เจาหนาทีจ่ากประเทศสมาชิก ASEM จาํนวน ๕๑ ประเทศ 

๒ องคกรความรวมมือระหวางประเทศ     

      ประเดน็ในการผลกัดนั : ประชุมมขีอเสนอแนะ 

ใหประเทศสมาชิกอาเซมใหความสําคัญตอการจัดตั้ง 

กลุมเพ่ือนดานคนพิการท่ีเปนผลจากท่ีประชุมเอเปค            

ครัง้ที ่๑๐ ในเดอืนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรงุมิลาน ประเทศ

อติาลี ทัง้นี ้ประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟกเปนสมาชิก

ตามกรอบความรวมมือเอเปคอยูแลว จงึควรสนับสนุนให 

กลุมเพ่ือนดานคนพกิารเปนหนึง่ชองทางของการสงเสรมิ

ความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ                   

คนพิการ และเปนประโยชนตอประเทศสมาชิก ASEM             

ที่อาจพิจารณาสนับสนุนความรวมมือใน ASEM ใหมี              

ความเขมแข็งขึ้น  เชนเดียวกับกรอบความรวมมือเอเปค 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมกําหนดใหมีการจัดประชุม ASEM                

Disability Cooperation Event Program เปนประจํา

ทุก ๆ ๒ ป เพื่อสงเสริมใหประเทศสมาชิก ASEM             

แสวงหาทิศทางความรวมมือในอนาคตดานคนพิการ

อยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม

 - การประชมุ ASEM Disability Cooperation 

Event ภายใตหัวขอการขจัดอุปสรรคและสงเสริม

สงัคมบูรณาการสาํหรบัคนพกิาร ระหวางวนัที ่๒๙ - ๓๐ 

ตลุาคม ๒๕๕๘ ณ เมอืงปกกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อแลกเปล่ียนใหประเทศสมาชิก ASEM (กลุมประเทศ

เอเชีย - ยุโรป) ไดหารือและแลกเปล่ียนแนวทางการ

ดําเนินงานดานคนพิการในประเด็นความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยที่คนพิการเปนสวนหนึ่งของ

สงัคม และประเทศสมาชิก ASEM ตางเผชญิปญหาอัตรา

การเพิ่มขึ้นของคนพิการ ซึ่งจะสงผลตอนโยบายทาง

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ประกอบดวยผู แทน              

หนวยงานภาครัฐระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับ                
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 -  การประชุมแลกเปลี่ยนองคความรู และ

ประสบการณดานคนพิการ รวมทั้งแนวทางพัฒนา

ระบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการ                           

ณ สหราชอาณาจักร  ระหวางวันที ่๑๖ – ๒๕ กนัยายน 

๒๕๕๙ เพื่อรวมประชุมแลกเปล่ียนองคความรูและ

ประสบการณดานคนพิการ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา

ระบบการจัดสวัสดกิารสังคมสําหรับคนพิการ ประกอบดวย 

ขาราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ             

ความม่ันคงของมนุษย และกรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน ๑๓ คน และองคกร               

ดานคนพิการของสหราชอาณาจักร

        ประเด็นในการผลักดัน : ระดับนโยบาย              

เบีย้ความพกิารควรพจิารณาจดัให ตามความรนุแรงของ

สภาพความพิการซึ่ งได รับการวินิจฉัยจากแพทย   

เนื่องจากการดูแลและการดํารงชีวิตมีความยากงาย              

ทีแ่ตกตางกัน ควรมีสดัสวนท่ีเปนไปตามตามมาตรฐานสากล 

เพื่อประโยชนสูงสุดตอคนพิการ ทั้งนี้ บุคลากรระดับ

ปฏิบัติงาน ควรไดรับโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะ ความรู

ในการปฏิบตังิานดานคนพิการอยางสมํา่เสมอและตอเนือ่ง

๒. การผลักดันการอนุวัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
คนพิการและการดําเนินงานตามกรอบสหประชาชาติและ
พันธกรณีระหวางประเทศ
 - การประชุมรัฐภาคีอนุสญัญาหามทุนระเบิด

สงัหารบคุคล ครัง้ที ่๑๔ ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ 

ระหวางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  

เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนใหรัฐภาคีรายงานความคืบหนา

การดําเนินงานปญหา อปุสรรคและนโยบายปฏิบตัทิีด่ใีน

การเก็บกูทุนระเบิดสังหารบุคคล ตลอดจนนโยบายการ

ชวยเหลือ โดยมีผู แทนหนวยงานภาครัฐจากรัฐภาคี

อนสุญัญาหามทุนระเบดิสงัหารบคุคล จาํนวน ๘๒ ประเทศ

  ประเด็นในการผลักดัน : ทีป่ระชมุมคีวามเหน็ 

รวมกนัใหรฐัภาคีอนสุญัญาฯเรงรดักระบวนการดําเนนิงาน 

อนวุตัติามขอบทท่ี ๕ ของอนสุญัญาฯ โดยมขีอเสนอแนะ

ใหประเทศสมาชิกที่ไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด แจงเร่ืองการขอขยายระยะ

เวลาดําเนินงานตอคณะกรรมการสาขาที่เกี่ยวของ          

กอนการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหาร

บุคคลในแตละป และใหมีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปใหแลวเสร็จเพ่ือเสนอตอท่ีประชุม         

รัฐภาคีอนุสัญญาฯเปนประจําทุกป โดยกรมสงเสริม              

และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร จะไดดาํเนินงานรวมกับ

ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของในการสรางความตระหนักรูและการใหการ

ชวยเหลอืฟนฟทูัง้ทางรางกายและจติใจของคนพกิารตอไป
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 - การเขารวมนาํเสนอรายงานประเทศภายใต

พนัธกรณอีนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร ณ สาํนกังาน

ข าหลวงใหญ  เพื่ อ สิทธิมนุษยชนแห งองค การ

สหประชาชาติ (UN Office of High Commissioner 

for Human Rights) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

ระหวางวันท่ี ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อรายงาน

ความคืบหนาปญหา อุปสรรคและนโยบายปฏิบัติที่ดี              

ในการดํา เนินงานด านคนพิการในประเทศไทย                 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ              

ความม่ันคงของมนุษย ในฐานะหัวหนาคณะ อธิบดี           

กรมสงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร รองหวัหนาคณะ 

พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ผู ทรงคุณวุฒิ                

ดานคนพิการ และขาราชการ จํานวน ๖ กระทรวง ไดแก 

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน  และ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  ประเด็นที่ผลักดัน : ผลจากการเขารวมนํา

เสนอรายงานดงักลาว เพือ่สงเสรมิและคุมครองสทิธขิอง

คนพิการประเทศไทยจะใหความสําคญัตอการดําเนินงาน

ใน ๖ ประเด็น ไดแก ๑) การสรางความตระหนักเรื่อง

ความพิการและคนพิการในสังคม ๒) การสรางความเขม

แข็งใหกับองคกรคนพิการและการทํางานรวมกับภาคี

เครอืขาย ๓) การขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอ

คนพิการในทุกรูปแบบ ๔) การพัฒนาการเขาถึงและ               

ใชประโยชนไดสําหรับคนพิการ ๕) การตระหนักถึง          

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) และ ๖) การ

ปฏิรูปกฎหมายที่ เกี่ยวของใหสอดคลองกับขอบท

อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ

 - ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ะ ห ว  า ง ส มั ย ป ร ะ ชุ ม                                

(Intersessional Meetings) อนุสญัญาหามทุนระเบดิ

สังหารบุคคล ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหวาง

วันท่ี ๑๗ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในประเด็นการจัดทํารายงานอนุสัญญา              

หามทุนระเบิดสังหารบุคคลของแตละประเทศ และ

รายงานการใหความชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ การจัด

สวัสดิการใหแกผู พิการและผูรอดชีวิตจากทุนระเบิด

สังหารบุคคล และการพัฒนาองคความรูดานทุนระเบิด

สังหารบุคคล ประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ                

จากรฐัภาคอีนสุญัญาหามทุนระเบดิสงัหารบคุคล จาํนวน 

๘๒ ประเทศ

  ประเด็นที่ผลักดัน : การรวมสะทอนปญหา

และความตองการของประเทศสมาชิกในการดําเนินการ

ดานทุนระเบิดสังหารบุคคล  ประกอบดวยความตองการ

การสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงาน การแลกเปลี่ยน
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ความรูและประสบการณดานการจัดการทุนระเบิด และ

การสรางความรวมมอืในการทาํงานทัง้หนวยงานภาครฐั

และเอกชนในประเทศและตางประเทศ  

 - การประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญาวาดวย

สิทธิคนพิการครั้งที่ ๙ และเขารวมการรณรงคหาเสียง

เลือกต้ังคณะกรรมการประจําอนุสัญญาวาดวยสิทธิ            

คนพิการแหงสหประชาชาติ ณ อาคารสํานักงานใหญ

สหประชาชาติ (UN Headquarter) ณ นครนิวยอรค 

สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เพื่อติดตามการดําเนินงานภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิ

คนพิการ (the Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities) แบงปนความรูและการดําเนินงาน

ดานคนพิการจากประเทศรัฐภาคีของอนุสัญญาวาดวย

สทิธคินพกิาร และหาเสยีงเลอืกตัง้เลอืกตัง้คณะกรรมการ 

วาดวยสิทธิคนพิการ วาระป ค.ศ. 2017 - 2020 สาํหรบั

นายมณเฑยีร บญุตนั

  ประเด็นที่ผลักดัน : ถอยแถลงของผูแทนรัฐ

ภาคีในการประชุมคร้ังนี้สวนใหญเปนการรายงานผล 

และความคืบหนาของการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต          

อนุสัญญาฯ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับมิติการพัฒนา           

โดยย้ําวาคนพกิารตองไมถกูทิง้ไวขางหลงั (left behind) 

ตามหัวขอหลักของการประชุมฯ และใหความสําคัญ        

กับแนวคิดวา ความพิการมิใชความบกพรองแตเปน        

ความหลากหลาย ดงันัน้ สทิธขิองคนพกิารควรไดรบัการ

สงเสริมและคุ มครองเชนเดียวกับสิทธิของคนปกติ                

แมวาอนุสัญญา CRPD เพ่ิงไดรับการรับรองเม่ือไมนาน

เมือ่เทยีบกบัอนสุญัญา Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW) และอนุสัญญา Convention on the Rights 

of the Child (CRC) แตกม็รีฐัภาคแีลวถงึ ๑๖๕ ประเทศ 

  ขณะนี้ กลไกภายใต UN อยูระหวางการ           

จัดทําเอกสาร/เคร่ืองมือประกอบการดําเนินงาน                     

เพือ่สอดแทรกมติคินพกิารในเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ในรูปแบบตางๆ อาทิ ตัวชี้วัด คําแนะนําเชิงนโยบาย 

กรอบการดําเนินงาน ฯลฯ อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตาม

เอกสารและใชเคร่ืองมือเหลานี้เพื่อคุมครองและสงเสริม

สิทธิคนพิการในกระบวนการพัฒนาใหมีผลสําเร็จ                        

เปนรปูธรรมคงตองขึน้อยูกบัความมุงมัน่และความต้ังใจจรงิ 

ของทุกฝาย ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

ระหวางประเทศ      
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 - กิจกรรมคายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย          

เพือ่เตรยีมความพรอมสาํหรบัการแขงขนัความทาทาย

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสากล ประจาํป ๒๕๕๙  

ระหวางวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙               

ณ หองรัตนาธิเบศร โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัด

นนทบุรี เพื่อคัดเลือกเยาวชนพิการไทย ที่มีความรู            

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข าร วม                 

การแขงขันความทาทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ             

ระดับสากล ประจําป ๒๕๕๙ (2016 Global IT                

Challenge for Youth with Disabilities) ระหวางวนัที่ 

๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหยางโจว 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และเพ่ือเสริมสรางความรู           

ความเขาใจ รวมถึงทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดแกเยาวชน 

ประกอบดวยเยาวชนพิการผูปกครอง ผูดูแลคนพิการ 

วิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๘๐  คน 

  สาระสําคัญของกิจกรรม เนื้อหาการฝก

ปฏิบัติ ประกอบดวย การฝกปฏิบัติ หัวขอ eTool                 

Challenge เปนการสอนการใชโปรแกรม MS - office 

ไดแก Excel และ PowerPoint ซึ่งเปนโปรแกรม                   

ที่ใชพื้นฐานในการออกแบบการนําเสนองาน ไดแก                        

หวัขอ eLife Map Challenge หวัขอ eDesign Challenge 

หัวขอ eCreative Challenge ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมการใช

ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ในการออกแบบ     

และการสรางโปรแกรมผลงาน โดยใหมีการเตรียม         

ความพรอมเยาวชนพิการเพื่อเข าร วมการแขงขัน                  

ความทาทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 

ประจําป ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for 

Youth with Disabilities) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม
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๑๓. การขับเคล่ือนยุทธศาสตรจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ

 การดาํเนนิการกจิกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร

การจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ นั้น ไดมีการประชุม

เชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมสําหรับคนพิการ              

ในสถานการณภัยพิบัติ จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

 - ครั้งที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 - ครั้งที่ ๒ จังหวัดนครนายก

 - ครั้งที่ ๓ กรุงเทพมหานคร 

 โดยมีผู เขารวมประชุมประกอบดวยคนพิการ               

ผูดูแลคนพิการ ผูชวยคนพิการ องคกรดานคนพิการ 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน รวมทัง้สิน้ ๔๕๐ คน  นอกจากน้ี 

ไดดาํเนนิการ จดัประชมุเชิงปฏบิตักิารยกรางแผนการจัดการ 

ภยัพบิตัสิาํหรบัคนพกิาร ฉบับที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔                       

ซึ่งประกอบดวย คนพิการ ผู ดูแลคนพิการ ผู ช วย            

คนพิการ องคกรดานคนพิการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมจํานวน ๑๐๐ คน และ

ไดรางทิศทางยุทธศาสตรการจัดการภัยพิบัติสําหรับ              

คนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วิสัยทัศน  คือ 

“คนพิการ ครอบครัว มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย สินในสถานการณภัยพิบัติ” และกําหนด                     

ประเด็นยุทธศาสตรในการขับเคล่ือน ๓ ดาน คือ                      

๑) เตรียมความพรอมใหคนพิการในสถานการณภยัพบิตัิ  

๒) สนับสนุนและชวยเหลือคนพิการในระหวางการเกิด 

ภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ๓) ขับเคล่ือนการฟนฟู

เยียวยาคนพิการอยางทั่วถึงและเปนธรรม

๑๔. การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ

 การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ            

ไปสูการปฏิบัติในป ๒๕๕๙ ไดมีการดําเนินการประชุม

เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา         

สตรีพิการสู การปฏิบัติ เพื่อติดตามการดําเนินงาน             

ตามแผนพัฒนาสตรีพกิาร รวมถึงการรวมวิเคราะหปญหา

และความตองการของสตรีพกิาร เพือ่นาํไปสูการกําหนด

นโยบายดานคนพิการตอไป ซึ่งมีผู เข ารวมประชุม

ประกอบดวยแกนนําสตรีพิการทุกจังหวัด และผูดูแล          

รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๐๐ คน นอกจากน้ียังไดสนับสนุน             

งบประมาณเปนคาใช จ ายในการดําเนินโครงการ                               

ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สตรีพิการฯ 

ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท                      

(สิบหาลานบาทถวน) จํานวน ๕๐ โครงการ โดยมี               

สตรีพกิาร แกนนาํดานคนพกิาร ครอบครวั และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ จํานวนกวา ๑๐,๐๐๐ คน อีกทั้งไดดําเนิน 

โครงการจัดงานสตรีพิการดีเด นใต ร มพระบารมี 
“ เ ฉ ลิมพระ เ กี ย ร ติสม เ ด็ จพระนาง เจ  า สิ ริ กิ ติ์                      
พระบรมราชนินีาถ ๘๔ พรรษา” ระหวางวนัที ่๑๓ - ๑๔ 

กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ                 

และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี

กิจกรรมประกอบดวย การมอบโลประกาศเกียรติคุณ 

และเงินรางวัลแกสตรีพิการดีเดน แมดีเด นที่ดูแล                

บุตรพิการ การเสวนาวิชาการ การแสดงความสามารถ

ของคนพิการ การแสดงนิทรรศการพระราชประวตัสิมเด็จ              

พระนางเจาสิรกิติิพ์ระบรมราชินนีาถ โดยมีผูเขารวมงาน

ประกอบดวยสตรีพิการ องคกรดานคนพิการ หนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน ๕๐๐ คน   
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๑๕. โครงการสงเสริมงานวิชาการและติดตามประเมินผลดานคนพิการ

 งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด านคนพิการ              

ครั้งที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๙ “นวัตกรรมลดความเหลื่อม
ลํา้ของสงัคม” (Innovation for Social Equality) และ

งานประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ืองวิศวกรรมฟ นฟู

สมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                

ครั้งที่ ๑๐ (10th International Convention on                

Rehabilitation Engineering & Assistive Technology : 

i-CREATe 2016) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              

สยามบรมราชกุมารี เเปนองคประธานในพิธีเปดการ  

สัมมนาฯ และทรงรวมงานกาลาดินเนอร เม่ือวันพุธท่ี              

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.                        

ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก               

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สําหรับผลงานของ                       

ผูชนะการประกวดนวัตกรรมลดความเหล่ือมล้ําของสังคม 

จากงานสัมมนาวชิาการระดบัชาตดิานคนพกิาร ครัง้ที ่๘ 

ประจําป ๒๕๕๙  ที่ไดรับพระราชทานรางวัล จํานวน               

๒ ประเภท ไดแก  ๑) ประเภทนักเรยีน นักศึกษา จํานวน 

๓ ผลงาน คือ ผลงาน “Blind ชุดวาดภาพสําหรับ              
เด็กตาบอด” ผลงาน “โครงการออกแบบที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในโครงการกอสราง” 

และผลงาน “กระดานแสดงผล ๓ มติ ิShopping Eye” 

๒) ประเภทประชาชนท่ัวไป จํานวน ๑ ผลงาน คือ                 

“ชุดสื่อนวัตกรรมการสอนสําหรับผู  เรียนที่พิการ
ทางการไดยินเรื่อง บวก-ลบ-คูณ-หาร”
 ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย (พลตํารวจเอก  

อดุลย แสงสิงแกว) ไดใหเกียรติเปนประธานเปดงาน

สัมมนาวิชาการระดับชาติดานคนพิการ คร้ังที่ ๘ 

ประจําป ๒๕๕๙ ในหัวขอเร่ือง “นวัตกรรมลดความ
เหล่ือมล้ําของสังคม” (Innovation for Social 

Equality) เม่ือวนัองัคารท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ

มอบโลประกาศเกียรติคุณรางวัล ผลงานวิชาการดาน

คนพิการ จํานวน ๖ รางวัล ไดแก รางวัลดีเยี่ยม เรื่อง 

“รูปแบบไอคอนบนสมารทโฟนท่ีมีผลตอการรับรูและ
ความเขาใจของผูสงูอายุ” รางวัลดเีดน จาํนวน ๒ รางวัล 

ไดแก เรือ่ง “หมวกชวยเดินสาํหรบัผูพกิารทางการเห็น” 
และเร่ือง “ตัวอยางที่ดีในการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ดวยเทคโนโลยีชุมชนสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
หรอืพกิาร” รางวลัด ี๓ รางวลั ไดแก เร่ือง “การมสีวนรวม 
ของผูปกครองในการฟนฟูทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก 
“บานทอฝน” เรื่อง “ความตองการส่ือสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของนักศึกษาท่ี
บกพรองทางการเห็น ศูนยบริการนักศึกษาพิการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” และเร่ือง “การเสริมพลัง
นักวิจัยขององคกรคนพิการเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา            
ในสังคม”
 สาํหรบักจิกรรมงานสัมมนาวชิาการ ประกอบดวย 

การปาฐกถาพเิศษเรือ่ง การขบัเคลือ่นและการพฒันาการ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน (Movement 

and Development on Accessibility Issues)                    

โดย Architect (Ar.) Joseph Kwan MH HONG KONG 

การแสดงจินตลลีาของเด็กพกิารจากสมาคมเพ่ือคนพกิาร

ทางสติปญญาแหงประเทศไทย การแสดงของนักรอง          

นักดนตรีตาบอด จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักรอง 

นักดนตรีตาบอดในท่ีสาธารณะ : จากถนนสูดวงดาว 

(From Street to Stars) การนําเสนอผลงานวิชาการ 

จาํนวน ๒๒ เรือ่ง และการประกวดนวตักรรมเพือ่ลดความ

เหล่ือมลํ้าของสังคม ภายใต ๔ หัวขอหลัก ไดแก                      

(๑) ผลิตภัณฑที่ใชแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน                 

(๒) เทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตอิสระ (๓) นวัตกรรม
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ภมูปิญญาทองถิน่ระดบัสากลเพือ่สิง่อาํนวยความสะดวก 

(๔) นวัตกรรมทางสังคมและคุณภาพชีวิต ภายในบริเวณ

งานมีการจัดนทิรรศการแสดงเมืองตนแบบอารยสถาปตย 

และการใหความรูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคนพิการ 

รวมถงึการออกแบบเพือ่ลดปญหาในการดํารงชีวติประจําวนั 

ของคนพิการและผูสูงอายุใหสามารถใชชีวิตประจําวัน          

ไดอยางเทาเทยีมกับคนท่ัวไป โดยมีผูเขารวมการสัมมนาฯ                    

จากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องคกรดาน              

คนพิการ คนพิการ ตลอดจนผูสนใจท่ัวไป จํานวน

มากกวา ๕๐๐ คน 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาลามภาษามือ
 ๑. มีการรับรองการจดแจงลามภาษามือทั้งส้ิน 

จํานวน ๖๕๖ คน ทั่วประเทศ

 ๒. สนับสนุนงบประมาณใหหนวยจัดบริการ            

ทัว่ประเทศ ใหแกสาํนกังานพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย ๗๖ จังหวัด และหนวยจัดบริการลามภาษา

มือที่เปนองคกรคนพิการ ๗ องคกร จากเงินงบประมาณ

ประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๓,๖๙๖,๐๐๐.- บาท และ           

เงินงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ จํานวน ๑๐,๓๒๖,๙๔๐.- บาท

๑๖. โครงการสงเสริมและคุมครองการเขาถึงสิทธิคนพิการ

 ๓. คนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย           

ไดรับบริการลามภาษามือ ไดแก การใหบริการทาง             

การแพทยและการสาธารณสุขการสมัครงานหรือการ

ติดตอประสานงานดานการประกอบอาชีพการรองทุกข 

การกลาวโทษ หรือเปนพยานในชั้นพนักงานสอบสวน

หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายการเขารวมประชุม 

สัมมนา หรือ การฝกอบรม รวมทั้งเปนผู บรรยาย                

โดยหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัด            

ซึ่งมีคนพิการทางการไดยินเขารวมดวยการติดตอกับ

หนวยงานภาครัฐ  และการขอรับบริการสาธารณะ 

จํานวนทั้งส้ิน ๑๐,๘๙๑ ราย



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ òõõù
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¤¹¾Ô¡ÒÃ

๕๑

Ê‹Ç¹·Õè ò ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõù

 ๔.  กรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 

รวมกับสมาคมหูหนวกแหงประเทศไทย จดังานแถลงขาว

เปดตัวการตูนสติกเกอรไลนภาษามือไทย (นอง Sign & 

Finger) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธการใชภาษามือไทย 

ในการติดตอสื่อสาร และสรางความตระหนักรูแกบุคคล

ทั่วไปเก่ียวกับการใชภาษามือไทย โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

(พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว) เปนประธานใน                   

พธิเีปดงาน ซึง่ผูเขารวมประกอบดวย สมาคมคนหูหนวก

แหงประเทศไทย คนพิการทางการไดยิน ลามภาษามือ 

และแขกผูมีเกียรติ จํานวน ๑๒๐ คน ณ หางสรรพสินคา

เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร

 ๕. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ซักซอม
แนวทางการดําเนินการจัดบริการของหนวยบริการ 
ลามภาษามอื” เพือ่ใหหนวยบริการลามภาษามือมคีวามรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบและแบบฟอรมตาง ๆ                  

ที่เกี่ยวกับการใหบริการลามภาษามือ กับหนวยงาน               

จัดบริการลามภาษามือที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

จํานวน ๑๑ แหง จํานวน ๖๐ คน

 ๖. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ภาษามือไทย         
เพื่อการส่ือสาร ประจําป ๒๕๕๙” จํานวน ๓ รุ น 

ประกอบดวย เจาหนาทีจ่ากสถานประกอบการ เจาหนาท่ี

ภายในกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ            

เจาหนาที่โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เจาหนาที่ ขสมก. 

เพื่อใหผู ผานการอบรมมีทักษะ ในการใหบริการและ            

ชวยเหลือคนพกิารเบือ้งตน สามารถสือ่สารไดอยางเขาใจ

กบัคนพกิารทางการไดยนิ จาํนวน ๑๘๐ คน
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๑๗. โครงการสงเสริมการมีบัตรประจําตัวคนพิการ

 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ              

โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน ไดจัดการอบรมเชิง

ปฏบิตักิารเพ่ือทบทวนความรูความเขาใจแนวทางปฏิบตัิ

ตามคู มือประชาชนงานออกบัตรประจําตัวคนพิการ 

ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อใหผูปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัว

คนพิการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ 

การใชระบบงานและอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการ

ออกบัตรประจําตัวคนพิการ โดยมีผูเขารับการอบรม                

จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย                  

ทัว่ประเทศ รวมจาํนวนทัง้สิน้ ๑๖๐ คน ผลการดาํเนนิงาน 

การออกบัตรประจําตัวคนพิการที่ผานมา พบวา ควรมี

การปรับปรุงระบบงานออกบัตรประจําตัวคนพิการ           

ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบ

เทคโนโลย ีสารสนเทศดานคนพกิาร และผลติสือ่การสอน

และติดตั้งบนเว็บไซตของ พก. เพื่อเปนชองทางหนึ่ง

สาํหรบัใหผูปฏบิตังิานไดศกึษาข้ันตอนและวธิกีารผานสือ่

อิเล็กทรอนิกส และ Social Media เพื่อใหคําแนะนํา

ปรึกษาปญหาท่ีเกี่ยวของกับการออกบัตรประจําตัว            

คนพิการอีกดวย

 กรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ 

โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน ไดดําเนินการบันทึก

ขอมูลคนพิการที่ไดรับการออกบัตรประจําตัวคนพิการ 

ทัว่ประเทศ ทาํใหคนพกิารสามารถเขาถงึสวสัดิการมากขึน้ 

ซึ่งขอมูลจํานวนคนพิการไดรับการออกบัตรประจําตัว           

คนพิการทั่วประเทศ ดังนี้
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สถิติขอมูลคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการจําแนกตามภูมิภาค และเพศ
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๑. กรุงเทพมหานคร

๒. ภูมิภาค

ภูมิภาค ประกอบดวย

๒.๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก

๒.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒.๔ ภาคใต

๒.๓ ภาคเหนือ

๒.๕ ไมระบุ

ภาค

รวมทั้งส้ิน

รวม

จํานวน (ราย)

ชาย หญิง รวม

๖๙,๑๖๓

๑,๕๘๘,๒๗๕

๑,๖๕๗,๔๓๘

๓๓๙,๓๖๔

๖๖๖,๐๒๒

๑๘๘,๕๐๑

๓๗๙,๗๑๓

๑๔,๖๗๕

๑,๕๘๘,๒๗๕

๓๑,๐๖๑

๗๔๓,๐๕๗

๗๗๔,๑๑๘

๑๕๔,๖๓๐

๓๑๘,๐๔๕

๘๔,๖๙๙

๑๗๘,๙๙๓

๖,๖๙๐

๗๔๓,๐๕๗

๓๘,๑๐๒

๘๔๕,๒๑๘

๘๘๓,๓๒๐

๑๘๔,๗๓๔

๓๔๗,๙๗๗

๑๐๓,๘๐๒

๒๐๐,๗๒๐

๗,๙๘๕

๘๔๕,๒๑๘

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
และภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต ภาคเหนือ ไมระบุ

จํานวน (ราย) ชาย

จํานวน (ราย) หญิง

๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

ขอมูล ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ที่มา : ขอมูลประมวลผลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุ ขอมูลคนพิการ                : ทั้งหมด ๒,๑๗๓,๓๐๖ ราย
                                                 : เสียชีวิต ๕๑๕,๘๖๘ ราย
                                                 : มีชีวิต ๑,๖๕๗,๔๓๘ ราย
จํานวน (ราย)
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๕๔

Ê‹Ç¹·Õè ò ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõù

๑๘. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานคนพิการ
ประจําป ๒๕๕๙

๑.๑ การดูแล บํารุงรักษา พัฒนา และซอมแซม แกไข

ครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและระบบงาน              

งบประมาณจํานวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดลาน

บาทถวน) ประกอบดวย

 ๑) บํารุงรักษาระบบจํานวน ๕ ระบบ

 ๒)  ครุภัณฑและอุปกรณคอมพิวเตอร ของ                   

ผูปฏิบตังิานในสํานักงานทีมอีายุไมเกิน ๗ ป ครุภณัฑและ

อุปกรณคอมพิวเตอรของผู ปฏิบัติงานในศูนยบริการ            

คนพิการประจําจังหวัดทุกจังหวัด และครุภัณฑและ

อปุกรณคอมพิวเตอรภายในหองปฏิบตักิาร (Server room) 

๑.๒ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานคนพิการ งบประมาณ จาํนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หนึง่ลานสีแ่สนสีห่มืน่บาทถวน) เพือ่ปรบัปรุงและพฒันา

แผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข อมูลและ

สารสนเทศของ พก. และจางจดัทาํแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑.๓ การจัดซ้ือหมึกพิมพบัตรประจําตัวคนพิการและ

หมกึคอมพวิเตอร จาํนวน ๘๐๐ มวน งบประมาณจาํนวน 

๒,๙๑๕,๐๐๐.- บาท (สองลานเกาแสนหน่ึงหม่ืน                 

หาพันบาทถวน) ซึ่งจัดสงใหศูนยบริการคนพิการจังหวัด

ทุกจังหวัด

 ในป ๒๕๕๙ ดําเนินการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

และอุปกรณ เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมที่มีอายุการใชงาน 

เกนิ ๕ ป ซึง่ไดรบังบประมาณจํานวน ๗,๕๓๙,๕๐๐.- บาท 

(เจ็ดลานหาแสนสามหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ผูชนะการประกวดราคา 

โดยเสนอราคาในจํานวนเงิน ๖,๖๓๙,๕๔๖.- บาท                 

(หกลานหกแสนสามหมืน่เกาพนัหารอยสีส่บิหกบาทถวน) 

ซึ่งมีครุภัณฑและอุปกรณรวม ๗ รายการ จํานวน                    

๔๙๑ เคร่ือง ไดแก เคร่ืองพิมพบัตรประจําตัวคนพิการ 

เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขายพรอมจอภาพ และอุปกรณ

อื่นๆ เปนตน

๑๙. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มี
อายุการใชงานเกิน ๕ ป

๒๐. โครงการใหบริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแกคนพิการและบุคคลออทิสติก

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดดําเนินการใหการ

สนับสนุนการใหความชวยเหลือ คุ มครอง พัฒนา

ศกัยภาพ และคณุภาพชวีติ และจดัสวสัดกิารแกคนพกิาร

ตามหลักการสังคมสงเคราะห สอดคลองกับความ

ตองการของคนพิการท่ีอยูในความอุปการะเล้ียงดูใน

สถานสงเคราะหคนพกิาร และศนูยบริการบคุคลออทิสตกิ 

จํานวน ๑๑ แหง รวมจํานวน ๓,๕๑๑ คน
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๕๕
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กิจกรรมใหบริการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ

กิจกรรมใหบริการทางการแพทยและการปองกันโรคแกคนพิการ

กิจกรรมใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางดานรางกายแกคนพิการ

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
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๕๖
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กิจกรรมสงเสริมทักษะในรูปแบบกิจกรรมบําบัดแกคนพิการ

กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคนพิการเขารวมกับสังคม

กิจกรรมการฝกทักษะดานอาชีพแกคนพิการ

กิจกรรมสงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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๕๗
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กิจกรรมสงเสริมดานการศึกษาแกคนพิการ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬาแกคนพิการ ไดแก กีฬาคนพิการแหงชาติ

กิจกรรมเตรียมความพรอมคนพิการสูครอบครัว/สังคม

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก
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๕๘
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๒๑. โครงการฝกทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแกคนพิการ

กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศ

กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทยและตรวจสุขภาพประจําป

กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ

กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
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๕๙

Ê‹Ç¹·Õè ò ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõù

กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับนักกีฬาคนพิการสูความเปนมืออาชีพ

กิจกรรมบริการเตรียมความพรอมคนพิการสูการมีงานทํา

กิจกรรมออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่/ออกรานจําหนายผลิตภัณฑ
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๖๐

Ê‹Ç¹·Õè ò ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõù

กิจกรรมการฝกอาชีพระยะสั้นในชุมชน

กิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนระบบการประกอบอาชีพของคนพิการรวมกับภาคีเครือขาย/ทองถิ่น

กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
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๖๑
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๒๒. โครงการจัดบริการสวัสดิการในชุมชน เงินสงเคราะหฟนฟูสมรรถภาพ
ศูนยฟนฟูคนพิการในชุมชน

 ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดดําเนินการชวยเหลือเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนเบื้องตน เปนเงินสงเคราะห

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ใหคนพิการมีเงินทุนเริ่มตนสําหรับเลี้ยงชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได และสามารถดําเนิน

ชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

กิจกรรมการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จํานวน ๒,๑๗๘ คน

กิจกรรมการสนับสนุนกายอุปกรณสําหรับชวยคนพิการ ๔๔๐ คน

๒๓. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการบริการสําหรับคนพิการ

กิจกรรมพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
 ดาํเนนิการปรับปรงุสิง่อํานวยความสะดวกแกคนพกิารและผูมาติดตอราชการภายในหนวยงาน ใหเกดิประโยชน

และเหมาะสมกับคนพิการเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชน อาทิ ทางลาด ที่จอดรถและหองนํ้าคนพิการ
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๖๒
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กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนความคิด

เห็นการพัฒนามาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและ

พฒันาคนพกิารระหวางวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน - ๒ ธนัวาคม 

๒๕๕๘ โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ (นายสมชาย เจริญอํานวยสุข) เปนประธาน             

ในพิธีเปด มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทบทวน 

ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพ           

และพฒันาคนพกิาร จาก ๒๒ หนวยงาน รวมท้ังสิน้ ๑๐๐ คน

กิจกรรมถอดบทเรียนการดูแลดานสุขภาพอนามัยสําหรับคนพิการในสถาบัน
 การถอดบทเรียน เพื่อใหเปนคลังความรู ดาน                   

การดูแล การถอดบทเรียนเรื่อง “การดูแลดานสุขภาพ
อนามัย สําหรับคนพิการในสถาบัน”  เมื่ อวันที่                              

๒๙ กมุภาพันธ - ๓ มนีาคม ๒๕๕๙ โรงแรม เอส ด ีอเวนิว 

กรุงเทพฯ  มนีางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดกีรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนประธาน โดยมี

วตัถุประสงคเพือ่รวบรวมองคความรูและจัดทําเปนขอมลู

การดูแลสุขภาพอนามัยสําหรับคนพิการในหนวยงาน  

โดยนําความรูภายในจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยตรง 

มาจัดเก็บเปนขอมูลหรือความรูที่สามารถถายทอด              

และเผยแพรใหบุคคลอื่นไดรับรู  ซึ่งผู เขารวมประชุม

ประกอบดวย เจาหนาทีผู่ปฏิบตังิานจากหนวยงาน ๔ แหง 

คือสถานสงเคราะหคนพิการการุณยเวศม จ.ชลบุรี                

สถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง 

จ.สมทุรปราการ สถานสงเคราะหคนพกิารและทพุพลภาพ 

บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สถานสงเคราะหคนพิการ 

จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีนายวีระชัย วีระฉันทะชาติ และ            

นางสโรทร มวงเกลี้ยง นักวิชาการอิสระเปนวิทยากร

กระบวนการ รูปแบบของการถอดบทเรียนเร่ิมจากการ

เรียนรูเทคนิคการถอดบทเรียนโดยวิทยากร และมีการ

แบงกลุ มสังเคราะหองคความรูดานสุขภาพ รวมท้ัง                   

การสาธิตการออกกําลังกาย Sukiyaki Exercise ซึ่งเปน

ทาการบรหิารรางกายทีถ่กูตองสาํหรบัคนพกิาร (ออกแบบ 

ทาโดยองคกรความรวมมือระหวางประเทศญ่ีปุ น)                      

สิ่งที่ไดจากการถอดบทเรียน พบวา การดูแลคนพิการ                

ในสถานสงเคราะหเปนเรือ่งละเอยีดออนและมคีวามซบัซอน 

ในแตละขัน้ตอนของการดูแล จงึจาํเปนตองมบีคุลากรท่ีมี 

ความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และทํางานรวมกันเปน

ทีมสหวิชาชีพ 
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กิจกรรมการถอดบทเรียนการดูแลคนพิการทางสติปญญาดวย “อาชาบําบัด”

 กองคุ มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ                

ไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน         

การดูแลคนพิการทางสติปญญาดวย “อาชาบําบัด”                

ณ สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี            

เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมเปน

องคความรู ที่ประกอบดวย เทคนิคและแนวทางการ

ปฏิบัติงานดานคนพิการทางสติปญญาและการเรียนรู           

ผู มีสมาธิสั้นหรือบุคคลออทิสติกในรูปแบบของการ

จัดการความรู (Knowledge Management) โดยมี                

นายวีระชัย วีระฉันทชาติ และนางสโรทร มวงเกล้ียง          

นักวิชาการอิสระ เปนวิทยากรกระบวนการ พรอมดวย

วิทยากรจากศูนยฝกกองพันทหารมาที่ ๒๙ รักษา

พระองค มารวมถายทอดความรูและแนะนําแนวทาง              

ในการทาํกจิกรรมอาชาบาํบดั และจะไดเปนตนแบบของ

ศูนยกลางการเรียนรู ดานการทํากิจกรรมบําบัดดวย 

กิจกรรมการจัดการความรูดานการดูแลคนพิการทางจิตเวช
 จดัประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรือ่ง “การดแูลคนพกิาร
ทางจิตเวช” โดยใหมีการจัดการความรูเรื่องการดูแล           

คนพิการทางจิตเวชเป นการรวบรวมองค ความรู                        

ดานเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงานดานการดูแล         

คนพิการทางจิตเวชในรูปแบบของการถอดบทเรียน           

อย างเข มข น อันเป นจัดการความรู ที่มีอยู  ในตัว                       

ผูปฏิบัติงานตรง ณ สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ

บานกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีวัตถุประสงค            

เพื่อรวบรวมรายละเอียด วิธีการดําเนินงานทุกขั้นตอน          

ในการดแูลคนพกิารทางจิตเวชและเปนขอมลูองคความรู 

ของหนวยงานท่ีดูแลคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม             

ผูเขารวมประชมุจาํนวน ๗๘ คน ผลทีไ่ดรบั คอื ไดแนวทาง 

ในการพัฒนางานเพื่อการลดขนาดหรือปริมาณการสง         

คนพิการเขาสถานสงเคราะห โดยเพิ่มประสิทธิภาพ           

คนทาํงาน เพือ่ใหมคีณุภาพดวยการเพ่ิมความรูเฉพาะทาง 

แกผู ปฏิบัติงาน และเสริมสรางการมีสวนรวมของ

ครอบครัว ชุมชน สังคม  
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กิจกรรมการจัดเวทีประชาพิจารณ (ราง) มาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

 การจัดเวทีประชาพิจารณ (ราง) มาตรฐาน            

การคุมครองสวัสดภิาพและพฒันาคนพกิาร มวีตัถปุระสงค 

เพือ่ใหผูเขารวมประชมุไดมสีวนรวมในการพจิารณา (ราง) 

มาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 

และขอความเห็นชอบจากผูปฏิบัติงานในการจัดทําคูมือ

มาตรฐาน ของหัวหนาหนวยงานและผูปฏิบัติงานของ

คุมครองและพัฒนาคนพิการ ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ 

ศนูยพฒันาอาชีพคนพกิาร และศนูยบรกิารบุคคลออทสิตกิ 

จาํนวน ๒๒ แหง ๆ  ละ ๔ ทาน พรอมดวยเจาหนาทีส่วนกลาง 

จํานวน ๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

  ผลที่ไดรับ คือ (ราง) มาตรฐานการคุมครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จํานวน ๕ เร่ือง                        

กอนใหหนวยงานนาํไปทดลองใชในปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ไดแก 

  ๑) มาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการในสถานสงเคราะห

  ๒) มาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการในศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ

  ๓)  มาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการสถานสงเคราะหคนไขโรคจิตทุเลา

  ๔)  มาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการในศูนยบริการบุคคลออทิสติก

  ๕)  มาตรฐานการคุมครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการในศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ

กิจกรรมการกําหนดแนวทางการดําเนินงานศูนยพัฒนาอาชีพและศูนยพัฒนาออทิสติก “เทคนิคในการพัฒนาเด็ก
ออทิสติกและการทํางานรวมกับผูปกครองและเครือขาย” จํานวน ๕๐ คน

 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนความรู 

เทคนิคในการดูแลเด็กออทิสติก และสงเสริม

การทํางานเปนทมี เพือ่การพัฒนาเด็กออทิสตกิ  

รวมทั้งเปนการแลกเปล่ียนประสบการณ

แนวทางการทํางานของเจาหนาที่ ระหวาง   

ศูนยบริการบุคคลออทิสติก ทั้ง ๒ แหง  

 ผลทีไ่ดรบัคือ เจาหนาที ่มแีนวคดิ ทศิทาง              

และการวางแผนการทํางานเปนทีม เพื่อการ

พฒันาเดก็ออทสิตกิ รวมทัง้เปนการแลกเปลีย่น 

ประสบการณและแนวทางการทํางานของ             

เจาหนาท่ีระหวางศูนยบริการบุคคลออทิสติก 

ทั้ง ๒ แหง
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดําเนินงานศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการภายใตโครงสรางใหม” 

 จดัดาํเนนิการเมือ่วนัที ่๑๗ - ๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

ณ บานไมชายเลน รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม              

กลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมประกอบดวย หัวหนา

หนวยงานศูนยฟ นฟูอาชีพคนพิการ วิทยากร และ                 

เจ าหนาที่ที่ เกี่ยวของ รวมจํานวน ๓๕ คน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนการทบทวนผลการดําเนินงาน           

ในรอบปงบประมาณที่ผ านมาและกําหนดทิศทาง

แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจงาน       

ภายใต โครงสร างกระทรวงการพัฒนาสังคมและ                  

ความม่ันคงของมนุษย ที่ปรับปรุงใหม โดยรูปแบบของ

การจัดประชุมเปนการบรรยายใหความรู  ในหัวขอ 

“แนวทางการดําเนินงานของศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจภายใตโครงสรางใหม”

กิจกรรมการฝกอบรมสหวิชาชีพในการเตรียมความพรอมคนพิการสูครอบครัว จํานวน ๒ รุน ๑๒๐ คน

 เพื่อใหผูปฏิบัติงานสหวิชาชีพมีความรูเกี่ยวกับ     

การดูแลคนพิการ และนําความรูจากการฝกอบรมมาใช

ในการเตรียมความพรอมคนพิการกลับสู ครอบครัว                

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย เจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงาน             

สหวชิาชีพ จาํนวน ๑๑ แหง และเจาหนาท่ีจากสวนกลาง 

รวม ๒ รุน จํานวน ๑๒๐ คน ผลที่ไดรับจากการฝกอบรม 

คือ เจาหนาที่เกิดความเขาใจคนพิการทางดานอารมณ 

การพึ่งพิง ความเชื่อมั่นในตนเอง การฝกอาชีพ การให

กําลังใจ การเสริมแรงใหคนพิการในการใหความรวมมือ

เพ่ือการฟนฟสูมรรถภาพความพกิารสูการดาํรงชีวติอสิระ

ของคนพกิาร ใหสามารถกลบัคนืสูครอบครวั ชมชนุ สงัคม 

อยางเปนระบบได 
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กิจกรรมการทบทวนและพัฒนาภารกิจของกองคุมครอง ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ

และตองานใหมวาดวยสิทธิคนพิการท่ีพึงไดรับ ไดแก              
เบี้ยความพิการ การจางงานคนพิการการปรับสภาพ               
ที่อยู อาศัยใหคนพิการ โดยยึดหลักการทํางานตาม
แนวทางของพก. คือ 
 พ : เปนเพื่อนกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน                       
พี่นอง พลังสามัคคี พัฒนา พากเพียร พยายามให              
งานสําเร็จ อยาทอถอย 
 ก : เกียรติ กําลังใจ กฎกติกา เกง แกรงกลา
      ผลทีไ่ดรบัคอื ทมีงานมคีวามเขาใจภารกจิของกอง
เพิ่มมากขึ้น

 เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ กองคุมครอง
สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดประชุมการทบทวน
และพัฒนาภารกิจของกองคุมครองสวัสดภิาพและพัฒนา
คนพิการ มีนายพรชัย  กุลกุศล เปนประธาน โดยมี                       
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ขาราชการและเจาหนาที่
ในสังกัดกองคุ มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 
จํานวน ๓๕ คน เพื่อขับเคลื่อนงานทั้งในสวนกลาง             
และสวนภูมิภาคเปนไปในทิศทางเดียวกัน และการ
ดําเนินงานภายใตนโยบายของกรมสงเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิารป ๒๕๕๙ คอื เรือ่ง การประสานงานตอ 
เนนความเขาใจ ความชัดเจน เปาหมายจริง จับตองได 

กิจกรรมการเยี่ยมบานคนพิการ
 ดําเนินการพิจารณาใหการชวยเหลือคนพิการ
แตละรายดวยการชวยเหลือเคร่ืองอุปโภคบริโภค           
รวมท้ังประสานงานในหนวยงานสถานสงเคราะห                  
เพื่อพิจารณารับคนพิการเขาอุปการะ จํานวน ๕๙ ราย 
ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาใหการชวยเหลือ ดวยการนําสงเขา
สถานสงเคราะห จํานวน ๗ ราย
 ๒. พิจารณายกเลิก นําสงเขาสถานสงเคราะห 
จํานวน ๒๗ ราย
 ๓.  ประสานสถานสงเคราะหและอยูระหวางรอ
การตอบรับจากสถานสงเคราะห จํานวน ๑๕ ราย

 ๔. อยูระหวางขออนุมัติ เนื่องจากรอคนพิการ
ดําเนินการจดทะเบียนคนพิการ จํานวน ๓ ราย
 ๕. อยูระหวางดําเนินการ วางแผนลงเย่ียมบาน 

จํานวน ๗ ราย
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กิจกรรมการสงเสริมทักษะอาชีพและสังคม
 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและจัดทํา

หลักสตูรดานอาชีพและการเตรยีมความพรอมดานสงัคม 

ตามหลักสูตร ๘ หนวยงาน มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

เปน ๗ สาขา ดังนี้

 ๑) หลกัสตูรอิเลก็ทรอนิกส(วชิาพ้ืนฐาน ๑๖๐ ชม./ 

วิชาชีพ ๙๐๐ ชม./เสริมประสบการณชีวิต ๒๑ ชม./

ฝกงาน ภายในและภายนอก ๑๒๐ ชม.)

 ๒)  หลกัสตูรคอมพิวเตอร (วชิาพืน้ฐาน ๑๒๐ ชม./ 

วิชาชีพ ๙๐๐ ชม./เสริมประสบการณชีวิต ๒๑ ชม./

ฝกงาน ภายในและภายนอก ๑๒๐ ชม.)

 ๓)  หลักสูตรจักรยายยนต และเครื่องยนต              

ขนาดเล็ก (วิชาพื้นฐาน ๑๖๐ ชม./วิชาชีพ ๙๐๐ ชม./

เสริมประสบการณชีวิต ๒๑ ชม./ฝกงาน ภายในและ

ภายนอก ๑๒๐ ชม.)

 ๔)  หลกัสตูรตัดเย็บเส้ือผา (วชิาพ้ืนฐาน ๓๐ ชม./

วิชาชีพ ๑,๑๕๒ ชม./ประสบการณชีวิต ๑๘ ชม.)

 ๕)  หลักสูตรเย็บหนัง (วิชาพื้นฐาน ๓๐ ชม./

วิชาชีพ ๑,๐๙๕ชม./เสริมประสบการณชีวิต ๑๘ ชม./

ฝกงาน ภายในและภายนอก ๑๒๐ ชม.)

 ๖)  หลักสูตรเสริมสวย (วิชาพ้ืนฐาน ๑๒ ชม./

วิชาชีพ ๑,๑๗๐ ชม./เสริมประสบการณชีวิต ๑๘ ชม./

ฝกงาน ภายในและภายนอก ๑๒๐ ชม.)

 ๗)  หลักสูตรทักษะสังคม (ทํากิจวัตรประจําวัน

แยกตามกลุม ABC/การเตรียมความพรอมดานอาชีพ 

(ประดษิฐ ,คหกรรม,งานบรกิาร)/ฝกทกัษะการดาํรงชวีติ/

ฝกทักษะการออกสูสังคม/ฝกทักษะความรูพื้นฐาน             

เบื้องตน)
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กิจกรรมการจัดทําเกณฑแนวทางการประเมินทักษะและความพรอมดานอาชีพคนพิการ
 การจัดทําเกณฑแนวทางการประเมินทักษะและ
ความพรอมดานอาชีพสําหรับคนพิการ ของสถาน
คุ มครองและพัฒนาคนพิการในสังกัดกองคุ มครอง
สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ มีเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน
ความสามารถทางดานทักษะอาชีพสําหรับคนพิการ                 
ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน ๓ หมวด ไดแก
 ๑) หมวดวิชาพื้นฐาน โดยอาจารยผู ฝกสอน             
เปนผูทําการทดสอบดวย แบบฝกหัด ขอสอบ 
 ๒) หมวดวิชาชีพโดยอาจารยผูฝกสอน ทําการ
ทดสอบดวย แบบฝกหัด ขอสอบ ผลงาน/ชิ้นงาน
 ๓)  หมวดการเสริมประสบการณชีวิต โดย
อาจารยผูฝกสอน/นกัสงัคมสงเคราะห/สหวิชาชีพ ทาํการ
ทดสอบดวย ขอสอบ การประเมิน IRP และการประเมิน
พฤติกรรม (กอนฝก - หลังฝกอาชีพ)

กิจกรรมการสงเสริมศักยภาพคนพิการเพื่อการมีงานทํา (MOU) ระหวางศูนยฝกอาชีพคนพิการพระประแดง            
กับองคกร KRED ประเทศเกาหลี 

 การสงเสริมศักยภาพคนพิการเพื่อการมีงานทํา 

(MOU) ระหวางศูนยพฒันาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

พระประแดง กบัองคกร KRED ประเทศเกาหลี) ดาํเนนิการ 

จัดเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘                        

ณ ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง 

โดยมหีวัหนาหนวยงานและเจาหนาท่ีศนูย ฯ พระประแดง 

จาํนวน ๓๐ คน และผูแทนองคกร KRED ประเทศเกาหลี 

จํานวน ๕ คน เขารวมประชุม มีวัตถุประสงคเพื่อหารือ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการและการจัดทํา

บันทึกขอตกลงความเขาใจรวมกันตอการดําเนินงาน          

ดานการสงเสริมอาชีพคนพิการระหวางศูนยพระประแดง

และ KRED ประเทศเกาหลี ทั้งนี้ ไดมีบันทึกขอตกลง 

ความเขาใจรวมกันตอการดําเนินงานดานการสงเสริม

อาชพีคนพกิารระหวางศนูย ฯ และ KRED ประเทศเกาหลี
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ภารกิจศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
๑. ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

 จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยตนแบบการฝกทักษะ

ดานอาชพีฯ (รานกาแฟบานทองพนู)  โดยมรีปูแบบธรุกจิ

รานคา จํานวน ๔ ราน  ไดแก ๑) รานกาแฟบานทองพูน 

๒) รานทองพูนบารเบอร ๓) รานทองพูนบิวตี้ซาลอน ๔) 

รานทองพูนนวดแผนไทย โดยไดรับการสนับสนุน                     

งบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการซ่ึงรานท่ีไดรบัความนิยมคือรานกาแฟ โดยไดรบั

การสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุสงเสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิาร จาํนวน ๕๔๖,๗๐๒.-บาท  เพือ่จดั

ทําศูนยฝกทักษะวิชาชีพในรูปแบบรานคาใหบริการ

ประชาชน

๒. ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแกน

 ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๙  เพื่อจัดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ จํานวน                

๒ โครงการ ไดแก

 ๑. โครงการฝกทักษะอาชีพระยะสั้นสําหรับ        

คนพิการ ไดแก การทอพรมเช็ดเทาดวยกี่ การสานเปล

นอนดวยผายืด และการเล้ียงจิ้งหรีด เพื่อใหคนพิการ         

มีอาชีพ มีรายได และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถ

ชวยเหลือตนเองไดตามความสามารถ และไมเปนภาระ

ของสังคม

 ๒. โครงการคายพัฒนาศักยภาพคนพิการ

  โครงการพัฒนาศกัยภาพคนพกิาร ดาํเนนิการ

โดยจัดใหมีการทัศนศึกษาและการศึกษาดูงานใน         

หนวยงานในสังกดั กคพ. ไดแก สถานคุมครองและพฒันา

คนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานคุมครอง   

และพฒันาคนพกิารการณุยเวศม จงัหวดัชลบรุ ีพรอมดวย

กจิกรรมศกึษาดูงาน โครงการศูนยการศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัจนัทบรุี 

กจิกรรมเกบ็ขยะริมหาด จงัหวดัระยอง ทัง้นี ้ใหคนพกิาร

สามารถรบัรูและเขาใจสทิธขิองตนเองตาม พรบ. สงเสรมิ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ                   

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และเปดโอกาส

ไดเรียนรูทักษะ และประสบการณที่หลากหลาย
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๓. ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช 

 ดําเนินโครงการกาวขามขีดจํากัดสูโลกแหงความ

คดิสรางสรรค โดยมวีตัถปุระสงค เพือ่สงเสรมิใหคนพกิาร

สามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และ               

เสริมสรางทักษะทางสังคมแลกเปล่ียนเรียนรูใหคนพิการ

สามารถอยูรวมกบับคุคลอืน่ในสงัคมอยางมคีณุภาพ รวม

ทัง้ เพือ่สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติใหแกคนพกิารทัง้

ทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

๔. ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

 จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ มีการอภิปราย 

“กระบวนการกลุมสัมพันธและการคิดบวก เพื่อเสริม
แรงระหว างคนพิการและเจ าหน าที่” และการ                  

แลกเปล่ียนประเด็นการนํามาปรับใชชีวิตของคนพิการ

และการดําเนินงานของศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการจังหวัด

หนองคาย ตลอดจนการศึกษาดูงานสวนสมเด็จ                     

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา                    

เพ่ือศึกษารูปแบบดานการเกษตรผสมผสานตามแนว  

พระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม การสงเสริมสุขภาพแผน

ไทย ประโยชนจากสมุนไพร การเขาเยี่ยมชมสวนพฤกษ

สมนุไพร ทีร่วบรวมพนัธุพชืสมนุไพรกวา  ๑๐๐ ชนดิ และ

การเขาศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน ชม

วดีทีศัน และนิทรรศการตาง ๆ  เกีย่วกับเศรษฐกจิพอเพยีง              

พรอมทั้งเยี่ยมชมสถานที่จริงภายในโครงการดานตาง ๆ 

เชน การปลูกผัก ผลไมตาง ๆ ในทองถิ่น การทํานาขาว

ทดลอง การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงไกไข เปนตน 

๕. ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม

 จํานวน ๓ โครงการ ไดแก

 ๕.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ

มาตรฐานการประกอบอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส                    

(ซอมโทรทศันสยีคุดจิติอล) จดัดาํเนนิโครงการโดยศูนย

ฟนฟอูาชีพคนพิการหยาดฝน จงัหวัดเชียงใหม เพ่ือสงเสริม

ใหเกิดการรวมกลุ มเครือขายระหวางคนพิการกับ                             

กลุมผู ประกอบรายยอยดานอิเล็กทรอนิกส เกิดกา               

แลกเปล่ียนเรียนรู ชวยเหลือใหคําปรึกษา และเกิดการ

จางงาน
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 ๕.๒ โครงการเสรมิสรางการดาํรงชวีติอสิระของ

คนพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

  ไดจดัดาํเนนิโครงการเสริมสรางการดํารงชีวติ

อิสระของคนพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหคนพิการ

ไดทราบถงึแนวทางการดาํรงชวีติอสิระของคนพกิาร และ

นํามาปรับใชในการดํารงชีวิตประจําวันของตนเอง                

อยางเหมาะสม และใหบุคลากรท่ีใหบริการคนพิการมี

ความรูความเขาใจและสามารถนําแนวคิดการดํารงชีวิต

อิสระไปพัฒนาคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๕.๓ โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน ระดับ ๑

  ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัด

เชียงใหม ไดจัดดําเนินโครงการเตรียมความพรอมเพื่อ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ระดับ ๑ เพื่อใหคนพิการ

มีการพัฒนามีการพัฒนาตนเอง มีความรูเกี่ยวกับอาชีพ 

มีความเชื่อมั่นท่ีจะสรางงาน สรางอาชีพใหตนเองและ               

มีรายไดเพิ่มมากข้ึน

สัญญาณการชวยเหลือ เพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการ             

รวมมือปองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อลดความสูญเสีย

ชีวิตและทรัพยสิน และสามารถนําความรูและทักษะ           

ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัไิปประยกุตใชในการปองกนั

และเขาระงับเหตุอัคคีภัยไดอยางถูกตอง

 ๕.๔ โครงการอบรมแผนปองกันอัคคีภัย

  จัด ทําแผนและซักซ อมเผ ชิญเหตุการ                 

เคลื่อนยายคนพิการ การประสานงานกับหนวยงาน                 

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้ง
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๒๔. โครงการบริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของผูปวยจิตเวชรองรับ 
พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

 ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดดําเนินการใหบริการสวัสดิการสังคม และการบําบัดฟนฟู ทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ 

พัฒนาทักษะชีวิตแกคนพิการท่ีอยูในความอุปการะเล้ียงดูในสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี จํานวน              

๒ แหง รวมจํานวน ๑,๐๕๗ คน

กิจกรรมที่ใหบริการดานสุขภาพและสุขอนามัย ไดแก

 การตรวจสขุภาพอนามยัในผูใชบรกิารประจาํเดอืน 

การตรวจสุขภาพผูใชบริการและเจาหนาท่ี การตรวจ

มะเร็งปากมดลูก การตรวจทันตกรรมผู ใช บริการ                

การปองกันโรค “พนหมอกควันกําจัดยุงลาย” และ                  

ฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ

กิจกรรมที่ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานรางกาย

กิจกรรมที่ ๓ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูใชบริการและเรียนรูทักษะชีวิต
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กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาเขารวมกับสังคมตามวันสําคัญของประเทศไทย และวันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนที่

๒๕. กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑. การใหบริการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําป ๒๕๕๙

 กองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ 

ไดดําเนินการใหบริการใหคนพิการ และผูดูแลคนพิการ    

กูยืมเงินเพ่ือเปนทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ            

รายละไมเกิน ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถวน) ทั้งนี้ 

หากมผีูประสงคจะขอกูยมืเงนิเกนิกวาวงเงนิทีก่าํหนด ให

มกีารพจิารณาเปนราย ๆ  ไป โดยไมเกนิ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท                              

(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) รายกลุมกลุมละไมเกิน 

๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ผอนชําระ

ภายในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป โดยไมคิดดอกเบี้ย

 โดยในป ๒๕๕๙ มีคนพิการและผูดูแลคนพิการ 

เขามาใชบริการกูยืมเงินกองทุนฯ ทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค จํานวนทั้งส้ิน ๑๖,๔๓๐ ราย เปนเงิน 

๕๙๘,๑๖๙,๐๙๘.-บาท (หารอยเกาสบิแปดลานหนึง่แสน

หกหมื่นเกาพันเกาสิบแปดบาทถวน)
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๒. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจการใชบริการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                  
ประจําป ๒๕๕๙

 - การประชุมเสริมสรางความรูความเขาใจ              

การใชบรกิารของกองทนุสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติ

คนพิการ ใหกับศูนยบริการคนพิการ และภาคีเครือขาย

ระหวางทองถิ่นกับจังหวัด 

  - การประชมุช้ีแจงลกูหนีแ้ละผูคํา้ประกนั และ/

หรอืการลงพืน้ทีเ่พือ่เสรมิสรางความรูความเขาใจการให

บริการของกองทุนฯ 

 - การชาํระเงนิและตดิตาม เรงรดัหนี ้การยนืยนั

ยอดหนี ้และการประชาสมัพนัธอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัสทิธิ

ประโยชนของคนพิการ

 ซึ่งจะทําใหผูใชบริการซึ่งเปนคนพิการและผูดูแล

คนพิการ มีความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ ขอผูกพัน   

ทางกฎหมาย และสิทธิประโยชนอืน่ๆ เพ่ิมมากข้ึน สงผล

ใหมีอัตราการชําระเงินเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีในป ๒๕๕๙             

มีผูใชบริการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ  มาชําระเงินเปนจํานวนทั้งส้ิน ๕๕,๓๖๔ ราย 

เปนเงนิ ๒๙๘,๙๗๙,๓๒๘.๕๒.-บาท (สองรอยเกาสบิแปดลาน        

เก  าแสนเจ็ดหมื่น เก าพันสามร อย ย่ีสิบแปดบาท                            

หาสิบสองสตางค)

๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําอัตราวงเงินและรายการคาใชจายท่ีกองทุนใหการสนับสนุน             
แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
          กองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ 

ไดดําเนินจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด

ทําอัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กองทุนใหการ

สนบัสนุนแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัการสงเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือจัดทําอัตราวงเงิน               

และรายการคาใชจายท่ีกองทนุใหการสนบัสนนุแผนงาน

หรอืโครงการเก่ียวกบัการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ

คนพกิารใหครอบคลุมและยกรางประกาศคณะอนุกรรม 

การบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต              

คนพกิาร เรือ่ง กาํหนดอตัราวงเงนิและรายการคาใชจาย

ทีก่องทุนใหการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับ

การสงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร รวมทั้งสิ้น 

จํานวน ๘๐ คน
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๔. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจดัทาํแผนพฒันาความเขมแขง็ขององคกรคนพกิารภายใตการสนบัสนนุ
จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําป ๒๕๖๐

 โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร เรือ่ง การจัดทาํแผน

พัฒนาความเขมแข็งขององคกรคนพิการภายใตการ

สนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต               

คนพิการ ประจําป ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สนับสนุนใหองคกรหลักของคนพิการและเครือขาย                  

มคีวามรู ทกัษะ และมสีวนรวมในการจัดทาํแผนปฏิบตังิาน 

ขององคกรในการขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุสงเสรมิ

และพัฒนาคณุภาพชีวติคนพกิารจากกรอบวงเงินประจาํป 

งบประมาณ ๒๕๖๐ ไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผล

ตอการสงเสริมศักยภาพ คุมครองพิทักษสิทธิและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของคณะกรรมการบริหาร

ขององคกรคนพิการและเครือขาย จํานวน ๗๗ คน 

๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือใหความรูความเขาใจในการดําเนินงานดานการเงินและบัญชีกองทุนสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการใชงานโปรแกรมประยุกต”

         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือใหความรู
ความเขาใจในการดําเนินงานดานการเงินและบัญชี
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
การใชงานโปรแกรมประยุกต” เพ่ือใหความรูความเขาใจ

ในการดําเนินงานดานการเงินและบัญชีกองทุนสงเสริม

และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร และการใชงานโปรแกรม 

ประยกุต ของเจาหนาทีก่ารเงินและพนักงานกองทุนสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ พมจ. ทุกจังหวัด
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๖.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการใชงานโปรแกรมประยุกต ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

๗. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร          

การใชงานโปรแกรมประยุกต ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผูปฏิบตังิานสามารถเรยีนรูและเกดิ

ความเขาใจในโปรแกรมประยกุต และเพือ่ใหผูปฏบิตังิาน

สามารถใชโปรแกรมประยุกตรวมกับระบบสารสนเทศ

ของกองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ           

ไดอยางมปีระสิทธภิาพ โดยมกีลุมเปาหมายเปนขาราชการ 

และเจาหนาที่ของกองกองทุนและสงเสริมความเสมอ

ภาคคนพิการ เจาหนาที่กลุ มตรวจสอบภายใน และ                   

ผูสังเกตการณ รวมจํานวน ๗๐ คน ซึ่งไดมีการบรรยาย

ใหความรู และการฝกปฏิบัติการใชงาน โปรแกรม                   

Microsoft Office Excel

 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๓ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง

ในสํานักงานเรียกวา “กองทุนสงเสริมและพัฒนา                
คณุชวีติคนพกิาร” เพือ่เปนทุนสาํหรบัการใชจายเก่ียวกบั 

การคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการการสงเสริม

และการดําเนนิงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพกิาร 

การฟ นฟูสมรรถภาพคนพิการการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพของคนพิการ รวมท้ังส งเสริมและ 

สนบัสนุนการดําเนินงานขององคกรท่ีเก่ียวของกับคนพิการ 

โดยจัดสรรใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง มาตรา ๒๖            

ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาท่ี           

ดงัตอไปน้ี (๑) บรหิารกองทุน รวมท้ังดาํเนินการเก่ียวกับ

การลงทุน การหาประโยชนและการจัดการกองทุนใหเปน

ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็น

ชอบของกระทรวงการคลัง (๒) พจิารณาอนมุตักิารจายเงิน 

อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและรายการคาใชจาย          

เพือ่สนับสนุนแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการสงเสริม

และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารตามทีค่ณะอนกุรรมการ

ตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและ

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจําจงัหวดัหรอือนกุรรมการ 

อื่นเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด                

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอ

คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด           

การดําเนินการตาม (๒) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

อาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดปฏิบัติหนาท่ีตาม

วรรคหนึ่งแทนได
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๘. โครงการสงเสริมใหสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายจางงานคนพิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

 พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ไดมบีทบญัญตัเิพือ่สรางโอกาสและคุมครองการมงีานทาํ

ของคนพิการอยางทั่วถึง รวม ๓ วิธี ไดแก มาตรา ๓๓  

วาดวยการกําหนดสัดสวนการจางงานคนพิการ ทั้งใน

หนวยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน              

โดยใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวย

งานของรัฐตองรับคนพิการเขาทํางานตามอัตราท่ีกาํหนด

ในกฎกระทรวง ไดแก การใหนายจางหรือเจาของ               

สถานประกอบการและหนวยงานของรัฐที่มีจํานวน

ลูกจางหรือผูปฏิบัติงานตั้งแต ๑๐๐ คน ขึ้นไป ตองรับ 

คนพิการเขาทํางานในอัตรา ๑๐๐ : ๑  และมาตรา ๓๔ 

กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิได

รับคนพิการเขาทํางานตามจํานวนท่ีกําหนดใหสงเงินเขา

กองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก อัตรา

คาจางขั้นตํ่าสุดของประเทศ x ๓๖๕ x จํานวนคนพิการ 

ทีต่องรับตามอัตราสวนของสถานประกอบการแตละแหง 

รวมทั้งมาตรา ๓๕ กําหนดใหนายจางหรือเจาของ              

สถานประกอบการและหนวยงานของรัฐใชทางเลือกอื่น 

ไดแก การใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือ

บรกิารจัดจางเหมา ชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลือ

อื่นใดแก คนพิการหรือผูดูแลคนพิการแทนการจางใน

ตาํแหนงลกูจางหรือผูปฏบิตังิานได และสถานประกอบการ 

ตองดาํเนนิการใหเสรจ็ส้ินภายในวนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ทั้งนี้ กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สนบัสนนุใหสวนภมูภิาคดําเนนิโครงการสงเสรมิใหสถาน

ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายใหกับสวนภูมิภาค          

เพื่อสงเสริมการจางงานคนพิการในสถานประกอบการ 

ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะ               

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนพิการและสังคม

๙. โครงการฝกอบรมดูแลคุมครองสิทธิลูกจางคนพิการในสถานประกอบการ
 โครงการฝกอบรมดูแลคุมครองสิทธลิกูจางคนพิการ 

ในสถานประกอบการ ป ๒๕๕๙ ได ดําเนินการ                            

จัดฝกอบรมไปแลว จํานวน ๒  รุน เพือ่ใหนายจางหรอื

เจาของ สถานประกอบการมีความรู ความเขาใจและ

ดําเนินการตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ           

ถกูตองตามเจตนารมณของกฎหมายการจางงานคนพกิาร 
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๑๐. โครงการตรวจสอบสิทธิคนพิการ
 โครงการตรวจสอบสิทธคินพกิาร ไดดาํเนินการจัดขึน้ 

เพือ่สรางความรูความเขาใจใหกบับคุลากรภายในองคกร

ของกรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ              

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนแนวทางในการ            

ตรวจสอบสิทธิคนพิการ และการอายัดทรัพยสินของ

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไมปฏิบัติ              

ตามกฎหมาย

๑๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหงานเพื่อจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
   กองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ 

ไดดําเนินการจัดการโครงการฯ เพื่อใหผูเขารวมประชุม        

มีความรูและ ความเขาใจในหลักการจัดทําแบบบรรยาย

ลักษณะงาน ตามบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของ

ตําแหนงงานตาง ๆ  ไดอยางถูกตอง และสามารถนําแบบ

บรรยายลกัษณะงานดงักลาวใชเปนแนวทางในปฏบิตังิาน

ใหบรรลุผลสําเร็จตามบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ           

ที่ไดกําหนดไว

๑๒. โครงการเพิ่มสมรรถนะเสริมสรางความผาสุกเพื่อพัฒนาองคกร ประจําป ๒๕๕๙

 เพือ่เปนการสรางขวญักาํลงัใจ และสรางสภาพแวดลอม 

บรรยากาศทีด่ใีนการทํางาน ทาํใหเกดิความกระตือรือรน

และการมสีวนรวมในการทาํงานลดความขัดแยง ปรบัเปลีย่น 

พฤตกิรรมของตัวเองและเพ่ือนรวมงานใหออกมาในเชิงบวก 

เกดิทศันคติทีด่ตีอกนั ทาํใหรูจกับทบาทและภารกจิหนาที่ 

และการแบงเบาภาระหนาท่ีความรับผดิชอบในการดําเนนิงาน 

การกระจายบริหารงาน อันจะสงผลตอความผาสุก                  

ในชีวิตโดยรวมของตนเองและองคกร จํานวน ๙๔ คน
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๑๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการทํางานเปนทีมและบุคลิกภาพการบริการที่ดี

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการทํางาน

เปนทีมและบุคลิกภาพการบริการที่ดี ประกอบดวย

พนักงาน กองทุนฯ จํานวน ๒ รุน รวม ๑๙๖ คน โดยมี

วตัถปุระสงคเพือ่เสรมิสราง ความสมัพนัธของผูปฏบิตังิาน 

กอใหเกิดความรวมมือ และการทํางานเปนทีม มีความรู 

ความเขาใจ เห็นถึง ความสําคญัของการพัฒนาบุคลกิภาพ

และการบริการท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใน

องคกร

๑๕. โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

 เพื่อจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎ  และระเบียบ

ที่เกี่ยวของกับวินัยราชการ การเสริมสรางผลพัฒนา

บุคลากรใหรักษาวินัย ปองกันมิให บุคลากรกระทําผิด

วินัย และการดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัย              

รวมทั้งการสรางจิตสํานึก ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม              

การทํางาน ใหบุคลากรในองคกรมีคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อภาพลักษณ ศักด์ิศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของ           

ความเปนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ดี จํานวน 

๑๙๖ คน
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๔๗.๖๘

๓๔.๗๗

๑๓.๖๙

๓.๗๗

๐.๐๙

๑๐๐

๒๘๕,๑๙๒,๑๘๔

๒๐๗,๙๘๔,๘๗๓

๘๑,๙๑๖,๐๐๗

๒๒,๕๕๖,๐๓๔

๕๒๐,๐๐๐

๕๙๘,๑๖๘,๐๙๘

๔๘.๐๙ 

๓๔.๗๐

๑๓.๕๖

๓.๕๓

๐.๑๒

๑๐๐.๐๐

๗,๙๐๒

๕,๗๐๑

๒,๒๒๘

๕๘๐

๑๙

๑๖,๔๓๐

เกษตรกรรม

คาขาย

งานชางและบริการ

คาสลากฯ

คอมพิวเตอร

รวม

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

รวม

๕๔๖

๑๕,๘๘๔

๑๖,๔๓๐

๒๔,๔๗๘,๐๐๐

๕๗๓,๖๙๑,๐๙๘

๕๙๘,๑๖๙,๐๙๘

๒. การใหบริการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการและผูดูแลคนพิการ

 กองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ ไดดาํเนินการตามภารกิจของการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

คนพกิาร ในการใหบรกิารกูยมืเงนิกองทุนสงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร ของคนพกิารและผูดแูลคนพกิาร 

ประจําป ๒๕๕๙ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.  สวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ไดอนุมัติการกูยืมเงินกองทุนฯ ของคนพิการและผูดูแลคนพิการ จํานวน ๕๔๖ ราย เปนเงิน ๒๔,๔๗๘,๐๐๐.-บาท 

(ยี่สิบสี่ลานสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน)

 ๒. สวนภูมิภาค คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด ไดอนุมัติการกูยืม

เงินกองทุนฯ ของคนพิการและผูดูแลคนพิการ จํานวน ๑๕,๘๘๔ ราย เปนเงิน ๕๗๓,๖๙๑,๐๙๘.-บาท (หารอย-             

เจ็ดสิบสามลานหกแสนเกาหมื่นหนึ่งพันเกาสิบแปดบาทถวน)

ตารางสรุปอาชีพคนพิการที่ขอกูยืมเงินกองทุนฯ ในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตารางสรุปการใหบริการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค ป ๒๕๕๙

จํานวน (ราย)อาชีพ

พื้นที่ใหบริการ จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)

รอยละ รอยละ
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 ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดอนุมัติ

การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของหนวยงานภาครัฐ                     

และองคกรภาคเอกชน ทั้งสิ้น ๙๖๐ องคกร ๑,๒๔๙ โครงการ เปนเงิน ๖๖๐,๓๗๒,๓๓๑.- บาท (หกรอยหกสิบลาน

สามแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสามรอยสามสิบเอ็ดบาทถวน) มีกลุ มเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ จํานวนท้ังสิ้น                   

๑๔๕,๗๖๕ คน โดยจําแนกโครงการได ดังนี้

สวนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต

รวม

๕๖

๓๔๔

๓๓๖

๑๔๔

๘๐

๙๖๐

๒๑๗

๔๐๗

๓๗๐

๑๖๕

๙๐

๑,๒๔๙

๕๓๙,๗๗๗,๕๓๐

๓๘,๘๑๓,๒๑๐

๔๐,๑๗๓,๘๒๑

๓๓,๙๙๓,๗๖๘

๗,๖๑๔,๐๐๒

๖๖๐,๓๗๒,๓๓๑

ตารางที่ ๑ การสนับสนุนโครงการในแตละภูมิภาค

ภูมิภาค องคกร โครงการ จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน (บาท)

กลุมเปาหมาย (คน)

๓๐๐

๗๖๕,๕๒๖,๒๔๐

๑๐๐,๐๐๐

๑,๒๔๙

๖๖๐,๓๗๒,๓๓๑

๑๔๕,๗๖๕

เปาหมายการสนับสนุนโครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๙
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

๕๙๒,๘๗๘,๗๖๙ ๖๖๐,๓๗๒,๓๓๑ ๖๗,๔๙๓,๕๖๒๖๓๖ ๑,๒๔๙ - ๑๐.๒๒

๓. การดําเนินการสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน

ตารางเปรียบเทียบการสนับสนุนโครงการ ของปงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙

จํานวน
(โครงการ)

๒๕๕๘
ปงบประมาณ

๒๕๕๙
ผลการเปรียบเทียบ

จํานวน
(โครงการ)

ลดลงเปนเงิน
(บาท)

รอยละ
จํานวนเงิน

(บาท)
จํานวนเงิน

(บาท)
เพิ่มขึ้นเปนเงิน

(บาท)



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ òõõù
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¤¹¾Ô¡ÒÃ

๘๒

Ê‹Ç¹·Õè ò ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõù

๓๐๘,๐๒๒,๙๗๑

๓๕๒,๓๔๙,๓๖๐

๖๖๐,๓๗๒,๓๓๑

๓๗๙,๗๒๗,๖๕๙

๙๓,๒๘๐,๗๑๔

๒๗,๑๔๗,๘๔๙

๓๖,๗๙๓,๔๙๖

๒๙,๐๙๘,๗๖๙

๖๕,๒๓๑,๒๐๖

๒๑,๘๕๘,๐๐๒

๗,๒๓๔,๖๓๖

๖๖๐,๓๗๒,๓๓๑

องคกรภาคเอกชน

หนวยงานภาครัฐ

รวม

ทุกประเภทความพิการ

พิการทางการเห็น

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย

พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

พิการทางออทิสติก

พิการทางสติปญญา

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

พิการทางการเรียนรู

รวม

๑

๒

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๔๖.๖๔

๕๓.๓๖

๑๐๐

๕๗.๕๐

๑๔.๑๓

๔.๑๑

๕.๕๗

๔.๔๑

๙.๘๘

๓.๓๑

๑.๑๐

๑๐๐

๔๐.๙๙

๕๙.๐๑

๑๐๐

๖๙.๕๐

๙.๗๗

๕.๖๐

๔.๓๒

๓.๖๐

๔.๓๒

๒.๔๐

๐.๔๘

๑๐๐

๕๑๒

๗๓๗

๑,๒๔๙

๘๖๘

๑๒๒

๗๐

๕๔

๔๕

๕๔

๓๐

๖

๑,๒๔๙

๓๕.๑๕

๖๔.๘๕

๑๐๐

๓๔๑

๖๑๙

๙๖๐

ตารางที่ ๒ การจําแนกโครงการตามประเภทองคกรที่ขอรับการสนับสนุนของกองทุนฯ

ตารางที่ ๓ การจําแนกโครงการตามประเภทความพิการ

ประเภทองคกร

ประเภทความพิการ

รอยละ รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

ลําดับ
ที่

ที่

จํานวน
องคกร

จํานวน
(โครงการ)

จํานวน
(โครงการ)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

๑๕๔,๘๐๑,๘๐๕

๙๒,๖๑๘,๖๖๖

๗๘,๘๑๖,๗๒๖

๑๓๖,๒๖๗,๓๒๐

๔,๓๐๑,๖๙๐

๖๐,๑๓๓,๑๙๕

๙,๐๔๙,๗๔๘

๔๑,๒๑๐,๗๙๓

๕๑,๑๑๑,๓๔๐

๑๐,๒๗๔,๗๖๐

๘,๙๙๔,๓๔๘

๑๒,๗๙๑,๙๔๐

๖๖๐,๓๗๒,๓๓๑

การอบรมใหความรู

การฝกอาชีพ

การสงเสริมการมีงานทํา

การประชาสัมพันธ

ดานสตรีพิการ

สิ่งอํานวยความสะดวก/ปรับสภาพแวดลอม

การวิจัย/นวัตกรรม

ศูนยบริการคนพิการ

คาตอบแทนผูชวยคนพิการ

การติดตามประเมินผล

สงเสริมมาตรฐานองคกร

คาตอบแทนลามภาษามือ

รวม

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๒๓.๔๔

๑๔.๐๓

๑๑.๙๔

๒๐.๖๓

๐.๖๕

๙.๑๑

๑.๓๗

๖.๒๔

๗.๗๔

๑.๕๖

๑.๓๖

๑.๙๔

๑๐๐

๓๑.๔๗

๒๑.๖๒

๒.๐๐

๔.๕๖

๓.๑๒

๑.๕๒

๐.๒๔

๓๔.๐๓

๐.๔๘

๐.๑๖

๐.๕๖

๐.๒๔

๑๐๐

๓๙๓

๒๗๐

๒๕

๕๗

๓๙

๑๙

๓

๔๒๕

๖

๒

๗

๓

๑,๒๔๙

ตารางที่ ๔ การจําแนกโครงการตามประเภทของโครงการ

ประเภทโคงการ รอยละ รอยละที่
จํานวน

(โครงการ)
จํานวนเงิน

(บาท)
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สินทรัพย  
 สินทรัพยหมุนเวียน 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  ลูกหนี้ระยะสั้น
  วัสดุคงเหลือ
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน
 สินทรัพยไมหมุนเวียน 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
  สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย  
  
หน้ีสิน  
 หน้ีสินหมุนเวียน 
  เจาหนี้ระยะสั้น
  เงินรับฝากระยะส้ัน
  รวมหนี้สินหมุนเวียน
 หน้ีสินไมหมุนเวียน 
  เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน  
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  
  
สินทรัพยสุทธิ  
 ทุน 
 รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม 
 องคประกอบอ่ืนของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

 ๗๖,๑๒๖,๘๒๓.๖๖ 
 ๒๕,๒๔๗,๘๘๙.๐๔ 

 ๓,๘๑๘,๔๙๐.๑๓ 
 ๑๐๕,๑๙๓,๒๐๒.๘๓ 

 ๖๔,๒๔๓,๖๕๔.๙๔ 
 ๗๓๒,๗๙๔.๔๙ 

 ๖๔,๙๗๖,๔๔๙.๔๓ 
 ๑๗๐,๑๖๙,๖๕๒.๒๖ 

 ๑๙,๔๘๒,๘๑๗.๑๐ 
 ๕๒,๕๑๖,๒๒๐.๔๓ 
 ๗๑,๙๙๙,๐๓๗.๕๓ 

 ๒,๑๔๑,๓๙๐.๐๓ 
 ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๓,๘๔๑,๓๙๐.๐๓ 

 ๗๕,๘๔๐,๔๒๗.๕๖ 
 ๙๔,๓๒๙,๒๒๔.๗๐ 

 -   
 ๙๔,๓๒๙,๒๒๔.๗๐

 -   
 ๙๔,๓๒๙,๒๒๔.๗๐

 ๗๔,๕๕๔,๔๙๖.๗๕ 
 ๑๒,๗๙๔,๔๖๗.๔๕ 

 ๙,๑๙๓,๒๙๕.๕๓ 
 ๙๖,๕๔๒,๒๕๙.๗๓ 

 ๖๔๖,๕๑๖,๐๕๑.๙๒ 
 ๔,๖๑๔,๐๘๐.๔๘ 

 ๖๕๑,๑๓๐,๑๓๒.๔๐ 
 ๗๔๗,๖๗๒,๓๙๒.๑๓ 

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

 ๑๒,๒๗๕,๑๕๔.๖๗ 
 ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑๓,๙๗๕,๑๕๔.๖๗ 
 ๙๓,๒๘๒,๖๑๔.๙๔ 

 ๖๕๔,๓๘๙,๗๗๗.๑๙ 

 -   
 ๖๕๔,๓๘๙,๗๗๗.๑๙

 -   
  ๖๕๔,๓๘๙,๗๗๗.๑๙

๕
๖
๗

๘
๙

๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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รายได  

 รายไดจากงบประมาณ 

 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 

 รายไดอื่น 

รวมรายได  

คาใชจาย  

 คาใชจายบุคลากร 

 คาบําเหน็จบํานาญ 

 คาตอบแทน 

 คาใชสอย 

 คาวัสดุ 

 คาสาธารณูปโภค 

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 

 คาใชจายอื่น 

รวมคาใชจาย  

รายไดสูง /(ตํ่า) กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน

 ตนทุนทางการเงิน 

รายไดสูง /(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ  

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

 ๓๗๘,๓๙๒,๑๙๐.๗๓ 

 ๖๗,๔๖๘,๖๑๔.๖๘ 

 ๒๖๕,๓๙๐.๐๐ 

 ๔๔๖,๑๒๖,๑๙๕.๔๑ 

 ๑๐๐,๕๙๓,๑๔๘.๖๖ 

 ๔,๓๕๕,๑๐๕.๘๐ 

 ๔๑๖,๙๗๑.๐๐ 

 ๑๔๙,๐๓๗,๒๘๒.๗๕ 

 ๖๐,๔๘๙,๓๕๗.๒๖ 

 ๒๐,๘๙๘,๘๗๖.๒๘ 

 ๘,๙๔๖,๔๗๘.๙๒ 

 ๔๓,๖๕๙,๔๐๒.๓๖ 

 ๓,๖๑๐,๘๒๑.๓๙ 

 ๓๙๒,๐๐๗,๔๔๔.๔๒ 

 ๕๔,๑๑๘,๗๕๐.๙๙ 

 -   

 ๕๔,๑๑๘,๗๕๐.๙๙ 

 ๗๔๙,๘๘๐,๑๐๗.๓๓ 

 ๗๔๗,๑๙๗,๖๘๖.๔๓ 

 ๔๐,๖๙๓.๖๐ 

 ๑,๔๙๗,๑๑๘,๔๘๗.๓๖ 

 ๒๗๖,๗๑๘,๖๒๗.๐๕ 

 ๒๙,๘๖๒,๖๗๙.๖๑ 

 ๒,๕๕๕,๘๐๓.๐๐ 

 ๒๘๗,๙๒๐,๘๙๘.๐๐ 

 ๑๒๑,๖๒๒,๐๒๓.๓๗ 

 ๓๑,๙๙๗,๓๓๔.๖๙ 

 ๑๓๕,๔๔๓,๒๖๔.๗๙ 

 ๓๙,๗๘๑,๔๑๒.๕๐ 

 ๓๗๗,๗๙๐.๖๐ 

 ๙๒๖,๒๗๙,๘๓๓.๖๑ 

 ๕๗๐,๘๓๘,๖๕๓.๗๕ 

 -   

 ๕๗๐,๘๓๘,๖๕๓.๗๕ 

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ  

 รายไดแผนดิน - ภาษี 

 รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี 

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ  

หัก รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง 

 รายไดแผนดินจัดสรรตามกฏหมาย 

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บสุทธิ  

 รายไดแผนดินนําสงคลัง 

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง  

ปรับ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 

รายการรายไดแผนดินสุทธ ิ  

  

รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี  

 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 

 รายไดอื่น 

 รวม รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

 -   

 ๑,๐๖๗,๔๗๙.๓๙ 

 ๑,๐๖๗,๔๗๙.๓๙ 

 -   

 -   

 ๑,๐๖๗,๔๗๙.๓๙ 

 ๑,๐๖๗,๔๗๙.๓๙ 

 -   

 -   

 -   

 ๕๙,๕๐๐.๐๐ 

 ๑,๐๖๕.๒๒ 

 ๑,๐๐๖,๙๑๔.๑๗ 

 ๑,๐๖๗,๔๗๙.๓๙ 

 -   

 ๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒ 

 ๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒ 

 -   

 ๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒ 

 ๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒ 

 -   

 -   

 -   

 ๑๘๒,๖๒๐.๐๐ 

 ๔,๔๒๐.๓๐ 

 ๙๗๑,๔๑๕.๓๒ 

 ๑,๑๕๘,๔๕๕.๖๒ 

หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายงานรายไดแผนดิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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ขอมูลทั่วไป

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ที่ปรับปรุงใหม

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้ระยะสั้น

วัสดุคงเหลือ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

สินทรัพยไมมีตัวตน

เจาหนี้ระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

รายไดจากงบประมาณ

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

รายไดอื่น

คาใชจายบุคลากร

คาบาํเหน็จบํานาญ

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

คาใชจายเงินอุดหนุนและบริจาค

คาใชจายอื่น

สารบัญหมายเหตุ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุ ๑  ขอมูลทั่วไป
 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สูการ
ปฏิบัติอยางบูรณาการ พัฒนาองคกรดานคนพิการของประเทศใหมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมี
ความเข็มแข็ง สามารถดําเนินงานอยางมีมาตรฐาน เสริมสรางสังคมที่ปราศจากอุปสรรคตอคนพิการ เพื่อใหคนพิการได
เขาถงึและใชประโยชนไดจากสิทธิ และสวัสดิการ รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ อีกทั้งพัฒนา
ใหเปนองคกรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ              
 หนวยงานมีสถานที่ตั้งหลักอยูภายในบริเวณสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี อาคาร ๖๐ ป                    
(กรมประชาสงเคราะห) ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยกอนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ที่ดินและสิ่งกอสรางเปนของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แตหลักจากการปรับปรุงโครงสรางกระทรวงฯ นั้น ไดเปน
ของกรมเด็กและเยาวชน
 กรอบกฎหมายหลกัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนนิงานของกรมสงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพิการ ไดแก 
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 
๗๖๒,๓๘๙,๔๐๐.- บาท (เจด็รอยหกสบิสองลานสามแสนแปดหมืน่เกาพนัสีร่อยบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายในแผนงาน
ดําเนินการตามกรอบขอตกลงของประชมคมอาเซียน แผนงานดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส             
แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมกีารปรบัเปลีย่นโครงสราง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สงผลใหกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ มีหนวยงานในสังกัดเพิ่มขึ้นจํานวน ๒๒ หนวย ซึ่งกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
รบัผดิชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณและเงินบริจาค  ทีไ่ดรบัการจัดสรร และแสดงรายการ
บัญชีไวในงบการเงินฉบับน้ี นอกจากนี้ หนวยงานมีทุนหมุนเวียนภายใตความรับผิดชอบ จํานวน ๑ ทุน คือ กองกองทุน
และสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                    
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเปนทุน สําหรับการใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและ                    
การประกอบอาชพีของคนพกิาร รวมทัง้การสงเสรมิและการสนบัสนนุการดาํเนนิงานขององคกรทีเ่กีย่วของกบัคนพกิาร 
โดยจัดสรรใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง เปนหนวยงานที่เสนอรายงานและมีการจัดทํางบการเงินแยกตางหากจาก                   
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการบัญชีของทุนหมุนเวียนดังกลาวจึงไมไดนํามาแสดงรวมอยูใน                 
งบการเงินของกรมฉบับน้ี
 มีผลใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีหนวยงานในสังกดัรวม ๒๓ แหง ประกอบดวย 
หนวยเบิกจายในสวนกลาง ๑ แหง หนวยเบิกจายในสวนภูมิภาค ๑๕ แหง และหนวยฝากเบิก ๘ แหง ดังนี้

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 หนวยเบิกจาย ๑๖ แหง
 ๑.  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สวนกลาง) จังหวัดกรุงเทพฯ
 ๒.  สถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 ๓.  สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญาปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 ๔.  สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (หญิง) ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 ๕.  สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (ชาย) ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 ๖.  สถานสงเคราะหคนไขโรคจิตทุเลาบานกึ่งวิถี จังหวดัปทุมธานี
 ๗.  สถานสงเคราะหคนพิการการุณยเวศม จังหวัดชลบุรี
 ๘.  สถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ๙.  สถานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
 ๑๐. สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา จังหวัดราชบุรี
 ๑๑. ศูนย บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ าสิริกิติ์
    พระบรมราชินีนาถ จังหวดัลพบุรี
 ๑๒. ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการขอนแกน
 ๑๓. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหนองคาย
 ๑๔. ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
 ๑๕. ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
 ๑๖. สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
 หนวยฝากเบิก ๗ แหง
 ๑.  สถานสงเคราะหคนไขโรคจิตทเุลาหญิงบานก่ึงวถิ ี(หนวยฝากเบิกของสถานสงเคราะหคนไขโรคจิต
   ทุเลาบานกึ่งวิถี) จังหวัดปทุมธานี
 ๒.  สถานสงเคราะหคนพกิารจงัหวดัอบุลราชธาน ี(หนวยฝากเบกิของสถานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
 ๓.  ศนูยฟนฟอูาชีพคนพิการพระประแดง (หนวยฝากเบิกของสถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ
   พระประแดง) จังหวัดสมุทรปราการ
 ๔.  ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี (หนวยฝากเบิกของสถานสงเคราะหเด็กออนพิการ
   ทางสมองและปญญาปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี
 ๕.  ศนูยบรกิารบคุคลออทสิตกิจงัหวดันนทบรุ ี(หนวยฝากเบกิของสถานสงเคราะหเดก็พกิารทางสมอง
   และปญญา (ชาย) ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
 ๖.  ศนูยฟนฟอูาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส (หนวยฝากเบิกของสถานฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
 ๗.  ศนูยบรกิารบคุคลออทสิตกิ จงัหวดัขอนแกน (หนวยฝากเบกิของศนูยฟนฟูอาชพีคนพิการขอนแกน)
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 หมายเหตุ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๔๖๗๗๔ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘                 

ไดดําเนินการเพ่ิมสิทธิการเปนหนวยเบิกจายในระบบ GFMIS ของสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

เปนหนวยเบิกจายกับสํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี และดําเนินการยกเลิกศูนยตนทุน สถานสงเคราะหเด็กพิการและ

ทุพพลภาพปากเกร็ด ภายใตหนวยเบิกจายสถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (หญิง) ปากเกร็ด

หมายเหตุ ๒ เกณฑการจัดงบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช                       

ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง       

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

 งบการเงินของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งถือเปนหนวยงานท่ีเสนอรายงานตาม

มาตรฐานการบัญชภีาครัฐ เปนรายการบัญชทีีเ่กดิขึน้ภายในหนวยงานในสวนกลาง ไมรวมถึงรายการบัญชขีองกองกองทุน

และสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ ที่อยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน แตถือเปนหนวยงานที่เสนอรายงาน และ

ตองจัดทํางบการเงินแยกตางหากจากกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามกฎหมายไมวารายการดังกลาว

จะเกดิจากเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณทกุประเภททีห่นวยงานมอีาํนาจในการบรหิารจดัการตามกฎหมาย 

รายการท่ีปรากฏในงบการเงิน รวมถึง สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของรัฐบาล และอยูภายใตการ

ควบคมุของรฐับาลในภาพรวม แตใหหนวยงานเปนผูรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาและบริหารจัดการใหแกรฐับาล ภายใน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึง องคประกอบของงบการเงิน ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน                

ที่ใชเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานเอง 

 

หมายเหตุ ๓ มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม

 ในระหวางปปจจุบัน กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม 

และฉบับปรับปรุง ดังนี้

 - มาตรฐานการบัญชภีาครฐัฉบับที ่๓๐ เรือ่งนโยบายการบัญช ีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

  และขอผิดพลาด วันที่มีผลบังคับใช  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

 -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

  ในงวดปจจุบัน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุ ๔  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 ๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

   - เงนิทดรองราชการ เปนเงนิทีห่นวยงานไดรบัจากรฐับาลเพือ่ทดรองจายเปนคาใชจายปลกียอย

ในการดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และตองคืนใหรัฐบาลเมื่อหมดความจําเปนในการใชเงิน                    

แสดงไวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดซึ่งมียอดตรงกันขามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต

หัวขอหน้ีสินไมหมุนเวียน

   - รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดที่

จะเปลี่ยนใหเปนเงินสดไดภายใน ๓ เดือน เชน เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากคลัง

 ๔.๒ รายไดคางรับ

   รายไดคางรับ หมายถึง บัญชีคางรับจากกรมบัญชีกลาง เปนเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการ                    

ขอเบิกเงินโดยวิธีจายเงินเขาบัญชีของหนวยงาน แตกรมบัญชีกลางยังไมไดสั่งจายเงิน

 ๔.๓ วัสดุคงเหลือ

   - วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ           

โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร จัดซ้ือตามความจําเปนและรับรูเปนคาใชจาย ซึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี

ไดตรวจนับวัสดุคงเหลือ และปรับปรุงเปนสินทรัพยของป

   -   การตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปใชวิธ ีเขากอน - ออกกอน

 ๔.๔  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

   - อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงาน             

มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิตาม

บัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

   -  อปุกรณ ไดแก ครุภณัฑประเภทตางๆ รบัรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีมมีลูคาตอหนวยต้ังแต 

๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม

   -  สินทรัพยที่แสดงบัญชีในงบการเงินฉบับนี้ เปนสินทรัพยที่มีอยูเดิมกอน และเปนสินทรัพย                  

ที่ไดมาโดยการจัดหาหรือการรับบริจาคมาภายในปงบประมาณปจจุบัน ซึ่งยังมิไดรวมถึงสินทรัพยที่จะไดรับจาก             

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติฯ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยสินทรัพยที่รับโอนจะปรากฏใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๙

   - ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพย              

อยูในสถานที่และสภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทําใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุ 

การใชงานของสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปน                    

คาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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   - คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสน
ตรงตามอายุการใชงานท่ีกาํหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชภีาครัฐ ฉบบัที ่๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยกรมบัญชกีลาง 
ดังนี้
    อาคารสํานักงาน  ๑๕ - ๔๐ ป
    อาคารชั่วคราว / โรงเรือน ๘ - ๑๕ ป
    สิ่งปลูกสราง
     -  ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปนสวนประกอบหลัก ๑๕ - ๒๕ ป
     -  ใชไมหรือวัสดุอื่น ๆ เปนสวนประกอบหลัก ๕ - ๑๐ ป
    ครุภัณฑสานักงาน  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
   ครภุัณฑการศึกษา ๒ - ๕  ป
   ครุภัณฑงานบานงานครัว ๒ - ๕  ป
   ครุภัณฑกีฬา ๒ - ๕  ป
   ครุภัณฑสนาม ๒ - ๕  ป

 ๔.๕ สินทรัพยไมมีตัวตน
   - สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี
   - คาตดัจําหนายสินทรัพยไมมตีวัตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ๕ ป

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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 ๔.๖ รายไดจากเงินงบประมาณ

   รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑดังนี้

   ๑)  เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน

   ๒)  เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน

   ๓)  เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน

   หนวยงานแสดงรายไดจากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการดาํเนนิงานทางการเงนิตามจาํนวนเงนิ

งบประมาณท่ีขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายไดจากเงินงบประมาณ           

ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน

 ๔.๗  รายไดแผนดิน

   รายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงานไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงาน รับรูเมื่อเกิดรายได

ดวยยอดสุทธหิลงัจากหักสวนท่ีจดัสรรเปนเงินนอกงบประมาณตามท่ีไดรบัการยกเวนรายไดแผนดิน และรายไดแผนดนิ

นําสงคลังไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน แตแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนรายงาน

แยกตางหาก

 ๔.๘  รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

   รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนรับรูเม่ือไดรับเงิน ยกเวนในกรณีที่มีเง่ือนไขเปน         

ขอจํากัดท่ีตองปฏิบตัติามในการใชจายเงิน หรือไดรบัความชวยเหลือและบริจาคเปนสนิทรัพยทีใ่หประโยชนแกหนวยงาน 

เกินหน่ึงป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคา

สินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุที่ ๕ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดในมือ

 เงินทดรองราชการ

 เงินฝากสถาบันการเงิน

 เงินฝากคลัง

 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หมายเหตุที่ ๖ ลูกหนี้ระยะสั้น 

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

 เงินจายลวงหนา

 รายไดคางรับ

 รวมลูกหนี้ระยะส้ัน

 

หมายเหตุที่ ๗   วัสดุคงเหลือ

 วัสดุคงคลัง

 วัสดุคงเหลือ - สุทธิ

 

หมายเหตุที่ ๘  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 ที่ดิน

 อาคารและสิ่งปลูกสราง 

 หกั คาเสือ่มราคาสะสม - อาคารและสิง่ปลกูสราง 

 อาคารและสิ่งปลูกสราง - สุทธิ

 ครุภัณฑ

 หัก คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ

 ครุภัณฑ - สุทธิ

 งานระหวางกอสราง

 รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

 (๖๘,๑๙๘.๐๐)

 ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑,๐๓๑,๒๙๕.๐๑ 

 ๗๓,๔๖๓,๗๒๖.๖๕ 

 ๗๖,๑๒๖,๘๒๓.๖๖ 

 ๘,๑๓๓,๐๗๓.๕๓ 

 ๑๕,๑๓๑,๑๐๖.๒๒ 

 ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๕๔๐,๖๘๔.๒๙ 

 ๒๕,๒๔๔,๘๖๔.๐๔ 

 ๓,๘๑๘,๔๙๐.๑๓ 

 ๓,๘๑๘,๔๙๐.๑๓ 

 ๔๐,๖๓๔,๙๔๕.๗๒ 

 (๕,๒๐๒,๑๒๓.๐๔)

 ๓๕,๔๓๒,๘๒๒.๖๘ 

 ๖๙,๕๔๔,๖๕๓.๗๐ 

 (๔๖,๕๐๙,๓๖๖.๓๘)

 ๒๓,๐๓๕,๒๘๗.๓๒ 

 ๕,๗๗๕,๕๔๔.๙๔ 

 ๖๔,๒๔๓,๖๕๔.๙๔ 

 -   

 ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๖๐๐,๗๗๕.๓๑ 

 ๗๒,๒๕๓,๗๒๑.๔๔ 

 ๗๔,๕๕๔,๔๙๖.๗๕ 

 ๔,๙๔๑,๕๐๑.๐๐ 

 ๓,๐๒๕.๐๐ 

 ๔,๒๓๓,๔๕๐.๐๐ 

 ๓,๖๑๖,๔๙๑.๔๕ 

 ๑๒,๗๙๔,๔๖๗.๔๕ 

 ๙,๑๙๓,๒๙๕.๕๓ 

 ๙,๑๙๓,๒๙๕.๕๓ 

 ๖๙๔,๗๙๑,๕๖๑.๙๒ 

 (๑๒๓,๑๕๕,๐๙๑.๐๘)

 ๕๗๑,๖๓๖,๔๗๐.๘๔ 

 ๑๓๕,๙๗๑,๑๗๔.๒๑ 

 (๖๓,๔๑๓,๑๓๘.๑๓)

 ๗๒,๕๕๘,๐๓๖.๐๘ 

 ๒,๓๒๑,๕๔๕.๐๐ 

 ๖๔๖,๕๑๖,๐๕๑.๙๒ 

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

 

หมายเหตุที่ ๙ สินทรัพยไมมีตัวตน

 โปรแกรมคอมพิวเตอร

 หกั คาตดัจาํหนายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร

 โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ

 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

 

หมายเหตุที่ ๑๐ เจาหนี้ระยะส้ัน

 เจาหนี้การคา

 เจาหนี้อื่น 

 คาสาธราณูปโภคคางจาย

 ใบสําคัญคางจาย

 รวมเจาหนี้ระยะสั้น

 

หมายเหตุที่ ๑๑ เงินรับฝากระยะสั้น

 เงินรับฝากอื่น

 เงินประกันผลงาน

 เงินประกันอื่น ๆ

 รวมเงินรับฝากระยะส้ัน

 

หมายเหตุที่ ๑๒ เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

 รายไดรอการรับรูระยะยาว

 รวม เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

 

หมายเหตุที่ ๑๓ เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

 เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อการดําเนินงาน

 รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

 ๓๕,๙๓๓,๑๓๕.๐๕ 

 (๓๑,๓๑๙,๐๕๔.๕๗)

 ๔,๖๑๔,๐๘๐.๔๘ 

 ๔,๖๑๔,๐๘๐.๔๘ 

 ๑๒,๗๗๒,๕๘๓.๕๖ 

 ๑,๓๙๒,๗๔๓.๘๖ 

 ๒,๒๕๙,๔๘๗.๖๐ 

 ๔,๑๕๙,๓๓๐.๓๒ 

 ๒๐,๕๘๔,๑๔๕.๓๔ 

 ๕๐,๐๕๐,๓๙๙.๐๐ 

 ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ 

 ๘,๒๓๑,๙๑๕.๙๓ 

 ๕๘,๗๒๓,๓๑๔.๙๓ 

 ๑๒,๒๗๕,๑๕๔.๖๗ 

 ๑๒,๒๗๕,๑๕๔.๖๗ 

 ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๓๑,๙๙๔,๙๘๒.๙๓ 

 (๓๑,๒๖๒,๑๘๘.๔๔)

 ๗๓๒,๗๙๔.๔๙ 

 ๗๓๒,๗๙๔.๔๙ 

 ๑๐,๔๙๐,๙๒๒.๔๕ 

 ๔,๒๒๓,๑๑๓.๒๐ 

 ๓,๕๒๑,๐๔๘.๐๕ 

 ๑,๒๔๗,๗๓๓.๔๐ 

 ๑๙,๔๘๒,๘๑๗.๑๐ 

 ๔๕,๖๖๔,๗๖๕.๗๓ 

 ๙๖๙,๗๕๐.๐๐ 

 ๕,๘๘๑,๗๐๔.๗๐ 

 ๕๒,๕๑๖,๒๒๐.๔๓ 

 ๒,๑๔๑,๓๙๐.๐๓ 

 ๒,๑๔๑,๓๙๐.๐๓ 

 ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ òõõù
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¤¹¾Ô¡ÒÃ

๑๐๑

Ê‹Ç¹·Õè ó ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

หมายเหตุที่ ๑๔ รายไดจากงบประมาณ

 รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน

 รายไดจากงบบุคลากร

 รายไดจากงบดําเนินงาน

 รายไดจากงบลงทุน

 รายไดจากงบอุดหนุน

 รายไดจากงบรายจายอื่น

 รายไดจากงบกลาง

 หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ

 รวม รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน-สุทธิ

 รายไดจากงบประมาณปกอนๆ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิกจายปปจจุบัน)

 รายไดจากงบดําเนินงาน (๒๕๕๗)

 รายไดจากงบดําเนินงาน (๒๕๕๘)

 รายไดจากงบลงทุน (๒๕๕๕)

 รายไดจากงบลงทุน (๒๕๕๖)

 รายไดจากงบลงทุน (๒๕๕๗)

 รายไดจากงบอุดหนุน (๒๕๕๗)

 รายไดจากงบอุดหนุน (๒๕๕๘)

 รายไดจากงบรายจายอื่น (๒๕๕๗)

 รายไดจากงบรายจายอื่น (๒๕๕๘)

 รวม รายไดจากงบประมาณปกอนๆ

 รวม รายไดจากงบประมาณ 

 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 

 -   

 ๕,๑๗๔,๐๓๑.๖๕ 

 ๕๒,๐๘๑,๘๙๓.๘๕ 

 ๗๔๙,๘๘๐,๑๐๗.๓๓ 

 ๘๕,๓๕๑,๗๓๖.๓๓ 

 ๑๖๓,๙๔๐,๐๘๗.๔๔ 

 ๑๓,๖๒๙,๒๒๐.๗๙ 

 ๒๔,๘๑๐,๑๑๐.๖๔ 

 ๗๐,๔๔๐,๓๓๖.๖๔ 

 ๑๐,๕๔๒,๓๕๔.๙๐ 

 ๑๖,๘๗๔,๘๖๙.๘๖ 

 ๓๕๑,๘๓๘,๙๗๖.๘๘ 

 ๕,๔๙๕,๕๕๑.๗๙ 

 -   

 ๑,๑๖๙,๐๖๐.๔๐ 

 ๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ 

 ๑๔,๙๘๗,๑๘๒.๒๐ 

 ๑๙๒,๕๘๙.๙๓ 

 -   

 ๓,๖๑๓,๘๒๙.๕๓ 

 -   

 ๒๖,๕๕๓,๒๑๓.๘๕ 

 ๓๗๘,๓๙๒,๑๙๐.๗๓ 

หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ òõõù
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¤¹¾Ô¡ÒÃ

๑๐๒

Ê‹Ç¹·Õè ó ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

หมายเหตุที่ ๑๕ รายไดจากการอุดหนุนและเงินบริจาค 
 รายไดจากการชวยเหลือเพื่อการดําเนินงานจาก
 หนวยงานภาครัฐ
 รายไดจากการชวยเหลอืเพือ่การดาํเนนิงานจากแหลงอืน่
 รายไดจากการชวยเหลือเพื่อการลงทุน
 รายไดจากการบริจาค
 รวม รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
 
หมายเหตุที่ ๑๖ รายไดอื่น
 รายไดอื่น
 การปรับเงินฝากคลัง
 รวม รายไดอื่น 
 
หมายเหตุที่ ๑๗ คาใชจายบุคลากร
 เงินเดือน
 คาลวงเวลา
 คาจาง
 คาตอบแทนพนักงานราชการ
 เงินคาครองชีพ
 เงินชวยคารักษาพยาบาล
 เงินชวยการศึกษาบุตร
 เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
 เงินชดเชยสมาชิก กบข.
 เงินสมทบ กบข.
 เงินสมทบ กสจ.
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 คาเชาบาน
 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตาํแหนง
 รวม คาใชจายบุคลากร

๑๙

 
๔,๗๖๕,๘๑๒.๓๖  

๙๘,๘๓๔,๖๒๕.๔๘ 
 ๖๓๗,๕๙๕,๙๗๗.๙๓ 

 ๖,๐๐๑,๒๗๐.๖๖ 
 ๗๔๗,๑๙๗,๖๘๖.๔๓ 

 ๔๐,๖๙๓.๖๐ 
 -   

 ๔๐,๖๙๓.๖๐ 

 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 
 ๒,๒๐๐,๓๗๒.๖๐ 
 ๒,๑๔๑,๗๓๘.๗๒ 
 ๓,๗๐๐,๒๖๙.๐๐ 

 ๕๘๐,๕๐๐.๐๐ 
 ๒,๒๗๗,๙๐๐.๐๐ 

 ๒๗๖,๗๑๘,๖๒๗.๐๕ 

 
๒๗,๕๙๗,๗๗๘.๒๔  
๓๐,๒๑๗,๖๑๓.๕๔ 

 -   
 ๙,๖๕๓,๒๒๒.๙๐ 

 ๖๗,๔๖๘,๖๑๔.๖๘ 

 ๙,๔๐๐.๐๐ 
 ๒๕๕,๙๙๐.๐๐ 
 ๒๖๕,๓๙๐.๐๐ 

 ๓๒,๗๖๙,๐๖๘.๑๖ 
 ๔๑๖,๕๐๐.๐๐ 

 ๑๔,๒๒๑,๒๐๘.๖๘ 
 ๔๑,๓๘๘,๑๔๒.๖๓ 

 ๒,๕๙๑,๕๑๓.๑๕ 
 ๓,๐๔๒,๙๙๕.๙๖ 

 ๙๒๓,๔๒๒.๐๐ 
 ๗๐,๐๒๐.๐๐ 

 ๕๘๓,๒๓๘.๗๖ 
 ๘๗๔,๘๕๘.๑๓ 
 ๑๙๔,๘๒๘.๐๔ 

 ๒,๑๙๒,๗๗๖.๘๐ 
 ๖๔๒,๐๐๐.๐๐ 
 ๖๘๒,๕๗๖.๓๕ 

 ๑๐๐,๕๙๓,๑๔๘.๖๖ 

หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ òõõù
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¤¹¾Ô¡ÒÃ

๑๐๓

Ê‹Ç¹·Õè ó ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

หมายเหตุที่ ๑๘ คาบําเหน็จบํานาญ
 บํานาญ
 เงินชวยคาครองชีพ
 เงินบําเหน็จ
 เงินบําเหน็จตกทอด
 เงินบําเหน็จดํารงชีพ
 คารักษาพยาบาล
 เงินชวยการศึกษาบุตร
 บําเหน็จบํานาญอื่น
 รวม คาบําเหน็จบํานาญ
 
หมายเหตุที่ ๑๙ คาตอบแทน
 คาตอบแทนเฉพาะงาน
 คาตอบแทนอ่ืน
 รวม คาตอบแทน
 
หมายเหตุที่ ๒๐ คาใชสอย 
 คาใชจายฝกอบรม
 คาใชจายเดินทาง
 คาซอมแซมบํารุงรักษา
 คาจางเหมาบริการ
 คาธรรมเนียม
 คาจางที่ปรึกษา
 คาใชจายในการประชุม
 คาเชา
 คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน
 คาประชาสัมพันธ
 คาใชสอยอื่น
 รวม คาใชสอย

๒๐
๒๑

 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 

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

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

 ๓,๔๒๕,๒๘๙.๔๘ 
 ๒๕๐,๔๘๘.๐๐ 

 -   
 -   

 ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๒๕๐,๖๒๘.๓๒ 

 ๒๘,๗๐๐.๐๐ 
 -   

 ๔,๓๕๕,๑๐๕.๘๐ 

 ๒๓๓,๘๗๑.๐๐ 
 ๑๘๓,๑๐๐.๐๐ 
 ๔๑๖,๙๗๑.๐๐ 

 ๖๑,๕๘๐,๓๖๑.๙๕ 
 ๘,๒๒๘,๕๘๗.๘๕ 

 ๑๒,๔๑๐,๐๙๘.๘๔ 
 ๓๙,๖๐๕,๑๘๕.๘๒ 

 ๑๗,๓๐๑.๐๐ 
 ๒๐,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ 

 ๒,๗๐๒,๕๓๐.๑๖ 
 ๘๗๒,๕๘๒.๔๐ 
 ๑๐๒,๖๗๖.๐๖ 

 ๒,๑๒๒,๒๑๔.๔๙ 
 ๖๔๐,๗๔๔.๑๘ 

 ๑๔๙,๐๓๗,๒๘๒.๗๕ 

หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ òõõù
¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¤¹¾Ô¡ÒÃ

๑๐๔

Ê‹Ç¹·Õè ó ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

หมายเหตุที่ ๒๑  คาวัสดุ 

 คาแกสและนํ้ามันเช้ือเพลิง

 คาครุภัณฑมูลคาตํ่ากวาเกณฑ

 คาวัสดุ

 รวม คาวัสดุ

 

หมายเหตุที่ ๒๒ คาสาธารณูปโภค

 คาไฟฟา

 คานํ้าประปา

 คาโทรศัพท

 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

 คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง

 รวม คาสาธารณูปโภค

 

หมายเหตุที่ ๒๓ คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

 อาคารและสิ่งปลูกสราง

 ครุภัณฑ

 สินทรัพยไมมีตัวตน

 รวม คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

 

หมายเหตุที่ ๒๔  คาใชจายเงินอุดหนุนและบริจาค

 คาใชจายอุดหนุน-หนวยงานภาครัฐ

 คาใชจายโอนสินทรัพยระหวางหนวยงาน

 คาใชจายอุดหนุนดําเนินงาน-ภาคครัวเรือน

 คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน-

 องคกรไมหวังผลกําไร

 คาใชจายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น

 รวม คาใชจายเงินอุดหนุนและบริจาค

๒๒

๒๓

๒๔

 ๕,๑๖๙,๗๐๗.๔๓ 

 ๑,๖๓๐,๗๙๒.๐๐ 

 ๑๑๔,๘๒๑,๕๒๓.๙๔ 

 ๑๒๑,๖๒๒,๐๒๓.๓๗ 

 ๑๖,๖๐๕,๖๑๗.๘๕ 

 ๑๐,๗๗๔,๒๙๗.๘๑ 

 ๑,๖๑๘,๔๖๒.๒๘ 

 ๒,๓๐๒,๒๖๙.๓๒ 

 ๖๙๖,๖๘๗.๔๓ 

 ๓๑,๙๙๗,๓๓๔.๖๙ 

 ๑๑๗,๙๕๔,๗๓๑.๓๔ 

 ๑๗,๓๘๗,๒๓๘.๙๑ 

 ๑๐๑,๒๙๔.๕๔ 

 ๑๓๕,๔๔๓,๒๖๔.๗๙ 

 ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๒๒๔,๔๔๗.๕๐ 

 ๖,๗๙๑,๓๐๐.๐๐ 

 

๒๔,๔๕๕,๖๖๕.๐๐ 

 ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๓๙,๗๘๑,๔๑๒.๕๐ 

 ๒,๙๔๓,๙๖๗.๖๕ 

 ๑,๘๕๔,๕๑๒.๕๐ 

 ๕๕,๖๙๐,๘๗๗.๑๑ 

 ๖๐,๔๘๙,๓๕๗.๒๖ 

 ๑๐,๐๓๙,๖๘๖.๘๗ 

 ๔,๙๘๔,๕๐๓.๙๐ 

 ๑,๑๒๙,๓๙๘.๔๖ 

 ๓,๘๐๑,๖๐๔.๐๕ 

 ๙๔๓,๖๘๓.๐๐ 

 ๒๐,๘๙๘,๘๗๖.๒๘ 

 ๘๙๓,๕๘๗.๓๓ 

 ๖,๖๒๓,๓๙๕.๕๘ 

 ๑,๔๒๙,๔๙๖.๐๑ 

 ๘,๙๔๖,๔๗๘.๙๒ 

 ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๔,๘๕๖,๔๓๘.๓๖ 

 ๓,๙๑๗,๕๐๐.๐๐ 

 ๑๖,๕๘๕,๔๖๔.๐๐ 

 ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๔๓,๖๕๙,๔๐๒.๓๖ 

หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุที่ ๒๕  คาใชจายอื่น

 กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย

 คาใชจายอื่น

 รายการหักกลบ

 รวม คาใชจายอื่น

 ๓๐๗,๙๘๓.๖๐ 

 ๖๙,๘๐๗.๐๐ 

 -   

 ๓๗๗,๗๙๐.๖๐ 

 ๓,๒๘๓,๙๒๑.๓๙ 

 ๗๐,๙๑๐.๐๐ 

 ๒๕๕,๙๙๐.๐๐ 

 ๓,๖๑๐,๘๒๑.๓๙ 

หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

(หนวย : บาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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กิจกรรมอื่นๆ
ขับเคล่ือนนโยบายดานคนพิการ

โดยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (กพช.)

 พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต             
คนพิการแหงชาติ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีพลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) รองประธานกรรมการ และกรรมการเขารวมประชุม
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทนปลัดกระทรวง ผูแทนผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนองคกรคนพิการ และอธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ           
(นายสมชาย เจริญอํานวยสุข) เปนกรรมการและเลขานุการ สรุปประเด็นสําคัญในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้
 กระทรวงแรงงาน เตรียมการแกไขกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือเจาของ
  สถานประกอบการและหนวยงานของรฐัจะตองรับเขาทาํงานฯ คอื (๑) การปรับเปล่ียนใหสถานประกอบการ
  จายเงินสมทบเขากองทุนฯ เปน “เดือนมกราคม-มีนาคม” (๒) ใหสถานประกอบการสงเงินเขากองทุน 
  เฉพาะจํานวนวันที่ไมไดรับคนพิการเขาทํางาน และขอรับเงินคืนท่ีจายไปกอนแลวไดตามจํานวนวัน
  ที่ไดรับคนพิการเขาทํางาน
 กระทรวงมหาดไทย แกไข ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการให  
  คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหคนพิการที่มีบัตรประจําตัว   
  คนพิการ ลงทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการกับทองถิ่นแลว สามารถไดรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๙ เห็นชอบตามท่ี พม. เสนอ (๑) การใหสัตยาบันตอ
  พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ใหกระทรวงการตางประเทศ โดยกรมสนธิสัญญา
  และกฎหมายดําเนินการจัดทําภาคยานุวัติสาร  (๒) การลงนามตอสนธิสัญญามารราเคช เห็นชอบ
  ในหลกัการการเขาเปนภาคสีนธสิญัญามารราเคช ใหกระทรวงพาณิชย ดาํเนนิการในสวนท่ีเกีย่วของตอไป 
 เสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการจางงานคนพิการในหนวยงานของรัฐ ใหดําเนินการใหครบตาม
  กฎหมายกําหนดภายในป ๒๕๖๑ โดยอํานวยความสะดวกแกหนวยงานของรัฐ โดยคํานึงถึงการจางงาน
  คนพิการ ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕  
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นายมณเฑียร บุญตัน บุคคลพิการทางการเห็น ไดรับการเลือกตั้งเปน
คณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการแหงสหประชาชาติ สมัยที่ ๒

 เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองสีมวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา) ไดใหพลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนษุย นาํนายมณเฑียร บญุตนั สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิในฐานะผูแทนประเทศไทย ซึง่เปนบคุคลพกิาร
ทางการเห็น ไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (UN Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities) สมัยที่ ๒ ดวยคะแนนเสียง ๑๐๒ คะแนน จาก ๑๖๐ ประเทศ เปนลําดับที่ ๔              
จากผูสมัครเลือกตั้ง จํานวน ๑๘ คน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไดแสดงความชื่นชมยินดีที่ประเทศไทยไดรับการ
ยอมรับทั้งดานบุคคลและผลงานดานคนพิการจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ พรอมทั้ง ไดมีการหารือนโยบาย
การดาํเนนิงานดานคนพกิาร ซึง่รฐับาลพรอมใหการสนับสนนุ และสงเสริมบทบาทคนพกิารในเวทรีะดับประเทศและ
ระดับสากล 
 และเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองรับรอง สํานักงานรัฐมนตรี พลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดแสดงมอบโลประกาศเกียรติคุณแสดง 
ความยินดีตอ นายมณเฑียร บุญตัน ที่ไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย 
 การเลือกต้ังคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการแหงสหประชาชาติ วาระป ค.ศ. 2017-2020               
ดาํเนนิการในชวงเวลาของการประชุมรฐัภาคอีนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร สมยัที ่๙ ระหวางวนัที ่๑๔ - ๑๖ มถินุายน ๒๕๕๙ 
ณ สาํนักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรฐัอเมริกา โดยผูไดรบัการเลอืกต้ังเปนคณะกรรมการฯ จาํนวน ๙ คน 
ไดแก ลาํดบัที ่๑ สาธารณรฐัตนูเีซยี๑๒๒ คะแนน ลาํดบัที ่๒ ราชอาณาจักรซาอดุอีาระเบีย ๑๑๐ คะแนน ลาํดบัที ่๓ 
ประเทศฮังการี ๑๐๗ คะแนน ลําดับท่ี ๔ ประเทศไทย ๑๐๒ คะแนน ลําดับที่ ๕ประเทศนิวซีแลนด ๑๐๑ คะแนน 
ลําดับที่ ๖ สาธารณรัฐยูกันดา ๙๕ คะแนน ลําดับที่ ๗ ประเทศญ่ีปุน ๙๓ คะแนน ลําดับที่ ๘ - ๙ สาธารณรัฐเคนยา 
และสหพันธรัฐรัสเซียได ๘๙ คะแนน เทากัน 
 นบัเปนเรือ่งนายนิดทีีป่ระเทศไทยและผูแทนคนพกิารไทย ไดรบัการยอมรบัจากนานาชาต ิในดานสงเสรมิสทิธิ 
และความเสมอภาค อยางเทาเทียม ใหกับคนพิการ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goal : SDG)  “ไมทอดทิ้งใครไวอยูขางหลัง” no one must be left behind
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พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเยาวชนพิการไทย

 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดจัดงานเลี้ยงตอนรับเยาวชนพิการและพิธีมอบประกาศ

เกยีรตคิณุเยาวชนพกิารไทยไดรบัรางวัลจากการแขงขนัความทาทายทางเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสากล ประจาํป 

๒๕๕๘ (2015 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ในการนี้                 

พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รมว.พม. ใหเกียรติมอบประกาศเกียรติคุณและใหโอวาทแกเยาวชนพิการไทย                  

โดยมีนายสมชาย เจริญอํานวยสุข อธิบดี พก. เปนผูกลาวรายงาน

โครงการ “การจัดกิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ปนเพื่อพอ “Bike for Dad”

 จัดกิจกรรมปนเพื่อพอ “Bike for Dad” ของคนพิการ ในวันศุกรที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีคนพิการ             

ผูดแูลคนพิการ และเจาหนาทีท่ีเ่ขารวมกิจกรรมฯ จาํนวนท้ังสิน้ ๔๒๓ คน ซึง่ม ี๒ กจิกรรมหลัก ไดแก การปนจกัรยาน 

ประกอบดวย จักรยาน จักรยานเรียงแถว สามลอโยก วีลแชร และกิจกรรมนวดผอนคลายโดยคนตาบอด                            

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา                

ในวนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ และแสดงความจงรกัภกัด ีกตญักูตเวทตีอพระมหากษตัริย โดยเสนทางการปนจกัรยาน

เริ่มตนจากสะพานเฉลิมหลา ๕๖ (สะพานหัวชาง) ถึงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลววกกลับมาสิ้นสุดที่                                 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
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เปดตัวสต๊ิกเกอรไลนภาษามือไทย “นอง Sign & Finger”

  เมือ่วนัที ่๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บรเิวณลานสแควร B ฝงศนูยการคาเซน็ทรลัเวลิดฯ พลตาํรวจเอก อดุลย แสงสงิแกว 

(รมว.พม.) เปนประธานในพิธเีปดตวัสติก๊เกอรไลนภาษามอืไทย “นอง Sign & Finger” ภายใตโครงการส่ือสรางสรรค : 

การตระหนักรูดวยสติ๊กเกอรไลนภาษามือไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนพิการทางการไดยิน และบุคคลทั่วไป               

ไดใช Application Line เปนชองทางในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งเพื่อเปนการสื่อสารสังคมใหไดเรียนรูภาษามือไทย 

และสามารถสื่อสารกับคนพิการทางการไดยินได โดยมีกิจกรรมท่ีนาสนใจ ประกอบดวย การแสดงดนตรีจากศิลปน

ไมเทาขาว From Street to Stars ประกอบรีววิภาษามอื การเปดตัวการตนูสติก๊เกอรไลนภาษามอืไทย (นอง Sign & 

Finger) พรอมการเปดจําหนายสติ๊กเกอรไลนในระบบ Application Line (ราคาจัดจําหนาย ๓๒ บาท) ซึ่งมีผูรวม

กจิกรรมครัง้นี ้ไดแก คนพกิารทางการไดยนิหรอืสือ่ความหมาย ผูแทนองคกรคนพกิาร และภาคเีครอืขายทีเ่กีย่วของ 

จํานวนประมาณ ๑๕๐ คน

สงกรานตปลอดภัย เมาไมขับ หยุดตาย หยุดความพิการ

 นายสมชาย เจริญอํานวยสุข อธิบดี พก. พรอมนางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดี พก. เขารวมกิจกรรมรณรงค

ลดอุบัติเหตุ “สงกรานตปลอดภัย เมาไมขับ หยุดตาย หยุดความพิการ” เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙                                  

โดยเดินรณรงคแจกสื่อรณรงคเมาไมขับใหกับประชาชนภายในสถานีรถไฟหัวลําโพง เพื่อสรางความตระหนักในการ

เฝาระวังและปองกันความพิการ ตลอดจนรณรงคปองกันความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุบนทองถนนในชวง                

เทศกาลสงกรานต
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พก.จัดพิธีรดนํ้าขอพรเนื่องจากวันสงกรานต

   กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีรดน้ําขอพรอธิบดี พก. และรองอธิบดี พก. เนื่องใน

เทศกาลสงกรานต วนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หองประชมุชัน้ ๓ อาคาร ๖๐ ป พก. โดยมผีูเขารวมพธิปีระกอบดวย 

ขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาที่เขารดนํ้าและขอพร เพื่อความเปนสิริมงคลในวันขึ้นปใหมไทย

เชิดชูเกียรติแกคนพิการไทยนานาชาติ ครั้งที่ ๙

        วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พก. จัดโครงการเชิดชูเกียรติแกคนพิการไทยท่ีไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขัน

ฝมือคนพิการนานาชาติ ครั้งท่ี ๙ ซึ่งไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ ๒๒ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองบอรกโดซ                                 

สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยไดรับเกียรติจากพลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รมว.พม. เปนประธานในพิธีเปด และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) เขารวมแสดงความยินดี ทั้งนี้ ไดมีการมอบเส้ือสามารถ               

โลประกาศเกียรตคิณุ เงนิรางวลัและชอดอกไม เพือ่สรางขวญักาํลงัใจใหผูทีไ่ดรบัเหรยีญรางวลัฯ ไดพฒันาตนเองตอไป
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มอบโลประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร “คนพิการตนแบบ”

          พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว (รมว.พม.) มอบโลประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร “คนพิการ
ตนแบบ” เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  และเงินรางวัลพรอมเสื้อสามารถ ใหแก นายดําเกิง มุงธัญญา อายุ ๒๓ ป 

ซึ่งเปนนิสิตที่พิการทางการเห็น แตสามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced 

English) คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ดวยคะแนนเฉล่ีย ๓.๙๕ (เกยีรตนิยิมอนัดบั ๑) ซึง่ขณะนีอ้ยูระหวาง 

รอสอบบรรจุรับราชการ ในตําแหนงครูผูชวย และมีความสนใจที่จะปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ พม. ตอไป

การแขงขันโบวลิ่งการกุศล พก. ประจําป ๒๕๕๙

             นายสมชาย เจริญอํานวยสุข อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนประธานในพิธีเปด

การแขงขันโบวลิ่งการกุศล พก. ๒๕๕๙ ณ Blu O เอสพลานาด รัชดา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ พรอมมอบ   

ถวยรางวัลเกียรติยศ จากพลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว (รมว.พม.) ใหแกผูชนะการแขงขันทั้งประเภททีม                      

และประเภทบุคคล  การแขงขันโบวลิ่งในครั้งนี้ นอกจากจะเปนการระดมทุนเพื่อการกุศลโดยสมทบทุนสวัสดิการ

ของ พก. แลว ยังเปนการแขงขันระหวางบุคคลท่ัวไปกับคนพิการทุกประเภท ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมีนํ้าใจ            

เปนนักกีฬา ความตั้งใจจริงของผูเขารวมการแขงขัน ความสัมพันธอันดีระหวางกัน และสรางการมีสวนรวม                         

ในการสงเสริมศักยภาพคนพิการ ใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางสังคมไดอยางปกติรวมกับคนทั่วไปได
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เขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนตและตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๑๘๕ รูป 
และรวมลงนามถวายพระพร 

โครงการ “Central Bangkok Car Free “

          เมือ่วนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ นายสมชาย เจริญอาํนวยสขุ อธบิดกีรมสงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 

นําขาราชการและเจาหนาที่ พก. เขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนตและตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๑๘๕ รูป และ                       

รวมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรตันศาสดาราม เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

    วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลาน Freddie House ศูนยการคาเซ็นทรัล กรุป นางไพรวรรณ พลวัน 

รองอธิบดกีรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร ในนามกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย

รบัมอบรถเขน็ จาํนวน ๘๔ คนั โครงการ “Central Bangkok Car Free” เนือ่งในปมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
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เพลงพระราชนิพนธ ยิ้มสู หรือ Smiles 
เปนเพลงพระราชนิพนธ ลําดับท่ี ๑๖

ทรงพระราชนิพนธใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ 

นิพนธคํารองภาษาไทย 
เพื่อเปนการปลอบขวัญและใหกําลังใจแกคนตาบอด 

แลวพระราชทานใหนําไปบรรเลง 
ในงานสมาคมชวยคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ 

ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 
เมื่อวันเสารที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๕ 

สวนคํารองภาษาอังกฤษ 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ 

ทรงนิพนธในปตอมา
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เพลงพระราชนิพนธ: ยิ้มสู

ทํานอง: พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช
คํารอง: พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

โลกจะสุขสบายน้ันเปนไดหลายทาง

ตองหลบส่ิงกีดขวางหนทางใหพนไป

จะสบความสุขสันตสําคัญที่ใจ

สุขและทุกขอยางไรเพราะใจตนเอง

ฝาลูทางชีวิตตองคิดเฝายอมใจ

โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอยาครามเกรง

ตั้งหนาชื่นเอาไวยอมใจดวยเพลง

ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู

คนเปนคนจะจนหรือมี

รายหรือดีคงมีหวังอยู

ยามปวงมารมาพาลลบหลู

ยิ้มละมัยใจสูหมูมวลเภทภัย

ใฝกระทําความดีใหมีจิตโสภา

สรางแตความเมตตาหาความสุขสันตไป

จะสบความสุขสันตสําคัญที่ใจ

เฝาแตยิ้มสูไปแลวใจชื่นบาน
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๑๑๑๑๑๑๑๑๘๘๘ รายงานประจําป ๒๕๕๙
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ๑๑๘

คณะผูจัดทํารายงาน ประจําป ๒๕๕๙ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่ปรึกษา

 ๑. นายสมชาย   เจริญอํานวยสุข อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๒. นางไพรวรรณ   พลวัน รองอธิบดกีรมสงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

คณะผูจัดทํา

 ๑. นางสาววิจิตา   รชตะนันทิกุล    ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

 ๒. นางสาววารี   ปญจะผลินกุล ผูอํานวยการกลุมวิจัยและติดตามประเมินผล

 ๓. นางสาวพัฒนา   วัชรงค นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

 ๔. นางสาวธีราสินี   ฤทธ์ิถาพรม นักพัฒนาสังคม

 ๕. นางสาวเจษฎาภรณ  จํานงคยา นักสังคมสงเคราะห

 ๖. นายอดุลย    ไทยเจริญ นักพัฒนาสังคม

 ๗. นางสาวภัสสรา   ระงับทุกข นกัพัฒนาสังคม

 ๘. นางสาวมัฌชิมา   บัวจันทร เจาหนาที่ประสานงานโครงการ


