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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสิีนทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมพิลราชวรางกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรอืน  

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๕ มนีาคม พทุธศักราช ๒๕๖๓ 



 

 

  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  การพัฒนาสังคมและ            

ความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีภารกิจในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ   สู่การปฏิบัติอย่าง

บูรณาการ  พัฒนาองค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการ และ                           

มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน  รวมทั้งเสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เคารพ          

ในความแตกต่าง และหลอมรวมให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักใน

การขับเคล่ือนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สู่ระดับสากล”  ซ่ึงสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรูป

ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และนโยบาย ด้านสังคมของ

รัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับงานด้านสังคม มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสังคม “ลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และสร้างโอกาส

การเข้าถึงบริการของรัฐ” และ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม 

ปี ๒๕๖๓ นับได้ว่าเป็นปีที ่มีความท้าทายต่อภารกิจการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต         

คนพิการอย่างมาก เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงคนพิการ

ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ        

ในการมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ            

มาสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ        

องค์กรคนพิการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับนี้            

จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ทราบความรู ้ความเข้าใจ เกี ่ยวกับ                     

การดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกับคนทุกคนในสังคม และเกิดประโยชน์สูงสุด

และความคุ้มค่าในการบริหารจัดการภาครัฐ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรของ            

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการที ่ได้ร่วมแรงร่วมใจ  เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที ่ ทำให้                   

การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ บังเกิดผลดีแก่ส่วนรวมและนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติสืบไป 

 

 

 

(นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ) 

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สารจาก 

อธิบดกีรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
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ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๑. ผู้บริหารระดับสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางณฐอร  อินทร์ดีศรี 

(Mrs. Nata-on Indeesri) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ 

อธิบดี 

ดำรงตำแหน่งต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

นางสาวอณิรา  ธินนท ์

(Ms. Anira thinon) 

รองอธิบดี 

นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ 

อธิบดี 

ดำรงตำแหน่งต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน 



    ๓ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒. คณะผู้บริหาร 

➢ ผู้บริหารระดบักอง/กลุ่ม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

         

                       

            

 

 
 

 

            

  

  

            

นางสาวธัญชนก ศรีอำพร 
(.....................................................) 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน   
Director, Internal Audit Section 

 
 

นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร)             
(Ms. Saowaluk  Vichit)  

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
Director of Strategies and Plans Division 
 
 

นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ   
(Ms. Phatthiorn Kansuwan) 
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
Director of Department of Fund for Disability and Equality Promotion 

นางสาวสุกัญญา ทองเกษ 
(Ms. Sukanya Thongkes) 

เลขานุการกรม 
Department Secretary 

 
 

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล 
(Wariyaporn Pornnoppadon)  

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธแิละสวัสดิการคนพิการ 
Director of Right Promotion and Welfare for Persons with Disabilities Division 

นางจิตรา  เตมีศรีสุข   
(..........................................................)  
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 
Director of Welfare Protection and Persons with Disabilities Development 

นางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ 
(Mrs. Haruthai Sirisinudomkit  

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
Director, Administration System Development Section 



๔               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

➢ ผู้บริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

๑. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  จำนวน ๑๑ แห่ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ 
ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ 
จังหวัดนนทบุรี 

ว่าท่ีร้อยตรีบุญเลิศ ธงสะอาด 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) 
จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวเกสรา สัพพะเลข 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวอมรศรี รัศมิทัต 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) 
จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ 
ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 
จังหวัดชลบุรี 

นางสาววารี  ปัญจะผลินกุล 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการ 
จังหวัดราชบุรี 

นางสาวชุติมา  ดวงประชา 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสุพิชา มานะนิติธรรม 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการบ้านก่ึงวิถี (หญิง) 
จังหวัดปทุมธานี 

นางฐณิฎฐา  จันทนฤกษ์ 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการบ้านก่ึงวิถี (ชาย) 
จังหวัดปทุมธานี 

นางวัชราพร ธวัชวะชุม 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
และพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า 
จังหวัดนนทบุรี 



    ๕ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จำนวน ๙ แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จำนวน ๒ แห่ง 
 

 

 

 

นายวินัย  เก่งสุวรรณ 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
และอาชีพคนพิการพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

นางแววดาว อินทร์จันทร์ 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
และอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กิรณา  หลำเนียม 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
และอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส 

จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวจินตนา ศรีสิทธิ์ 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
และอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย 

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
และอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

นางสาวอรอนงค์  คำแหง 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
และอาชีพคนพิการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางธนวรรณ สุขไพศาล 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
และอาชีพคนพิการบ้านโมกุล 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

นางบุญสิตา กันพูล 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
และอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล  
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาววิษฐิดา  อุ้ยตยะกุล 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
และอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) 
จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

นางสาวพรพรรณ คำเพ่ิมพูน 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
บุคคลออทิสติก  จังหวัดนนทบุรี 

 

- 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 

บุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 
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ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๗ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ภารกิจอำนาจหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

แผนการดำเนนิงาน 

 



    ๙ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

อัตรากำลัง 

ตารางที่ ๑ อัตรากำลังแยกประเภทตำแหน่งและเภท 

ประเภทตำแหน่ง* 
จำนวน (ราย) 

รวม (อัตรา) 
ชาย หญิง 

ข้าราชการ ๔๙ ๑๙๓ ๒๔๒ 
ลูกจ้างประจำ ๗๐ ๑๖๒ ๒๓๒ 
พนักงานราชการ ๑๑๔ ๓๓๙ ๔๕๓ 

รวม ๒๓๓ ๖๙๔ ๙๒๗ 
 

ภาพที่ ๑ อัตรากำลังแยกประเภทตำแหน่งและเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 

รวมจำนวน  927 คน 



    ๑๑ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

ตารางท่ี ๒  อัตรากำลังข้าราชการ จำแนกตามระดับตำแหน่ง 

 

เพศ 
ประเภทบริหาร 

ระดับตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป รวมทั้งสิ้น 

(ราย) ระดับสูง ระดับต้น 
อำนวยกา

รต้น 
เชี่ยวชาญ 

ชำนาญ
การพิเศษ 

ชำนาญ
การ 

ปฏิบัติ 
การ 

อาวโุส 
ชำนา
ญงาน 

ปฏิบัติ 
งาน 

ชาย - - ๑  ๔ ๑๘ ๑๕  ๖ ๕ ๔๙ 
หญิง ๑ ๑ ๑๐ ๑ ๒๐ ๕๐ ๖๓ ๑ ๒๔ ๒๒ ๑๙๓ 
รวม ๑ ๑ ๑๑ ๑ ๒๔ ๖๘ ๗๘ ๑ ๓๐ ๒๗ ๒๔๒ 

 

ภาพท่ี ๒ อัตรากำลังจำแนกตามระดับตำแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หญิง 

ชาย 



๑๒               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้รับงบประมาณทั้งส้ิน 

๗๔๑,๑๐๓,๒๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยสี ่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน) จำแนกตามผลผลิต                

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง               

และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ได้ดังนี้ 

 - งบบุคลากร  จำนวน    ๒๕๒,๒๔๒,๓๐๐.- บาท 

 - งบดำเนินงาน จำนวน    ๒๙๐,๘๗๗,๓๕๕.- บาท 

 - งบเงินอุดหนุน จำนวน    ๑๑๓,๐๑๒,๘๔๕.- บาท 

 - งบลงทุน  จำนวน      ๕๗,๓๕๑,๔๐๐.- บาท 

 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน      ๒๗,๖๑๙,๓๐๐.- บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๑๓ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๔               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

๑. ภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

ยุทธศาสตร์ พก. :  พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล 

  (Development : D)  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย

และแผนด้านคนพิการในทุกมิติ โดยมีคนพิการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูงตามแนวทางคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐพร้อมรองรับการบริหารงานแนวใหม่ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายด้านคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม สนองต่อความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริง เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การ

คุ้มครองทางสังคม สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและเท่าเทียม รวมทั้งมีหลักประกันทาง

สังคมเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติกับคนพิการทุกช่วงวัย  

 

Flagship ๑ : พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ 

  เพื่อผลักดันประเด็นคนพิการเข้าสู่กระแสหลัก เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่าง

ท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นจริง การทำงานเชิงบูรณาการงานด้านคนพิการระดับกระทรวง การขับเคล่ือนประเด็น

สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ การขับเคลื่อนและติดตามงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต     คนพิการ

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๑. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ 

๑.๑ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”  เป็น “แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่ีเห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย แผน

ระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ ๒ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง) และแผนระดับท่ี ๓ (แผนท่ีจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุน

การดำเนินงานแผนระดับท่ี ๑ และ ๒ ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ แผน

บูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ) เพื่อนำเข้าสู ่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และจัดทำ

แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนให้เป้าหมายของประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผล 

(Flagship project)  



    ๑๕ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงานของ พก. สู่การ

ปฏิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒-๓ โรงแรม

ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พก.         

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัล รวมถึงเปิดเวทีรับฟังประเด็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านคนพิการ และเจ้าหน้าท่ีกรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมจำนวน ๖๐๐ คน  

 

 

 

 

 

 

 

๑.๓ จัดทำแผนสื่อสารสังคมด้านคนพิการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม

ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและ

ความพิการ ส่ือสารสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีช่องทางของส่ือทางเลือกเพื่อผลิตและเผยแพร่เนื้อหาสาระด้าน

คนพิการในทุกมิติ รวมทั้งสร้างการรับรู้ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ส่ือโซเชียลมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ และ

ส่ือทางเลือก โดยบูรณาการแนวทางและมาตรการไปสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่ือมวลชน 

องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมจำนวน ๑๑๐ คน  

 

 

 

 

 



๑๖               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 ๑.๔ ขับเคล่ือนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ  

 - ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์สตรีพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา การคาดการณ์แนวโน้มสตรีพิการ และนำไปวางแผนในการกำหนดนโยบาย

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สตรีพิการในทุกมิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๑๗ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๑.๕ ขับเคล่ือนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยดำเนินการ

เสริมพลังและฟื้นฟูเยียวยาคนพิการหลังภัยพิบัติ ดังนี้ 

 ๑) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลคนพิการใน

พื้นท่ีประสบปัญหาภัยพิบัติ เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนกำหนดนโยบายในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นคนพิการ จำนวน ๒,๐๑๑ ราย จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ควรเปิด

โอกาสให้คนพิการทุกประเภทมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมในการจัดการ      ภัยพิบัติ เพื่อ

สะท้อนข้อมูลความต้องการของคนพิการในภัยพิบัติ และควรจัดทำข้อมูลความต้องการของ  คนพิการให้เป็น

ระบบ รวมท้ังควรปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ ให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์ได้ 

๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการในสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นกับคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ และชุมชน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับ
ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ การบรรยายสถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทย    และแนวทางการฟื้นฟู
เยียวยาในพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ โดย ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     การแบ่งกลุ่มถอดบทเรียน
สถานการณ์ภัยพิบัติกับคนพิการ (ปัญหาระบบบริหารจัดการ และบทเรียนของพื้นที่ในการจัดการ) และการ
จัดทำแนวทางการและข้อเสนอสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาคนพิการในสถานการณ์   ภัยพิบัติ โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริ
ประกอบ และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



๑๘               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัย
พิบัติ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับคนพิการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมจำนวน ๓๐๐ คน จำนวน ๓๐ จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ นครสวรรค์พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู 
อุบลราชธานี และอุดรธานี ภาคกลางและตะวันออก จังหวัดตราด ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี 
อ่างทอง ภาคใต้กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต กิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายหลักการปฏบิัติ
และข้อตกลงด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างประเทศ การบรรยายแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ 
การบรรยายความรู้ความปลอดภัยรอบด้านในชุมชน การแบ่งกลุ่มสาธิตจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติ การ
บรรยายบทเรียนประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติจากประเทศญี่ปุ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๙ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ๔) จัดทำคู่มือฟื้นฟูเยียวยาคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๒. ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

๒.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

๑) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณาพชีวิตคนพิการ 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดนโยบาย กฎหมายด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

- เห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนงานด้านคนพิการตามประเด็นสมัชชาเครือข่าย

ด้านคนพิการประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) การเข้าถึง สิทธิ สวัสดิการและใช้ประโยชน์จากส่ิง

อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ๒) การพัฒนาและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) ๓) 

การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ๔) การ



๒๐               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ยกระดับบทบาทหน้าท่ีศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและท่ัวไป และ ๕) การสร้างเจตคติท่ีดีของสังคมท่ีมี

ต่อคนพิการ 

- รับทราบการขับเคล่ือนงานด้านคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ และรายงานการจัด

งานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๒ 

- รับทราบผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ

หน่วยงานรักษาการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

- รับทราบคำพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณีกระทรวงการคลังให้กองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินสภาพคล่องส่วนท่ีเกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น

รายได้แผ่นดิน 

- รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงาน

ตามมติคณะรัฐมตรี  ได้แก่ 

 มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 

  ➢ การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เฉพาะคนพิการท่ีมีบัตรประจำตัว

คนพิการ คนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ครั้ง จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ➢ การพักชำระหนี้เงินคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้ยืมประกอบ

อาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา ๑๒ 

เดือน 



    ๒๑ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ➢ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ (เป็นกรณีพิเศษ) เพื่อการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤต COVID-๑๙ ในวงเงินรายละไม่เกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่มีดอกเบ้ีย 

 การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ คนละ ๑,๐๐๐ 

บาท จำนวน ๑ ครั้ง โดยใช้จ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นชอบของสำนั ก

งบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย 

 การเห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการของคนพิการที่มี

อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จากเดิมท่ีได้รับ ๘๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น๑,๐๐๐ บาท 

ต่อคนต่อเดือน โดยเริ ่มตั ้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ท้ังนี้ งบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ให้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     ตกลง

ในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป 

- เห็นขอบการเสนอช่ือนางสาวเสาวลักษณ์  ทองก๊วย เป็นผู้แทนไทยในการลง

สมัครเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๔  

- เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชัวิตคนพิการ

แห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการ

จัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. 

.... 

- มอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการตาม

ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการในการแก้ไขปัญหาการจ้างงานคนพิการและส่งเสริมการมี

งานทำของคนพิการ ประเด็นการทุจริตการจ้างงานคนพิการ การหักหัวคิวในการจ้างงานคนพิการ 

 - เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างคนพิการในช่วงวิกฤตการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ (๑) การยืดระยะเวลาการ

ลาออกกลางปีของคนพิการ จากภายใน ๔๕ วัน เป็น ๙๐ วัน ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับใช้ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

เมื่อพ้นกำหนดแล้วให้คงเหลือ ๔๕ วัน เช่นเดิม (๒) มอบหมายกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการลดหยอ่น

ภาษีให้สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการเพิ่มเติมแก่สถานประกอบการที่คงการจ้างงานคนพิการในช่วง



๒๒               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

วิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และ (๓) ให้กระทรวงแรงงานเร่งให้มีการขึ้น

ทะเบียนคนพิการท่ีมีความต้องการมีงานทำ เพื่อแก้ปัญหาการหาคนพิการเข้าทำงาน 

 - เห็นชอบการเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ จาก ๘๐๐ บาทต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ 

บาทต่อเดือนและให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

เรื ่องการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ ซึ่งเพิ่มให้เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ให้เป็นการเพิ่มให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคน ซึ่งเป็นสิทธิสวัสดิการที่คน

พิการพึงได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา ๒๐)  ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการ

เบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จากเดิมที่ได้รับ ๘๐๐ บาท 

ต่อคนต่อเดือน เป็น๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน โดยเริ ่มตั ้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ 

งบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป 

 - เห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ ภายใต้

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ครบวาระ จำนวน ๑๑ คณะ ประกอบด้วย 

๑) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริม

อาชีพคนพิการ ๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน

พิการ ๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๕) 

คณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมสำหรับ  คนพิการ ๖) คณะอนุกรรมการด้าน

กฎหมาย ๗) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 

บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

และบริการสาธารณะสำหรับคนพิการ ๘) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการด้าน

แรงงาน ๙) คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ    คนพิการ ๑๐) คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑๑) ผู้ช่วยเลขานุการใน

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั ้งเห็นขอบการปรับปรุงองค์ประกอบ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

- เร่งรัดดำเนินการศึกษาระบบสวัสดิการสำหรับคนพิการในภาพรวมทั้งระบบ 

และพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการท่ีครอบคลุมท้ังความรุนแรงของคนพิการ และสถานะทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้

ศึกษานโยบายประกันความพิการแห่งชาติของเครือข่ายออสเตรเลีย 

 



    ๒๓ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒.๒ ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ 

 ขับเคลื่อนประเด็นด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 

(๑) ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็ก โดยการเตรียมความพร้อมเด็กพิการก่อนเข้าเรียนร่วมควบคู่ไปกับการพัฒนา

ทักษะทางวิชาการ (๒) ด้านระบบสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษา ได้แก่ 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดต้ังศูนย์บริการให้คำปรึกษาเด็กพิการและผู้ปกครองในโรงเรียน การให้

ความรู้การป้องกันโรคของเด็กพิการ และขยายศูนย์บริการโรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับอำเภอ (๓) ด้าน

บุคลากร กลุ่มผู้ปกครองและกิจกรรม จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนา

ผู้ปกครองให้เป็นครู ร่วมกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล และ (๔) ด้านนโยบาย ผลักดันให้

เกิดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ 

๒.๓ ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

และขับเคล่ือนผ่านกลไกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ คณะทำงานพิจารณากล่ันกรองงานวจัิย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ ดังนี ้

- ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม  เทคโนโลยี   ส่ิงอำนวย

ความสะดวกสำหรับคนพิการ  และแผนงานการจัดทำบัญชีรายการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหลักแห่งชาติ 

(Assistive Technology) ท่ีจะดำเนินโครงการในปี ๒๕๖๓ และในระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

- ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อพิจารณาสนับสนุนโครงการ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      คน

พิการ จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 



๒๔               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๒๕ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒.๔. ขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ 

- จ้างที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการบริการทาง

วิชาการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเฉพาะบุคคล 

SMILE City จำนวน  ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก  ขอนแก่น  ชลบุรี  นนทบุรี  ขอนแก่น  อุดรานี กระบี่  

และสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงแบบส ำรวจมำตรฐำนคุณภำพชีวิตคนพิกำรตำมเกณฑ์

มำตรฐำนคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

- จัดทำรายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเฉพาะบุคคล จำนวน ๒๕๐.เล่ม 

 

 

 

 

 

 



๒๖               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

- จัดทำชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๘๐๐ เล่ม  

 

 

 

 

 

 

Flagship ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 เพื่อให้สามารถรองรับและให้บริการคนพิการได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาให้บริการในรุปแบบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Onr stop service) และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน

คนพิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง รวมถึงการ

พัฒนาผู้นำคนพิการและแกนนำเครือข่ายคนพิการให้เป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงของสังคม 

๑. พัฒนาการบริหารราชการ 

๑.๑ ศึกษาและปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย จากผลการศึกษา พบว่า มีข้อเสนอเสนอแนะใน

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ดังนี้ 

- ปรับปรุงเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้

ความทันสมัยสอตคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติให้ทำหน้าท่ีหลักในการกำหนตนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติ (กพช) รวมทั้งกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการคนพิการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย 

- เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นหน่วยงานใน

การขับเคล่ือนงานด้านคนพิการ ทำหน้าท่ีในการสนับสนุนการดำเนินงานของ กพช. โดยเน้นการดำเนินงานเชิง

นโยบายเป็นหลักและเป็นหน่วยงานหลักด้านการดูแลคนพิการ 



    ๒๗ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

-  ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการจัหวัตขึ้นใน

แต่ละจังหวัต เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

- ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรมการบริหารกองทุนเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนวียน พ.ศ. ๒๕๘ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุน

หมุนเวียนเป็นประธานกรรมการ  

- เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจในการใช้จ่ายเงินภายใต้

นโยบายและแผนของ กพช. และกระทรวงการคลัง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และตรงตามเป้าหมายในการดูแลคนพิการ  

- กำหนตให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่จะต้องรับคน

พิการเข้าทำงานมีหน้าท่ีรายงานการรับคนพิการเข้าทำงานตามหลักกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานประกาศกำหนด เป็นต้น 

๒. การเชื่อมโยงข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) 

ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดา้น

คนพิการ (Big Data) ตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการเชื่อมโยงระบบ

ฐานข้อมูลด้านคนพิการ เพื่อรวบรวมการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จำนวน ๑๕ 

หน่วยงาน ๒๙ ฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมากำหนดแนวทางในการทำงาน และเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง

สิทธิและสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

 

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 

   ๑) ส่งเสริมการดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ ได้แก่ 

- วิเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- กำหนดกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ พก. ตามแนวทางและเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และวิเคราะห์ผลการ

ดำเนินงานฯ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ และจัดทำข้อเสนอตัวช้ีวัดในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 

(COVID-๑๙) รวมทั้งถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 

๒) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐   



๒๘               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 - ศึกษา วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีท่ี
ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง เพื่อวางแผนปรับปรุงในปี ๒๕๖๔ และติดตามความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผลักดันเข้าสู่การสมัคร
ขอรับรางวัล PMQA ๔.๐ 

๓) การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม พก. 
- รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมการให้บริการ และการปฏิบัติงานของ พก. รวมท้ังส่งเสริม 

สนับสนุน ผลักดัน เป็นท่ีปรึกษาให้กับหน่วยงานในสังกัด และต่อยอดผลงานโดยการเสนอขอเข้ารับรางวัล

องค์กรต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ ผลงาน ได้แก่ ๑) 

ผลงาน “เครื่องดึงยืดขา สำหรับคนพิการ” ๒) ผลงาน “นวัตกรรมโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ (Smart Farmer)” ๓) 

ผลงาน “การบริการล้างรถ (NV Carcare)” 

ในการนี้  พก. ได้รับรางวัลการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในวัน

คล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ ๑๘ ปี ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรงุเทพฯ  โดยมหีน่วยงานในสังกัด พก. จำนวน ๒ แห่งได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์จังหวัดชลบุรี และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้าน

ศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี จากผลงาน “เครื่องดึงยืดขา สำหรับคนพิการ” และผลงาน “นวัตกรรมโรง

เพาะเห็ดอัจฉริยะ (Smart Farmer)” นอกจากนี้ บุคลากร พก. ยังได้รับการคัดเลือกเป็น  “๑ คนดีมีจริยธรรม 

๑ หน่วยงาน พม.” ได้แก่ นางสาวสุกัญญา บัวจันทร์ โดยได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากนายจุติ ไกร

ฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน  

- เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหาร

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-๑๙ และโรค

ระบาดอื่น ๆ จำนวนท้ังหมด ๒๕ แผน ของทุกหน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการสถานการณ์

ต่อสภาวะวิกฤติ (โรคระบาด) ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๔)  การควบคุมภายใน ติดตามผล และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานควบคุม
ภายในในกระบวนงานที่มีความเสี่ยงท่ีต้องควบคุม และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจำปี ๒๕๖๓  

๕. การตรวจสอบภายใน  
ตรวจสอบการให้ความเชื่อม่ันตามแผนการตรวจสอบฯ ปี ๒๕๖๓ 
๑. ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
๒. ตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง ดังนี้  



    ๒๙ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และไตรมาส
ท่ี ๑,๒,๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

-  ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการท่ีได้รับเงนิสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ีดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๓. ตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ หน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ๖ แห่ง  ได้แก่  ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัด
ขอนแก่น  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช  สถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการ จังหวัดราชบุรี  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย)  จังหวัดนนทบุรี และ สถาน
คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี 

๔. การตรวจสอบกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๕. ตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ : เงินทุนหมุนเวียนโรงงาน

ในอารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี 
๖. ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกดั พก. จากการตรวจสอบในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ แห่ง ได้แก่ 
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี  

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย)  จังหวัดนนทบุรี  
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า  จังหวัดนนทบุรี 
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี 
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี 
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี 
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี 
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ  (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี 
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี 

๗. จัดประชุมเสริมสร้างเกร็ดความรู้สู่การพัฒนา เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้
การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและการรับ
บริจาค ท้ังส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัด พก. จำนวน ๒๒ แห่ง จำนวน ๒ ครั้ง  ได้แก่  ครั้งท้ี ๑ วันท่ี ๓๐ 



๓๐               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

มิกุนายน ๒๕๖๓ หัวข้อ “แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)”  และ ครั้งท่ี วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ “ข้อพึงระวงัใน
การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การคลัง และพัสดุ” 

๘. จัดทำคู่มือความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในเพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบแก่เจ้าหน้าท่ี จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การปฏิบัติงานและการตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ และ ๒) KTB Corporate Onilne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาพรวมได้คะแนนเฉล่ีย ๘๑.๓๕  

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ระหว่างวันท่ี ๙ 
– ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัด พก. มีส่วนร่วมและเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในองค์กร และนำความรู้ ความเข้าใจ ท่ีได้รับไปปรับใช้กับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน 



    ๓๑ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ตามมาตรการกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบช่ืนชม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และนายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เช่ียวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่เครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เช่ียวชาญด้านคนพิการ) ส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน ๘๑ คน เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ มีจิตสำนึก ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  ๕. งานบริหารบุคคล พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ๑) งานบริหารบุคคล 

  ➢ จ้างที่ปรึกษาจากมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ดำเนินการออกแบบโครงสร้างส่วนราชการ และการกำหนดกรอบ

อัตรากำลัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

  ➢ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ ประกอบด้วย (๑) งานวิเคราะห์ตำแหน่งและอัตรากำลังของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๒) งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง และประเมินบุคคล (๓) งานทะเบียนประวัติ

และบำเหน็จความชอบ และ (๔) งานด้านสวัสดิการบุคลากร พก.  

 

 ➢ จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน ๕๖ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

มีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี การเป็นข้าราชการท่ีดี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ

ข้าราชการของ พก. เกี่ยวกับภารกิจ และบทบาทของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งเกิด

เครือข่ายข้าราชการของ พก. ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ พร้อมท้ังพฒันา

ความคิดและพฤติกรรมของข้าราชการของ พก. ให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้

อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๓๓ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

➢ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ราย ได้แก่  

๑) นางณฐอร อินทร์ดีศรี ตำแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ  

๒) นางวิจิตตรา เซ็มมุกดา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ สังกัดสถาน

คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี 

 โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๖๓ 

ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

➢ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร พก. 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการระเบียบกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานกองทุน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมูลนิธิ และลูกจ้างเหมาบริการ และกำหนดให้
กองทุนมีรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมสมาชิก ๑๐๐ บาทต่อคนต่อปี โดยสวัสดิการของกรม มี ๓ ประเภท คือ 
สวัสดิการให้เปล่า สวัสดิการให้ยืมเงิน สวัสดิการเพื่อกิจการพิเศษ ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนสวัสดิการ พก. 
จำนวน ๑,๐๙๑ ราย ตามระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และมีผู้ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการฯ จำนวนท้ังส้ิน ๗๔ ราย 

 

 

 



๓๔               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  ๒) การพัฒนาบุคลากร 

➢ ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 

- อบรมพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ โดยร่วมกับคณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมี

ข้าราชการระดับกลางและระดับต้น จำนวนท้ังส้ิน ๖๐ คน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การบริหารเปล่ียนแปลงอีกท้ังพัฒนาความคิดและพฤติกรรมให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กรให้บุคลากร พก. โดยมีหลักสูตรในการฝึกอบรม จำนวน ๕๔ ช่ัวโมง และศึกษาดูงานใน

ประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร พก. ดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

- อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

โดยร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันท่ี ๗ สิงหาคม – ๔ 

กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการ พก. จำนวนท้ังส้ิน ๔๐ คน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์พัฒนา

ศักยภาพด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และบริหารการเปล่ียนแปลงของบุคลากรเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของ

องค์กร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรเข้าใจในภารกิจหน้าท่ี และบทบาทขององค์กรภาครัฐใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาท้ังภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 



    ๓๕ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

➢ ด้านการส่ือสารและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์ ระหว่าง

วันท่ี ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี พก. จำนวนท้ังส้ิน ๔๐ คน เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และพัฒนาทักษะรวมทั้งวิธีกำหนดประเด็นการเขียนข่าว 

ตลอดจนพัฒนาทักษะในการส่ือสารด้วยภาพความเข้าใจ ในการใช้ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวในเชิง

ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรของ พก. เพื่อความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน   

 

 

 

 

 

 

 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปล่ียนวิธีคิด พิชิตความสำเร็จ (Mindset) สำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ พฤติกรรม แนวคิด และเทคนิคท่ีจำเป็นสำหรับ

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ัง

พัฒนาความคิดและพฤติกรรมของบุคลากร พก. ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

ระหว่างผู้เข้าอบรมร่วมกันกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ในศูนยืฝึกอาชีพคนพิการสังกัด พก. 

จำนวน ๔๐ คน 

  - พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มี
ดังนี้ 

   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
จำนวน ๒ ครั้ง ผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๘๑ คน เพื่อให้บุคลากรทราบนโยบาย แผนปฏิบัติการและทิศทางการ
ทำงานร่วมกัน 

  ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาค เข้าร่วม
โครงการสานสัมพันธ์ลูกค้าเงินฝากภาครัฐ ณ จังหวัดตรัง และพัทลุง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปล่ียน



๓๖               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคร่วมกันระหว่างกองทุนต่าง ๆ  เช่น  กองทุนอ้อยและน้ำตาล กองทุนประกันสังคม 
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น 
  จัดโครงการเสริมสร้างระบบคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีใน
การทำงานแก่บุคลากรเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต ให้สามารถนำหลักคำสอนทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๘๗ คน 

   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ คน 
ได้แก่ นางสาวศิริพักตร์  พลูเกสร และนางสาวอารีรัตน์  อ่อนรังกา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สร้างขวัญ
กำลังใจ ความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๓๗ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

➢ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีทันสมัย  

    - อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในท่ีทำงาน” 

(English for communication in workplace) แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี พก. ท้ังส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค จำนวน ๑ รุ่น 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "English for Communication in 

Workplace" เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และถอดบทเรียนการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในบริบทของ

การทำงาน  

 

 

 



๓๘               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

Flagship ๕ :  ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 
ส่งเสริมการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้ครอบคลุมในทุกมิติ และขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม อาทิ ด้านคมนาคมขนส่งสาธารณะ ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ
สะดวก ด้านระบบดิจิทัล ด้านอาคารสถานท่ี และด้านเข้าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โทรคมนาคม เป็นต้น ส่งเสริม
และสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบที่เอื้อต่อคนพิการ
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (SMILE Ciity for all) และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตโดยปราศจากอุปสรรค 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 
- สนับสนุนเงินงบประมาณ จำนวน ๙,๒๔๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านสองแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) เพื่อ

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมกับสภาพความ
พิการ จำนวน ๔๖๒ หลัง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ โดยจัดสรรให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ๗๖ จังหวัด ดำเนินการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศัยใหเ้หมาะสมกับสภาพความพิการจำนวน ๒,๗๐๐ หลัง เพื่อช่วยเหลือคนพิการ   ในพื้นท่ี 
๗๖ จังหวัด และกรุงเทพฯ ส่งผลให้คนพิการได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการ รวมทั้งส้ินจำนวน ๓,๑๖๕ หลัง 

- จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อพิจารณาคนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รวมจำนวน 
๕๕ คน ซึ่งมีคนพิการท่ีผ่านมติเห็นชอบ จำนวน ๔๙ คน                                                  

๒. ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 
๒.๑ การตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 

ประจำปี ๒๕๖๓ 
           กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการประกวด
สถานท่ีดีเด่นท่ีเอื้อต่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ให้
ความสำคัญของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยกำหนดขอบเขตของ
เกณฑ์ในการตรวจติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานไว้ ๕ ประการ ได้แก่ ที่จอดรถ ทางลาด 
ป้ายและสัญลักษณ์ ห้องน้ำ และบริการข้อมูลข่าวสาร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
และวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพ แวดล้อมเพื่อ
ทุกคน และเครือข่าย ลงพื้นท่ีตรวจติดตามการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อคัดเลือกสถานท่ี
ดีเด่นท่ีเอื้อต่อคนพิการ ในระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓  ซึ่งมีสถานท่ีได้รับรางวัล รวมทั้งส้ิน ๖๐ 
แห่ง โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับดีเย่ียม จำนวน ๔ แห่ง ๒) ระดับดีมาก ไม่มีสถานท่ีท่ีผ่านเกณฑ์ ๓) 
ระดับดี จำนวน ๙ แห่ง ๔) ระดับพอใช้ ๗ แห่ง และ ๕) ระดับชมเชย ๔๐ แห่ง ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้



    ๓๙ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

หน่วยงานดังกล่าว ในวันคนพิการสากล วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานในพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู ซึ่งเป็นการอบรม เพื่อมุ่งเน้นการศึกษา 
ความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ได้แก่ นโยบาย การศึกษาและเรียนรู้ จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และได้นำร่องต้นแบบ KORAT  
MODEL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการและสามารถจัดการศึกษา  IEP โดยมี นาง
ปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ซึ่งสรุปผลการอบรมได้ ดังนี้ 

๑. แนวการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมระบบห้องเรียนคู่ขนานและห้องสอน
เสริมการศึกษาพิเศษนำร่องในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา หรือโคราชโมเด็ล (Korat Model) โดยจะให้โรงเรียน
เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่  (๑) โรงเรียนสวนหม่อน จำนวนนักเรียน ๑๒ คน (๒) โรงเรียน
ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) จำนวน ๓ คน (๓) โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จำนวน ๑๖ คน 
และ(๔) โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จำนวน ๒๙ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน ทั้งนี้ นำร่องเป็น   ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบท่ี ๑ ระบบออนไลน์ คือ โรงเรียนสวนหม่อนและโรงเรียนถนนสุรนารายณ์          (คุรุรัฐประชาสรรค์) 
เพราะเป็นแบบนักเรียนประจำ รูปแบบที่ ๒ ระบบ Off-line ได้แก่                     โรงเรียนนครราชสีมา
ปัญญานุกูล และโรงเรียนเมืองนครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนาน เพื่อเป็น
ต้นแบบของโรงเรียนอื่นในจังหวัดนครราชสีมา  



๔๐               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ให้นำ SEAT 
MODEL มาใช้เป็นฐานต้ังต้นในการคิด คือ คิดถึงนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการจำเป็นของเด็กแต่ละบุคคล และจัดเครื่องมือท่ีมี         ระบบ
ครอบคลุม ท้ังการประเมินการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การสนับสนุน รวมถึงต้ังต้นกลับทิศหลักสูตรการ
เรียนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิต  

๓. ผลการประชุมได้จัดทำแผนปฏิบัติการ Korat Model โดยอิงจากการบริหารจัดการ
ตามโครงสร้าง SEAT ซึ่งมีประเด็น ๕ เรื่อง ดังนี้  
 (๑) การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนา
ผู้ปกครองให้เป็นครู และการเตรียมความพร้อมเด็กพิการก่อนเข้าเรียนระบบ Online และระบบ Offline ให้
เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติกในชุมชนท่ีมีส่ือท้ัง online และoffline จัด
โครงการสอนเสริมทักษะเด็กนอกเวลา 
  (๒) จัดให้มีศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยร่วมมือกับศูนย์การศึกษา
พิเศษและสหวิชาชีพ 
 (๓)  จัดอบรมครูและบุคลากรแบบเข้มข้น โดยให้สถานศึกษาเป็นฐาน 

๔. การผลักดันให้เกิดการจัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการอย่างมี
ส่วนร่วม โดยให้มีการประเมินด้านการศึกษาพิเศษหรือการเรียนรวม ดังนั้น ควรใช้โครงสร้าง SEAT       เป็น
ฐานในการประเมิน   

๕. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดครู 
และบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (ระเบียบ กคศ) ทั้งนี้ โดย ทีมบริหารสมาคมผู้ปกครอง
บุคคลออทิซึม (ไทย) จะนำแผนปฎิบัติการ Korat Model มาขับเคลื่อน เตรียมจัดงบประมาณเพื่อเริ่มต้น
ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกทั่วประเทศ ประสานทั้งระดับพื้นที่ และระดับนโยบายและนำคณะ
ผู้ปกครองเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ให้มีระบบ 
การช่วยเหลือนักเรียน ๑๐๐% รวมทั้งให้โรงเรียนจัดทำระบบสารสนเทศในการใช้เย่ียมบ้าน นอกจากนี้ควรมี
การพัฒนาจิตและใจเด็กออทิสติก ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ การสร้ างงานวิจัยที่ชัดเจน
เปรียบเทียบความสำเร็จ เน้นผู้บริหารรู้ ครูเข้าใจ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ ปรับหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมามีการคัดกรองและฝึกทักษะก่อนเรียนในระบบปกติการ
ปรับการเรียนการสอนตามชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) ทำให้โรงเรียนปรับระบบการจัดการเรียนการสอน 
เสนอแนวคิดวิทยาลัยการอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ เป็นโรงเรียนประจำที่รับเด็ก ที่เรียนจบจากระบบปกติ 
พัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กออทิสติก เน้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม เน้นการส่งต่อเด็กให้ได้มีอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ให้กับเด็กพิเศษ เช่น การคุมสอบเด็กพิเศษ จะต้องมีคุณครูที่คอยให้คำแนะนำอ่านให้ฟัง และให้เพื่อนช่วยเหลือ 
เพื่อนเด็กพิเศษ เป็นต้นแบบ (Best Buddy)  



    ๔๑ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

   ๗. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินการรายงานผลการประชุม
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) และเสนอต่อ 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป         โดย
นำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาไปขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 
  ๘. ขับเคลื่อนโมเด็ลต้นแบบ คือ KORAT Model  โดยให้จังหวัดนครราชสีมาเป็น
ต้นแบบโครงการเตรียมความพร้อมเด็กพิการก่อนเข้าเรียนร่วมในระบบออนไลน์และโครงการห้องเรียนเสริม
ทักษะเด็กนักเรียนพิเศษในโรงเรียน ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  
        ๙. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบหมายให้สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประสานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ พร้อม
ด้วยสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

นอกจากนี้ ยังดำเนินการมอบป้ายส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแก่หน่วยงาน ซึ่ง
ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๓,๗๖๖ แห่ง รวมทั้งจัดทำสติกเกอร์สัญลักษณ์คนพิการสำหรับติดรถของคนพิการ 
จำนวน ๖๐,๐๐๐ แผ่น ด้วย 

๓. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านคนพกิาร 
 (๑) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพ  คน

พิการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านคนพิการ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนาย
พรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดปัตตานี วิทยาลัย
เทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี และจิตอาสา จำนวน ๕๘ คน 
และวิทยากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๔ คน รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน ให้มีความรู้การช่วยเหลือคนพิการ 
ด้วยการออกแบบนวัตกรรมจากท้องถิ่น การเสริมเจตคติที ่ดี การเสริมทักษะด้านการซ่อมกายอุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับคนพิการ รวมท้ังสนับสนุนให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และเยาวชน  ในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนา
ฝีมือ ทักษะอาชีพในชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพใหม่ และการสร้างรายได้ในพื้นท่ีภาคใต้ ผลการ
อบรมได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ทำให้เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ
มีเจตคติท่ีดีต่อคนพิการ รวมทั้งพัฒนานักเรียน นักศึกษา เยาวชนให้มีทักษะช่วยเหลืองานด้านคนพิการ และมี
ส่วนร่วมจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) เข้าร่วมโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อ

วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นท่ี ๓๑ จัดขึ้น 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือคนพิการในชุมชน 
สร้างจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยเหลือสังคมผ่านการทำกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบ
อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น และมอบรถเข็นจากผู้บริจาคเอกชน จำนวน ๑๐๐ คัน การมอบทุน การศึกษาเด็ก 
จำนวน ๕๕ ทุน รายละ ๓,๐๐๐ บาท การมอบทุนเพื่อการดำรงชีพให้กับคนพิการ จำนวน ๑๐ ทุน รายละ 
๓,๐๐๐ บาท และการมอบถุงธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ประธานมูลนิธิ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ (นาวาอากาศเอก ภราดร คุ้มทรัพย์) ได้รับเงินบริจาคในการสร้างศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ จำนวนเงิน ๒๕๕,๕๐๐ บาท ซึ่ง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ



    ๔๓ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ชีวิตคนพิการได้ร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย     ด้านคนพิการ รวม
จำนวน ๕๘ คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 
- จัดประชุมวิพากษ์การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เดอะ รอยัล เจมส์ 
กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงอำนวยความ
สะดวกสำหรับคนพิการ และขยายผลไปยังศูนย์ระดับภาค ศูนย์ระดับจังหวัด และศูนย์ระดับท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวนท้ังส้ิน ๑๒๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๔               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒. จ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รายการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และการจัดระบบข้อมูลเพื่อการให้บริการของประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
รูปแบบและกระบวนการจัดบริการเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก รวมถึงการจัดทำบัญชีเทคโนโลยีส่ิงอำนวย
ความสะดวกสำหรับคนพิการในต่างประเทศ และจัดทำข้อเสนอ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ     ในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดบริการเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบัญชีเทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวกหลักแห่งชาติ การจัดระบบ บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับชาติ และการ
บริหารฐานข้อมูลเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวกของประเทศไทย  

๓. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมสำหรับ   คน
พิการและผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื ่อมโยงข้อมูล ทรัพยากร 
งานวิจัย นวัตกรรมให้คนพิการและผู้อายุ เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุได้รับการบริการด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ขับเคลื่อนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่การ
ขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



    ๔๕ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 
Flagship ๖ : คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 

จัดบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐานแก่คนพิการ ได้แก่ บริการทางด้านปัจจัยสี่ บริการ
ทางสังคมสงเคราะห์ การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูปรับสภาพร่างกาย จิตใจตามความพร้อมของพัฒนาการและ
สภาพความพิการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษา การทำอาชีวบำบัด กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม ศิลปะ 
และกีฬา แก่ผู้รับบริการ จำนวน ๔,๗๗๗ คน เพื่อให้คนพิการได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ พัฒนาศักยภาพ 
บำบัดฟื้นฟูสมรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และเสริมสร้างทักษะสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเอง 
ประกอบอาชีพ อยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้ ดังนี้ 

๑. บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก 
๑.๑ จัดบริการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถาบัน 

(๑) จัดบริการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 
ได้แก่ กิจกรรมแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ศิลป์และอาชีพ (ร้อยสร้อยข้อมือลูกปัด , วาดรูประบายสี) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะงานศิลปะและจินตนาการ  เป็นพื้นฐานทักษะด้านอาชีพเบื้องต้นให้กับเด็ก  และเด็กได้เห็นคุณค่าของ
เงิน และกิจกรรมแปลงเพาะคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน (สวดมนต์ นั ่งสมาธิ) เพื่อ
เสริมสร้างให้เด็กได้มีพื้นฐานทางด้านจิตใจทีใฝ่คุณธรรม จริยธรรมและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 

 
 
 
 
 
 
 

(๒) จัดบริการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลออทิสติกในสถาบัน  เพื่อฝึกทักษะและพัฒนา
ศักยภาพ ๖ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ทักษะทางการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน (๒) ทักษะทางภาษาและ
การส่ือสาร (๓) ทักษะการรับรู้และการเคล่ือนไหว (๔) ทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ (๕) ทักษะทางสังคม 
และ (๖) ทักษะทางวิชาการ  เช่น กิจกรรมส่งเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติกและผู้ดูแลในชุมชนห่างไกล 
และเขตเมือง  กิจกรรมนวัตกรรม ธรรมะบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว  กิจกรรมกิจกรรมอาชา
บำบัด และธาราบำบัด  กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง One Day Trip 

 
 
 
 



๔๖               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการคุ้มครองสวัสดิการคนพิการ 
(๑) กระบวนการคุ้มครองคนพิการจิตเวชในสถาบันร่วมกับกรมสุขภาพจิต  

การให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ป่วยจิตเวช โดยการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้าน
จิตเวช (Tele psychiatry) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านจิตเวชระหว่างโรงพยาบาลศรีธัญญา
กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๔๗ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๒) การรับรองสถานะไร้รากเหง้าแกผู้่รับบริการ 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสำนักบริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง ดำเนินการพัฒนาสถานะบุคคลด้านสัญชาติและทะเบียนราษฎรในสถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการ เพื่อพัฒนาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้บุคคลที่ประสบปัญหาสถานะบุคคล และไม่มีเลขประจำตัว ๑๓ 
หลัก ให้มีสถานะทางทะเบียนราษฎร เพื่อให้เข้าถึงสิทธิด้านการรักษาพยาบาล และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ โดย
ดำเนินการขับเคล่ือนในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลในกลุ่มคนพิการท่ีเป็นเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ ๑๘ ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) การจัดสวัสดิการในรูปแบบเงินอุดหนุนครอบครัวคนพิการท่ีไม่ส่งคนพิการเข้า
สถาบัน ได้แก่  

- จัดโครงการเด็กอุ่นรักจากครอบครัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและ
ส่งเสริมครอบครัวที่มีเด็กพิการในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เด็กพิการในชุมชนได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว 
และลดการนำส่งเด็กพิการเข้าสถานคุ้มครองฯ ทั้งนี้ มีครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กพิการในชุมชนได้รับความช่วยเหลือ
เป็นส่ิงของอุปโภค บริโภค และเงินเล้ียงดูเด็กพิการรายเดือน (มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง   และ
ปัญญาให้การสนับสนุนเงิน ๒๐ ราย) รวมทั้งส้ินจำนวน ๕๐ ราย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

- เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงานการเตรียมความ
พร้อมบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก จังหวัดน่าน เพื่อร่วมหารือระบบการบริการ ระบบการส่งต่อ แสดงความคิดเห็น
เชิงนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน และกลไกการสนับสนุนการดำเนินงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก ตาม
ประเด็นของการประชุมในรูปแบบ Focus Group ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาค
ประชาสังคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงานการเตรียมความ
พร้อมบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมหารือระบบการบริการ ระบบการส่งต่อ แสดง
ความเห็นเชิงนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน และกลไกการสนับสนุนการดำเนินงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิ
สติกในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ จ้างที่ปรึกษาศึกษาแผนแม่บทผังวิสัยทัศน์ย่านการเรียนรู้ด้านคนพิการในพื้นท่ี     
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่การจัดบริการสำหรับคนพิการทุกช่วงวัยเพื่อให้สามารถ
เชื่อมต่อการใช้บริการสำหรับคนพิการได้สะดวกและครอบคลุมการใช้บริการทุกรูปแบบ  กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย หน่วยงานในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนา    คน
พิการบ้านราชาวดี (ชาย) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล



    ๔๙ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล และหน่วยงานเครือข่ายท่ี
ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ในพื้นท่ีอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
๑.๔ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมสวัสดิการคุ้มครองคนพิการ 

(๑) นวัตกรรมเครื่องดึงยืดขาสำหรับคนพิการ” เพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ ซึ่งคิดค้นโดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ท้ังนี้ ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ครบรอบ ๑๘ ปี  

 
 
 
 
 

 
๑.๕ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Group Home ในสถาบัน 

 (๑) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการทันตกรรมเพื่อผู้ใช้บริการ     ใน
ความอุปการะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบรรเทาปัญหา
สุขภาพและดูแลช่องปากของผู้ใช้บริการในความอุปการะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    คนพิการ 
กลุ่มหน่วยงานปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ได้รับบริการทันตกรรม สามารถเข้าถึงสิทธิทางการ
แพทย์ และส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคณะ           ทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มพูนทักษะและการปฏิบัติงานดูแลด้านทันตกรรมท่ีมีต่อคนพิการในความ
อุปการะที่มีปัญหาด้านสุขภาพทันตกรรม รวมทั้งสร้างเจตคติที ่ดีระหว่างคนพิการและนิสิตคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 
 
 
 



๕๐               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

(๒) เตรียมความพร้อมจัดสวัสดิการคนพิการในรูปแบบ Group Home  
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการจัดบริการสำหรับคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.๖ สนับสนุนการดำเนินงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก 

ประชุมหารือการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่าง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและโรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ์) เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบใน
การจัดต้ังบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    ๕๑ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒. บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่ผู้ป่วยจิตเวชรองรับพ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 จัดบริการสวัสดิการแก่ผู ้ป่วยจิตเวช ได้แก่ บริการทางด้านปัจจัยสี่ บริการทางสังคม
สงเคราะห์ จิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและสังคม ฝึกอบรมทักษะงานอาชีวบำบัดตาม
ความเหมาะสมกับคนพิการ จำนวน 1,095 คน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ผู้ใช้บริการเป็น
ศูนย์กลาง เน้นให้ผู้ใช้บริการช่วยเหลือตนเองได้ สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม 

 
 
 
 
 

 



๕๒               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ยุทธศาสตร์ พก. :  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแขง็ขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย 
  (Participation : P)   

เพื่อเป็นกลไกในการดูแลคนพิการในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลคนพิการในพื้นที่ โดยบูรณาการขับเคลื่อนการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในการ
พัฒนาความร่วมมือด้านคนพิการระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรด้านคนพิการทั้งในประเทศ และเวทีสากล 
รวมทั้งการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง 
สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างยั่งยืน สร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมและเสมอ
ภาคในสังคมและลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติกับคนพิการทุกช่วงวัย 
Flagship ๗ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย 

๑. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ (๑๐) กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอื่นใดที ่ให้บริการแก่นพิการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กำหนด และมาตรา ๑๓ (๔) 
กำหนดใหก้รมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีอำนาจหน้าท่ีในการสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง      การ
ดำเนินงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าท่ีพิทักษ์สิทธิ     คนพิการ 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชัวิตคนพิการ ในปี ๒๕๖๓ พก. ได้ดำเนินการดังนี้ 

- อบรมเตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร รวมองค์กรท่ี
เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ องค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรด้านคนพิการในการเข้าสู่ระบบการ
ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการและเพื่อให้
บุคลากรขององค์กรด้านคนพิการมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กร การดำเนินงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ และประเมินองค์กรตามกรอบมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ และเป็นการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๕๓ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

- จัดจ้างเอกชนดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่น
ใดท่ีให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๑ องค์กรท่ัวประเทศ  ท้ังนี้ มีองค์กรท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ จำนวนทั้งสิ ้น ๑๕๗ องค์กร 
ประกอบด้วย ๑) ระดับดีมาก จำนวน ๘๘ องค์กร  ๒) ระดับดี จำนวน ๓๔ องค์กร  และ ๓) ระดับผ่าน จำนวน 
๓๕ องค์กร 

- สนับสนุนองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดท่ี
ให้บริการแก่คนพิการ จำนวน ๑๗๐ องค์กร เพื่อให้องค์กรด้านคนพิการที่มีมาตรฐานสามารถบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมขององค์กรในการดำเนินงานเพื่อคุ ้มครองสิทธิและการให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน       พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. สนับสนุนการดำเนนิงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เชี่ยวชาญด้านคนพิการ และการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ และการ
คัดกรองการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่ อ
ความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาชีวิตคนพิการในชุมชน สรุปดังนี้ 

๑) อบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เช่ียวชาญ
ด้านคนพิการ ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ จำนวน ๖ รุ่น  ปัจจุบันมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) เช่ียวชาญด้านคนพิการ ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น ๙๐๐ คน 

๒) อบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เช่ียวชาญด้าน
คนพิการ ๗๖ จังหวัด ปัจจุบันมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคน
พิการท่ัวประเทศ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๒,๘๐๐ คน 

ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมกิจกรรม “พม. 
อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-๑๙” เพื่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     (อพ
ม.) และประชาชนจิตอาสา ท้ังคนพิการ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ ฝึกอบรมการทำหน้ากากผ้า (ทำจาก
ผ้าโทเรและผ้าสาลู) และเจลล้างมือทำความสะอาด เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 



๕๔               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๓. การดำเนินงานด้านคนพิการตามแผนประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียน 
การศึกษาประเมินผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓         เพื่อ

วิเคราะห์ประเมินผลการขับเคลื่อนทศวรรษคนพิการอาเซียน ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ทบทวนทิศทางการพัฒนากระแส
หลักที่เกี่ยวข้อง และสำรวจข้อมูลจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ เพื่อประกอบการจัดทำแผนทศวรรษคน
พิการอาเซียนในระยะต่อไป และนำเสนอในการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาต่อไป  

แนวทางการพัฒนาทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียนในระยะต่อไป จะนำข้อมูลใน ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ 
๑) การประเมินผลการขับเคลื่อนทศวรรษคนพิการอาเซียน ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 
๒) การทบทวนทิศทางการพัฒนากระแสหลักที่เกี่ยวข้อง 
๓) การสำรวจข้อมูลจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ มาพิจารณาประกอบกันเพื่อจัดทำ

เป็นข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป 
 

กลไกการผลักดันทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียนในระยะต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้ 

เดือน/ปี ชื่อการประชุม 
กันยายน ๒๕๖๓ การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD Meeting)  

ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  (AMMSWD Meeting)  

ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(SOCA Meeting) ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Council) 

ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม 

 
 



    ๕๕ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

๔.๑ เข้าร่วมประชุมทบทวนอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เพื่อทบทวนสถานะและการดำเนินการตาม
อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามพันธก รณีในด้านต่าง ๆ 
ของอนุสัญญาฯ เช่น การเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศ เป็นต้น  

สาระสำคัญของการประชุม :  
๑. ความสำเร็จของประเทศไทยนั ้น ในฐานะภาคีอนุส ัญญาฯ พลโทสิทธิพล นิ ่มนวล 

ผู ้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ทุ ่นระเบิดแห่งชาติ ได้รายงานความคืบหน้าของประเทศไทยในการเก็บกู ้ทุ ่นระเบิด
ภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พื้นท่ีได้อย่างปลอดภัย พร้อมประกาศความสำเร็จในการทำลายทุ่นระเบิด
คงคลังท่ีเหลือกว่า ๓,๐๐๐ แห่งในประเทศท้ังหมด ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ว่า ทุ่นระเบิดจะหมดจากประเทศไทย ภายใน
ปี ค.ศ. ๒๐๒๓  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายเรื่องการช่วยเหลือเหยื่อจากทุ่นระเบิดของนานาประเทศ และ
ก ิจกรรมของคณะกรรมการว่ าด ้วยการส ่งเสร ิมความร ่วมม ือและความช ่วยเหล ือ ( Committee on the 
Enhancement of Cooperation and Assistance) ในฐานะสมาชิกกรรมการดังกล่าว 

๒. ประเทศไทยได้ให้ความเห็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Victim Assistance) ดังนี้ 
 - มีกฎหมายและแผนงานต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมสนับสนุน และขจัดการเลือกปฏิบัติสำหรับคน

พิการในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ 
ฉบับท่ี ๑ (ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริม



๕๖               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรด้านคนพิการทุกประเภทความพิการ  กรมอุตุวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงคมนาคม เป็นต้น 

 - การให้ความรู้ในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการจากทุ่นระเบิด ได้แก่ การให้ความรู้ด้าน
อันตรายจากทุ่นระเบิด รวมท้ังสื่อสารสังคม สรา้งความรูความเขาใจ ใหมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความ
พิการจากทุ่นระเบิด  

 - การบูรณาการกรทำงาน ประสานความร่วมมือ ส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคนพิการท่ี
ประสบภัยทุ่นระเบิด ผ่านหน่วยงานในพื้นท่ี คือ ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปท่ีจัดต้ังและจัดบริการโดยองค์กรคนพิการ
ครอบคลุม ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลไกท่ีสามารถยืนยันได้ว่ามีความครอบคลุมของการมี
ส่วนร่วมของเหยื่อและองค์กรผู้แทนในพื้นท่ีชนบท 

- การบำบัดฟื้นฟูด้านสุขภาพ ทั้งการสนับสนุนเครื ่องช่วยคนพิการ การบำบัดฟื้นฟู
ร่างกาย การจัดทำ ศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน และการเสริมพลังคนพิการ การบำบัดฟื้นฟูทางการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ 
เพื่อการดำเนินชีวิตในระยะยาวของผู้ประสบภัยและครอบครัว การสนับสนุนเงินทุนให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย การ
จัดหางานท่ีเหมาะสม และการฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างรวดเร็ว     

๓. เข้าเยี่ยมชม Oslo Assistive Technology Centre มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องช่วย
คนพิการอย่างครอบคลุม โดยเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการที่เยี ่ยมชม สามารถบำบัดฟื้นฟูด้าน
สุขภาพได้ และส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติในสังคม มีการผลิตท่ีเหมาะสมกับคนท่ีต้องการใช้ โดย
ศูนย์แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการรับจ้างผลิต การรับบริจาค การซ่อมบำรุง การส่งต่อให้ประชาชนที่ต้องการใช้ เสมือน
ศูนย์การบริการภาครัฐที่มีท้ังการรับมาและส่งต่อสู่ผู้ท่ีต้องการในสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๕๗ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

๔.๒ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาสังคม สมัยที่ ๕๘ และจัด
กิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๔ 
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

สาระสำคัญของการประชุม  
๑. การรายงานเรื่องคนพิการและการพัฒนา ประเด็นระดับความยากจนที่ไม่สมดุล การ

เข้าถึงการศึกษา บริการทางสุขภาพ การจ้างงานและการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดนโยบาย ท้ังนี้คน
พิการจะต้องมีพื้นท่ีมากข้ึนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและถูกแบ่งแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหญิงพิการและหญิงพิการ
เพื่อผู้หญิงพิการและเด็กพิการสามารถอยู่ในโลกที่ได้รับการเคารพปกป้องและเห็นคุณค่า  

๒. นายมณเฑียร บุญตัน ผู้แทนคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่ง
สหประชาชาติ กล่าวถ้อยแถลงแทนประธานคณะกรรมการฯ โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ   คน
พิการ จะถือเป็นการสร้างหลักประกันว่าคนพิการจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น การมี
สัดส่วนของสตรีพิการท่ีเพิ่มมากข้ึนในคณะกรรมการฯ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศ
เพิ่มมากขึ้น ความพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื ่องของทัศนคติเกี ่ยวกับคนพิ การ การเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนวิถีชีวิต การมีส่วนร่วมของเด็กพิการในการติดตามตรวจสอบอนุสัญญา การกำหนดนโยบาย
สาธารณะ และสร้างหลักประกันในเร่ืองของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

๓. การกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนรัฐภาคี รวม ๘๒ ประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคม 
และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กล่าวถ้อยแถลง  สรุป
สาระสำคัญว่า ประเทศไทยขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอย่างเต็มท่ี โดยยังคงมุ่งมั่นในการ
ส่งเสริมสิทธิคนพิการให้เป็นจริง การบูรณาการประเด็นคนพิการเข้าสู่การพัฒนากระแสหลัก (Disability Inclusive 
Development: DID) และการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เพื่อสร้างหลักประกันในการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้  ประเทศไทยได้นำเสนอ
ผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์ อาทิเช่น ๑) การเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคซ ซึ่งทำให้สิทธิและโอกาสแก่คนพิการ
ให้สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม ภาพยนตร์ ๒) การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการและ
ความคุ้มครองทางสังคม (Social Security) จำนวนคนพิการท่ีได้รับการจ้างงานเพิ่มข้ึนในภาครัฐและภาคเอกชนทำให้
คนพิการมีงานทำและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี และยั่งยืน (decent and sustainable work) รวมท้ัง
สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และ ๓) การสามารถเลือกรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage : USC) เพื่อให้คนพิการมีสิทธิเลือกรับบริการสาธารณสุขได้จาก
ระบบประกันสังคม (Social Security) หรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security) อย่างใด
อย่างหนึ่ง ที่มีมาตรฐานและสิทธิประโยชน์ตรงกับความต้องการของคนพิการ และได้กล่าวย้ำว่า เพื่อส่งเสริมให้คน
พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงสิทธิและบริการ มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียม สามารถดำรงชีวิตอิสระในสังคม 
โดยหลักการ ๒ ประการ คือ ๑) การสร้างสังคมท่ีปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ (Barrier - Free) ในทุกด้าน และ ๒) 
การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment) เพื่อสร้างแรงกระตุ้นของคนพิการ ให้เชื่อในความสามารถและศักยภาพ
ของตนเอง สามารถดำรงชีวิตของตนเองได้ โดยในปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยจะเร่งขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการเน้นย้ำการบูรณาการประเด็นคนพิการให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระแสหลัก โดย



๕๘               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกทุกด้าน ภายใต้แนวคิดเมืองท่ีเป็น
มิตรสำหรับทุกคน (SMILE CITY for ALL)  

๔. การประชุมหัวข้อที่ ๑ ประเด็นเทคโนโลยี การปรับกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเสริมพลังและเป็นส่วนหนึ่งของคนพิการ (Technology, digitalization 
and ICTs for the empowerment and inclusion of persons with disabilities) โดยท่ีประชุมได้ให้ความสำคัญ
ในเรื่องของเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จำนวนมาก ซึ่งเทคโนโลยีจะสามารถช่วยเสริม
พลังและขจัดอุปสรรคให้กับคนพิการได้ อย่างไรก็ตามพบปัญหาว่าคนพิการไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เนื่องจาก
ข้อจำกัดต่าง ๆ ภาครัฐจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการกำหนดมาตรฐานเพื่อเป็นหลักประกันว่าคน
พิการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ และจะต้องส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือใช้เทคโนโลยีได้ในราคาท่ี
สมเหตุสมผล  รวมทั้งควรมีประเมินตามการดัชนีการประเมินสิทธิการเข้าถึงดิจิทัล (Digital Accessibility Rights 
Evaluation Index (DARE Index)) เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนพิการ 
 ๕. การประชุมหัวข้อที่ ๒ เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมและสิทธิตามมาตรฐานสุขภาพที่ดี 
(Social inclusion and the right to the highest attainable standard of health) ประเด็นเรื ่องสุขภาพเป็น
เรื่องสำคัญเนื่องจากถูกนำไปเชื่อมโยงในทุกข้อบทของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเป็นพื้นฐานในการเข้าถึง
สิทธิตามหลักของสิทธิมนุษยชน ดังนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึง
บริการทางด้านสุขภาพ และกำหนดมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพได้ดียิ่งข้ึน ท้ังนี้ต้องไม่แบ่งแยกคนพิการ โดยควร
สร้างความตระหนักรู้ในด้านสุขภาพของคนพิการแก่คนท่ัวไป พร้อมท้ังการให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้
สามารถรักษาและให้บริการคนพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม คนพิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรม 

๖. การประชุมหัวข้อที่ ๓ เรื ่อง คนพิการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีส่วนร่วมทาง
วัฒนธรรม นันทนาการ การพักผ่อนคลายยามว่างและกีฬา ( Inclusion of persons with disabilities in society 
through participation in cultural life, recreation, leisure and sports) โดยความสำคัญของการมีส่วนร่วมท่ี
อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องท้าทายของคนพิการเนื่องจากอุปสรรคในเรื่องของ
กฎหมาย ทัศนคติ รวมถึงอุปสรรคทางกายภาพและการไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ ทำให้เกิดการกี ด
กันการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม และข้อจำกัดในเร่ืองของการเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของคนพิการ ข้อมูลของ
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้น รัฐควรส่งเสริมในเรื่องของการเข้าถึงและความพร้อมของ
สถานที่สำหรับการแสดงทางวัฒนธรรม บริการ และการส่งเสริมเรื่องของทัศนคติของคนในสังคมต่อคนพิการและ
ความพิการ รวมถึงการข้อจำกัดทางกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม 
นันทนาการ การพักคลายยามว่างและกีฬาอย่างเต็มท่ี 

๗. การเข้าร่วมการประชุมคู่ขนาน ประเด็นการสิ้นสุดการคุ้มครองคือการไม่ท้ิงใครไว้   ข้าง
หลัง : การดำเนินการเพิ่มความสามารถทางกฎหมายในเรื ่องสิทธิของคนพิการในคอสตาริกาและเปรู ( Ending 
Guardianship to Leave No One Behind:  Implementing the Right to Legal Capacity of People with 
Disabilities in Costa Rica and Peru) ท่ีประชุมได้พูดคุยกันในประเด็นความสามารถทางกฎหมาย (Legal capacity 
: ความสามารถในการมีสิทธิและการปฏิบัติตามสิทธิ ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นได้รับการอมรับตามท่ีกฎหมายกำหนด
และสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองได้ตามสิทธิ) กลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มสุดท้ายท่ีได้รับการคุ้มครอง 



    ๕๙ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ซึ่งหากปราศจากการยอมรับความสามารถทางกฎหมายก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย (SDGs) ในปี ๒๐๓๐ ได้ โดย
ในเรื่องของการยอมรับความสามารถทางกฎหมายในประเทศคอสตาริกาและเปรูมีความโดดเด่น คือ แต่เดิมทั้งสอง
ประเทศไม่ได้มีการบัญญัติและคุ้มครองคนพิการทุกรูปแบบในกฎหมายของประเทศ แต่เนื่องจากประเทศเห็นว่า
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยนสิทธิคนพิการ ข้อบทท่ี ๑๒ (การยอมรับอย่างเท่าเทียมเบ้ืองหน้ากฎหมาย) ซึ่ง
เน้นการคุ้มครองและการตัดสินใจแทนคนพิการในรูปแบบอื่น ๆ  เป็นการสร้างหลักประกันให้คนพิการสามารถมีส่วน
ร่วมได้อย่างเต็มท่ี และร่วมแบ่งปันแนวทางท่ีดีในการปฏิบัติตามอำนาจของกฎหมาย (ความสามารถของกฎหมาย)  

นอกจากนี้ ยังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๔  โดยประเทศไทยได้เสนอชื่อนางสาวเสาวลักษณ์  ทองก๊วย ลงสมัครเลือกตั้งเป็น
กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓ การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรื ่องการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามข้อสังเกตเชิงสรุป 
(Concluding Observations) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
 วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อสังเกตเชิงสรุป จากคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการท่ีมีต่อรายงานฉบับแรกของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

  ๒) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ และตามข้อสังเกตเชิงสรุป จากคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการท่ีมีต่อรายงานฉบับแรกของ
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ     คน
พิการ และตามข้อสังเกตเชิงสรุป จากคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

 
 



๖๐               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สาระสำคัญของการประชุม  
คณะกรรมการว ่าด ้วยส ิทธ ิคนพ ิการได ้พ ิจารณารายงานฉบ ับแรกของประเทศไทย 

(CRPD/C/THA/๑) ในการประชุมครั้งที่ ๒๓๖ และ ๒๓๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และได้รับรองข้อสรุปเชิง
สังเกต (Concluding Observation) ในการประชุมครั้งท่ี ๒๕๒ เมื่อวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ และจัดส่งข้อสรุปเชิงสังเกตเชิง
สรุป (Concluding Observations) จากคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการท่ีมีต่อรายงานฉบับแรกของประเทศ
ไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพื่อให้ประเทศไทยรวบรวมผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตเชิงสรุปและส่งรายงานครั้ง
ต่อไป ซึ่งรวมฉบับท่ี ๒ – ๔ ไว้ด้วยกัน ภายในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตเชิงบวกต่อการ
ดำเนินการของประเทศไทยในการส่งเสริมสิทธิของคนพิการ รวมถึงการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติ  เพื่อ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสาร (๒๕๕๖) และการรับรองเอกสารที่เป็นระเบียบ 
พระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร ์และการดำเนินการถอนถ้อยแถลงตีความ ในข้อ ๑๘ ของอนุสัญญาฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ 

จากข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) ของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการท่ีมีต่อรายงานฉบับแรกของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ซึ่งข้อเสนอเรียกร้อง เสนอแนะ หรือ
สนับสนุนในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและตามข้อสังเกตเชิงสรุป ได้แก่ 

๑. ควรมีการกำกับและติดตามการนำอนุสัญญาฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติท่ี
มีความชัดเจน โดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม กำหนดกรอบระยะเวลา และการกำกับติดตาม เพื่อให้ดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากทุกข้อสังเกตเชิงสรุปจากคณะ กรรมการฯ 

๒. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล นโยบาย หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื ่อให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานเชิง ประจักษ์มีน้ำหนักทางวิชาการหรือแสดงให้เห็นผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 
การวิจัยประเมินผลระดับชาติ เพื่อตอบข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการฯ หรือรายงานความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามข้อบทฯ 

๓. เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะ และข้อสนับสนุนของคณะ
กรรมการฯ ตามที่ปรากฎในข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations) ของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะในประเด็น
การให้ประเทศไทยทบทวน ยกเลิก ปรับแก้ไข กฎหมาย ประกาศและ ระเบียบท่ีขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการ และกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นพันธกรณีหลักที่รัฐภาคีจะต้อง
ดำเนินการ 

๔. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Focal 
Point) และเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขับเคลื่อนเชิงกลไกในการกระตุ้นและ
สนับสนุนให้โครงสร้างหรือกลไกการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว (Existing mechanism) ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพิทักษ์
และติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะคนพิการและองค์กรของคนพิการ 
ให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการให้ความเห็นในวงจรนโยบายทุกขั ้นตอน ตั ้งแต่การก่อตัวของนโยบาย ( Policy 
Formation) การกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) การตัดสินใจในนโยบาย (Policy Decision) การนำ
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) และการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 



    ๖๑ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๖. ส่งเสริมการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการกำหนดนโยบายท่ีส่ง
ต่อสู่เป้าหมายในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งระดับชาติและระดับสากล     การ
จัดบริการที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบสวัสดิการ  และส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีมีการบูรณาการกันแบบไม่แยกส่วน 

๗. ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเปราะบาง และเผชิญกับอุปสรรคในการ
เข้าถึงสิทธิท่ีพึงได้รับเนื่องจากทัศนคติเชิงซ้อน เช่น เด็กพิการ สตรีพิการ คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางจิตเวช คน
พิการท่ีอยูในพื้นท่ีชนบทห่างไกล และคนพิการท่ีไม่ได้ถือสัญญาชาติไทย 

๘. ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการที่ได้รับรองไว้ใน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือทิศทางการพัฒนาระดับสากล ภูมิภาค 
และอนุภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนประเด็นด้านคนพิการอยู่ ในวาระเดียวกันกับการพัฒนากระแสหลักมีความยึด
โยงกันและคนพิการจะไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง 

๙. พัฒนาองค์ความรู ้ทางวิชาการในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ท ำงานในประเด็นนโยบายด้านคนพิการ 
ผ่านการอบรม/สัมมนา การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการวิจัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร 

๕. การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๓ 
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห

งประเทศไทย จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ องค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น หน่วยงาน
ดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และมาตรฐานองค์กรดีเด่นด้าน   คนพิการหรือ
องค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม” นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยผู้แทน
องค์การสหประชาชาติ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท    แห่งประเทศ
ไทย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาพชีวิตคนพิการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๖๒               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๖๓ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

หมายเหต ุ ๑ ข้อมูลทั่วไป  

สำน ักงานส ่งเสร ิมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการแห่งชาติ  เป ็นส ่วนราชการในส ังกัด         

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ           

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ มีการรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการ

ปฏิบัติ ของกลุ่มเป้าหมายเดียวกันให้อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางการ

ปฏิบัติงานของส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการทำงานท่ีซ้ำซ้อน จึงได้มีการตรา

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเลิกสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ และจัดต้ัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘           โดย

มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ในการป ฏิบัติงานและ 

การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ของคุณภาพชีวิต 

คนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมท้ังจัดทำแผนงาน วิเคราะห์ วิจัย 

ติดตามประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

๓. จัดทำแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดำเนินงาน และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้าน

คนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานของรัฐ จัด

งบประมาณให้แก่องค์การด้านคนพิการ เพื ่อให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง การดำเนินงาน และกำกับดูแลศูนย์บริการคนพิการทุกประเภท 

๖. ดำเนินการและส่งเสริมกิจการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้จัดตั้งข้ึน

ท้ังในส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถ่ิน 

๗. ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งขจัดการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ 

๘. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวย 

ความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 



๖๔               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๙. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีหน่วยงานในสังกัด รวม ๒๓ แห่ง ประกอบด้วย 

หน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง ๑ แห่ง หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค ๑๕ แห่ง และหน่วยฝากเบิก ๗ แห่ง ดังนี้ 

หน่วยเบิกจ่าย ๑๖ แห่ง 

1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

2. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

3. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี 

4. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี 

5. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี 

6. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 

7. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)  จังหวัดปทุมธานี 

8. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ

พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดลพบุรี 

9. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศน์  จังหวัดชลบุรี 

10. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

11. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล  จังหวัดอุบลราชธานี 

12. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 

13. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย 

14. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 

15. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  จังหวัดราชบุรี 

16. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หน่วยฝากเบิก ๗ แห่ง 

1. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

(หน่วยฝากเบิกของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) 

2. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี 

(หน่วยฝากเบิกของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

บ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี) 

3. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี 

(หน่วยฝากเบิกของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 

บ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี) 



    ๖๕ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี 

(หน ่วยฝากเบ ิกของสถานค ุ ้มครองและพัฒนา 

คนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี) 

5. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี 
(หน่วยฝากเบิกของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี) 

6. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี 
(หน่วยฝากเบิกของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี) 

7. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 
(หน่วยฝากเบิกของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  
จังหวัดขอนแก่น) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
จำนวน ๗๗๖,๖๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๗๗,๒๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท) โดยแยกเป็นงบ
ลงทุน  
จำนวน ๖๗,๑๕๑,๔๐๐.๐๐ บาท และงบประจำ จำนวน ๗๐๙,๔๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท เพื่อใชจ้่ายในแผนงบประมาณ  

แผนงานท่ี ๑ : บุคลากรภาครัฐ 
 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ

คุณภาพชีวิต 
แผนงานท่ี ๒ : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านคนพิการ 
แผนงานท่ี ๓ : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคน

พิการและเครือข่าย 
แผนงานท่ี ๔ : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างหลักประกันทางสังคม 
 ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ 
หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งคืนงบประมาณกลับไปยัง
สำนักงบประมาณจำนวน ๓๕,๕๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท โดยแยกเป็นงบลงทุน จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และงบ
ประจำ จำนวน ๒๕,๗๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท คงเหล ืองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 
๗๔๑,๑๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ตั ้งอยู ่ที ่บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิง 
บ้านราชวิถี อาคาร ๖๐ ปี (กรมประชาสงเคราะห์) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 



๖๖               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

หมายเหต ุ ๒ เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน 
รายงานการเงินนี้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้

ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

การแสดงรายการในงบการเง ิน เป ็น ไปตามแนวปฏ ิบ ัต ิทางการบ ัญช ี  ตามหน ั งส ือกรมบ ัญช ีกลาง 
ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี            
และแสดงรายการในงบการเงินตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๕๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน       
ของหน่วยงานของรัฐ 

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบทางการเงิน 
ยกเว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

รายงานการเงินของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงาน

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐรวมรายการที ่เกิดขึ ้นในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที ่อยู ่ภายใต้ 

การควบคุมของหน่วยงาน แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเงินทุน

หมุนเวียนโรงงานในอารักษ์ ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน แต่ถือเป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงานและต้องจัดทำ 
งบการเงินแยกต่างหากจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเกิดจากงบประมาณ 

และเง ินนอกงบประมาณทุกประเภทที ่หน ่วยงานมีอำนาจในกา รบร ิหารจ ัดการตามกฎหมาย รายการ 

ท่ีปรากฏในงบการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของ

รัฐบาลในภาพรวมแต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขต
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีกองทุนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้  

การควบคุมกำกับ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



    ๖๗ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๑. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมียอดรวมสินทรัพย์และยอดรวมรายได้ ดังนี้ 

รายการ กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ร้อยละ กองทุนส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ร้อยละ 

ยอดรวมสินทรัพย์ ๗๗๗,๕๗๔,๗๕๖.๒๙ ๖.๔๗ ๑๑,๒๔๔,๒๒๙,๐๔๔.๔๙ ๙๓.๕๓ 

ยอดรวมรายได้ ๒,๘๓๒,๖๐๗,๙๑๒.๕๗ ๕๘.๘๘ ๑,๙๗๘,๒๑๐,๒๒๘.๙๘ ๔๑.๑๒ 

๒. เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์ (โรงงานปีคนพิการสากล) โดยมียอดรวมสินทรัพย์และยอดรวมรายได้ ดังนี้ 

รายการ กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ร้อยละ เงินทุนหมุนเวียนโรงงาน 

ในอารักษ์ 

ร้อยละ 

ยอดรวมสินทรัพย์ ๗๗๗,๕๗๔,๗๕๖.๒๙ ๙๖.๐๗ ๓๑,๗๘๑,๙๐๑.๓๑ ๓.๙๓ 

ยอดรวมรายได้ ๒,๘๓๒,๖๐๗,๙๑๒.๕๗ ๙๙.๗๒ ๘,๐๑๓,๑๙๑.๕๐ ๐.๒๘ 

 

หมายเหต ุ ๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชี  
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่ 

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ     วันที่มีผลบังคับใช้ 
ฉบับท่ี  ๑ เร่ือง การนำเสนอรายงานการเงิน     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับท่ี  ๓ เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับท่ี  ๕ เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม       ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับท่ี  ๙ เร่ือง รายได้จากการแลกเปลี่ยน     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับท่ี  ๑๒ เร่ือง สินค้าคงเหลือ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับท่ี  ๑๓ เร่ือง สัญญาเช่า       ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับท่ี  ๑๔ เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในรายงาน    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับท่ี  ๑๖ เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับท่ี  ๑๗ เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับท่ี  ๓๑ เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัว      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ       วันที่มีผลบังคับใช้ 
เร่ือง  เงินลงทุน         ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



๖๘               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ฝ่ายบริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ประเมินผลกระทบเมื่อมีการนำ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ จะไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสำคัญ      ต่อ
รายงานการเงิน 
 
หมายเหต ุ ๔ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดในมือ เป็นเช็ค ดราฟต์ และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู ้เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน และประเภทออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสถาบัน

การเงินธนาคารรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับ - จ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 

เงินทดรองราชการ เป็นเงินท่ีหน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย

ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เ งิน 
แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้

หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน 

๔.๒ เงินฝากคลัง 

เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงาน
จะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

๔.๓ ลูกหน้ีเงินยืม 

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าท่ี 
ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ หน่วยงาน  

จะรับรู้ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามมูลค่าท่ีจะได้รับโดยไม่ต้องต้ังบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และให้แสดงมูลค่าตามบัญชีของ

ลูกหนี้เงินยืมในรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดงรายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภท  ไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
๔.๔ รายได้ค้างรับ 

รายได้ค้างรับ หมายถึง บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลางเป็นเงินท่ีกรมบัญชีกลางอนุมัติการขอเบิก

เงินจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน แต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้สั่งจ่ายเงิน 

๔.๕ วัสดุคงเหลือ 
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าท่ีหน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร 

- จัดซื้อเพิ่มสำรองไว้ใช้ในคลังบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย และจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามสรุปการ

เบิกจ่ายวัสดุทุกสิ้นปีงบประมาณ 
- การตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ใช้วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน 



    ๖๙ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๔.๖ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

- ที่ดิน เป็นที่ดินราชพัสดุตั ้งอยู ่บริเวณบ้านพักราชวิถี เดิมสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ 

- อาคารที่บันทึกบัญชีอยู ่ใน พก. เป็นอาคารที่มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ  

แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ใช้งาน สำหรับอาคารท่ี พก. ใช้งานปัจจุบันเป็นอาคารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังส่วนปรับปรุงอาคาร ท้ังอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีหน่วยงาน

มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการท่ีมีมูลค่าต่อหน่วย

ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ข้ึนไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์

อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุ

การใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็น

ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดย  

วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม 

โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

 

อาคารสำนักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ๒๘ ปี 

สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวและสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ ๑๒-๒๐ ปี 

ครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ ปี 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑๒ ปี 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๘ ปี 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ ๘ ปี 

ครุภัณฑ์การเกษตร ๔-๗ ปี 

ครุภัณฑ์โรงงาน ๔-๗ ปี 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๔-๗ ปี 

ครภุัณฑ์สำรวจ ๘ ปี 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๑๐ ปี 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ ปี 

ครุภัณฑ์การศึกษา ๔ ปี 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๔ ปี 

ครุภัณฑ์การกีฬา ๔ ปี 



๗๐               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ครุภัณฑ์ดนตรี ๔ ปี 

ครุภัณฑ์สนาม ๔ ปี 

สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน ๗-๑๕ ปี 

ครุภัณฑ์อื่น ๆ ๙ ปี 

- ไมม่ีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง   

๔.๗ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

- ส ินทรัพย์ไม ่ม ีต ัวตน แสดงมูลค่าด ้วยมูลค่าส ุทธ ิตามบัญชี ท ี ่ เก ิดจากราคาทุนหัก 

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสะสม 

- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในงบแสดงผลการดำเนินงาน 

ทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑๑ ปี 

๔.๘ รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว รับรู้เมื่อได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรพัย์

และได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อดำเนินงาน 

เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ

ภายในรอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกเป็นรายได้ท้ังจำนวน 

เงินท่ีได้รับระบุวัตถุประสงค์ หรือสินทรัพย์ท่ีได้รับท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการมากกว่า

หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกเป็นหนี ้สิน และทยอยรับรู ้เป็นรายได้อย่างสมเหตุสมผล ตลอดระยะเวลา  

ท่ีจำเป็น เพื่อจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคา       ของ

สินทรัพย์ท่ีได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค 

๔.๙ รายได้จากเงินงบประมาณ 

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน  

๒) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน  

๓) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน 

หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวน

เงินงบประมาณที ่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จาก  

เงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน 

๔.๑๐ รายได้แผ่นดิน 

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้

ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้

แผ ่นดินนำส่งคลังไม ่ต ้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ ่ายของหน่วยงาน แต่แส ดงไว ้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก 



    ๗๑ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๔.๑๑ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้น

ในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ 

ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปีจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์ 

การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ท่ีได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น 

รายได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับรู้เมื่อได้ 

รับเงินโอนจากกองทุนฯ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ เมื่อมีเงินเหลือจ่ายและคืนเงินดังกล่าว

ให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว จึงจะทำการลดยอดรายได้ลง กรณีที่ไม่สามารถส่งเงินคืน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ภายในปีงบประมาณท่ีได้รับเงินสนับสนุน จะปรับปรุงเงินเหลือจ่าย

ดังกล่าว โดยแสดงไว้ท่ีบัญชีเงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 

 

หมายเหต ุ๕ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

เงินทดรองราชการ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

เงินฝากสถาบนัการเงิน ๒,๖๕๘,๒๕๗.๐๐  ๑,๔๙๙,๔๒๘.๐๓ 

เงินฝากไม่มีรายตัว ๑๘,๐๙๔,๑๓๖.๓๔  ๕๗,๔๕๗,๓๐๔.๐๘ 

เงินฝากคลัง ๒๙,๑๙๔,๗๙๗.๔๒  ๓๘,๘๖๔,๕๖๓.๓๔ 

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕๑,๖๔๗,๑๙๐.๗๖  ๙๙,๕๒๑,๒๙๕.๔๕ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน ๕๑,๖๔๗,๑๙๐.๗๖ บาท  

ไม่มีภาระผูกพัน เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจ 

๕.๑ เงินทดรองราชการ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นของส่วนกลาง ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

และของส่วนภูมิภาค จำนวน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕.๒ เงินฝากไม่มีรายตัว ประกอบด้วย    
   (หน่วย : บาท) 
 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 
เงินนอกงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ ๔,๘๔๐,๑๐๙.๑๔  ๓๖,๕๗๖,๘๓๓.๓๙ 
เงินรับฝากอื่น - เงินนอกงบประมาณเพื่อจัดทำ

โครงการต่าง ๆ - 
 

๙,๔๐๐,๘๖๕.๐๐ 
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากผู้รับการสงเคราะห ์ ๑๒,๘๘๒,๓๕๕.๗๙  ๑๑,๒๓๗,๕๘๘.๑๘ 
เงินบริจาค - รอนำส่งกรม ๓๖๘,๖๘๒.๘๐  ๒๔๑,๙๔๓.๘๑ 
เงินรับฝากอื่น – ค่าสมัครสอบ ๑๐.๐๐  - 
เงินรับฝากอื่น - ดอกเบ้ียเงินฝาก ๒,๙๗๘.๖๑  ๗๓.๗๐ 
รวม เงินฝากไม่มีรายตัว ๑๘,๐๙๔,๑๓๖.๓๔  ๕๗,๔๕๗,๓๐๔.๐๘ 



๗๒               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

    

    

๕.๓ เงินฝากคลัง ประกอบด้วย    
   (หน่วย : บาท) 
 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ  ๒๐๐.๐๐  - 
เงินประกันอื่น  ๕,๔๙๖,๔๔๐.๓๗  ๗,๖๑๒,๗๔๗.๔๙ 
เงินรับฝากอื่น - เงินบริจาคท่ัวไป -  ๒๕,๕๐๔,๙๑๙.๒๐ 
เงินรับฝากอื่น - เงินบริจาคเจาะจง ๑๙,๐๗๕,๑๙๗.๓๕  ๕,๐๗๑,๐๕๐.๕๖ 
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากผู้รับการสงเคราะห ์ ๘๕,๒๘๐.๖๗  ๘๕,๒๘๐.๖๗ 
เงินรับฝากอื่น - เงินรับฝากค่าสาธารณูปโภคบ้านพัก
ฯ ๔๗๓,๙๕๔.๖๑ 

 
- 

เงินคงเหลือจากการจัดทำโครงการต่าง ๆ ๑๔๙,๗๒๔.๔๒  ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ 
เงินรับฝากอื่น ๆ -  ๔๑๓,๔๖๕.๔๒ 
รายได้จากการขายซอง  -  ๒,๑๐๐.๐๐ 
เงินเหลือจ่ายปีเก่ารอส่งคืนรายได้แผ่นดิน -  ๗,๐๐๐.๐๐ 
เงินรับคืนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือฯ COVIC-

๑๙ ๓,๙๑๔,๐๐๐.๐๐ 
 

- 
รวม เงินฝากคลัง ๒๙,๑๙๔,๗๙๗.๔๒  ๓๘,๘๖๔,๕๖๓.๓๔ 

 
 
หมายเหต ุ๖ ลูกหน้ีอื่นระยะสั้น 

   (หน่วย : บาท) 
 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ๓,๒๓๕,๖๒๐.๐๐  ๘,๓๘๖,๖๕๐.๑๐ 
ลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพานชิย ์ ๑,๑๘๕,๑๐๐.๐๐  - 
เงินจ่ายล่วงหน้า ๔๕๐,๐๐๐.๐๐  - 
รายได้ค้างรับ ๕๑๔,๔๖๙.๒๒  ๖๐๔,๙๑๐.๙๘ 
รวม ลูกหน้ีอื่นระยะสั้น ๕,๓๘๕,๑๘๙.๒๒  ๘,๙๙๑,๕๖๑.๐๘ 

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๒๓๕,๖๒๐.๐๐ บาท เป็นลูกหนี้

ของส่วนกลางท้ังจำนวน แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

 

 

 



    ๗๓ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  
 

 
 

 
 

 
(หน่วย : บาท) 

ลูกหน้ีเงินยืมใน
งบประมาณ 

ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระและการส่งใช้

ใบสำคัญ 

 ถึงกำหนดชำระ
และการส่งใช้

ใบสำคัญ 

 เกินกำหนดชำระ
และการส่งใช้

ใบสำคัญ 

 รวม 

๒๕๖๓ ๓,๒๓๕,๖๒๐.๐๐  -  -  ๓,๒๓๕,๖๒๐.๐๐ 
๒๕๖๒ ๘,๓๘๖,๖๕๐.๑๐  -  -  ๘,๓๘๖,๖๕๐.๑๐ 

ลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพานิชย์ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๑๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท เป็น

ลูกหนี้ของส่วนกลางท้ังจำนวน แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

       (หน่วย : บาท) 
ลูกหน้ีเงินยืม
นอกธนาคาร

พานชิย ์

ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระและการส่งใช้

ใบสำคัญ 

 ถึงกำหนดชำระ
และการส่งใช้

ใบสำคัญ 

 เกินกำหนดชำระ
และการส่งใช้

ใบสำคัญ 

 รวม 

๒๕๖๓ ๑,๑๘๕,๑๐๐.๐๐          -  -  ๑,๑๘๕,๑๐๐.๐๐ 
๒๕๖๒ -         -  -  - 

หมายเหตุ ๗ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๘๒๗,๘๖๑,๐๗๓.๔๑  ๗๗๔,๗๗๓,๘๒๖.๔๙ 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูก

สร้าง (๒๗๑,๗๒๕,๖๘๓.๓๒) 

 

(๒๓๑,๐๔๒,๒๙๑.๒๗) 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธ ิ ๕๕๖,๑๓๕,๓๙๐.๐๙  ๕๔๓,๗๓๑,๕๓๕.๒๒ 

    

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ครุภัณฑ์ ๒๖๑,๖๔๓,๓๒๑.๘๕  ๒๓๔,๙๕๑,๑๒๒.๙๘ 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ (๑๓๐,๘๑๖,๖๖๕.๔๔)  (๑๐๙,๕๙๐,๔๕๑.๙๗) 

ครุภัณฑ ์- สุทธ ิ ๑๓๐,๘๒๖,๖๕๖.๔๑  ๑๒๕,๓๖๐,๖๗๑.๐๑ 

งานระหว่างก่อสร้าง ๘,๗๗๙,๓๓๐.๐๐  ๕๐,๖๒๖,๖๔๕.๐๐ 

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ ๖๙๕,๗๔๑,๓๗๖.๕๐  ๗๑๙,๗๑๘,๘๕๑.๒๓ 

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีราคาตามบัญชี จำนวน ๑,๐๙๘,๗๔๐,๕๑๔.๒๖ บาท  

หักค่าเสื่อมราคาสะสม จำนวน ๔๐๒,๕๔๘,๐๒๗.๔๒ บาท คงเหลือสุทธิ จำนวน ๖๙๖,๑๙๒,๔๘๖.๘๔ บาท มีรายละเอียด

ดังนี้   ๗.๑ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน ๖๘๗,๔๑๓,๑๕๖.๘๔ บาท ประกอบด้วย 



๗๔               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ส่วนกลาง มีราคาตามบัญชี จำนวน ๑๔๕,๐๔๐,๔๘๔.๓๔ บาท หักค่าเสื ่อมราคาสะสม  

จำนวน ๗๑,๖๖๐,๖๓๓.๒๓ บาท คงเหลือสุทธิ จำนวน ๗๓,๓๗๙,๘๕๑.๑๑ บาท 

 ส่วนภูมิภาค มีราคาตามบัญชี จำนวน ๙๔๔,๙๒๐,๖๙๙.๙๒ บาท หักค่าเสื่อมราคาสะสม 

จำนวน ๓๓๐,๘๘๗,๓๙๔.๑๙ บาท คงเหลือสุทธิ จำนวน ๖๑๔,๐๓๓,๓๐๕.๗๓ บาท 

7.2  งานระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๘,๗๗๙,๓๓๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย 

1) งานระหว่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๓๒๓,๙๘๐.๐๐ บาท เป็นการชำระ

เงินตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมรื้อถอนและสิ่ง

ประกอบ จำนวน ๒ ชั้น แบบตอกเสาเข็ม ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น วงเงินตาม

สัญญา  จำนวน ๗,๗๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญากำหนดชำระ ๖ งวด โดยชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ 

งวด       จำนวนเง ิน ๒,๓๒๓,๙๘๐.๐๐ บาท และชำระงวดที ่  ๓ -๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน 

๕,๔๒๒,๖๒๐.๐๐ บาท 

2) งานระหว่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๓๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท เป็นการ

ชำระเงินตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียวพร้อม

ถมดิน (อาคารเรือนนอนผู้ใช้บริการ) จำนวน ๑ หลัง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัด

ปทุมธานี  วงเงินตามสัญญา จำนวน ๖,๖๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญากำหนดชำระ ๖ งวด ชำระในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ จำนวน ๒ งวด จำนวนเงิน ๒,๓๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท และชำระงวดที่ ๓-๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน 

๔,๓๔๐,๗๐๐.๐๐ บาท 

3) งานระหว่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท เป็นการชำระ

เงินตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ พร้อม

สิ่งก่อสร้างประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องประชุม) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) 

จ ังหวัดปทุมธานี  วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญากำหนดชำระ ๒ งวด ชำระใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งวด จำนวนเงิน ๕๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท และชำระงวดที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จำนวนเงิน ๘๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท 

4) งานระหว่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๑๐๔,๘๕๐.๐๐ บาท เป็นการ

ชำระเงินตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ งานก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ ำ พร้อมระบบ

ประปา         ณ สถานคุ ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงินตามสัญญา จำนวน 

๔,๔๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญากำหนดชำระ ๔ งวด ชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ งวด จำนวนเงิน 

๓,๑๐๔,๘๕๐.๐๐ บาท          และชำระงวดท่ี ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๖๕๐.๐๐ บาท 

5) งานระหว่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นการชำระ

เงินตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารให้คำปรึกษา ภายในบริเวณ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จัง หวัดฉะเชิงเทรา                

วงเงินตามสัญญา จำนวน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญากำหนดชำระ ๔ งวด ชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๓               



    ๗๕ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

จำนวน ๒ งวด จำนวนเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท และชำระงวดท่ี ๓-๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ 

บาท 

 

หมายเหต ุ๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ๕๙,๙๖๖,๒๘๕.๐๕  ๕๘,๘๓๒,๗๘๕.๐๕ 

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (๔๙,๐๒๕,๕๖๒.๔๓)  (๔๐,๔๗๐,๑๙๖.๑๑) 

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๑๐,๙๔๐,๗๒๒.๖๒  ๑๘,๓๖๒,๕๘๘.๙๔ 

ในงวดบัญชีปี ๒๕๖๓ มีค่าตัดจำหน่ายประจำปี จำนวน ๘,๕๕๕,๓๖๖.๓๒ บาท 

 
หมายเหต ุ๙ เจ้าหน้ีอื่นระยะสั้น 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

เจ้าหนี้การค้า ๘,๖๑๗,๑๐๑.๖๖  ๑๓,๗๘๘,๒๗๖.๖๙ 

เจ้าหนี้อืน่ ๑,๘๕๙,๙๑๗.๕๗  ๑๑๔,๔๘๕.๓๒ 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ๒,๒๘๒,๑๓๙.๑๕  ๑,๙๖๒,๑๔๘.๔๙ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๑,๗๑๘,๘๕๖.๐๗  ๑,๐๔๓,๕๐๓.๔๘ 

รวม เจ้าหน้ีอื่นระยะสั้น ๑๔,๔๗๘,๐๑๔.๔๕  ๑๖,๙๐๘,๔๑๓.๙๘ 

 

หมายเหต ุ๑๐ เงินรับฝากระยะสั้น 
   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

เงินรับฝากจากเงินทุนหมนุเวียน ๓,๑๒๖,๖๐๗.๗๒  ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ 

เงินรับฝากอื่น ๒๑,๘๔๔,๑๘๗.๕๙  ๔๑,๒๑๔,๘๓๗.๙๕ 

เงินประกันผลงาน ๕๖๗,๖๖๐.๐๐  ๒๒๒,๕๐๐.๐๐ 

เงินประกันอื่น ๕,๐๒๑,๔๔๐.๓๗  ๗,๖๑๒,๗๔๗.๔๙ 

รวม เงินรับฝากระยะสั้น ๓๐,๕๕๙,๘๙๕.๖๘  ๔๙,๑๖๕,๒๘๕.๔๔ 

เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย    

 

 

 

  

 



๗๖               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

เงินฝากไม่มีรายตัว - เงินนอกงบประมาณเพื่อ

จัดทำโครงการต่าง ๆ  ๗,๒๕๙.๑๔ 

 

๙,๔๐๐,๘๖๕.๐๐ 

เงินฝากไม่มีรายตัว - เงินฝากผู้รับการสงเคราะห ์ ๑๒,๘๘๒,๓๕๕.๗๙  ๑๑,๒๓๗,๕๘๘.๑๘ 

เงินฝากไม่มีรายตัว - เงินรับบริจาค ๓๖๘,๖๘๒.๘๐  ๒๔๑,๙๔๓.๘๑ 

เงินฝากไม่มีรายตัว - เงินค่าธรรมเนียมสอบ ๑๐.๐๐  - 

เงินฝากไม่มีรายตัว - เงินรับฝากอื่น ๆ ๒,๙๗๘.๖๑  ๗๓.๗๐ 

เงินฝากคลัง - เงินโครงการต่าง ๆ ๑,๐๙๑,๐๘๑.๖๑  ๒๔๐,๙๔๗.๕๖ 

เงินฝากคลัง - เงินฝากผู้รับการสงเคราะห ์ ๘๕,๒๘๐.๖๗  ๘๕,๒๘๐.๖๗ 

เงินฝากคลัง - เงินรับบริจาค ๗,๔๐๖,๕๓๘.๙๗  ๑๙,๕๙๒,๕๗๓.๖๑ 

เงินฝากคลัง - เงินรายได้จากการขายซอง -  ๒,๑๐๐.๐๐ 

เงินรับฝากอื่น ๆ  -  ๔๑๓,๔๖๕.๔๒ 

รวม เงินรับฝากอื่น ๒๑,๘๔๔,๑๘๗.๕๙  ๔๑,๒๑๔,๘๓๗.๙๕ 

 

หมายเหต ุ๑๑ รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

สินทรัพย์รับบริจาค ๒๗,๒๓๓,๒๖๔.๙๔  ๒๘,๖๕๕,๒๒๔.๖๔ 

รวม รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ๒๗,๒๓๓,๒๖๔.๙๔  ๒๘,๖๕๕,๒๒๔.๖๔ 

 

หมายเหต ุ๑๒ เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อการดำเนนิงาน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย  

1. เงินทดรองราชการของส่วนกลาง จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

2. เงินทดรองราชการของส่วนภูมิภาค จำนวน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

 

หมายเหต ุ๑๓ รายได้จากงบประมาณ 



    ๗๗ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน    

รายได้จากงบบุคลากร ๒๕๒,๐๘๐,๐๖๑.๕๙  ๒๕๔,๖๒๓,๒๕๖.๓๕ 

รายได้จากงบดำเนินงาน ๒๖๖,๐๓๕,๐๒๔.๘๕  ๓๐๙,๔๐๗,๗๑๕.๕๙ 

รายได้จากงบลงทุน ๓๘,๕๖๘,๗๔๒.๕๘  ๕๒,๒๒๕,๕๓๑.๘๘ 

รายได้จากงบอุดหนุน ๒๔,๗๑๒,๐๑๘.๑๘  ๒๕,๖๕๑,๓๔๒.๙๕ 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น ๒๕,๙๔๔,๙๙๙.๙๕  ๒๔,๒๐๒,๖๕๘.๓๓ 

รายได้จากงบกลาง ๘๙,๑๕๑,๘๕๑.๑๒  ๘๕,๔๘๗,๓๔๕.๙๕ 

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (๓,๑๕๓,๑๕๒.๒๒)  (๑๑,๖๑๘,๓๑๔.๗๖) 

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ ๖๙๓,๓๓๙,๕๔๖.๐๕  ๗๓๙,๙๗๙,๕๓๖.๒๙ 
    

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ  

(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน) 

   

รายได้จากงบดำเนินงาน (๒๕๖๑) -  ๑๓,๕๗๙,๗๙๕.๗๗ 

รายได้จากงบดำเนินงาน (๒๕๖๒) ๑๑,๖๖๕,๓๘๓.๙๘   

รายได้จากงบลงทุน (๒๕๖๒) ๑๐,๓๐๖,๔๐๘.๗๐  - 

รายได้จากงบลงทุน (๒๕๖๑) -  ๖,๕๐๖,๙๑๔.๕๐ 

รายได้จากงบอุดหนุน (๒๕๖๒) ๖๑๐,๑๒๒.๕๐  - 

รายได้จากงบอุดหนุน (๒๕๖๑) -  ๑,๓๒๐,๐๒๖.๙๑ 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น (๒๕๖๐) -  ๗๒,๗๗๕.๐๐ 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น (๒๕๖๑) -  ๔,๒๗๙,๒๐๖.๔๐ 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น (๒๕๖๒) ๘๔๕,๑๗๐.๐๐  - 

รายได้จากงบกลาง (๒๕๖๑) -  ๑๖๑,๐๙๙.๓๕ 

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ ๒๓,๔๒๗,๐๘๕.๑๘  ๒๕,๙๑๙,๘๑๗.๙๓ 

รวม รายได้จากงบประมาณ ๗๑๖,๗๖๖,๖๓๑.๒๓  ๗๖๕,๘๙๙,๓๕๔.๒๒ 

 

 

 



๗๘               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

หมายเหต ุ ๑๔ รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

  รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล ๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐  - 

 รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐  - 

 

หมายเหต ุ ๑๕ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน 

จากหน่วยงานภาครัฐ ๒,๐๙๑,๓๐๘,๖๔๗.๐๔ 

 

๓๕,๑๕๓,๖๑๑.๖๔ 

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน 

จากแหล่งอื่น ๙,๓๐๕,๖๒๔.๗๙ 

 

๒๓๔,๐๐๐.๐๐ 

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน ๑.๐๐  ๒.๐๐ 

รายได้จากการบริจาค ๑๒,๕๑๗,๔๑๘.๕๑  ๑๕,๗๖๙,๕๖๐.๑๘ 

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๒,๑๑๓,๑๓๑,๖๙๑.๓๔  ๕๑,๑๕๗,๑๗๓.๘๒ 

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน จำนวน ๑.๐๐ บาท เป็นรายได้ท่ีเกิดจากการรับโอนสินทรัพย์

ระหว่างกรม รับจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
รายได้จากการบริจาค จำนวน ๑๒,๕๑๗,๔๑๘.๕๑ บาท ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นการรับรู้รายได้จาก

การรับบริจาคเท่ากับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับบริจาค จำนวน ๔,๘๙๓,๗๖๙.๗๗ บาท และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 
รับบริจาค จำนวน ๑๖๒,๕๑๒.๐๘ บาท 

 

หมายเหต ุ ๑๖ รายได้อื่น 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

รายได้อื่น ๖๔๕,๕๙๐.๐๐  ๔,๓๘๐.๐๐ 

รวม รายได้อื่น ๖๔๕,๕๙๐.๐๐  ๔,๓๘๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



    ๗๙ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

หมายเหต ุ ๑๗ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
   (หน่วย : บาท) 
 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

เงินเดือน ๘๔,๔๙๘,๓๙๘.๖๙  ๘๘,๒๘๘,๙๔๕.๐๑ 
ค่าล่วงเวลา ๑,๔๒๕,๘๗๐.๐๐  ๑,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ 
ค่าจ้าง ๗๑,๕๘๔,๒๕๗.๐๔  ๗๓,๓๒๕,๐๓๑.๔๓ 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๙๓,๘๙๒,๐๖๑.๖๑  ๘๘,๔๑๒,๑๑๖.๗๖ 
เงินช่วยค่าครองชีพ ๑,๙๙๗,๗๖๐.๑๙  ๑,๔๙๒,๖๖๘.๐๐ 
ค่ารักษาพยาบาล ๑๗,๓๘๕,๒๔๔.๐๓  ๑๙,๐๘๑,๒๗๘.๖๙ 
เงินช่วยการศึกษาบุตร ๑,๒๑๒,๒๓๔.๒๕  ๑,๕๘๒,๓๗๒.๒๕ 
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต ๗๐,๓๘๒.๒๕  ๑๓๖,๗๑๐.๐๐ 
เงินชดเชยสมาชิก กบข. ๑,๔๓๒,๓๕๑.๒๕  ๑,๔๙๕,๑๐๐.๖๙ 
เงินสมทบ กบข. ๒,๑๔๘,๕๒๖.๘๔  ๒,๒๔๑,๕๘๕.๑๔ 
เงินสมทบ กสจ. ๑,๙๕๔,๕๘๒.๙๑  ๑,๙๙๕,๖๘๖.๗๐ 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๓,๗๕๘,๓๘๔.๐๐  ๓,๙๔๔,๘๗๗.๐๓ 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๑๒๘,๓๙๔.๐๐  ๑๑๗,๓๒๗.๐๐ 
ค่าเช่าบ้าน ๖๘๓,๕๙๒.๐๐  ๖๔๖,๘๗๐.๔๗ 
ค่าเบ้ียประกันชีวิต -  ๑,๑๘๒.๐๐ 
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ

ตำแหน่ง ๓๘๑,๖๐๐.๐๐ 
 

๓๘๑,๖๐๐.๐๐ 
เงินเพิ่ม ๓,๑๙๒,๘๙๔.๐๐  ๓,๘๕๖,๔๒๔.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๑๔๔,๐๐๐.๐๐  ๑๙๔,๐๐๐.๐๐ 
เงินช่วยเหลือบุตร -  ๑๖,๒๕๐.๐๐ 
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๘๕,๘๙๐,๕๓๓.๐๖  ๒๘๘,๖๐๖,๐๒๕.๑๗ 

 
หมายเหต ุ ๑๘ ค่าบำเหน็จบำนาญ 

   (หน่วย : บาท) 
 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

บำนาญ ๓๒,๗๓๙,๗๘๒.๘๒  ๒๘,๗๔๑,๕๙๓.๓๐ 
เงินช่วยค่าครองชีพ ๑,๔๖๙,๐๑๓.๙๒  ๑,๔๖๔,๗๓๙.๔๘ 
เงินบำเหน็จ ๒๐,๓๙๒,๖๕๓.๙๖  ๑๙,๑๐๕,๑๕๓.๕๒ 
เงินบำเหน็จตกทอด ๔๕๑,๖๕๓.๑๔  ๑,๙๘๑,๐๖๐.๗๕ 
บำเหน็จดำรงชพี ๓,๓๓๙,๐๔๐.๑๐  ๓,๐๔๐,๑๗๙.๗๕ 
ค่ารักษาพยาบาล ๕,๙๖๖,๘๑๖.๗๗  ๓,๘๕๕,๙๓๗.๒๐ 



๘๐               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เงินช่วยการศึกษาบุตร ๖๓,๖๕๐.๐๐  ๕๐,๕๕๐.๐๐ 
บำเหน็จบำนาญอื่น ๒๙,๐๗๑.๒๐  ๓๐๔,๙๗๔.๐๙ 
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ ๖๔,๔๕๑,๖๘๑.๙๑  ๕๘,๕๔๔,๑๘๘.๐๙ 

หมายเหต ุ ๑๙ ค่าตอบแทน 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน ๑,๕๓๒,๒๕๒.๙๗  ๑,๑๑๐,๘๐๐.๐๐ 

รวม ค่าตอบแทน ๑,๕๓๒,๒๕๒.๙๗  ๑,๑๑๐,๘๐๐.๐๐ 

หมายเหต ุ ๒๐ ค่าใช้สอย 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ๓๕,๕๕๖,๗๕๕.๑๐  ๕๕,๓๓๑,๘๙๙.๓๘ 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ๖,๓๐๕,๔๗๗.๘๙  ๑๐,๗๗๐,๗๓๓.๔๘ 

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ๑๙,๔๙๕,๑๘๒.๘๐  ๒๓,๕๖๘,๕๗๓.๓๔ 

ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๒๑,๙๑๙,๕๖๒.๘๗  ๑๒๐,๖๗๓,๑๕๒.๙๖ 

ค่าธรรมเนียม ๑๐๐.๐๐  ๘,๙๐๐.๐๐ 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา ๑๑,๓๓๘,๒๐๐.๐๐  ๙,๕๒๘,๓๘๐.๐๐ 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ๓,๕๗๖,๗๗๓.๗๕  ๒,๗๔๕,๗๒๔.๔๔ 

ค่าเช่า ๒,๒๖๙,๖๓๗.๖๗  ๒,๒๙๗,๔๓๐.๙๒ 

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๔๕๙,๓๓๒.๘๘  ๘๓,๘๐๑.๐๐ 

ค่าประชาสัมพันธ ์ ๒,๘๙๘,๖๔๙.๓๐  ๓,๔๔๔,๕๘๐.๐๐ 

ค่าใช้สอยอืน่ ๑,๔๓๘,๗๒๑.๑๐  ๑,๔๔๓,๗๑๙.๓๖ 

รวม ค่าใช้สอย ๒๐๕,๒๕๘,๓๙๓.๓๖  ๒๒๙,๘๙๖,๘๙๔.๘๘ 

 

หมายเหต ุ ๒๑ ค่าวัสดุ 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ค่าวัสดุ ๑๒๘,๒๗๕,๘๗๙.๕๖  ๑๐๓,๗๘๙,๖๕๔.๖๘ 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔,๔๔๘,๓๖๐.๗๐  ๕,๕๙๑,๑๐๓.๖๒ 

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ ์ ๔,๖๖๓,๙๓๒.๗๓  ๑,๗๕๙,๙๗๓.๙๐ 



    ๘๑ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

รวม ค่าวัสดุ ๑๓๗,๓๘๘,๑๗๒.๙๙  ๑๑๑,๑๔๐,๗๓๒.๒๐ 

 

หมายเหต ุ๒๒ ค่าสาธารณูปโภค 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ค่าไฟฟ้า ๑๕,๗๕๕,๐๘๒.๘๐  ๑๖,๔๕๕,๘๓๕.๔๓ 

ค่าน้ำประปา ๑๐,๑๗๑,๗๓๔.๐๒  ๑๑,๐๐๑,๓๘๐.๑๓ 

ค่าโทรศัพท์ ๑,๖๓๘,๗๗๓.๐๙  ๑,๕๗๕,๑๖๘.๕๕ 

ค่าบริการไปรษณีย์ ๖๘๔,๑๒๑.๑๒  ๗๑๙,๒๖๒.๐๐ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๓,๕๓๔,๑๓๙.๙๐  ๑,๓๘๓,๓๑๙.๔๖ 

รวม ค่าสาธารณูปโภค ๓๑,๗๘๓,๘๕๐.๙๓  ๓๑,๑๓๔,๙๖๕.๕๗ 

 

หมายเหต ุ๒๓ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔๐,๒๘๓,๐๗๘.๖๔   ๓๗,๕๙๘,๓๒๗.๑๙  

ครุภัณฑ์ ๒๘,๗๓๖,๒๒๑.๕๕   ๒๕,๒๕๔,๕๗๖.๙๐  

สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน ๕,๖๗๘.๖๖  - 

 ๖๙,๐๒๔,๙๗๘.๘๕  ๖๒,๘๕๒,๙๐๔.๐๙ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๔,๕๔๙,๙๕๕.๔๘  ๑,๘๙๘,๖๙๙.๑๐ 

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ๗๓,๕๗๔,๙๓๔.๓๓  ๖๔,๗๕๑,๖๐๓.๑๙ 

 

หมายเหต ุ๒๔ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ค่าใช้จ่ายโอนสินทรพัย์ระหว่างหน่วยงาน      ๕๙,๙๗๐,๐๐๐.๐๐  - 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนนิงาน - ภาค

ครัวเรือน ๕,๐๓๔,๐๐๐.๐๐ 

 

๒,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผล

กำไร ๑๖,๖๗๔,๔๔๙.๔๙ 

 

๒๕,๘๘๕,๕๖๐.๐๐ 



๘๒               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนนิงานอืน่ -  ๑๓,๑๐๐.๐๐ 

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล ๑,๙๘๗,๖๒๙,๐๐๐.๐๐  - 

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ๒,๐๖๙,๓๐๗,๔๔๙.๔๙  ๒๘,๓๕๘,๖๖๐.๐๐ 

 

 

๒๔.๑ ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ค่าใช้จ่ายเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการฯ ๓,๙๕๔,๐๐๐.๐๐ 

 

๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยคน

พิการ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๑๖๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม  ๕,๐๓๔,๐๐๐.๐๐  ๒,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๒๔.๒ ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนนุมูลนิธิศูนย์พัฒนาและ

ฝึกอบรม 

คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๘,๐๐๐,๐๐๐.๐ 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนนุองค์กรด้านคนพิการ 

ท่ีได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคน

พิการ ๘,๖๗๔,๔๔๙.๔๙ 

 

๑๗,๘๘๕,๕๖๐.๐๐ 

รวม  ๑๖,๖๗๔,๔๔๙.๔๙  ๒๕,๘๘๕,๕๖๐.๐๐ 

 

หมายเหต ุ๒๕ ค่าใช้จ่ายอื่น 

   (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๓  ๒๕๖๒ 

ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย ์ ๒,๕๕๗,๙๗๕.๐๓  ๔๑๗,๔๙๐.๑๓ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๑๖,๐๒๒,๙๗๘.๔๓  ๗๔๒,๘๙๖.๘๐ 

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๑๘,๕๘๐,๙๕๓.๔๖  ๑,๑๖๐,๓๘๖.๙๓ 



    ๘๓ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

หมายเหต ุ๒๖ ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีภาระผูกพันตามสัญญา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

จำนวนเงิน ๑๕,๒๓๓,๙๖๕.๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

ขยายเวลาเบิกจ่ายตาม 

แผนงบประมาณ (เงินกัน) 
แหล่งของเงิน 

จำนวน 

(รายการ) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

เงินงบประมาณ ๒๕๖๓ งบดำเนินงาน ๑ ๗๓๙,๐๕๐.๐๐ 

 งบลงทุน ๑๘ ๑๔,๑๗๙,๙๑๕.๐๐ 

 งบรายจ่ายอื่น ๑ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๒๐ ๑๕,๒๓๓,๙๖๕.๐๐ 

และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ๒ กรณี ดังน้ี 

1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถูกฟ้องดำเนินคดี จำนวน ๑ คดี ดังนี้ 

 (๑) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีโดยนางพนาลี ทองประเสริฐ 

กับพวกรวม ๓ คน เมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งและผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างข้ันตอนการอุทธรณ์ 

๒. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง จำนวน ๒ คดี ดังนี้ 

(๑) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางวิไลภรณ์  แจ่มเท่ียงตรง 

กับพวก ๒ คน ต่อศาลจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในมูลคดีละเมิดเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย           

และเพิกถอนการขาย ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว อยู่ในระหว่างการบังคับคดี โดยได้มีคำพิพากษาให้นางวิไลภรณ์ แจ่มเที่ยงตรง 

จำเลยที่ ๑ คืนเงินจำนวน ๑,๐๔๐,๖๖๖.๘๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) พร้อม

ดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖๘๕,๖๐๐.- บาท นับแต่วันฟ้อง (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เป็นต้นไปจนกว่า

จะชำระเสร็จแก่โจทย์ให้นางธมลวรรณ ธรรมเขตต์ จำเลยที่ ๒ ใช้ค่าทนายความแทนโจทก์ จำนวน ๖,๐๐๐. - บาท 

และร่วมกับจำเลยที่ ๑ ใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ จำนวน ๖,๐๐๐. - บาท และขอให้เพิกถอนการซื้อ

ขายท่ีดินระหว่างจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ 

(๒) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีคำสั่งทางปกครองให้นางมาดี ธนสารพงศกร 

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑,๘๐๔,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันกระทำละเมิดในแต่ละครั้ง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างข้ันตอนการสืบหาทรัพย์สิน 
                 



๘๔               

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๘๕ 

 

 ข้อมูลทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนท่ี ๑ 

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

คณะผู้จัดทำรายงาน ประจำปี ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

ที่ปรึกษา 

๑. นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒. นางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

คณะผู้จัดทำ 

๑. นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๒. นางสาวพัฒนา  วัชรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล 

๓. นางสาวพรอนันต์  บุญเลิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

๔. นางสาวธีราสินี  ฤทธิ์ถาพรม นักพัฒนาสังคม 

๕. นายอดุลย์  ไทยเจริญ นักพัฒนาสังคม 

๖. นางสาวสภัสฐิตา  คงคาธร นักพัฒนาสังคม 

๗. นางสาวพัชรพร  ตุปัต ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

๘. นางสาวศรัญญา  ทิพย์อ้าย ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 

 

 

 

 

 

 

  



 


