
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  

ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 
วันพุธที่  19  สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 
............................................ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์       ประธานกรรมการ 
      รองนายกรัฐมนตรี 
๒.   นาวาตรีสธุรรม  ระหงษ์       รองประธาน 
      เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๓. นางพัชรี  อาระยะกุล       กรรมการ 
 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม       กรรมการ 
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
5. นายสุรพล พลอยสุข        กรรมการ 
 รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
      แทนปลัดกระทรวงแรงงาน 
6. นางสาวดารณี  ลิขิตวรศักดิ์       กรรมการ 
 รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      
7. นายวีระ  แข็งกสิการ        กรรมการ 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
8. นายสาธิต  สันตดุสิต        กรรมการ 
      ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
 แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
9. นายวรัชญ์ เพชรร่วง        กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
 แทนปลัดกระทรวงการคลัง 
10.  นายธีรเดช ถิรพร        กรรมการ 
      ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 
      แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
11. นายอภิชาต จารุศิริ        กรรมการ 
      ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 
      แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

/12. นาย ... 
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12. นายเริงศักดิ์  ทองสม       กรรมการ 
      ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร 
      แทนปลัดกระทรวงคมนาคม 
13. นางสาวกรรณิการ์ ยามาเจริญ       กรรมการ 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
      แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
14.  นายต่อพงศ์ เสลานนท์       กรรมการ 
 นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
15.  นายมณเฑียร  บุญตัน       กรรมการ 
 ประธานฝ่ายต่างประเทศและกิจการพิเศษ 
 แทนนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
16. นายศุภชีพ ดิษเทศ        กรรมการ 
 นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 
17.  นายชูศักดิ์ จันทยานนท์       กรรมการ 
      นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)  
18.  นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล       กรรมการ 
      นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
19. นายวิทยุต บุนนาค        กรรมการ 
 นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
20. ศาสตราจารย์ วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
21.  ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนา เงารังษี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
22.  นางสาวศิริพร ไชยสุต      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
23.  ร้อยโท ณัยณพ  ภิรมย์ภักดี      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
24. ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
25. นางสาวอณิรา ธินนท์       กรรมการและเลขานุการ 
      รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 แทนอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
26. นางณฐอร อินทร์ดีศรี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 แทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
27. นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางนุชจารี สว่างวรรณ      กรรมการ 
     นายกสมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 
2.  นายธนญ  ตันติสุนทร       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม … 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.มณทิพย์  ศรีรัตนา    ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
2. ดร.อาณัติ  วัชรางกุร ณ เชียงใหม่  ผู้จัดการกิจกรรมพิเศษ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 
3. ผศ.ดร.วรเดช ณ กรม    ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. นายสนาม ลำพึงคิด    นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  
      สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
5. นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  

สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

6. นายนิติรุจน์  หิรัญรัตนกุล   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

7. นางสาวนภัสนันท์  คำลือ   นักวิชาการแรงงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

8. นางสาวมณีรัตน์ หัวหนองหาร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
      สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
9. นางสาวธัญรัตน์ ธารีสัพพ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

กระทรวงมหาดไทย 
10. นายวัชรพล  คัดโนภาส   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กระทรวงมหาดไทย 
11. นางสาววราภรณ์  มนัสธรีภาพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1. นางสาวพัทธิอร  กาฬสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
2. นางจิตรา เตมีศรีสุข   ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 
3. นางสาววริยาภรณ์  พรนภดล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 
4. นางหฤทัย  ศิริสินอุดมกิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5. นางสาวสุกัญญา  บัวจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวยิ่งลักษณ์  ศรีบุญเรือง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน 
      กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
7. นางสาวพัชรี  ศรีสละ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตามประเมินผล 
      กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
8. นายศุภลักษ์  เสนาพรหม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี 
      กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
9. นางพัชรมณฑ์  ปิติปัญญากุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
10. นายพิชญะ  ใหญ่แก่นทราย  ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
11. นางสาวชุติมา  ดวงประชา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ 
      กองกองทนุและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 

/12. นางสาว … 
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12. นางวิไลพร  ขนุนก้อน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจ้างงานฯ 
      กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
13. นางสาวธัญชนก ศรีอำพร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มตรวจสอบภายใน 
14. นางสาวอัญชลี  ภัทรพงศ์สินธุ์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
      กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 
15. นางสาวพัฒนา  วัชรงค์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
16. นางสาวฐาปณีย์  โชติรัตน์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
17. นางสาววัลลภา มณีเชษฐา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
18. นายอนุศิษฐ์  แซ่สง   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 
19. นายอัฏฐพล สุจินดานุพงศ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 
20. นายสมพงษ์  บัวระภา  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  โดยประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ ครั้ง ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และแจ้งเวียน 
ให้กรรมการพิจารณาแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอแก้ไขข้อความหน้าที่ ๑๑  ของนายศุภชีพ ดิษเทศ  

จากเดิม สวัสดิการเบี้ ยความพิการ ถือเป็นสิทธิของคนพิการที่ พึ งได้  ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา ๒๐)  

เป็น ประเด็นเรื่องเบี้ยความพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรแยกออกจากกัน 
เนื่องจากสวัสดิการเบี้ยความพิการ ถือเป็นสิทธิของคนพิการที่พึงได้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา ๒๐) แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมที่รัฐได้มีให้กับประชาชนเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น  

ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรียน 
ที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 

/ระเบียบ … 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
เรื่องมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ดังนี้ 
  ๑) รับทราบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ 
 

ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
๑. การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคน
พิการ เพื่ อบรรเทาความเดือดร้อน
ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
เฉพาะคนพิการที่ มีบัตรประจำตัว 
คนพิการ คนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน
หนึ่ งครั้ง จากงบประมาณกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณ ภาพชี วิต 
คนพิการ 

- วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓  ประชุมร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติงบประมาณของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เพ่ิมเติม) เพ่ือสนับสนุน
โครงการฯ  

- วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการคลัง
กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการฯ  

- วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลางโอน
เงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการฯ ผ่านบัญชีเงินฝากของคนพิการ 
ในช่องทางรับเบี้ยความพิการ จำนวน ๑,๖๑๔,๖๑๗ คน และโอน
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เยียวยาคนพิการ โดยนำจ่ายเป็นเงินสด จำนวน ๓๖๗,๗๘๐ คน  
 สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ไม่ได้รับ
เบี้ยความพิการ จำนวน ๖๗,๕๙๔ คน สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการสำรวจและ 
นำจ่ายเงินให้กับคนพิการ ต่อไป 
 ทั้งนี้  ปัจจุบันได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน 
2,023,055 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

๒. การพักชำระหนี้เงินคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมประกอบ
อาชีพฯ ของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำหรับ
คนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา ๑๒ 
เดือน 

- วั น ที่  ๑ ๕  เม ษ า ย น  ๒ ๕ ๖ ๓  ป ร ะ ก า ศ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ เรื่อง แนวทางการพักชำระหนี้ เพ่ือพักชำระหนี้
ให้กับคนพิการเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งได้มีการดำเนินการ
แจ้งไปยังลูกหนี้คนพิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถแจ้ง
ความประสงค์ในการพักชำระหนี้ได ้

- วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ พก. แจ้งไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือมอบหมายสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการตาม
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพคนพิการ เรื่อง แนวทางการพักชำระหนี้ โดยวิธีการ
และเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ ให้พัก

/ประเด็น ... 



 
 

๖ 

ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
ชำระหนี้แบบถ้วนหน้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี  นับตั้งแต่ เดือน
เมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยลูกหนี้จะแสดง
เจตจำนงตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้ผู้ค้ำประกัน และ
พยาน ๒ คน ลงนามรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตั ว 
ประชาชนพร้อมรับรองสำเนา และส่งกลับมายังกองกองทุน
และส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ /สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
แก่คนพิการในการพักชำระหนี้ดังกล่าว กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ
แจ้งความประสงค์การพักชำระหนี้ พร้อมทั้งแนบจดหมาย
ตอบกลับในการจัดส่งคืนกลับมากองกองทุนและส่งเสริม
ความเสมอภาคคนพิการ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด โดยที่คนพิการ 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดำเนินการ และไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ
ด้วยตนเอง  

ปัจจุบันมีลูกหนี้ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ จำนวน 
5,801 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

๓) คนพิ การหรือผู้ ดู แลคนพิการ
สามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณี
ฉุกเฉิน) เพื่อการประกอบอาชีพใน
สภาวะวิกฤติ COVID – 19 ในวงเงิน
รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่
ต้องมีผู้ค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย 
 

- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่าง
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำ
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

- วันที่  ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓  คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เห็นชอบร่างระเบียบฯ 
ตามที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอ และให้เสนอร่าง
ระเบียบฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

- วันที่  13 พฤษภาคม ๒๕๖๓  พก. จัดประชุม
คณะทำงานจัดทำเกณฑ์ชี้วัดฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุม
ได้มอบหมายให้กองทุนฯ ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้มี
ความรวดเร็วในการอนุมัติ ทั้งนี้ พก. ได้จัดทำระบบการกู้ยืม
เงินออนไลน์ เพ่ือให้คนพิการและผู้ดูแลสามารถยื่นกู้ยืม
เงินกองทุนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นระบบ 
ที่คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ 

     ทั้งนี้ จะได้นำเสนอร่างระเบียบฯ ดังกล่าวในที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณา 

/๒) รับทราบ ... 



 
 

๗ 

   ๒) รับทราบการช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19  
คนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวนหนึ่งครั้ง โดยใช้จ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้
ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย 
   สำนักงบประมาณ เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณา เพ่ือให้การ
ดำเนินการตา่ง ๆ ของรัฐบาลในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมในทุกภาคส่วน เห็นสมควรที่กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาตรวจสอบข้อมูลของคนพิการผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการในครั้งนี้ และมาตรการอ่ืน ๆ ของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เป็นสำคัญ  
เพ่ือลดความซ้ำซ้อน และถูกต้องครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และเพ่ือไม่ให้เกิดภาระทางการคลัง
และงบประมาณในอนาคตมากเกินสมควรด้วย 
   ผลการดำเนินงาน 
   พก. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของคนพิการผู้ ได้รับผลกระทบ 
ตามมาตรการและมาตรการอ่ืน ๆ ของภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของสำนักงบประมาณ  
โดยมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานในสังกัดของ 
กระทรวงพม. ทุกหน่วยงาน เพ่ือขอตรวจสอบข้อมูลคนพิการที่ได้รับสิทธิหรืออาจมีสิทธิได้รับมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งประสานเกี่ยวกับการคำนึงถึงการเข้าถึงมาตรการ
ของคนพิการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันมี 
คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,030,800 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3๐ พฤษภาคม ๓๕๖๓) 
โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีคนพิการสามารถเข้าถึงรับสิทธิต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ๑. โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง จำนวน ๓๕๑,๘๕๕ คน  
 ๒. โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จำนวน ๓๔๖,๒๘๐ คน  
 ๓. ผู้ที่ประกันตนในระบบประกันสังคม ของกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑,๙๖๔ คน 

รวมจำนวนคนพิการที่สามารถเข้าถึงโครงการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น 69๙ ,๗๙๗ คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิเยียวยาของคนพิการ พบว่า
คนพิการที่ตกหล่นและไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของภาครัฐได้ มีจำนวน 1,332,665 คน 
ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม 
ที่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ผ่านโครงการเพ่ือช่วยเหลือเยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน 
ซ่ึงได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมถึงคนพิการด้วย 
  ๓) เห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการของคนพิการ 
ที่ มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี  และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จากเดิมที่ ได้รับ ๘๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน  
เป็น ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป 
 

/ผลการดำเนินงาน ... 



 
 

๘ 

   ผลการดำเนินงาน 
   - วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับเพ่ิม
เบี้ยความพิการจาก ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท ให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และมีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐจำนวน ๑,๑๐๓,๐๖๕ คน  
   - วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับ 
เพ่ิมเบี้ยความพิการดังกล่าว เพ่ิมเติมให้กับเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี อีกจำนวน  
๑๒๖,๐๓๒ คน 
   จากมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองจะส่งผลให้คนพิการที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
และไม่มีบ ัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสวัสดิการเบี ้ยความพิการ ๘๐๐ บาทเท่าเดิม ประมาณ 
๗๙๘,๔๐๓ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
   - วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพ่ือขอพิจารณาทบทวนความเห็นเรื่องการปรับ
สวัสดิการเบี้ยความพิการจาก ๘๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ให้กับคนพิการ
ทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓      
  นายมณเฑียร บุญตัน ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ
ไทย ขอให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ มาตรการการพักชำระหนี้ ระยะเวลา ๑ ปี  
จะเห็นได้ว่าส่งผลให้คนพิการจำนวนมากไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว เนื่องจากวิธีการ  
ไม่สอดคล้องกับวิธีการของสถาบันการเงินโดยทั่วไปใช้ เช่น ธนาคารออมสิน แต่มาตรการของกองทุนฯ 
กำหนดให้คนพิการที่ประสงค์พักชำระหนี้ต้องให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์ทุกราย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ช่วงโควิด 19 ส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก คนพิการถูกตัดรอนโอกาส ประเด็นที่ ๒ การปรับสวัสดิการ 
เบี้ยความพิการ ซึ่งเจตนารมณ์ของมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชา ติ
จำนวน ๒ ครั้ง ต้องการให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ  
จาก ๘๐๐ บาทต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน อย่างถ้วนหน้า แต่คณะรัฐมนตรีมีมติ ๒ ครั้ง โดยปรับ
เพ่ิมเบี้ยความพิการจาก ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท ให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และมีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐจำนวน ๑,๑๐๓,๐๖๕ คน  และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี อีกจำนวน  
๑๒๖,๐๓๒ คน ส่งผลให้ยังมีกลุ่มคนพิการที่ไม่ได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการอีก ๘๐๐,๐๐๐ คน 
  ประธานกรรมการ สอบถามฝ่ายเลขานุการว่ามาตรการพักชำระหนี้ ต้องมี
กระบวนการขั้นตอน และต้องมีการให้ผู้ค้ำประกันมายืนยันตามที่ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท
แห่งประเทศไทยแจ้งหรือไม่ และมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา มีมติให้มีการพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติ ยกเว้น 
ผู้ที่ไม่ประสงค์พักชำระหนี้ ใช่หรือไม่ การเขียนมติการประชุมต้องเขียนตามที่ที่ประชุมและประธานสรุป 
เข้าใจง่าย กระชับ 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการประชุมเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าว สำหรับ
ประเด็นนี้ไม่ต้องให้ผู้ค้ำประกันมาแสดงตน แต่ต้องมีการลงนามตามแบบฟอร์มที่ พก. ได้ส่งไปให้ทาง
ไปรษณยี์และส่งกลับมายัง พก. 
 
 
 

/นางพัชรี ... 



 
 

๙ 

  นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ขอชี้แจงว่า มาตรการ 
พักชำระหนี้จะมี ๒ รูปแบบ คือ กรณีพักชำระหนี้ระยะเวลาคงเดิมไม่ต้องให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์ สามารถ 
พักชำระหนี้ได้ทันที แต่กรณีมีการขยายระยะเวลา ต้องให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์รับทราบด้วย 
  ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  อยากให้มีหนังสือ 
แจ้งคนพิการใหม่ว่า หากคนพิการไม่ประสงค์ขยายระยะเวลาของสัญญา ไม่ต้องให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์  
จะส่งผลให้คนพิการได้รับประโยชน์ และขอพักชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น 
  นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ขอเรียนว่า 
มาตรการดังกล่าวเป็นการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติโควิด 19 คนพิการ เดือดร้อน 
ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ดังนั้นมติการประชุมครั้งที่ผ่านมา เน้นย้ำไม่ให้คนพิการเดือดร้อน และไม่ต้อง
ออกจากบ้าน 
  นายมณเฑียร บุญตัน ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
จากข้อมูลคนพิการที่เป็นลูกหนี้ของกองทุน และมีคุณสมบัติมีเพียงจำนวน ๘๖,๗๓๒ ราย ไม่ประสงค์ 
พักชำระหนี้ จำนวน ๘,๕๐๑ ราย และประสงค์พักชำระหนี้ จำนวนเพียง ๗,๘๓๙ ราย จะเห็นได้ว่า 
มีคนพิการได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้เพียงไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น  
ดังนั้น กรณีต้องการขยายระยะเวลาของสัญญาการกู้เงิน ต้องให้ผู้ ค้ำประกันเซ็นต์ แต่ตราบใดที่สัญญา 
การกู้เงินยังไม่สิ้นสุดไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเซ็นต์กลับมา 
  ฝ่ายเลขานุการ ขอเรียนชี้แจงว่า สำหรับวิธีการปฏิบัติ พก. มีหนังสือแจ้งไป
ยังลูกหนี้ทุกราย เพ่ือให้กรอกข้อมูลและแบบตอบรับตามแบบฟอร์ม โดยมีการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกัน
เซ็นต์ทุกราย 
  ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอเสนอให้ฝ่าย
เลขานุการดำเนินการดังนี้  ลูกหนี้ที่ประสงค์พักชำระหนี้ ไม่จำเป็นต้องเซ็นต์เอกสาร และหากไม่มี  
การชำระหนี้ในระยะเวลา ๑๒ เดือน จะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ เข้านโยบายพักชำระหนี้ ๑๒ เดือน 
  นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ขอสรุปว่า สำหรับการปฏิบัติ 
ขอให้ พก. ทำหนังสือแจ้งคนพิการที่เป็นลูกหนี้ และมีสิทธิพักชำระหนี้ ยกเว้นคนที่ได้แจ้งกลับมาแล้ว  
ว่าหากไม่ได้มีการนำส่งเงิน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ ถือว่าไม่ผิดนัดตามสัญญา  
จะได้รับการพักชำระหนี้ทั้งหมด แต่หลังจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ต้องดำเนินการจ่ายเงินตามสัญญาเดิม  
และหากต้องมีการขยายระยะเวลาของสัญญา จะเสมือนว่าเป็นสัญญาใหม่ จำเป็นต้องให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์
กลับมา ไม่เช่นนั้นอาจทำให้รัฐเกิดความเสียหาย และต้องรับผิดชอบ 
  ประธานกรรมการ สอบถามว่า กรณีที่คนพิการที่ไม่ตอบหรือแจ้งกลับมาว่า
ต้องการพักชำระหนี้ ถือว่าให้พักชำระหนี้โดยอัตโนมัติ และมูลหนี้ที่คงเหลือและระยะเวลาตามสัญญา  
ที่เหลือให้ชำระหนี้ให้ครบตามกำหนดถูกต้องหรือไม่ และวิธีการดังกล่าวจะเป็นการเพ่ิมภาระให้กับ 
คนที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้หรือไม่ เพราะขณะนี้คนพิการทุกคนถูกบังคับพักชำระหนี้ จากเดิมเป็นภาระ 
กับคนพิการที่ต้องการพักชำระหนี้ ต้องมีการแจ้งกลับ ดังนั้น ควรจะเป็นวิธีไหนที่จะเหมาะสม แต่สำหรับ
คนประสงค์จะพักชำระหนี้ ไม่ต้องให้คนค้ำประกันเซ็นต์ แบบใดดีกว่า และสุดท้ายเมื่อถึงระยะเวลาต้อง
จ่ายเงินจะต้องจ่ายเงินสองเท่าจะเป็นปัญหาหรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้ช่วยคนพิการได้จริง และขอให้ เจ้าหน้าที่
ดำเนินการได้ในทางปฏิบัติและต้องปฏิบัติตามมติท่ีประชุมด้วยเช่นกัน 
 

/ นางสาวศิริพร ... 



 
 

๑๐ 

  นางสาวศิริพร ไชยสุต ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเสนอว่า อยากให้ระบุในบันทึกการ
ประชุมว่า การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ขอให้ทาง พก. ดำเนินการให้ถูกต้องตามกรอบอำนาจ  
ของกฎหมาย และให้ตรวจสอบว่าไม่ให้เกินอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการแห่งชาติ 
  ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหลักหากคนพิการ 
ไม่ประสงค์พักชำระหนี้ จะชำระหนี้ตามปกติ และไม่ต้องมีการดำเนินการแต่อย่างใด แต่หากใครประสงค์
จะพักชำระหนี้ คนพิการจะงดจ่ายเงินในแต่ละเดือน จะถือว่าพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้ อง
ดำเนินการแต่อย่างใดเช่นกัน โดยสรุป หากต้องการขยายระยะเวลาต้องมีลายเซ็นต์ของผู้ค้ำประกัน  
หากไม่ต้องการขยายระยะเวลาไม่ต้องมีลายเซ็นต์ผู้ค้ำประกัน แต่จำนวนเงินทั้งหมดลูกหนี้จะต้องชำระ
ภายในกำหนดระยะเวลาเช่นเดิม  
 

มติที่ประชุม ๑) ให้ พก. ทำหนังสือแจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนใหม่ทุกราย ยกเว้นผู้ที่ได้ 
แสดงเจตนาแล้ว 
 ๒) กรณีลูกหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ประสงค์พักชำระหนี้แต่ไม่ขยายระยะเวลาชำระหนี้
ตามสัญญา ให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์กลับมายัง พก. โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเซ็นต์ และหาก
ลูกหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขยายและต้องการขยายระยะเวลาให้ส่งหนังสือแจ้งกลับโดยให้ผู้ค้ำประกัน
เซ็นต์มายัง พก. ด้วย 
 

 ๓.๒ ผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
หน่วยงานรักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ฝ่ายเลขานุการขอรายงานว่า จากการดำเนินงานด้านคนพิการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๓ กำหนดให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีอำนาจหน้าที่  
ในการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลส่ วนราชการ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการดำเนินงาน การทำงาน
ร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านคนพิการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และเพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการ 
การทำงานร่วมกัน ซึ่งได้มีการกำหนดเรื่องสิทธิสวัสดิการของคนพิการ ตามมาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิ
เข้าถึงและประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือ
อ่ืนจากรัฐ อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านแรงาน และด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องใดมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ตามอำนาจหน้าที่นั้นตามมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๔๕ จึงกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมกีระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
กระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

/ฝ่ายเลขานุการ ... 



 
 

๑๑ 

  ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 

 ๑. การใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทน
บัตรประจำตัวคนพิการ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้คนพิการในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นและลดการใช้เอกสาร โดยร่วมกับกรมการปกครอง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) บูรณาการข้อมูลคนพิการของประเทศไทย 

 ๒. การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) ตาม
ประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 
ด้านคนพิการ เพ่ือรวบรวมการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๗ หน่วยงาน  
๒๙ ฐานข้อมูล เพ่ือนำข้อมูลและกำหนดแนวทางในการทำงาน และเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ และ
สวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 ๓. การจัดทำระบบประเมินความพิการในโรงพยาบาล ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินสภาพความพิการของคนพิ การ  
เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้การให้บริการคนพิการได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ 
และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ๔. การศึกษาและปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมายได้รายงานผลการศึกษา  
โดยมีเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ทั้งนี้ได้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ให้ทำหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ (กพช.) รวมทั้งกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการคนพิการให้
เป็นไปตามกฎหมาย และแก้ไขเพ่ิมเติมอำนาจหน้าที่ พก. เพ่ือให้ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของ กพช. โดยเน้นการดำเนินงานเชิงนโยบายเป็นหลักและเป็นหน่วยงานหลักด้านการดูแลคนพิการ 
รวมทั้งปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ แก้ไขเพ่ิมเติมให้ พก. 
จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พร้อมปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนเป็น
ประธานกรรมการ และแก้ไขเพ่ิมเติมอำนาจหน้าที่เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจในการ
ใช้จ่ายเงินภายใต้นโยบายและแผนของ กพช. และกระทรวงการคลัง เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินของกองทุนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตรงตามเป้าหมายในการดูแลคนพิการ และแก้ไขเพ่ิมเติมกำหนดให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่จะต้องรับคนพิการเข้าทำงานมีหน้าที่รายงานการรับ 
คนพิการเข้าทำงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด เป็นต้น  
 
 
 

/- กระทรวง ... 



 
 

๑๒ 

- กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดำเนินงานว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  โดยได้ศึกษาการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานขนส่งสาธารณะเพ่ือคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าวจะส่งเสริมให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะทั่วถึง และเป็นการส่งเสริม
การออกสู่สังคมของคนพิการอีกด้วย นอกจากนี้ ได้มีการจัดซื้อรถยนต์โดยสารใช้ก๊าซเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(NGV) ซึ่งมีลักษณะรถโดยสารชั้นเดียว ไม่มีบันไดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  จำนวน 
๔๘๙ คัน รวมทั้งได้มีการลดหย่อนค่าโดยสาร ๕๐ % ในส่วนขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ 
ในปี ๒๕๖๓ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนของท่าอากาศยานจำนวน ๑๐ แห่ง และมีการปรับปรุง
ทางเท้าสำหรับคนพิการ 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานผลการดำเนินงานว่า 
มีการให้และให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสิ่ งอำนวยความสะดวก 
เพ่ือการสื่อสาร แก่คนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔,๔๓๐ ชิ้น 
และมีการสำรวจเว็ปไซค์สาธารณะที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ได้ตามมาตรฐานในระดับสากล ของ
หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๒๙๖  หน่วยงาน พบว่าอยู่ในระดับ
มาตรฐานจำนวน ๑๓๓ หน่วยงาน (ร้อยละ ๔๕) ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับ 
คนพิการ (Digital Service for Disability : D4D) เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการสนับสนุน
โครงการด้านคนพิการจำนวน ๓ โครงการ จำนวนกว่า ๑๒ ล้านบาท 

- กระทรวงมหาดไทย  รายงานผลการดำเนินงานว่ามีการปรังปรุง
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้ พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีการจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารที่คนพิการผู้สูงอายุ และทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ครอบคลุมประเภทและขนาดของอาคารซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท และกำหนด 
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือและผู้สูงอายุในสังคมไทยที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นทุกปี และมีการ
ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ นอกจากนี้ได้มีการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมโดยการจ่ายเบี้ยความ
พิการ และการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) โดยให้บริการ
คนพิการ ตั้งแต่ เดือนมกราคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๔,๓๙๐ คน แบ่งเป็น ๑) การให้บริการ
แบบหน่วยเคลื่อนที่จำนวน ๔,๔๒๖ คน และ ๒) การให้บริการ ณ สำนักทะเบียนจำนวน ๙๙,๙๖๔ คน 
และในช่วงสถานการณ์ COVID – 19  ให้ความร่วมมือในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการจำนวน 
๑,๐๐๐ บาท และกลุ่มเปราะบาง ๓,๐๐๐ บาท  รวมทั้งการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มเปราะบาง 

- กระทรวงแรงงาน รายงานผลการดำเนินงานว่าได้ส่งเสริมให้คนพิการ 
มีงานทำของคนพิการ จำนวน ๒๒,๑๗๑ คน โดยเป็นการจ้างงานตามมาตรา ๓๓ และ ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อคนพิการจำนวน ๑,๔๕๐ คน โดยเป็นการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่แรงงานกลุ่ม
พิเศษ อาทิ แรงงานพิการ แรงงานสตรีวัยเจริญพันธ์ และแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพให้แก่คนพิการจำนวน ๗,๐๗๓ คน โดยเป็นการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ
ของคนพิการ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทำงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและ
ผู้ประกันตนทุพพลภาพ 

/- กระทรวง ... 



 
 

๑๓ 

- กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินงานว่ามีการพัฒนาระบบ 
การดูแลสุขภาพคนพิการ เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสำหรับคนพิการ 
โดยร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการจัดตั้ งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ  
ในโรงพยาบาล (One Stop Service Center for PWDs : OSSC) ในการตรวจประเมินและออกเอกสาร
การรับรองความพิการ ออกบัตรประจำตัวคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การประเมินและ
การฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ การให้คำปรึกษา และการประสานส่งต่อเป็นต้น และได้สนับสนุนการ
จัดทำมาตรฐานบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ซ่ึงได้มีการอบรม ToT (Training of 
Trainers) IL Instructor จำนวน ๑ รุ่น ทั้งนี้ มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยผ่านตัวชี้วัด 
Service Plan สาขา Intermediate care เพ่ือให้ผู้ป่วยจะต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
และการเข้าถึงบริการ เพ่ือป้องกันความพิการ หรือลดการเกิดความพิการ รวมทั้งการผลักดันระบบเบิกจ่าย
ค่าบริการการดูแลระยะกลาง ในระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอปรับการจ่าย
ค่าบริการสำหรับผู้ป่วยระยะกลาง กรณีรับบริการผู้ป่วยนอกและในชุมชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพิการ 
รวมทั้งการทบทวนคู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) 

- กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงานว่า ได้มีการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน 
๑,๕๗๖,๘๙๘,๘๓๑ บาท โดยเป็นโครงการพัฒนาที่ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนของเด็กพิการในการเข้าถึง
การศึกษา การสนับสนุนครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก การส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาสให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ รวมถึงการส่งเสริมเรื่องสื่อและการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกของเด็กพิการ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
ได้สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
จำนวน ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๓.๓ คำพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณีกระทรวงการคลังให้กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินสภาพคล่องส่วนที่ เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียน 
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   
 ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกิน
ความจำเป็นของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๒,๐๐๐ 
ล้านบาท โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุน
หมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น 
 เมื่อวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๖๐ มติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เห็นชอบมอบหมายให้ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนองค์กรคนพิการ และผู้แทนกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหารือร่วมกันเรื่องการนำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน 
             /ที่เกี่ยวข้อง ... 



 
 

๑๔ 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้นำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้คำนวณ 
จากรายรับ-รายจ่าย ๓ ปีล่วงหน้า (ปี ๖๑ - ๖๓) (รายรับ ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท หัก รายจ่าย ๑๕,๘๕๘.๗๒ บาท 
ทำให้มีส่วนเกินทุนจำนวน ๑,๑๔๑.๒๘ ล้านบาท)  
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท
แห่งประเทศไทย ส่งคำฟ้องกรณีการนำเงินกองทุนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินกับศาลปกครองกลาง  
ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับฟ้องของผู้ฟ้องคดี และได้มีการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งไม่รับฟ้องของ  
ศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
กลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาและดำเนินกระบวนพิจารณาตามรูปคดีต่อไป  
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้รายงานให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทราบ (หนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ พม 
๐๗๐๒/๑๙๗๒๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑) พก. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนต้องปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี กรณีการนำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน 
และได้รายงานให้ กพช. ทราบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญ คือ 
“เมื่อไม่ปรากฏว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้น พก. จึงมีหน้าที่
ต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือของกระทรวงการคลังที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด” ทั้งนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่   
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  
 เมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา 
หมายเลขแดงที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ สั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (กระทรวงการคลัง) ที่กำหนดให้
กองทุนนำส่งเงินเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เฉพาะส่วนที่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (พก.)  และคำขออ่ืนนอกจากนี้ให้ยก โดยผู้ฟ้องคดี (สมาคมสภาคนพิการ 
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย) และถูกฟ้องคดีที่ ๑ (กระทรวงการคลัง) สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา (ภายในวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓)  ผู้ฟ้องคดี (สมาคมสภาคนพิการ 
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย) และถูกฟ้องคดีที่ ๑ (กระทรวงการคลัง) จะต้องถือปฏิบัติตามคำพิพากษา
ต่อไป โดยผลของคำพากษานี้ ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (กระทรวงการคลัง) จะต้องส่งเงินคืน ๑,๐๐๐ ล้านบาท  
ให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 นายมณเฑียร บุญตัน ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย ขอแจ้งที่ประชุมว่า ทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจะดำเนินการยื่น
อุทธรณ์ เพ่ือขอให้กระทรวงการคลังคืนเงินกองทุนทั้ งหมดจำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจาก
กระทรวงการคลังใช้อำนาจตามกฎหมายขณะที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสมออกมา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/๓.๔ รายงาน ... 



 
 

๑๕ 

 ๓.๔ รายงานการตรวจสอบงบการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๕ การจัดการกองทุน ข้อ ๒๐ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี 
ของกองทุนทุกรอบปี แล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ นั้น 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือที่ ตผ ๐๐๓๔/๑๓๐๔ 
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑. รายงานการเงินได้แสดงฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ถูกต้องตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด  

๒. เรื่องเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน ๑๑๙,๙๕๙,๑๓๗.๕๐ บาท 
สตง. ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ เนื่องจากหลักฐานไมเ่พียงพอ  

ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีหนังสือแจ้ง 
ให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และจะได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสังเกตให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑.๑ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติ 
การจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและ
การบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
     ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เห็นชอบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เร่งดำเนินการแก้ไขระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือการประกอบอาชีพ ในสภาวะวิกฤติ COVID – 19 ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย และให้ เริ่มชำระหนี้  เมื่อพ้นกำหนด ๑๒ เดือน  
(นับจากวันที่กู้เงินเป็นต้นไป) ทั้งนี้ ให้จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 
๒,๐๐๐ ล้านบาท และให้เสนอร่างระเบียบที่แก้ไข ต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติเห็นชอบ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓  
 
 
 

/กรมส่งเสริม ... 



 
 

๑๖ 

   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีการประชุม
หารือการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบฯ ร่วมกับองค์กรคนพิการอย่างต่อเนื่อง และเชิญชวนให้สมาคม/องค์กรด้าน 
คนพิการ ในฐานะหน่วยงานหลักของคนพิการระดับชาติในการรับรองและเป็นผู้ค้ำประกันคนพิการมีความ
ประสงค์ในการกู้เงินเพ่ือประกอบอาชีพ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ 
และช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน 
ในการพิจารณากำหนดและหลักเกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนฉุกเฉินเพ่ือประกอบอาชีพ 
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   วันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๓  คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติ 
การจ่ายเงินเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและ  
การบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
   ข้อ 9 (ก) (๗) กรณ ีมีหนี ้ส ินอยู ่ก ับกองทุนต้องได้ชำระหนี ้
มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่
เดิมทั้งหมด เว้นแต่คำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินซึ่งต้องได้รับชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  
ร้อยละสี่สิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วไม่ต้องนำไปชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมก็ได้ 
   ข้อ 9 (ก) (๘) มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ และมีบุคคล 
ที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน เว้นแต่คำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันก็ได้ 
   วรรคสอง คำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินตามวรรค
หนึ่ง ได้แก่ คำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพของ 
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19) 
   ข้อ ๑๑ วงเงินให้กู้ยืมและกําหนดการชําระคืน 
   (๑) การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลไม่เกินรายละ 
หกหมื่นบาท ผ่อนชำระภายในห้าปีโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงิน  
ที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปโดยไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นเว้นแต่การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
กรณีฉุกเฉินไม่เกินรายละหนึ่งหมื่นบาท กำหนดระยะเวลาการชำระให้เสร็จสิ้นภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่
ลงนามในสัญญากู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยและอาจเริ่มให้ชำระหนี้คืนเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม
ในสัญญากู้ยืมก็ได ้
   ข้อ 12 วรรคห้า “การยื่นคำขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือ
โครงการ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และการยื่นคำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน นอกจาก
การยื่นคำขอตามสถานที่ซึ่งกำหนดโดยวรรคหนึ่งแล้ว อาจยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดก็ได้” 
   วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เห็นชอบร่างระเบียบฯ 
ดังกล่าว โดยให้แก้ไขดังนี ้

ข้อ ๙ (ก) (๗) ไม่แก้ไข 
ข้อ ๙ (ก) (๘) เห็นด้วยกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายให้แก้ไข 
ข้อ ๑๑ เห็นด้วยกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายให้แก้ไข 
 

/ข้อ ๑๒ วรรคห้า ... 



 
 

๑๗ 

ข้อ ๑๒ วรรคห้า เห็นด้วยกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายให้แก้ไข 
และให้เสนอร่างระเบียบฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖๓ พก. จัดประชุมคณะทำงาน

จัดทำเกณฑ์ชี้วัดฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กองทุนฯ ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ให้มีความรวดเร็วในการอนุมัติ ให้ตัดการพิจารณาจากคะแนนร้อยละ และให้มีการประสานงานกับผู้แทน
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการที่จะเข้าร่วมทดสอบระบบการลงทะเบียนกู้ยืมเงินออน ไลน์
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ กองทุนฯ จะนำเสนอร่างประกาศเกณฑ์ตัวชี้วัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  พก. ได้จัดทำระบบ
การกู้ยืมเงินออนไลน์ เพ่ือให้คนพิการและผู้ดูแลสามารถยื่นกู้ยืมเงินกองทุนผ่านระบบออนไลน์ได้  
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นระบบที่คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้  จะได้นำเสนอร่างระเบียบฯ 
ดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีมติในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่  ..) พ.ศ.... เห็นชอบให้แก้ ไขและเสนอ (ร่าง) ระเบียบ 
คณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 

-ร่าง- 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  

ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหาร 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 

ระเบียบคณะกรรมการฯ ร่างระเบียบฯที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

ข้อ ๙ (ก) (๘) มีความสามารถชําระคืนเงิน
กูยืมได และมีบุคคลที่นาเชื่อถือไดเป็นผูค้ำ
ประกัน 

 ข้อ ๙ (ก)  (๘) มีความสามารถชำระ
คืนเงินกู้ยืมได้ และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ได้เป็นผู้ค้ำประกัน เว้นแต่คำขอกู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินไม่ต้องมีผู้ค้ำ
ประกันก็ได ้

เพ่ิมโอกาสให้ คน
พิการหรือผู้ ดู แล
คน พิ ก ารได้ รั บ
เ งิ น ทุ น เ พ่ื อ
ป ระกอบ อาชี พ 
กรณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง
ได้ รั บผลกระทบ
จากสถานการณ์
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
 

/ระเบียบ ... 



 
 

๑๘ 

ระเบียบคณะกรรมการฯ ร่างระเบียบฯที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

 วรรคสอง คำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
กรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ คำขอ
กู้ยืมเงินจากกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

อธิบายนิยามของ
คำว่า กู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ
กรณีฉุกเฉิน 

ขอ ๑๑ วงเงินใหกูยืมและกำหนดการชําระ
คืน 
      (๑) การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
เป็นรายบุคคลไม่เกินรายละหกหมื่นบาท 
ผ่อนชำระภายในห้าปี โดยไม่มีดอกเบี้ย 
ทั้งนี้  หากมีผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเกิน
กว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป โดยไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่น
บาท 
      

ขอ ๑๑ วงเงินใหกูยืมและกำหนดการ
ชําระคืน 
    (๑) การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
เป็นรายบุคคลไม่เกินรายละหกหมื่นบาท 
ผ่อนชำระภายในห้าปีโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเกิน
กว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไปโดยไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่น
บาทเว้นแต่การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
กรณีฉุกเฉินไม่เกินรายละหนึ่งหมื่นบาท 
กำหนดระยะเวลาการชำระให้เสร็จสิ้น
ภายในสองปีนับตั้ งแต่วันที่ ลงนามใน
สัญญากู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยและอาจเริ่ม
ให้ชำระหนี้ คืนเมื่อพ้นกำหนดหนึ่ งปี
นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ยืมก็ได้  

เพ่ิมเติม
รายละเอียดของ
วงเงินใหกูยืมและ
กำหนดการชําระ
คืนในการกู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ
กรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๑๒ การยื่ นคำขอรับการสนั บสนุ น
แผนงานหรือโครงการ และการกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพ 
         (๑) ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงาน 
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ
หน่วยงานอ่ืนตามที่ผู้อำนวยการประกาศ
กำหนด 
         (๒) ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาในจังหวัด
อ่ืน ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัดหรือ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด หรือ
หน่วยบริการในพ้ืนที่ ตามที่ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดประกาศกำหนด 
 หน่ วยบริการใน พ้ื นที่ ตาม (๒ ) 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยาหรือ

ข้อ ๑๒ วรรคห้า“การยื่นคำขอรับการ
สนับสนุนแผนงานหรือโครงการ การกู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพ และการยื่นคำขอ
กู้ ยื มเงินประกอบอาชีพกรณี ฉุ กเฉิน 
นอกจากการยื่นคำขอตามสถานที่ ซึ่ ง
กำหนดโดยวรรคหนึ่งแล้ว อาจยื่นคำขอ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดก็ได้” 

เพ่ิ มช่ อ งท างใน
การยื่นคำขอการ
กู้ ยื ม เ งิ น ทุ น
ป ระกอบอาชี พ 
และการยื่นคำขอ
กู้ยืมเงินประกอบ
อาชีพกรณีฉุกเฉิน 
โดยสามารถยื่ น
ผ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้



 
 

๑๙ 

ระเบียบคณะกรรมการฯ ร่างระเบียบฯที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

องค์กรอ่ืนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
กำหนด 
 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับ
คำขอตามวรรคหนึ่ง   ทำหน้าที่ตรวจสอบ
และวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละ
แผนงานหรือโครงการ หรือคำขอกู้ยืมเงินทุน
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม พร้อมทั้งเสนอ
ค ว าม เห็ น ต่ อ ค ณ ะก รรม ก าร  ห รื อ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือ
คณะอนุกรรมการส่ งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตามที่
ค ณ ะ อ นุ ก ร รม ก า ร บ ริ ห า ร ก อ งทุ น
มอบหมายพิจารณาอนุมัต ิ
 กรณีกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน
หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง มีภูมิลำเนาอยู่
มากกว่าหนึ่งจังหวัดหรือมิได้มีภูมิลำเนาอยู่
ในจังหวัดที่ยื่นคำขอ ให้หน่วยงานที่รับคำ
ขอนำเสนอต่อสำนักงานพิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป 
    

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ส่งผลกระทบในวงกว้าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันบัณฑิต
บริหารพัฒนศาสตร์ ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการกรณีฉุกเฉิน เพ่ือประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ COVID – 19 โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
สถานการณ์การกู้ยืมเงินที่ผ่านมา และสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตของกองทุนฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดความเสี่ยงในการสูญเสียหนี้  รวมทั้งเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงมาตรการได้อย่างทั่ว ถึง 
และเท่าเทียม ซึ่งผลการศึกษาดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเสี่ยงทางการเงิน  
๑.๑ ภาพรวมของรายได้มีแนวโน้มที่ลดลง จากข้อมูล 

ผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพบว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ พบว่า 
กองทุนฯ มีรายได้รวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๗๙ ต่อปี ซึ่งส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ยรับมีอัตราเฉลี่ยลดลง 
ร้อยละ ๓๙.๘๙ ซึ่งพบว่าสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้รวมจากสถานประกอบการที่ส่งเงินสมทบ  
เข้ากองทุนฯ ดังนี้  

๑) ผู้ประกอบการอาจจะมีการจ้างงานคนพิการมากขึ้น  
ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของนโยบายในการส่งเสริมการจ้างงานและการมีงานทำของคนพิการให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์  

๒) รายได้ของจากสถานประกอบการที่ลดลง หรือการปิด
กิจการหรือการย้ายฐานการผลิตของสถานประกอบการ   

 

/๓) สถานการณ์ ... 



 
 

๒๐ 

๓) สถานการณ์และปัจจัยลบจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก 
ที่ชะลอตัวและซบเซาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปัจจุบันเกิดความซบเซาอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ 
COVID – 19 

๑.๒ ภาพรวมค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินงานมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (หักค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
เนื่องจากเป็นรายการเกิดขึ้นเฉพาะในปี ๒๕๖๒) ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กองทุนฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิม
สูงขึ้นอตัราเฉลี่ยร้อยละ ๒๑.๔๙ ต่อปี) โดยพบว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิมข้ึน ๑๖.๓๒ ต่อปี  

๑.๓ เงินสดและสภาพคล่องทางการเงินยังอยู่ในระดับ 
ที่ม่ันคง เมื่อวิเคราะห์ในมิติของสภาพคล่องทางการเงินพบว่ากองทุนมีสภาพคล่องเป็นอย่างดี โดยเทียบจาก
ระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๒ ที่สูงถึง ๕,๗๖๕,๐๙๐,๗๘๙.๙๓ บาท  
(ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์ ) คิดเป็น ๔๘.๙๙ ของ
สินทรัพย์ทั้งหมด  

๑.๔ เงินให้กู้ระยะยาวมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ ๒๙.๖๕ ต่อปี โดยในปี ๒๕๖๒ มีสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบ
กับสินทรัพย์รวม ถึงร้อยละ ๑๙.๖๐ ซึ่งบ่งชี้ถึงมูลค่าสินเชื่อสะสมที่สูงขึ้น ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์รายงาน
ลูกหนี้พบว่าค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๗.๓๒ ต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่าย
ในหนี้สงสัยเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี จากข้อมูลลูกหนี้ระยะยาวที่เพ่ิมสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในหนี้สงสัยเป็นดัชนีบ่งชี้  
ถึงความเสี่ยงของการเกิดหนี้สูญที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

กล่าวโดยสรุปคือ แม้ว่ากองทุนฯ จะยังมีสภาพคล่องที่ดีใน
ปัจจุบัน แต่ความเสี่ยงหลักที่สำคัญ คือ แนวโน้มการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงหนี้สงสัยจะสูญที่ 
อาจเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนฯ ใน
ระดับที่สูงมาก ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ COVID-19 ที่นอกจากจะกระทบรายได้ของ
กองทุนโดยตรง ยังกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งจะกลายเป็นความเสี่ยง
ในการผิดนัดชำระหนี้ของกองทุนฯ ต่อไป และอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนฯ ในระยะยาวได้ 

๒. ข้อเสนอแนะในการพิจารณาหลักการกำหนดเกณฑ์  
การปลอ่ยกู้ 

๒.๑  ประวัติสิน เชื่ อ ในอดีต  (Credit History) วินั ย
ทางการเงินและการรักษาสัญญา ดังนั้นกองทุนฯ จำเป็นต้องมีข้อมูลบ่งชี้ถึงประวัติของสินเชื่อในหลายมิติ  
ได้แก่ ข้อมูลการกู้เงินจากกองทุนฯ ในอดีตและข้อมูลเครดิตบูโร รวมถึงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกหนี้ 

๒.๒ สถานภาพทางการเงินของผู้กู้ (Financial Status) 
อาทิ รายได้ สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบกับการลงพ้ืนที่สำรวจ ทั้งนี้ ควรจะมีการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ในกรณีที่ผู้กู้ ไม่ได้มีสถานภาพทาง
การเงินที่ดี เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการใช้เงินจากสินเชื่อและเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ 
ส่วนกรณีของผู้ที่มีสถานะทางการเงินที่เปราะบาง ควรมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยามากกว่าการ
ปล่อยสินเชื่อ 

๒.๓ ศักยภาพในการชำระคืนสินเชื่อ (Capacity to 
Repay) ควรจะมีการสัมภาษณ์และประเมินวัตถุประสงค์และการใช้เงินของผู้กู้ และติดตามผลหลังการ
ปล่อยสินเชื่อเป็นระยะ เพ่ือประเมินสถานภาพของลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ 
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๒.๔  การมีบุคคลหรือหน่วยงานรับรอง (Personal 
Reference) จากมาตรการดังกล่าวในการกำหนดให้การปล่อยกู้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ (Guarantor) 
ทำให้การปล่อยกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง ขาดหลักประกันความเสี่ยง ซึ่งกองทุนฯ อาจจะพิจารณาการ
รับรองจากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กร สมาคม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับรอง  
โดยไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ เพ่ือใช้บุคคลรับรองดังกล่าวมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และ 
ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๓.  แนวทางในการกำหนดวงเงินปล่อยสินเชื่อ  
๓.๑ กรอบตัวเลขพื้นฐานในการกำหนดกรอบวงเงิน  

โดยสามารถยึดกรอบวงเงินจากยอดกำไรโดยเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายผลัก 
ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ที่จำนวน 
๘๑๘,๔๒๙,๗๓๑.๑๐ บาท (แปดร้อยสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)
โดยตั้งสมมติฐานว่า กำไรในปี ๒๕๖๓ จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

๓.๒ การพิจารณาการเพิ่มวงเงินในการปล่อยสินเชื่อ 
เพื่อความครอบคลุมต่อกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พิจารณาเพ่ิมวงเงินกู้ที่มากกว่ากรอบ ๘๑๘,๔๒๙,๗๓๑.๑๐ บาท 
(แปดร้อยสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์ ) แต่ควรรักษาระดับ
สินทรัพย์หมุนเวียนสิ้นงวดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๓.๒๘ ของสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่ งเป็นสัดส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนในปี ๒๕๖๑ ที่ต่ำสุดในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สามารถกำหนดกรอบวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 
๑,๙๑๕,๐๙๕,๙๐๐.๕๑ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าล้านเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) 

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้ข้อสังเกตเรื่องการกำหนดมาตรการกู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือการประกอบอาชีพ ในสภาวะวิกฤติ COVID – 19 
ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  ดังนี้ 

๑. สถานการณ์เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเงินคงเหลือจำนวน 7,166,02๐,000 บาท  
(เจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกล้านสองหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น   

๑) เงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน 3,050,190,000 
บาท (สามพันห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

๒) เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 515,830,000 บาท  
(ห้าร้อยสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  

๓) เงินลงทุน จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐,000 บาท (สามพันหกร้อย
ล้านบาทถ้วน) 

ทั้งนี้  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะมี
รายจ่ายจำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะมีรายจ่ายตามแผนการใช้
จ่ายเงินจำนวน ๕,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยล้านบาทถ้วน) รวมประมาณการรายจ่ายจำนวน 
๕,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) และมีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 2,035,000,000 
บาท (สองพันสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) จะทำให้เงินคงเหลืองบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ คงเหลือประมาณ 
3,601,020,000 บาท (สามพันหกร้อยเอ็ดล้านสองหมื่นบาทถ้วน) และคาดว่าในปีงบประมาณประจำปี 
๒๕๖๕ รายรับของกองทุนฯ จะลดลง ซึ่งเป็นกระทบจากสถานการณ์และปัจจัยลบจากสภาวะเศรษฐกิจ 
ทั่วโลกที่ชะลอตัวและซบเซาอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ COVID – 19 อีกทั้งจากมาตรการการพักชำระ
หนี้จะทำให้รายรับจากลูกหนี้ลดลงส่ง 
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2. ข้อมูลสถานะหนี้ของกองทุนฯ โดยมีการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 
จำนวน 213,186 ราย (ปี 2538 – ปัจจุบัน) เป็นเงิน 7,341,465,868.50บาท (เจ็ดพันสามร้อย 
สี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการ ลูกหนี้ (คน) จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
1. ลูกหนี้ใหม่  12,165 583,996,883 7.95 
2. ลูกหนี้ชั้นดี  32,321 851,992,092.49 11.61 
3. ลูกหนี้ชำระครบ  90,698 3,862,655,728.77 52.61 
4. ลูกหนี้ค้างชำระ 1 - 3 งวด  19,555 548,947,548.49 7.48 
5. ลูกหนี้ค้างชำระ > 3 - 6 งวด  10,544 278,283,816.50 3.79 
6. ลูกหนี้ค้างชำระ > 6 - 12 งวด   8,892 239,586,726.35 3.26 
7. ลูกหนี้ค้างชำระ > 12 - 24   10,378 274,156,323.99 3.73 
8. ลูกหนี้ค้างชำระ > 24 ขึ้นไป   23,563 571,329,587.91 7.78 
9. ลูกหนี้ NPL  5,070 130,517,161 1.78 

รวม 213,186 7,341,465,868.50 100.00 
** กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนิยาม หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่เคยชำระเงิน
คืนสิ้นสุดครบอายุสัญญา 5 ปี ** 
 

ทั้งนี้  หากวิเคราะห์ถึงหนี้ ไม่ก่อให้เกิดรายได้  หรือ NPL (Non-profit Loan) ตามนิยามของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย คือ สินเชื่อค้างชำระมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน (ค้างจ่ายค่างวดติดกัน 30 -90 วัน 
เป็นกลุ่มที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษเรียกว่า Special mention (SM)) ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ลูกหนี้ที่ค้าง
ชำระตั้งแต่ ๓ งวดขึ้นไป มีจำนวน 58,447 ราย เป็นเงิน 1,493,873,616 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้า
สิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนสามพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 20.35 ของลูกหนี้
ทั้งหมด ส่งผลให้กองทุนฯมีค่าใช้จ่ายเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 887,224,064.34 บาท (แปดร้อย
แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหม่ืนสี่พันหกสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์) ต่อปี โดยปัจจุบันอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือ BIS ratio ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ที่ร้อยละ 18.7 ซึ่งเป็นระดับ
ที่ค่อนข้างสูง และเพียงพอรองรับได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินสถานการณ์ใน
สมมติฐานก่อนเกิดโควิด - 19 (ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563) 

ดังนั้น เพ่ือให้มาตรการดังกล่าวไม่กระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุนฯ ฝ่ายเลขานุการควรให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ทบทวนและพิจารณาการกำหนดเกณฑ์การปล่อยกู้  และหลักเกณฑ์กำหนดวงเงินปล่อยสินเชื่อสำหรับ 
การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อไป พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการ และควรกำหนดสัดส่วนให้เป็นธรรม และท่ัวถึงท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 นายมณเฑียร บุญตัน ผู้แทนนายกสมาคมสภาคนพิการ 
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย ขอให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากการแก้ไขระเบียบนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสำหรับ
คนพิการที่ต้องการกู้กรณีฉุกเฉิน และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แต่จะเห็นได้ว่าการเสนอในครั้งนี้มีการ
ปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุมเพียงประเด็นเดียว คือ การไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แต่ยังคงมีเงื่อนไขเดิมซ่ึงจะ 
ทำให้เสมือนเป็นการกู้ปกติ ไม่ฉุกเฉิน คือ ต้องมีกระบวนการการลงเยี่ยมบ้าน และประเมินต่างๆ ตาม
ขั้นตอนปกต ิทั้งนี้ การกู้ยืมเงินปกติเดิมใช้ระยะเวลาเป็นปี จนคนพิการบางรายอาจเสียชีวิตไปแล้วก็มี  
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 ฝ่ายเลขานุการ ขอชี้แจงว่า กระบวนการลงเยี่ยมบ้านเป็น
กระบวนการสำคัญและมีความจำเป็นที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต้องดำเนินการ
สัมภาษณ์คุณสมบัติของคนพิการผู้กู้เงินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
ของคนพิการ การผ่อนชำระหนี้ ซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดหนี้สูญ สำหรับส่วนกลางสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 
คนพิการยื่นคำร้องจะสามารถดำเนินการเยี่ยมบ้านได้ภายในระยะเวลา ๑ เดือน สำหรับส่วนภูมิภาค  
จะมีกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ดำเนินการพิจารณา 
 นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
เนื่องจากระเบียบดังกล่าวเป็นระเบียบของการกู้ยืมเงินปกติ แต่มีการเพ่ิมเติมในกรณีฉุกเฉินไม่ต้องมี  
ผู้ค้ำประกัน ดังนั้น หากไม่มีกระบวนการเยี่ยมบ้านจะต้องมีการแก้ไขระเบียบดังกล่าวใหม่ทั้งหมด 
 นายมณเฑียร บุญตัน ผู้แทนนายกสมาคมสภาคนพิการ 
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย ขอให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การกู้ยืมเงินปกติเดิมใช้ระยะเวลาเป็นปี   
จนคนพิการบางรายอาจเสียชีวิตไปแล้ว หากฝ่ายเลขานุการยืนยันว่า กระบวนการให้กู้เงินฉุกเฉิน สามารถ
ดำเนินการได้ในระยะเวลา ๑ เดือน จะถือเป็นการกู้เงินฉุกเฉิน 
 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำหรับรายละเอียดวิธีการปฏิบัติให้ พก. กำหนดรายละเอียด 
ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการให้ชัดเจน และดำเนินการแจ้งให้สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการ 
 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า 
ขอให้ฝ่ายเลขานุการระบุในระเบียบฉบับนี้ว่าการกู้กรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องมี  
ผู้ค้ำประกัน และผู้กูจ้ะได้รับเงินภายใน ๑ เดือน 
 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า มีความเป็นห่วง เพราะกรณีการกู้ยืมเงินปกติ ระยะเวลา ๖๐ วัน ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ส่วนที่มีความล่าช้า คือ ขั้นตอนของการเยี่ยมบ้าน จึงขอเสนอให้ขอความร่วมมือไปยั ง
เครือข่ายองค์กรคนพิการระดับชาติ และมีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ครบ ๗๗ จังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นช่วยดำเนินการ นอกจากนี้  เห็นควรเสนอปรับแก้ไขระเบียบที่ ไม่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า สำหรับหลักเกณฑ์ที่จะออกประกาศใช้
จะมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๒) กำหนดสัดส่วนจำนวนคนพิการเฉลี่ยจังหวัดละ ๒,๕๐๐ คน 
๓) ดำเนินการอนุมัติเงินกู้นับแต่วันยื่นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา ๑ เดือน 
๔) กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ ไม่เกิน ๒ ปี 
๕) ต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ ได้แก่ สภาวะการณ์

ดำรงชีวิต และภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ทักษะการประกอบอาชีพของผู้กู้ ประวัติการชำระหนี้ของ 
ผู้กู้ยืมเงิน และความต้องการของคนพิการ  
 
 

/มติที่ประชุม ... 
 



 
 

๒๔ 

มติที่ประชุม   ๑) เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

๒) รับทราบเกณฑ์ที่จะออกประกาศตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้เร่ง
ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อ
พิจารณาเกณฑ์และประกาศ และให้ออกประกาศบังคับใช้ได้ในระยะเวลา ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่
ระเบียบประกาศใช้ 

๔.๑.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาการจ้างงานคนพิการ 
 ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน
ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างงานคนพิการ และส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และรายงานความ
คืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งต่อไป  
โดยขอเรียนเชิญผู้แทนกระทรวงแรงงานเป็นผู้นำเสนอ 
  นายสุ รพล พลอยสุข  รองปลัดกระทรวงแรงงาน  แทน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ขอเรียนที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ได้ขับเคลื่อน
ประเด็นที่แก้ไขปัญหาการทุจริตการจ้างงานคนพิการ การหักหัวคิวในการจ้างงานคนพิการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ ข้อเสนอการแก้ไขปัญหา 

การทุจริตการจ้างงานคนพิการ การหักหัวคิวการจ้างงานคนพิการ ดังนี้  

  มติที่ประชุม การดำเนินงาน 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑. การจ่ายเงินค่าจ้างคนพิการให้ผ่าน
ระบบ E-Payment (Electronic 
Payment System) 

 ดำเนินการปรับปรุงแบบรายงาน
การชี้แจงการให้สิทธิ/รับสิทธิ ตามมาตรา 
๓๕ (กกจ.พก. ๕ ) เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ ได้
ตรวจสอบความสามารถของคนพิการ 
รวมถึ งการอธิบายสิทธิตามสัญญาให้  
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับอย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดย
เพ่ิมเติมรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) ระบุผู้ รับสิทธิว่าเป็นคนพิการหรือ

ผู้ดูแลคนพิการ 
(๒) วันที่ให้สิทธิ 
(๓) ช่วงเวลาการให้ใช้สถานที่ช่วงเวลาทำงาน 
(๔) การเทียบเคียงมูลค่า (หลักฐานที่มาของ

มูลค่า เช่น อัตราค่าเช่า ภาษีโรงเรือน 
เป็นต้น) 

(๕) ผลประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้ารับ
สิทธิตามมาตรา ๓๕ 

 

กรมการจัดหางาน 
 



 
 

๒๕ 

  มติที่ประชุม การดำเนินงาน 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(๖) การจ่ายค่าจ้าง หรือการสนับสนุนด้าน
การเงิน แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ที่ รับสิทธิ ให้ ดำเนิ นการจ่ ายเงินใน
รูปแบบการโอนเข้ าบัญชี ธนาคาร  
E-Payment ( Electronic Payment 
System) เงินสดแก่ผู้รับสิทธิโดยตรง 

(๗) ให้มีการลงลายมือชื่อสำหรับผู้ที่รับ
สิทธิ และพยาน 

๒. กำหนดแผนการตรวจติดตามการ
จ้างงานคนพิการอย่างเข้มข้น 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - กรมการจัดหางาน 
- กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

๓ การจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลของคนพิการ
ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กรมการจัดหา
งาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พก. ได้ ดำเนิ นการพัฒนา Web Service 
สำหรับการจัดส่ งข้อมูลคนพิการ ให้กับ
กรมการจั ดหางาน เพ่ื อใช้ สำหรั บการ
ตรวจสอบข้อมู ลการจัดหางานสำหรับ 
คนพิการร่วมกับกรมการจัดหางาน  
 

- กรมการจัดหางาน 
- สำนักงาน

ประกันสังคม 
- กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

๔ . ให้ มี ก ารจดท ะ เบี ย น มู ล นิ ธิ  
สมาคม ชมรมต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เป็น
คนกลางระหว่าง คน พิการและ
นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ 
และให้มีบทลงโทษ หากมีการเรียก
รับผลประโยชน์หรือหักหัวคิวจาก 
คนพิการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - กระทรวง
แรงงาน 

- กระทรวง 
มหาดไทย 

- กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ 

๕. สร้างการรับรู้ให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการในการจ้าง
งานคนพิการ ตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๕ เพ่ิมมากข้ึน 

- กรมการจัดหางานส่งเสริมและสร้างการ
รับรู้ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ในการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๕ ที่เข้ามาติดต่อ ณ สำนักงานจัดหา
งานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหา
งานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑ – ๑๐ 
- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการได้มีการประชาสัมพันธ์โดยให้
ความรู้กับสถานประกอบการในการจ้างงาน
คนพิการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕  

 
  

- กรมการจัดหางาน 
- กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 



 
 

๒๖ 

  มติที่ประชุม การดำเนินงาน 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๖. ศูนย์บริการคนพิการ (พก.) เป็น
หน่วยงานหลักในการเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลในการให้บริการคนพิการใน 
ทุกด้าน 

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสำหรับคนพิการ 

กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

๗. จัดทำคู่มือสำหรับนายจ้าง 
เจ้าของสถานประกอบการ และ 
คนพิการ ในรูปแบบบาร์โค้ด 

- กรมการจัดหางานได้จัดทำคู่มือสำหรับ
นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และ
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในรูปแบบ
บาร์ โค้ ด  และได้ป ระชาสั ม พันธ์ผ่ าน
เว็บ ไซต์ การจ้ างงาน  www.doe.go.th 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมนูคลังความรู้ 
- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการได้มีการประชาสัมพันธ์คู่ มือ
ส ำ ห รั บ น า ย จ้ า ง  เ จ้ า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ และคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการผ่านทาง www.dep.go.th 

- กรมการจัดหางาน 
- กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

๘. มีบทกำหนดโทษผู้กระทำ
ความผิดที่เกีย่วข้องกับการจ้างงาน
คนพิการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - กรมการจัดหางาน 
- กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

๙. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาการทุจริต
การจ้างงานคนพิการ เพ่ือนำไปสู่การ
ป้องกันและแก้ไข 

กรมการจัดหางานได้จัดทำแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการทุ จริตการจ้ างงานคนพิ การ  
ในระยะสั้น ให้เห็นเป็นรูปธรรมและเร่งด่วน 
โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
การส่งเสริมและการมีงานทำแก่คนพิการ 
ปฏิบัติงานแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
ด้านการกำหนดขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้ง
แบบคำขอให้สิทธิตามมาตรา ๓๕ 

- กรมการจัดหางาน 
- กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ 
ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
 

 ๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๒.๑ มาตรการการช่วยเหลือผู ้ประกอบการ และลูกจ้างคนพิการ 

ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน แทนปลัดกระทรวง

แรงงาน ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน
การประชุม ได้พิจารณาข้อเสนอของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เรื่องแนวทางเร่งแก้ปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้ 

/๑) การยืด ... 

http://www.doe.go.th/
http://www.dep.go.th/


 
 

๒๗ 

๑) การยืดระยะเวลาการลาออกกลางปีของคนพิการ จากภายใน 
๔๕ วัน เป็น ๙๐ วัน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เม่ือพ้นกำหนดแล้วให้คงเหลือ  
๔๕ วัน เช่นเดิม  

 ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้าง 

หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดได้รับคนพิการเข้าทำงาน 

ตามที่กำหนดในข้อ ๓ หรือได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๕ แต่ปฏิบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดตาม 

มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจำนวน 

วันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เว้นแต่ได้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดภายใน  
๔๕ วันนับแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด  

 โดยขอเปลี่ยนเป็น เว้นแต่ได้มีการดำเนินการตามที่กฎหมาย
กำหนดภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับ 
ใช้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อพ้นกำหนดแล้วให้คงเหลือ ๔๕ วัน เช่นเดิม 

 ๒) มาตรการลดหย่อนภาษีให้สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการ
เพิ่มเติมให้สถานประกอบกิจการที่คงการจ้างงานคนพิการในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นระยะเวลา 1 ปี 

  ทั้งนี้ กฎหมายได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืน
สำหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานคนพิการ ดังนี้ 

  ๑) การยกเว้นภาษี 1 เท่า 
   - สถานประกอบการกิจการที่ ไม่ได้จ้างคนพิการเข้าทำงาน 

ในอัตราส่วน ๑ คนพิการ ต่อพนักงาน ๑๐๐ คน แต่นำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ (มาตรา ๓๔) สามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๕๖/๒๕๖๑ 

   - สถานประกอบการที่ ไม่จ้างงานคนพิการและไม่นำส่ ง
เงินกองทุนฯ แต่กิจการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือ  
จ้างเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ 
หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใด และกิจการมีการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจริง สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้แต่
จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งต้องพิจารณาตาม
ประมวลรัษฎากรรายการที่สามารถนำไปยกเว้นภาษีได้ 

   (๑) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธี  
กรณีพิเศษ คือ การจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน  

   (๒) การฝึกงานให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ เพ่ือนำไปประกอบอาชีพ 

   (๓) การจ้างล่ามภาษามือ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
สื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยิน 

   (๔) การช่วยเหลืออ่ืนใด ได้แก่ การสนับสนุนเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือหรือทรัพย์สิน รวมทั้ง การซื้อสินค้าจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพ่ือให้มีอาชีพ ฝึกอาชีพ 
เตรียมความพร้อมในการทำงาน 

 
/๒) การยกเว้น ... 



 
 

๒๘ 

  ๒) การยกเว้นภาษี ๒ เท่า  
   พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๓ ใหยกเว้นภาษีรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างคนพิการ
เข้ าทำงานที่ สามารถนำมาบันทึ กบัญชี เป็ นรายจ่ ายได้  ๒ เท่ า ได้แก่  เงินเดือน ค่าล่ วงเวลา โบนั ส 
ค่ารักษาพยาบาล เงินประกันสังคม ฯลฯ  การจัดอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่  
ยานพาหนะ บริการขนสง  หรือบริการสาธารณะอ่ืน  ใหแกคนพิการในการเขาถึงและใชประโยชนได้ 

  ๓) การยกเว้นภาษี ๓ เท่า  
     พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย

การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔  สามารถนำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่ารักษาพยาบาล 
เงินประกันสังคม ฯลฯ มาหักรายจ่ายได้ หากนิติบุคคลนั้นมีการจ้างคนพิการทำงานเกินร้อยละ ๖๐  
ของพนักงานทั้งหมด ระยะเวลาการจ้างเกิน ๑๘๐ วัน ในปีภาษีนั้น 

   ทั้ งนี้  มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) มอบหมายกระทรวงการคลังพิจารณา
มาตรการลดหย่อนภาษีให้สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการตามความเหมาะสมและเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ 
    ๓) ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เม่ือวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม หน่วยงาน 
๑) การรับงานไปทำที่บ้าน กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน 
ควรจะมีศูนย์ช่วยเหลือหรือเป็นระบบออนไลน์ ให้คนพิการสามารถ 
รับงานไปทำท่ีบ้านได ้

- กรมการจัดหางาน 

๒) การสำรวจว่าคนพิการตกงาน -    กระทรวงแรงงาน 
๓)  การช่วยคนพิการคนละ ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากกระทบการจ้าง
งานทำงานได้น้อยลง ทำให้รายได้ลดลง และหลังจากภาวะวิกฤติการ
แพร่ระบาดฯ ควรเตรียมการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 

-    กรมส่งเสริมและพัฒนา 
     คุณภาพชีวิตคนพิการ 

๔) การจัดทำ Database เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล และสามารถหาข้อมูล
คนพิการทำงานได ้

- กรมการจัดหางาน 
- กรมส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการ 
๕) ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ ควรปรับระเบียบให้มีความจูงใจ
จาก คนละ ๓๐๐ บาท เป็น ๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้คนพิการมีงานทำ 

- กรมส่งเสริมและพัฒนา 
     คุณภาพชีวิตคนพิการ 

  นายมณเฑียร บุญตัน ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท 
แห่งประเทศไทย ขอเสนอว่า ในช่วงภาวะวิกฤติโควิด 19 ควรพิจารณาประเด็นสำคัญ คือ ๑) การเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ กรณีจ้างงานคนพิการโดยตรงสามารถลดหย่อนภาษีเพ่ิมเป็น 
๔ เท่า ๒) กรณีสัดส่วนการจ้างงานคนพิการ สำหรับเอกชนคงไว้ที่สัดส่วนเดิม ๑๐๐ : ๑ แต่สำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ควรเร่งรัดให้มีการจ้างงานคนพิการในสัดส่วนเดียวกับภาคเอกชน และยังจ้างไม่ครบ 
อีกจำนวนกว่า ๘,๐๐๐ ตำแหน่ง และระยะต่อไปขอให้เพ่ิมสัดส่วนการจ้างงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เป็น ๑๐๐ : ๒ ซึ่งขณะนี้ จำนวนคนพิการที่หน่วยงานภาครัฐต้องจ้างงาน มีจำนวน 14,860 ตำแหน่ง  
แต่จ้างคนพิการเพียงจำนวน ๓,๕๔๓ ตำแหน่ง 

/นายสุรพล ... 



 
 

๒๙ 

  นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน แทนปลัดกระทรวง
แรงงาน ขอแจ้งที่ประชุมทราบว่า ในฐานะที่มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายการจ้างงานฉบับปัจจุบัน 
ปัจจุบันสถานประกอบการประสบปัญหามากมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ สถานประกอบการแสดง
เจตนารมณ์ในการจ้างงานคนพิการ แต่ไม่สามารถหาคนพิการได้  และการจ้างงานคนพิการมีการเข้าออก
งานตลอดเวลา ส่งผลให้การหาคนพิการเข้าทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้สถานประกอบการ  
ต้องเสียค่าปรับให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเห็นควรเสนอให้พิจารณาว่า 
อยากให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยให้เป็น
เจ้าภาพในประเด็นเรื่องคนพิการทั้งหมด และให้ยึดหลักความเป็นธรรมด้วย 
  นายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท 
แห่งประเทศไทย ขอชี้แจงว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการจดทะเบียน
คนพิการ สำหรับการมีงานทำของคนพิการ มีทางเลือกให้สถานประกอบการดำเนินการ ๓ รูปแบบ  
๑) ดำเนินการจ้างงานคนพิการโดยตรง ๒) สนับสนุนการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕ ซึ่งเป็นเหตุ
เพราะมีเอกชนบางรายทุจริตหักหัวคิวคนพิการ ส่วนงบประมาณกระทรวงแรงงานสามารถขอตั้ง
งบประมาณในด้านการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และหน้าที่การพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดหา
งานสำหรับคนพิการ เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุ นส่ งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตคน พิการ สามารถ ขอรับการสนับสนุ น ได้  ทั้ งนี้   
การที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ส่งเสริมอาชีพไม่ค่อยจะถูกต้อง
เท่าที่ควร แต่ทำหน้าที่ประสานงานเชิงนโยบาย และเป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
  ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอสนับสนุน
ข้อเสนอของนายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการ 
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ กรณีจ้างงานคนพิการโดยตรงสามารถลดหย่อนภาษี
เพ่ิมเป็น ๔ เท่า และเห็นควรให้เสนอเพ่ิมสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการในช่วงภาวะ 
โควิด จำนวน ๔ เท่า และสำหรับช่วง New Normal จำนวน ๓ เท่า 
  ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในสถานการณ์การระบาด 
ของโควิด 19 และประกอบกับที่เป็นคนพิการ ภาคเอกชนมีความยากลำบาก ดังนั้น หน่วยงานที่สามารถ
ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการได้ดีที่สุดคือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เท่านั้น แต่ทุกกระทรวงควรมีส่วนช่วยสนับสนุน เนื่ องจากคนพิการในพ้ืนที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนคนพิการ และยังไม่ทราบสิทธิของตนเอง 
   

มติที่ประชุม   ๑) เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานในการยืดระยะเวลาการลาออก
กลางปีของคนพิการ จากภายใน ๔๕ วัน เป็น ๙๐ วัน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เม่ือพ้นกำหนดแล้วให้คงเหลือ ๔๕ วัน เช่นเดิม 

๒ ) มอบ หมายกระทรวงการคลั งพิ จารณ ามาตรการลดหย่ อนภาษี  
ให้สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการเพิ่มเติมให้สถานประกอบกิจการที่คงการจ้างงานคนพิการใน 
ช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
   ๓) ขอให้กระทรวงแรงงานเร่งให้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการที่มีความต้องการ 
มีงานทำ เพื่อแก้ปัญหาการหาคนพิการเข้าทำงาน 

/๔) มอบหมาย ... 



 
 

๓๐ 

   ๔) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านแรงงาน และคณะอนุกรรมการส่งเสริม
อาชีพคนพิการ พิจารณาวิธีการให้คนพิการสามารถเข้าสู่ระบบแรงงานได้เพิ่มมากขึ้น และนำมาเสนอ
ความคืบหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป 
 

๔.๒.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ครบวาระ  

ฝ่ายเลขานุการ ของรายงานว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๗ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระ
อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีนับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการภายใต้กรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ดำรงตำแหน่งครบวาระจำนวน ๑๑ คณะ ดังนี้ 

๔.๒.๒.๑ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่  
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม 
การจัดสวัสดิ การให้ แก่ คน พิ การและผู้ ดู แลคน พิการ  อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๕ 
แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  
คนพิการ และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 บั ดนี้  คณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มการจั ดสวั สดิ การ 
ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีผลเมื่อประกาศคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
1. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
    และความมั่นคงของมนุษย์  
  ที่ได้รับมอบหมาย 

1. - คงเดิม - ประธาน 
อนุกรรมการ 

2. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 2. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

3. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 3. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 4. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

5. ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 5. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนสำนักงบประมาณ 7. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

8. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม     
    การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 

8. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

9. ผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

10. นายเจริญ คุวินทร์พันธุ์ 10. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

/องค์ประกอบ ... 



 
 

๓๑ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
11. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ 11. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

12. นายต่อพงษ์ เสลานนท์ 12. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๑๓. นางทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล ๑๓. ดร.สกล  กิตติ์นิธิ อนุกรรมการ 

๑๔. นางวัชรา ริว้ไพบูลย์ ๑๔. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ อนุกรรมการ 

๑๕. นายศุภชีพ ดิษเทศ ๑๕. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๑๖. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ๑๖. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๑๗. นายอุดมโชค ชูรัตน์ ๑๗. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๑๘. นายอนุชา รัตนสินธุ ์ ๑๘. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๑๙. นายพิชัย  สีมามหรรณพ ๑๙. นางนุชจารี  คล้ายสุวรรณ  อนุกรรมการ 

๒๐. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ
  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒๐. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา
 คุณภาพชีวิตคนพิการ 

อนุกรรมการ 
และเลขานุการ 

๒๑. ข้าราชการในสำนักงานส่งเสริมและ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 ที่อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 แต่งตั้งจำนวน ๒ คน 

๒๑. ข้าราชการในกรมส่งเสริมและพัฒนา
 คุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ อธิบดีกรม
 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการ แต่งตั้ง จำนวน ๒ คน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 นายวิทยุต  บุ นนาค  นายกสมาคมคนหูหนวก 
แห่งประเทศไทย ขอเสนอเปลี่ยนชื่ออนุกรรมการลำดับที่  ๑๘ จากเดิม “นายอนุชา รัตนสินธุ์” เป็น  
“นายวิทยุต บุนนาค” 
 นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครอง
คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ขอเสนอเปลี่ยนชื่ออนุกรรมการลำดับที่ ๑๐ จากเดิม “นายเจริญ 
คุวินทร์พันธุ์” เป็น “นางวาสนา สำลีรัตน์” 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ โดยเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะอนุกรรมการฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้  

๑. ลำดับที่ ๑๐ จากเดิม “นายเจริญ คุวินทร์พันธุ์” เป็น “นางวาสนา สำลีรัตน์” 
๒. ลำดับที่ ๑๘ จากเดิม “นายอนุชา รัตนสินธุ์” เป็น “นายวิทยุต บุนนาค” 

 

 ๔.๒.๒.๒  คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
   ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ และข้อ ๙ แห่ง
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้
สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใด 
แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ 255๒ 

/บัดนี้ ... 



 
 

๓๒ 

  บัดนี้  คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการได้ครบ 
วาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  
ตามข้อ 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ  จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การ
ช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ 255๘ โดยมีผลเมื่อประกาศคำสั่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดังนี้  

 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน 1. - คงเดิม - ประธาน

อนุกรรมการ 
2. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

3. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 3. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
4. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 4. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ 
    ข้าราชการพลเรือน 

5. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

6. ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตคนพิการ 

อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 7. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๘. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
๙. ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 9. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
๑๐.  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
 ข้าราชการครู และบุคลากร 
 ทางการศึกษา 

10. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๑๑. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๑๑. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง 
      แห่งประเทศไทย 

๑๒. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๑๓. ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง 
      แห่งประเทศไทย 

๑๓. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๑๔. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม 
       แห่งประเทศไทย 

๑๔. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

๑๕. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ๑๕. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
๑๖. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ๑๖. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้แทนสมาคมคนพิการ 
      แห่งประเทศไทย 

1๗. ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม อนุกรรมการ 

๑๘. จ่าสิบตำรวจ กมล  นราภักดิ ์ 1๘. ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
 แรงงาน 

อนุกรรมการ 

๑๙. นางสาวพรประภา บุญเรือง 1๙. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง
 แรงงาน 

อนุกรรมการ 

๒๐. นายวันชาติ ศุภจัตุรัส ๒๐. ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการ 
 ทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

/องค์ประกอบ ... 



 
 

๓๓ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
๒๑. นางวัลย์ลิกา สังข์ทอง ๒๑. ผู้แทนสมาคมคนตาบอด

 แห่งประเทศไทย 
อนุกรรมการ 

๒๒. นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ ๒๒. ผู้แทนสมาคมคนหูหนวก
 แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๓. นางสาวส่งศรี บุญบา ๒๓. ผู้แทนสมาคมคนพิการแหง่ประเทศไทย อนุกรรมการ 
๒๔. นายอนุชา รัตนสินธุ ์ ๒๔. ผู้แทนสมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต 

      แห่งประเทศไทย 
อนุกรรมการ 

2๕. นางก่ิงแก้ว อินหว่าง ๒๕. ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการ 
      ทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

26. นายพงษ์พิพัฒน์ชัย คงมีสุข ๒๖. ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง 
 บุคคลออทิซึม (ไทย) 

อนุกรรมการ 

 27. นางสาวศิริวรรณ  สุกัญจนศิร ิ อนุกรรมการ 
 28. นางสาวมรกต ยิบอินซอย อนุกรรมการ 
2๗. อธิบดีกรมการจัดหางาน 29. รองอธิบดีกรมการจัดหางาน อนุกรรมการ

และเลขานุการ 
2๘. รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

30. ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบ 
 บริการจัดหางาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 31. ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริม
  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่
  ได้รับมอบหมายจากอธิบดี 
  กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  คนพิการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มติที่ประชุม   เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
 
 ๔.๒.๒.๓   คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
  ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

บัดนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 

 
 
 

 
/องค์ประกอบ ... 

 



 
 

๓๔ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
1. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
    และความมั่นคงของมนุษย์ 

1. - คงเดิม - ประธาน 
อนุกรรมการ 

2. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิตคนพิการ 

2. - คงเดิม - รองประธาน
อนุกรรมการ 

3. รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตคนพิการ 

3.  - คงเดิม - อนุกรรมการ 

4. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 4. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

5. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 5. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม 6. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร 

7. ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
 และสังคม 

อนุกรรมการ 

8. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 8. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

9. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 9. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

10. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน 10. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

11. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 11. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

12. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 12. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

13. ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคง
 แห่งชาติ 

13. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

14. ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ 14. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

15. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ 
      สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

15. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

16. ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง 
      ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

16. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

17. นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 17. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

18. นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 18. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

19. นายกสมาคมคนหูหนวกแหง่ประเทศไทย 19. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

20. นายกสมาคมผู้ปกครอง 
      บุคคลออทิซึม (ไทย) 

20. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

21. นายกสมาคมเพ่ือคนพิการทาง 
      สติปัญญาแห่งประเทศไทย 

21. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

22. นายกสมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต 
      แห่งประเทศไทย 
 

22. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

23. นายกสมาคมสภาคนพิการ 
 ทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

23. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

24. ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริม 24. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

/องค์ประกอบ ... 



 
 

๓๕ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
      กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      คนพิการ 
25. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
 และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย 
 และแปซิฟิก 

25. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

26. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ 
 เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือ 
 การพัฒนาคนพิการ 

26. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

27. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย 
 หัวหน้าสำนักงานองค์กรคนพิการ
 ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

27. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

28. นางอรุณี ลิ้มมณี 28. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

 29. ดร. เสรี  นนทสูต ิ อนุกรรมการ 

 30. ดร. มณทิพย์  ศรีรัตนา  อนุกรรมการ 

29. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์     
 และแผนงาน 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ 

31. - คงเดิม - อนุกรรมการ
และเลขานุการ 

30. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความ
 ร่วมมือระหว่างประเทศ 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการ 

32. - คงเดิม - อนุกรรมการ
และ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

31. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือ
 ระหว่างประเทศ ที่ได้รับมอบหมาย 

33. - คงเดมิ - อนุกรรมการ
และ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
 

 ๔.๒.๒.๔   คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
/บัดนี้ ... 



 
 

๓๖ 

บัดนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีผลเมื่อประกาศคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดังนี้ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
1. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิตคนพิการ 

1. - คงเดิม - ประธาน 
อนุกรรมการ 

2. นางสาววันทนีย์ พันธชาติ 2. - คงเดิม - รองประธาน
อนุกรรมการ 

3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ
 อุดมศึกษา 

4. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

5. ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิตคนพิการ 

5. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
 แห่งชาติ 

6. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 7. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

8. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 แห่งชาติ 

8. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

9. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

9. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

10. ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุน
 การสร้างเสริมสุขภาพ 

10. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

11. ผู้แทนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 11. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

12. ผู้แทนสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
 สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

12. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

13. ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

14. ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
 ประเทศไทย 

14. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

15. ผู้แทนมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 ประเทศไทย 

15. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

16. ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 16. ดร.สกล  กิตติ์นิธิ อนุกรรมการ 
17. นางวัชรา ริว้ไพบูลย์ 17. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
 18. นางจิตลดา  ถนอมศักดิ์ 

 
อนุกรรมการ 

/องค์ประกอบ ... 



 
 

๓๗ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
18. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ 
   และแผนงาน 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ 

19. - คงเดิม - อนุกรรมการ
และเลขานุการ 

19. ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและติดตาม
 ประเมินผล 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการ 

20. - คงเดิม - อนุกรรมการ
และ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

20. เจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริม
 และความเสมอภาคคนพิการ 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการที่ได้รับมอบหมาย 

21. - คงเดิม - อนุกรรมการ
และ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มติที่ประชุม   เห็ น ชอบการแต่ งตั้ งคณ ะอนุ ก รรมการส่ ง เสริมการวิจั ยน วัตกรรม  
และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

 ๔.๒.๒.๕   คณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ 
  ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

บัดนี้  คณะอนุกรรมการด้านสิ่ งอำนวยความสะดวก 
และสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีผลเมื่อประกาศคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดังนี้  

 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
1. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความมั่นคงของมนุษย์ 

1. - คงเดิม - ประธาน 
อนุกรรมการ 

2. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิตคนพิการ 

2. - คงเดิม - รองประธาน
อนุกรรมการ 

3. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 3. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

4. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 4. - คงเดมิ - อนุกรรมการ 

5. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน 
 การขนส่งและจราจร 

5. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนา
 คุณภาพชีวิตคนพิการ 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการ 

6. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

/องค์ประกอบ ... 



 
 

๓๘ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
7. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน 
    การศึกษาพิเศษ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 

7. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

8. ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธร 
    เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 ทางการแพทย์แห่งชาติ 
 กรมการแพทย์ 

8. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

9. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

9. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

10. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี  
  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
  แห่งชาติ 
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี 

10. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

11. ผู้อำนวยการสำนักการโยธา 
 กรุงเทพมหานคร 

11. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

12. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

13. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 และการผังเมือง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

14. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

14. - คงเดิม - 
  

อนุกรรมการ 

15. คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

16. นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 16. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

17. นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 17. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

18. นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 18. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

19. นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการ 
 ทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

19. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

20. นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม   
 (ไทย) 

20. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

21. นายกสมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต 
 แห่งประเทศไทย 

21. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

22. นายกสมาคมวิศวกรรมสถาน 
 แห่งประเทศไทยในพระบรม
 ราชูปถัมภ์ 

22. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

/องค์ประกอบ ... 



 
 

๓๙ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
23. นายกสมาคมสถาปนิกสยาม  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

23. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

24. ผู้อำนวยการสมาคมสภาคนพิการ 
 ทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

24. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

25. ร.ศ.ไตรรัตน์  จารุทัศน์ 25. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

26. นายธรรม  จตุนาม 26. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

 27. ดร.สกล  กิตติ์นิธิ อนุกรรมการ 

 28. คุณกฤษณะ ละไล อนุกรรมการ 

 29. ผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชน 
 ทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) 

อนุกรรมการ 

27. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและ
 สวัสดิการคนพิการ 
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  คนพิการ 

30. - คงเดิม - อนุกรรมการ
และเลขานุการ 

28. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนา
 คุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับ
 มอบหมาย จำนวน 2 คน 

28. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
และ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ 
 
 ๔.๒.๒.๖   คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
  ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

บัดนี้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้ครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  
โดยมีผลเมื่อประกาศคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดังนี้  

 
องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 1. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิตคนพิการ 

ประธาน 
อนุกรรมการ 

2. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิตคนพิการ 

2. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ รองประธาน
อนุกรรมการ 

3. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรภีาพ 3. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
 
 

/องค์ประกอบ ... 



 
 

๔๐ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
4. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
 สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

4.  - คงเดิม - อนุกรรมการ 

5. ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริม 
 ความเสมอภาคคนพิการ 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการ 

5. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

6. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการ 

6. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

7. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและ
 สวัสดิการคนพิการ 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ 

7. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย 
 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

8. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

9. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 9. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

10. ผู้แทนสำนักงบประมาณ 10. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

11. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 11. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

12. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 12. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

13. ผู้แทนสำนักงานอัยการสงูสุด 13. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

14. ผูแ้ทนสมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทย 14. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

15. ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 15. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

16. ผู้แทนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 16. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

17. ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบคุคลออทิซึม 
 (ไทย) 

17. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

18. ผู้แทนสมาคมเพ่ือคนพิการทาง
 สติปัญญาแห่งประเทศไทย 

18. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

19. ผู้แทนสมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต 
  แห่งประเทศไทย 

19. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

20. ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท
 แห่งประเทศไทย 

20. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

21. ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 21. นายสรชน  บุญสอง อนุกรรมการ 

22. นายสุพล  บริสุทธิ ์ 22. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

23. นายประหยัด  ดีอ่อง 23. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

24. นางสาววันทนีย์ พันธชาติ  อนุกรรมการ 

/องค์ประกอบ ... 



 
 

๔๑ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
25. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ 24. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

26. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอ
 ภาคและงานคดี 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ 

25. - คงเดิม - อนุกรรมการ
และเลขานุการ 

27. ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ 

26. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน ๒ คน 

อนุกรรมการ
และ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 ๔.๒.๒.๗   คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้ าถึ ง 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการ 
   ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

บัดนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการได้ครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการจึ งเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  
โดยมีผลเมื่อประกาศคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดังนี้  

 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
1. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร 

1. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
 และสังคม 

ประธาน 
อนุกรรมการ 

2. รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสื่อสาร 

2. เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล 
 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

3. ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการ 
  ทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

3. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

4. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 4. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

5. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน 5. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 6. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 7. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

8. ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิตคนพิการ 

8. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

9. ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ 9. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

10. ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
  แห่งชาติ 

10. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

/องค์ประกอบ ... 



 
 

๔๒ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
11. ผู้แทนสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพ้ืนฐาน 

11. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

12. ผู้แทนคณะกรรมการกิจการกระจาย
   เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
   โทรคมนาคมแห่งชาติ 

12. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

13. ผู้แทนสมาคมคนตาบอด
 แห่งประเทศไทย 

13. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

14. ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 14. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

15. ผู้แทนสมาคมคนหูหนวก
 แห่งประเทศไทย 

15. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

16. ผู้แทนสมาคมเพ่ือคนพิการ 
      ทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

16. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

17. ผู้แทนสมาคมเพ่ือผู้บกพร่อง 
 ทางจิตแห่งประเทศไทย 

17. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

18. ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง 
 บุคคลออทิซึม (ไทย) 

18. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

19. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 19. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

20. นายธรรม จตุนาม 20. - คงเดิม - อนุกรรมการ 
21. นางสาววันทนีย์ พันธชาติ 21. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

 22. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ อนุกรรมการ 
 23. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย อนุกรรมการ 
 24. นายสมชาย แสงชมภูเพ็ญ อนุกรรมการ 
 25. นายปราโมทย์ ธรรมสโรช อนุกรรมการ 

22. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา 
 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
 การสื่อสาร 

26. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติ 

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

23. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและ  
  พัฒนาคลังความรู้ 
 สำนักส่งเสริมและพัฒนา  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสาร ที่ได้รับมอบหมาย 
 จำนวน 2 คน 

27. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ
 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย  
 จำนวน 2 คน 

อนุกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการ  
 

/๔.๒.๒.๘ ... 



 
 

๔๓ 

 ๔.๒.๒.๘  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการด้านแรงงาน  
   ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   บัดนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนคุณภาพ
ชีวิตคนพิการด้านแรงงานได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการ 
จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีผลเมื่อประกาศคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดังนี้  

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน 1. - คงเดิม - ประธาน 

อนุกรรมการ 
2. รองปลัดกระทรวงแรงงาน 2. รองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน

อนุกรรมการ 
3. รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 3. อธิบดีกรมการจัดหางาน อนุกรรมการ 

4. รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุกรรมการ 

5. รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุกรรมการ 

6. รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 6. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม อนุกรรมการ 

7. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

7. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

8. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงาน 

8. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

9. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาค    
 และงานคดี 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการ 

9. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

10. ผู้แทนกระทรวงการคลัง 10. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

11. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 11. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

 12. ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ 

12. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
 ข้าราชการพลเรือน 

13. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

13. ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตคนพิการ 

14. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

14. นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 15. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

15. นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท     
 แห่งประเทศไทย 

๑๖. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

16. ผู้แทนสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ๑๗. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

/องค์ประกอบ ... 
 



 
 

๔๔ 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
17. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๑๘. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

18. ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง 
  แห่งประเทศไทย 

๑๙. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

19. ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน
 แห่งประเทศไทย 

๒๐. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

20. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม 
  แห่งประเทศไทย 

๒๑. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

21. นายชูศักดิ์ จนัทยานนท์ ๒๒. นายกสมาคมผู้ปกครอง 
  บุคคลออทิซึม (ไทย) 

อนุกรรมการ 

22. นายแท้จริง ศิริพานิช ๒๓. นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  

23. นางพวงแกว้ กิจธรรม ๒๔. นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการ 
  ทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

24. นายมานพ เอ่ียมสะอาด ๒๕. นายกสมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต
 แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

 2๖. นายกสมาคมคนหูหนวก 
 แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

 2๗. นายกสมาคมสหพันธ์แรงงาน 
 คนพิการไทย 

อนุกรรมการ 

 28. ผู้แทนมูลนิธิเมาไม่ขับ อนุกรรมการ 

 29. ผู้แทนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา
  คนพิการ 

อนุกรรมการ 

 30. นางสาวทิพยนิภา สมะลาภา อนุกรรมการ 

 31. นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพาณิช อนุกรรมการ 

25. ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานแรงงาน
 นอกระบบ  แรงงานสูงอาย ุและ
 แรงงานคนพิการ 
 กองยุทธศาสตร์และแผนนงาน 
 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

32. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย 
       แรงงานนอกระบบ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

อนุกรรมการ 
และ 

เลขานุการ 

26. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ 
 แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

33. เจ้าหน้าที่กลุ่มแรงงานคนพิการ 
 และแรงงาน ผู้ด้อยโอกาส 
 สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

อนุกรรมการ 
และ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ด้านแรงงาน  
 

/๔.๒.๒.๙ ... 
 



 
 

๔๕ 

 ๔.๒.๒.๙  คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการ 
   ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวม
พยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ย การวินิจฉัย และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ย เกี่ยวกับ
การกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖  

บัดนี้ คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อคนพิการได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอรายชื่อ
คณะอนุกรรมการ โดยมีผลเมื่อประกาศคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
1. ศาสตราจารย์วิริยะ  
    นามศิริพงศ์พันธุ์ 

1. นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ ์
 

อนุกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน 2. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

3. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ 3. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

4. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ 4. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล  อนุกรรมการ 

5. นายถนัด บุญลิ่มเต็ง 5. นางอรุณี ลิ้มมณี อนุกรรมการ 

6. นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ 6. นายสุพล บริสุทธิ ์ อนุกรรมการ 

7. นายประหยัด ดีอ่อง 7. - คงเดิม - อนุกรรมการ 

8. นางสุทธินี เมธีประภา 8. นายพีรพงศ์ จารุสาร อนุกรรมการ 

9. นายอนุชา รัตนสินธุ ์ 9. นายวิทยุต  บุนนาค อนุกรรมการ 

10. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 แห่งชาติ 

10. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา
 คุณภาพชีวิตคนพิการ 

เลขานุการ 

11. ข้าราชการในสำนักงานส่งเสริม
 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 แห่งชาติ 

11. ข้าราชการในกรมส่งเสริมและ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อคนพิการ 
    
 
 

/๔.๒.๒.๑๐ ... 



 
 

๔๖ 

 ๔.๒.๒.๑๐  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอแต่งตั้ง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมเป็นต้นไป ดังนี้ 

 

องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบใหม่ที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง 
๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เบญจา ชลธาร์นนท์ 1. นางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ ประธานกรรมการ 

๒. นายจตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร 
    ด้านการประเมินผล 

๒. นายเสนีย์ วชัรศิริธรรม 
    ด้านการประเมินผล 

กรรมการ 

๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พิมพา ขจรธรรม  
    ด้านการประเมินผล 

๓. นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม 
    ด้านการประเมินผล 

กรรมการ 

๔. นางนฤมล จิรสัทธรรม 
    ด้านการเงิน 

4. นายบุญยอด สุขถ่ินไทย 
    ด้านการเงิน 

กรรมการ 

๕. นายประสิทธิ์ นาวิกพล 
    ด้านการเงิน 

5. นายศุขสนั่น โชติกเสถียร 
    ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตคนพิการ 

กรรมการ 

๖. นางอรุณี ลิ้มมณี 
    ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิตคนพิการ (คนพิการซึ่งมีบัตร
 ประจำตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙) 

6. - คงเดิม - กรรมการ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

๔.๒.๒.๑๑  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ    

 ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 บัดนี้ ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒  
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยฝ่ายเลขา โดยมีผลเมื่อประกาศคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดังนี้ 

/องค์ประกอบ ... 




