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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตผุล 

 
 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ กําหนดให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการเพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
โดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติต้องจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับ
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรด้านคนพิการที่ผ่านมาตรฐานสามารถจัดต้ังโดย
ใช้งบประมาณของตนเอง โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ ๑) สํารวจติดตามสภาพปัญหาคนพิการ 
และจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์คนพิการ ๓) เรียกร้องแทนคนพิการ ๔) ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน ๕) ให้
ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ๖) 
ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้ได้รับการ
ดูแลรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม ๗) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ ๘) ติดตามและประเมินผล และ
รายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์และการดํารงชีวิตของคนพิการ ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะกรรมการหรือสํานักงานมอบหมาย 

 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่งชาติ ได้ออกระเบียบ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๖ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 
ตอนพิเศษ 182 ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ได้กําหนดศูนย์บริการคนพิการ มี ๒ ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) 
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพ้ืนที่ หรือตามประเภท
ความพิการ หรือให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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หนา ๒ 

 

  (๒) ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการท่ีจัดต้ังโดย
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน
เกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดําเนินการอื่น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด 

 อย่างไรก็ตาม สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีภารกิจที่
สอดคล้องกับการดําเนินงานลักษณะศูนย์บริการคนพิการดังกล่าว คือ การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ เพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน และสามารถ
เตรียมความพร้อมการดําเนินงานในลักษณะการเป็นศูนย์บริการคนพิการได้  นอกจากนี้ สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีการจัดทําบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๓๓  แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีหน่วย
จัดสวัสดิการและบริการด้านการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองสิทธิคนพิการ  การจัดทําข้อบัญญัติ 
ข้อกําหนด ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การร่วมสบทบ
งบประมาณดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในจังหวัด และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการในแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  รวมถึง สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีการศึกษาแนวทางการดําเนินงานและต้นแบบศูนย์บริการคนพิการ
ในระดับตําบล จํานวน ๑๐ แห่ง โดยเป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชนเพื่อนําร่องเป็นต้นแบบศูนย์บริการคนพิการในชุมชน พบว่า การดําเนินการมี ๒ รูปแบบ คือ 
ศูนย์บริการคนพิการระดับตําบล ที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์บริการคน
พิการระดับตําบล ที่พัฒนาจากศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งดําเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือ โรงพยาบาลสาธารณสุขประจําตําบลโดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ 
คณะทํางานศูนย์ และผู้ช่วยคนพิการ บริการของศูนย์ฯ เช่น การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ การ
คุ้มครองสิทธิ การประสานส่งต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การฝึกทักษะในกิจวัตรประจําวัน การ
ให้ข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น (วีระชัย วีรฉันทชาติ, ๒๕๕๕) 

 เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงได้กําหนดให้มีการศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยเป็นการศึกษาในมิติต่างๆ อาทิ โครงสร้าง การ
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บริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณ รูปแบบ กระบวนการการจัดบริการ การประสานส่งต่อคนพิการ  
การจัดบริการของศูนย์ คุณภาพการให้บริการ การรายงานผลการดําเนินงาน และอื่น ๆ ทั้งนี้ 
การศึกษาดังกล่าวจะเป็นแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ รวมถึง
การดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนพิการทุกประเภทความพิการและทุกระดับพ้ืนที่ สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมต่อไป   
 
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา  
 
 ๑. เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

๒. เพื่อศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  

๓. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
 
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

๑. ขอบเขตวิธีการศึกษา 
  ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้วิธีการศึกษา 
ดังนี้ 
   ๑.๑ การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งดําเนินการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) จากตัวบทกฎหมาย งานวิจัย งานวิชาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดต้ังศูนย์บริการร่วม หรือศูนย์บริการของทางราชการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๒ รูปแบบการวิจัยเชิงผสมทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  
  ๒.  ขอบเขตเนื้อหา 
   ๒.๑ การศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคน
พิการ    ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   
   ๒.๒ การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการในลักษณะ
เดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์) มาศึกษา วิเคราะห์ ควบคู่กัน 
   ๒.๓ การศึกษารูปแบบ โครงสร้าง แนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ 
ดังนี้ 
    (๑) ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
แนวคิด หลักการจัดบริการ โครงสร้าง การบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณ รูปแบบ กระบวนการ 
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แนวทางการประสานส่งต่อคนพิการการจัดบริการของศูนย์ คุณภาพการให้บริการ การกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงาน   
    (๒) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ 
        (๒.๑) ศูนย์บริการคนพิการ ที่ดําเนินการโดยองค์กรด้านคนพิการ หรือ
องค์กรอื่นใดที่ให้บริการ โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้การจัดโครงสร้าง การบริหารจัดการ บุคลากร 
งบประมาณ ความพร้อมขององค์กรที่จะเป็นศูนย์บริการ  การจัดบริการของศูนย์ฯ คุณภาพการ
ให้บริการ และการรายงานผล 
        (๒ .๒) ศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ การจัดโครงสร้าง การบริหารจัดการ บุคลากร 
งบประมาณ ความพร้อมขององค์กรที่จะเป็นศูนย์บริการ  การจัดบริการของศูนย์ฯ คุณภาพการ
ให้บริการ และการรายงานผล  
   ๒.๔ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเชื่อมโยงภารกิจระหว่างสํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
  ๒.๕ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
 

3. พ้ืนที่ดําเนินการ 

  จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ๒๑ จังหวัดโดยมีหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกให้เหลือไม่
น้อยกว่า ๘ จังหวัด คือการเป็นจังหวัดที่มีองค์กรคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน
ส่งเสริมคุณภาพคนพิการแห่งชาติ และจังหวัดที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทย ภาคกลาง ได้แก่ 
จังหวัดนนทบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง โดยเป็นการเก็บตัวอย่างจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
เพื่อสอบถามความต้องการของการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ โดยการต้ังคําถามแบบเปิด (Open 
Question) ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้กําหนด เพื่อการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในแต่ละประเด็นปัญหาไว้ 
นอกจากนั้นทําเป็นการสัมภาษณ์แบบใช้โครงสร้าง เพื่อเป็นการเพิ่มเติมการสํารวจให้รอบด้านมากขึ้น 
 
1.4 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

คนพิการ  หมายถึง  บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้าน
ต่างๆ  และมีความจําเป็นพิเศษ ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด  เพื่อให้สามารถปฏิบัติ



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๕ 

 

กิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ตามประเภทและ
หลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และพัฒนาความม่ันคงของมนุษย์ ประกาศ
กําหนด (พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 : มาตรา 4)  

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด หมายถึง ศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยสํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการ
จัดบริการของของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด 
 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป หมายถึง ศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยองค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) ราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพ้ืนที่ หรือตามประเภทความพิการ หรือ
ให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนด 

  การจัดบริการคนพิการ  หมายถึง  การจัดบริการคนพิการตามสิทธิ และ บริการที่มีการ
ดําเนินการแล้วตามกฎหมายในระดับตําบล  เช่น การจัดบริการจดทะเบียนคนพิการ บริการรับเรื่อง
กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  บริการผู้ช่วยคนพิการ  บริการล่ามภาษามือ  บริการ
ปรับสภาพที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ  และบริการซ่อมรถโยก รถเข็นนั่งคนพิการ การให้ข้อมูล
ข่าวสาร  การคุ้มครองสิทธิ  และการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อการขจัดการเลือกปฏิบัติ   การให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการ การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับบริการที่เกินขีดความสามารถของ
หน่วยจัด บริการระดับตําบล  

 
1.5  ระยะเวลาดําเนินการ 

 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 18 กันยายน 2557 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑. ได้รูปแบบ โครงสร้างและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  

๒. ได้แนวทางการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป เพื่อให้คนพิการทุกประเภทและทุกระดับพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้   

๓. ได้มีการนําข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อการขยายผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
   โครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ัง
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป คณะผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสารและ
งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ดังนี้  

2.1  แนวคิดสําคัญที่เกี่ยวกับกฎหมาย แผนงาน งบประมาณ การจัดการอัตรากําลัง   
 เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

2.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดการองค์การ 
2.3  กรอบความคิดด้านการวางแผนกําลังคนของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือน (ก.พ.) 
2.4 แนวคิด หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 
2.5 การดําเนินงานในการให้บริการคนพิการในประเทศไทย 
2.6 การดําเนินงานในการให้บริการคนพิการในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดสําคัญที่เกี่ยวกับกฎหมาย แผนงาน งบประมาณ การจัดการอัตรากําลังเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 
2.1.1  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  

 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคน

พิการอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ซึ่งรัฐต้อง
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ด้วยข้อปฏิบัติหลักในอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ ได้แก่ 

ข้อ 1 : “ คนพิการ หมายถึง บุคคลท่ีมีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา หรือทางความรู้สึกในระยะยาว ซึ่งอาจทําให้เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมอย่าง
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เต็มที่ และมีประสิทธิภาพของบุคคลนั้นในสังคมโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่น เมื่อต้องเผชิญกับ
สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆ …” 
ข้อ 3 : หลักการพื้นฐานของอนุสัญญาฉบับนี้ ดังนี้ 

1) เคารพศักด์ิศรีที่มีมาแต่กําเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง มีเสรีภาพในการตัดสินใจการ
เลือกด้วยตนเอง และการเป็นอิสระของบุคคล (ข้อ 4, 14, 17, 1) 

2) การไม่เลือกปฏิบัติ (ข้อ 5 ) 
3) การมีส่วนร่วม และเข้าร่วมอย่างมีเต็มที่และมีประสิทธิภาพในสังคม 
4) เคารพความแตกต่าง และยอมรับคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างของ 

มนุษยชาติ (ข้อ 10, 12, 22) 
5) ความเสมอภาคของโอกาส (ข้อ 12) 
6) การเข้าถึง (ข้อ 9, 21) 
7) ความเสมอภาคชายหญิง (ข้อ 6) 

ข้อ 26 : สิทธิการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

“รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนที่เท่า
เทียมกัน เพื่อให้คนพิการสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ใช้ความสามารถทางด้านร่างกายจิตใจ 
สังคมและอาชีพได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งได้รับการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งและได้มีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิต เพื่อการนี้รัฐภาคีจะจัดระบบเสริมสร้าง และขยายบริการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพ การว่าจ้างงาน 
การศึกษา และการบริการสังคม…” อันเป็นบริการที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการต้ังแต่
แรกเริ่มที่พบความพิการ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและยอมรับคนพิการเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนและทุกด้านของสังคมทั้งในเมืองและชนบท 

 
สรุปได้ว่าประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการจะต้องดําเนิน 

การจัดบริการเพื่อให้คนพิการมีสิทธิเสรีภาพ และเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกับประชาชน
ทั่วไป รวมถึงมีมาตรการในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่คนพิการอย่างเหมาะสม 
 
 
2.1.2  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

 
เป็นกฎหมายที่มีพัฒนาการต่อเนื่อง จากพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 

2534 นับเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรง โดยมีมาตราหลักๆ ได้แก่  
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มาตรา 15 : การไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ วรรคหนึ่ง “การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ 
มาตรการ โครงการ หรือวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดใน
ลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทํามิได้...”  
 
มาตรา 19 : การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ และการขอมีบัตรประจําตัวแทนคนพิการ 
วรรคหนึ่ง “เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิตาม มาตรา20 คนพิการอาจยื่นคําขอมีบัตร
ประจําตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานทะเบียน
กลาง สํานักงานทะเบียนจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด ในกรณีคน
พิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือกรณีคนพิการมี
สภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถยื่นคําขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือ
ผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได้...”  
 
มาตรา 20 : คนพิการมีสิทธิเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และใช้
ประโยชน์ได้ วรรคหนึ่ง “คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความ
สะดวก อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ดังต่อไปนี้ 
(1) สิทธิในการได้รับการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยกระบวนการทางการแพทย์และ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และกรณีอ่ืน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น  

(2) สิทธิในการได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม และการได้รับความช่วยเหลือทาง
การศึกษาสําหรับคนพิการ การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือ
แผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ หรือในสถานศึกษา
ทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับ
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม 

(3) สิทธิในการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ มาตรการต่างๆ เพื่อการมีงานทํา
และการ ได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อการทํางานและการประกอบอาชีพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการ
เพื่อการมีงานทํา ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ 
สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี หรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทํางานและ
การประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

(4) สิทธิในการได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองอย่างเต็มที่โดยเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 

(5) สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบายและกิจกรรมอื่น อันเป็นการ
ให้บริการสาธารณะ และการช่วยเหลือทางกฎหมาย  

(6) สิทธิในการสื่อสารการโทรคมนาคมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสําหรับคนพิการ  
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(7) สิทธิในการได้รับบริการล่ามภาษามือ  
(8) สิทธิในการมีสัตว์นําทาง เครื่องมือที่ใช้ในการนําทาง หรือสิ่งอื่นใดติดตัวไปใน

ยานพาหนะหรือสถานที่ใด และการได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
คนพิการ  

(9) สิทธิในการได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ  
(10) สิทธิในการได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการหรือ    

    สวัสดิการอื่น  
(11) สิทธิในการได้รับสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู  
(12) สิทธิในการได้รับความคุ้มครองและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
(13) สิทธิในการได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี 
(14) สิทธิในการเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการของเอกชน  

 
มาตรา 21 : ภารกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วรรคหนึ่ง “เพื่อประโยชน์ใน การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ข้อกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณีให้เป็นตาม พระราชบัญญัติ ฉบับนี้”  
 
มาตรา 23 : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วรรคหนึ่ง “ให้จัดต้ัง
กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ” เพื่อเป็นทุนสําหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
การส่งเสริมและการดําเนินงานด้านสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง”  

 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 

 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556 เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

เพื่อเติมเต็มในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีมาตราสําคัญ ๆ ดังนี้ 
 
มาตรา ๒๐/๓: ให้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการตามวรรคหนึ่งได้โดยใช้งบประมาณของ
ตนเองการจัดต้ังและการยกเลิก การกําหนดประเภทองค์กร มาตรฐานการดําเนินการ และคุณสมบัติ
ของผู้ดําเนินการศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดทั้งนี้ให้ศูนย์บริการคนพิการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด หรือได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด   
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มาตรา ๒๐/๔:  ให้ศูนย์บริการคนพิการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 
  (๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คน
พิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับ
การขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 
  (๓) เรียกร้องแทนคนพิการใหไ้ด้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึก
อาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการ 
  (๕) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล 
  (๖) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มแีนวโน้มว่าจะพิการให้
ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 
  (๗) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วย 
เหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 
  (๘) ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
นี้และการดํารงชีวิตของคนพิการ 
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่
คณะกรรมการหรือสาํนักงานมอบหมาย 
 
  การให้บริการแก่คนพิการ ให้ศูนย์บริการคนพิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนดเมื่อได้รับการร้องขอจากศูนย์บริการคนพิการ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
พิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยคํานึงถึงการคุ้มครองคนพิการเป็นสําคัญ ในกรณีที่มี
ปัญหาการดําเนินการให้ศูนย์บริการคนพิการรายงานต่อสํานักงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยหรือดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหน้าที่การกําหนดอํานาจหน้าที่ของศูนย์บริการคน
พิการแต่ละประเภท การดําเนินงาน และการให้บริการแก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ” 

วรรคสอง ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
  “ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดสรรงบประมาณของตนเองเพื่อ
ต้ังเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ การบริหารกองทุน การ
จัดการกองทุนและการอนุมัติการจ่ายเงิน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจนําระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้” 
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สรุปได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.๒๕๕๐    และฉบับแก้ไข พ.ศ. 
๒๕๕๖  ได้กําหนดให้มีการจดทะเบียนคนพิการ เพื่อคนพิการจะได้รับบริการ สิทธิประโยชน์ของคน
พิการเพิ่มเติม และกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกเทศบัญญัติหรือระเบียบอ่ืนๆ 
ในการบริหารคนพิการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ 

 
2.1.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545)  

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 ต้องการให้คน 

ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิคนพิการและใช้ประโยชน์ได้จริง มาตราหลักๆ ได้แก่  
 
มาตรา 10 : สิทธิการศึกษาของคนพิการ “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ 
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
1) วรรคสอง  “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายหรือทุพพลภาพ 
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ” 

2) วรรคสาม  “การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบ
ความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธี ที่
กําหนดในกฎกระทรวง” 

3) วรรคสี่  “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”  

 
มาตรา 11 : “บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความ 
ดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับตาม มาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้
ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว”  
 
มาตรา 12 : “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง”  

 
มาตรา 13 : บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับประโยชน์ ตังต่อไปนี้  
1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้

การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
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2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคล ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

3) การลดหย่อนหรืองดเว้นภาษี สําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด  
 
มาตรา 14 : บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทาง
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
สิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้  
1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล ซึ่งอยู่ใน

ความดูแลรับผิดชอบ 
2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด  
3) การลดหย่อนหรืองดเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด  

 
มาตรา 15 : การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน  

2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรของแต่ละบุคคล แต่ละ
กลุ่ม  

3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ  

 
สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔2 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 ระบุ

ให้คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา ๑๒ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและหากคนพิการไม่
สามารถเข้าถึงสถานศึกษาปกติได้ คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาพิเศษ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน 
 
2.1.4 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เป็นพระราชบัญญัติที่หนุน

เสริม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2:2545) เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและใช้
ประโยชน์ด้านการศึกษา ทั้งทางด้านกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคลในทุกประเภทความพิการ มาตราหลักๆ ได้แก่  



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๓ 

 

มาตรา 5 : คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา  
(1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 

ทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทาง
การศึกษา  

(2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึง 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจําเป็นของบุคคลนั้น  

(3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท และบุคคล  

 
มาตรา 8 : การศึกษาหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น 
วรรคสอง “สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ อาจจัดการสําหรับ
คนพิการ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนร่วม 
การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนา
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็น การฝึกอาชีพ หรือการ
บริการอื่นใด 

 
สรุปได้ว่าพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ .ศ .๒๕๕1 กําหนดให้

สถานศึกษาในทุกสาขาวิชา และศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการจัดการศึกษาให้คนพิการท้ังในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
2.1.5  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545     

 
มาตรา 5  บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 13  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ” ประกอบด้วย  
 (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ 
 (2) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
 (3) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์กรบริหาร
ส่วนตําบลหนึ่งคนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๔ 

 

(4) ผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและ
ดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ องค์กรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้
เหลือกลุ่มละหนึ่งคน และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจํานวนห้าคน 
(ก)  งานด้านเด็กหรือเยาวชน 
(ข)  งานด้านสตรี 
(ค)  งานด้านผู้สูงอายุ 
(ง)  งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช 
(จ)  งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น 

 (ฉ)  งานด้านผู้ใช้แรงงาน 
 (ช)  งานด้านชุมชนแออัด 
 (ซ)  งานด้านเกษตรกร 
 (ฌ)  งานด้านชนกลุ่มน้อย 

 โดยมีการกําหนดชุดสิทธิประโยชน์ของคนพิการไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  การ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์  ครอบคลุม ค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล 
ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ประกาศกําหนด (สิทธิดังกล่าวนี้ ได้กําหนดสิทธิประโยชน์ไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่ 3 
รวม 26 รายการ คือ  1) การตรวจวินิจฉัย  2)การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วย
วิธีอ่ืนๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์  3) การแนะแนว การให้คําปรึกษา และการจัดบริการเป็นรายกรณี  
4) การให้ยาและหัตถการพิเศษอื่นๆ  5) การศัลยกรรม  6) การบริการพยาบาลเฉพาะทาง  7) 
กายภาพบําบัด  8) กิจกรรมบําบัด  9) การแก้ไขการพูด 10) พฤติกรรมบําบัด  11) จิตบําบัด  12) 
ดนตรีบําบัด  13) พลบําบัด  14) ศิลปะบําบัด  15) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน  16) การ
พัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย  17) การบริการส่งเสริมพัฒนาการ หรือบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม  18) การบริการแพทย์ทางเลือก  19) การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และ
สังคมบําบัด  20) การประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หรือการ
ประกอบอาชีพ  21) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นหรือการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพ แวดล้อม 
และการเคลื่อนไหว  22) การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความ
พิการซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  23) การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ  24) การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 25) การเยี่ยมบ้าน  26) การ
ให้บริการเชิงรุก  27) การฝึกกายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความพิการ หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
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หนา ๑๕ 

 

สรุปได้ว่าพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดสิทธิประโยชน์
ของคนพิการในการรับบริการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยกระบวนการทางแพทย์ในรักษาพยาบาล ทั้ง 
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และสื่อพัฒนาการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
2.1.6 ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิารแหง่ชาติว่าด้วยหลกัเกณฑ์  
วิธีการ และเงือ่นไขเกี่ยวกบัศูนยบ์รกิารคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 โดยมีระเบียบข้อสําคัญ ๆ ดังนี้ 

ข้อ ๕ ศูนย์บริการคนพิการตามระเบียบนี้มีสองประเภท ดังต่อไปนี้  
       (๑) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) 
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพ้ืนที่ หรือตามประเภท
ความพิการ หรือให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
        (๒) ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการท่ีจัดต้ังโดย
สํานักงานเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของของศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป และดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด 
 
           ข้อ ๖ ในกรณีราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ย่ืนคําขอจัดต้ัง โดยให้ผู้มี
อํานาจทําการแทนองค์กรยื่นคําขอจัดต้ังต่อผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ ตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานจํานวน ๓ ชุด 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ร่างข้อบังคับหรือระเบียบของศูนย์อย่างน้อยประกอบด้วยช่ือศูนย์ สถานที่ต้ัง
ศูนย ์วัตถุประสงค์ โครงสร้างและการบริหารงาน การให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ 
        (๒) รายชื่อผู้ดําเนินการศูนย์ 
        (๓) แผนผังแสดงสถานที่ต้ังของศูนย์ 
        สถานะของศูนย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่
หน่วยงานหรือองค์กรแห่งนั้นกําหนด 
 

ข้อ ๗ ในกรณีองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการ
รับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) เป็นผู้ย่ืนคําขอจัดต้ังศูนย์  โดยให้ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรยื่น
คําขอจัดต้ังพร้อมเอกสารตามข้อ ๖ และเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
        (๑) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในการใช้สถานที่และอาคารที่จะขอจัดต้ังเป็น
ศูนย์ ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดต้ังศูนย์แสดงหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่หรืออาคาร  
        (๒) ข้อบังคับหรือตราสารขององค์กร 
        (๓) เอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐)  
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        (๔) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขอจัดต้ังศูนย์ และผู้ดําเนินการศูนย์
ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ต้องดังต่อไปนี้  
             

(ก) อายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคบังคับ            
(ข) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการ

กระทําผิดต่อคนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ 
            (ค) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดที่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการเป็น
ผู้เสียหาย 
            (ง) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
               ผู้ดําเนินการศูนย์ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง เว้นแต่มี
กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนดเป็นอย่างอื่น 
   

ข้อ ๘ สถานที่ย่ืนคําขอจัดต้ังศูนย์ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ย่ืนคําขอที่สํานักงาน ใน
จังหวัดอ่ืนให้ย่ืนที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  
                      
 ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่ย่ืนคําขอ  

ให้ใบอนุญาตมีอายุสี่ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอต่อ 
อายุใบอนุญาตภายในสามสิบวันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
  ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการศูนย์ด้วย 

 
ข้อ ๑๒ ให้ศูนย์มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

       (๑) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ
ตามท่ีคนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วย
ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 
       (๒) เรียกร้องแทนคนพิการใหไ้ด้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี ้
        (๓) ให้บริการความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ  
       (๔) ให้บริการความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความ
ต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

(๕) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้
ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ      
       (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ หรือสํานักงาน หรือศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัดมอบหมาย 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 
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ข้อ ๑๖ ให้ศูนย์ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด หรือได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
 

ข้อ ๑๗ ให้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดในสังกัดสํานักงานขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด  
       การจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดขึ้นในจังหวัดใด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด    
 

ข้อ ๑๘ ให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
       (๑) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขต
พ้ืนที่จังหวัด  
       (๒) ประสาน คัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการ ให้แก่ศูนย์ 
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่
เหมาะสม  
       (๓) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนํา
นโยบาย และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัด รวมทั้งบูรณาการแผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น 
       (๔) จัดทําทะเบียน ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด 
       (๕) ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์ 
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด เพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตรฐาน 
                    (๖) ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามท่ี
กฎหมายกําหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์ให้บริการในเรื่องนั้นๆ 
       (๗) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์
ของคนพิการ รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น ตามท่ีสํานักงานมอบหมาย 
                    (๘) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด รวมท้ังทําหน้าที่ตรวจเยี่ยม กลั่นกรองคําขอกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพและเงินสนับสนุนโครงการ  
      (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะกรรมการหรือสํานักงานมอบหมาย 
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ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานจัดสรรอัตรากําลังหรือจัดจ้างบุคลากร และจัดสรรงบประมาณประจําปี 
หรือให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอุดหนุนเงินจากกองทุนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ข้อ ๒๐  ให้ศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภทมีมาตรฐานการดําเนินการและมาตรฐานการ
ให้บริการแก่คนพิการตามเกณฑ์ช้ีวัดที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

ข้อ ๒๑  ให้สํานักงานสนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและความช่วยเหลืออื่นใด
ตามความจําเป็นและเหมาะสม รวมทั้งติดตามตรวจสอบ และกํากับการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ช้ีวัดการดําเนินงานและการให้บริการตามข้อ ๒๐ 
 
2.1.7 ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เรื่อง การแบง่ส่วนราชการใน
สํานักงานส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิารแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
  ข้อ ๑ ให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 
“พก.” มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
   (๒) ประสานงานและร่วมมือในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
   (๓) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนานวัตกรรม สํารวจ รวบรวม เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคน
พิการและสถานการณ์คนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   (๔) สนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้าน
คนพิการเพื่อให้สามารถทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้
หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์การด้านคนพิการ เพื่อดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
   (๕) ศึกษารูปแบบสิทธิ และสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมศักยภาพ และการ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมในการบูรณาการคนพิการเข้า
สู่สังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
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หนา ๑๙ 

 

   (๖) เสนอ ปรับปรุง พัฒนากฎหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทันสมัย 
รวมทั้งให้คําปรึกษา และดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา และงานคดีปกครอง รวมถึง
งานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
   (๗) บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   (๘) เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ 
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอื่น หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 
  ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ดังนี้ 
   (๑) สํานักนโยบายและวิชาการ 
   (๒) สํานักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ 
   (๓) กองกลาง 
   (๔) กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   (๕) กลุ่มกฎหมาย 
   (๖) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
   (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ข้อ ๔ สํานักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (๑ )  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างเ ต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ 
   (๒) สนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน ประสานความร่วมมือ และการสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ 
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุนคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวย
ความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 
   (๔) ศึกษารูปแบบนวัตกรรม กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพคนพิการรวมทั้ง
สิทธิ และสวัสดิการอื่น ๆ ที่คนพิการแต่ละประเภทพึงได้รับ และผลักดันให้เป็นนโยบายของประเทศ 
   (๕) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ 
   (๖) ส่งเสริมสนับสนุนการพิทักษ์สิทธิคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการผู้ช่วยเหลือคนพิการ ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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   (๗ )  สนับสนุนงานวิชาการ  เผยแพร่องค์ความรู้  การ เงิน  แก่หน่ วยงาน 
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายที่ดําเนินงานด้านคนพิการ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล 
   (๘) สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมในการบูรณาการคนพิการเข้าสู่ระบบ และ
กลไกทุกภาคส่วนของสังคม 
   (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 
 
2.1.8 แผนพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิารแห่งชาติ ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2555 - 2559 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
วิสัยทัศน ์ 
คนพิการดํารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอ 

ภาค และเท่าเทียมกัน  
พันธกิจ  

   1.สร้างสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม  
   2.เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
   3.ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กร ด้านคนพิการและเครือข่ายอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
   4.สร้างสังคมให้มี เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ  
 
  ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
   ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการเขา้ถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ  

แนวทาง/มาตรการ  
  • จัดบริการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความจําเป็นของคนพิการ
แต่ละประเภท  
  • เฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดต่อ คน
พิการ  
  • พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ และขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  
  • สร้างหลักประกันให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
  • รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมทุกภาคส่วนสนับสนนุการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ  
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หนา ๒๑ 

 

 ยุทธศาสตร์ 2 สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิกาสามารถ 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์  
   แนวทาง/มาตรการ  
   • คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม อาคาร สถานทีแ่ละการคมนาคมขน 
ส่ง 
   • คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการรวมถึง 
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน  
   • คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลขา่วสาร 
การสื่อสาร บรกิารโทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร  
   • ส่งเสริมใหม้กีารพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการฝึกอบรม เกี่ยวกับการสร้งและ 
ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของคนพิการ  

 
  ยุทธศาสตร์ 3 สร้างเสริมพลังอํานาจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  
   แนวทาง/มาตรการ  
   • คนพิการให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างสอดคล้องและเพียงพอกับ
ความจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  
   • พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของคนพิการต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต  
   • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการและผู้เกีย่วข้อง  
  • คนพิการและผู้ดูแล คนพิการมีความมั่นคงและความก้าวหน้าด้านอาชีพ หรือการทํางาน  
  • คนพิการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง ท่องเที่ยว และนันทนาการ  
  • คนพิการมีความถึงพร้อมในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  
   • ปรับปรุงกลไกด้านการเงิน การคลังและงบประมาณเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพ  
  • จัดต้ังและสนับสนุนการดําเนินงานสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
  • พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อกําหนด
นโยบายของประเทศ  
 
   ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือขา่ย  
แนวทาง/มาตรการ  
   • องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในทุกระดบั  
   • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสมทบงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพ
แก่องค์กรด้านคนพิการ  
   • มีการรวมตัว จัดต้ัง และสรา้งความเข้มแข็ง ขององค์กรด้านคนพิการ  
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หนา ๒๒ 

 

  • องค์กรด้านคนพิการมีบทบาทในระดับนานาชาติ  
   • สนับสนุนทรพัยากร และวชิาการ แก่องค์กรด้านคนพิการอย่างมีมาตรฐาน  
 
   ยุทธศาสตร์ 5 สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ  
แนวทาง/มาตรการ  
   • สร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
   • สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์  
  • จัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  
  • ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสังคมเวทนานิยมเป็นสังคมฐานสทิธิคนพิการ  
  • บรรจุความรู้เรื่องความพิการและคนพิการในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  
  • จัดต้ังและสนับสนุนสถาบันการสื่อสารสังคมเพื่อสื่อสารสาธารณะเรื่องคนพิการ  
 
2.1.9 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ.2548 (กระทรวงมหาดไทย,2548) 
 มีมาตราสําคัญดังนี้ 
 หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก  
  ข้อ 4 อาคารต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพตาม
สมควร โดยมีรายละเดียดดังต่อไปนี้  
  (1) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ  

(2) เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
(3) สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ 
  ข้อ 5 สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพตามข้อ 4 ให้เป็นสีขาวโดยพื้นป้ายเป็นสีน้ําเงิน หรือเป็นสีน้ําเงินโดยพื้นป้ายเป็นสีขาว  
  ข้อ 6 ป้ายแสดงสิ่งงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ต้องมีความชัดเจน 
มองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ทําให้สับสน และต้องจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวัน
และกลางคืน  
  

หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์  
  ข้อ 7 หากระดับพ้ืนภายในอาคาร หรือระดับพ้ืนภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับ
พ ื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตร ให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่าง
พื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ต้องปาดมุมพ้ืนที่ส่วนที่ต่างระดับ
กันไม่เกิน 45 องศา  

ข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  (1) พ้ืนผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น  
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  (2) พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด 
(3) ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกช่วง

รวมกันต้ังแต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่าง 1,500 มิลลิเมตร  
(4) มีพ้ืนที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร  
(5) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1: 12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 

มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500  
มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด  

(6) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 
และมีราวกันตก  

(7) ทางลาดที่มีความยาวต้ังแต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้านโดยมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ทําด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น  
   (ข) มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 
มิลลิเมตร  

(ค) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร  
(ง) ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร มีความ 

สูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ  
(จ) ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุป- 

สรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น  
(ฉ) ปลายของราวจับให้ย่ืนเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า  

300 มิลลิเมตร  
(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น

และคนชราสามารถทราบความหมายได้ ต้ังอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่าง
ช้ันของอาคาร  

(9) ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
 

ข้อ 9 อาคารที่มีจํานวนชั้นต้ังแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาดที่ผู ้พิการหรือ
ทุพพลภาพใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคาร 

ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกช้ัน มีระบบควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู ้พิการหรือ
ทุพพลภาพสามารถใช้ได้สะดวก ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการตัดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้
ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพใช้ได้  

 
ข้อ 10 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพใช้ได้ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และยาวไม่ 
น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร  
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   (2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และต้องมี
ระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร  
   (3) มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์กว้าง 300 มิลลิเมตร และยาว 
900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร  
   (4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูง
จากพ้ืนไม่เกินกว่า 1,200 มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ใน
กรณีที่ห้องลิฟต์มีขนาดกว้างและยาวน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร  

(ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์ 
กํากับไว้ทุกปุ่มเมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง  

(ค) ไม่มีสิ่ง กีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์  
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ 8 (7) (ก)(ข)  

(ค) และ (ง)  
(6) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง  
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ 

ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน  
(8) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง เพื่อ 

ให้คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณ
ให้คนิการทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกําลังให้ความช่วย
เหลืออยู่  

(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้อง 
อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร  

(10) มีระบบการทํางานที่ทําให้ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและประตู
ลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ  
 

หมวด 3 บันได  
ข้อ 11 อาคารต้องจัดให้มีบันไดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพใช้ได้อย่างน้อยชั้นละ 1 แห่ง โดย 

ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร  
(2) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร  
(3) มีราวบันไดทั้งสองข้าง โดยให้ราวมีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ 8 (7)  
(4) ลูกต้ังสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออก

แล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณีที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร  

(5) พ้ืนผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น  
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(6) ลูกต้ังบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง  
(7) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ

มองเห็นสามารถทราบความหมายได้ ต้ังอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของ
อาคาร  
 

หมวด 4 ที่จอดรถ  
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพอย่างน้อยตาม

อัตราส่วน ดังนี้  
(1) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถสําหรับผู้

พิการหรือทุพพลภาพอย่างน้อย 1 คัน  
(2) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่จอดรถสําหรับผู้

พิการหรือทุพพลภาพอย่างน้อย 2 คัน 
(3) ถ้าจํานวนที่จอดรถต้ังแต่ 101 คัน ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถสําหรับผู ้พิการหรือ

ทุพพลภาพอย่างน้อย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้นเศษ
ของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน  

ข้อ 13 ที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด 
ลักษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพ้ืนผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอ้ี
ล้ออยู่บนพื้นของที่จอดรถ ด้านที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และขาว
ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 
300 มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม้น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน  

ข้อ 14 ที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างไม่น้อยกว่า 
2,400 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้างไม่
น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยท่ีว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบ
และมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 

 
หมวด 7 ห้องส้วม  
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที่จัดให้มีป้องส้วมสําหรับบุคคลทั่วไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับผู้

พิการหรือทุพพลภาพ เข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณ
เดียวกันกับห้องส้วมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได้  

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ําามันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้อง 
ส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ เข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง  

ข้อ 21 ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) มีพ้ืนที่ว่างภายในห้องส้วมเพ่ือให้เก้าอ้ีล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร  
(2) ประตูของห้องที่ต้ังโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้

ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้อง 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๒๖ 

 

ส้วมลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในหมวด 6  
(3) พ้ืนห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะ

เป็นทางลาดตามหมวด 2 และวัสดุปูพ้ืนห้องส้วมต้องไม่ลื่น  
(4) พ้ืนห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ําทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มี 

น้ําขังบนพื้น  
(5) มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 

มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังที่ให้ผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้เองใช้พิงได้ และที่ปล่อย
นื้เป็นชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ ่หรือชนิดอ่ืนที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างสะ- 
ดวกมีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่ชิดผนัง โดยมีระยะห่างวัดจากก่ึงกลางโถส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่า 
450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่ผนัง ส่วนด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีที่ว่างมาก
พอที่ผู้บริการหรือทุพพลภาพที่นั่งเก้าอ้ีล้อสามารถเข้าไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวก ในกรณีที่ด้านข้างของ
โถส้วมทั้งสองด้านอยู่ห่างจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่มีลักษณะตาม (7)  

(6) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและ 
แนวดิ่งโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่ 
เกิน 700 มิลลิเมตร และให้ย่ืนล้ําออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 300 มิลลิเมตร  
    (ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมี
ความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร ราวจับตาม (6) (ก) 
และ (ข) อาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้  

(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบเมื่อ 
กางออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ สามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของ
โถส้วมไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 550 
มิลลิเมตร  
   (8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับเพื่อนําไปสู่สุขภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ภายในห้องส้วม มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร  

(9) ติดต้ังระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถแจ้งเหตุ
หรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทํางาน
ซึ่งติดต้ังอยู่ในตําแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถใช้งานได้สะดวก  
 

(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่างเพื่อให้เก้าอ้ีล้อ 

สามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตรและต้องอยู่ในตําแหน่ง
ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  

(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร แต่ไม่ 
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เกิน 800 มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง  
    (ค) ก๊อกน้ําเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 

ข้อ 22 ในกรณีที่ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ อยู่ภายในห้องส้วมที่จัดไว้สําหรับ
บุคคลทั่วไป และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ อยู่ใน
ตําแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ห้องส้วมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรค
หนึ่ง หากได้จัดสําหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหากจากกันให้มีอักษรเบรลล์แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชาย
หรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตําแหน่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วย  

ข้อ 23 ในกรณีที่เป็นห้องส้วมสําหรับผู้ชายที่มิใช่ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ตามข้อ 20 และข้อ 21 ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย 1 ที่ โดยมีราวจับใน
แนวนอนอยู่ด้านบนของที่ถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร มี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,300 มิลลิเมตร และมีราวจับด้านข้าง
ของที่ถ่ายปัสสาวะทั้งสองข้าง มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 
มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร  

ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ 8 (7) (ก) และ (ข)  
 

2.1.10 การวางแผนกําลังคนของสํานักงาน ก.พ. (สํานักงาน ก.พ.,2549) 
   การกําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจนถึงระดับกอง 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกําหนดโครงสร้าง และการกําหนดตําแหน่ง โครงสร้างส่วนราชการ
เป็นตัวกําหนดระดับและประเภทของตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ จนถึงระดับกอง โครงสร้างส่วน
ราชการจัดทําโดยออกเป็นกฎกระทรวง ในการแก้ไขกฎกระทรวงฯ ส่วนราชการจะต้อง 

1. แต่งต้ัง คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง ซึ่งประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นประธาน เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.พ. ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
กรรมการ พิจารณา 

2. เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเสร็จ ให้จัดส่งให ้ก.พ.ร.พิจารณา 
3. หาก ก.พ.ร.ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งเรื่องให้สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ เพื่อส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

4. ในกรณีที่ ก.พ.ร.มีความเห็นไม่สอดคล้อง ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อดําเนินการ
ต่อไป 

 
กล่าวโดยสรุป การกําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกองขึ้นไป ผูกพันกับ

โครงสร้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ มีขั้นตอนที่เกี่ยวพันกับส่วนราชการอื่น และมีขั้นตอนที่จะต้อง
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ดําเนินการจนกระทั่งถึงระดับคณะรัฐมนตรี เมื่อการจัดทําโครงสร้างเสร็จสิ้น จึงสามารถเริ่มต้น
กระบวนการกําหนดตําแหน่งได้ โดยเป็นอํานาจของ อ.ก.พ.กระทรวง 

การกําหนดตําแหน่งทุกระดับช้ัน อยู่ภายใต้เงื่อนไขของยุทธศาสตร์การปรับขนาดกําลังคน
ภาครัฐ ซึ่งไม่ให้เพิ่มตําแหน่ง และอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องไม่เพิ่มงบประมาณหมวดบุคลากร ดังนั้น เมื่อ
มีการกําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นใหม่ อ.ก.พ.กระทรวงจะใช้อํานาจกําหนดตําแหน่งได้โดย
พิจารณา 

1. เปลี่ยนจากตําแหน่งอื่นในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า (นับรวมสิทธิในเงินเพิ่มนอกเหนือจาก
เงินเดือน) 

2. ยุบตําแหน่งว่างในระดับที่ตํ่ากว่า หลายตําแหน่ง ตามเกณฑ์การคํานวณของสํานักงาน 
ก.พ. เพื่อกําหนดเป็นตําแหน่งระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นใหม่ 
 

เมื่อ อ.ก.พ.พิจารณาแล้ว ให้แจ้งสํานักงาน ก.พ. เพื่อทราบก่อนจึงดําเนินการต่อไปในส่วน
ของการปรับแก้บัญชีหมายเลข 4 (บัญชีถือจ่าย) และในเรื่องของการแต่งต้ังตัวบุคคล ซึ่งมีกฎเกณฑ์
วิธีดําเนินการในเรื่องแต่งต้ังแตกต่างกันไปตามประเภทและระดับของตําแหน่ง 
 
การกาํหนดตาํแหนง่ข้าราชการที่มิใชห่ัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
         ส่วนราชการมีอํานาจกําหนดตําแหน่งได้ตามภารกิจภายใต้เงื่อนไขด้านงบประมาณและ
หลักเกณฑ์ด้านบุคลากร เช่น ต้องไม่มีการตั้งตําแหน่งเพิ่ม และไม่เพิ่มงบประมาณ ไม่เปลี่ยนสายงาน
หลักเป็นสายงานสนับสนุน ฯลฯ หัวหน้าหน่วยงานในแต่ละระดับอาจเป็นตําแหน่ง “เจ้าหน้าที่
บริหาร…” โดยในแต่ละหน่วยงานนั้น ต้องไม่มีข้าราชการรายใดมีตําแหน่งสูงกว่าหัวหน้า
หน่วยงาน  การกําหนดตําแหน่งขึ้นใหม่ ในปัจจุบันเป็นอํานาจของ อ.ก.พ.กรม ซึ่งสามารถดําเนินการ
ได้โดย 

1. เปลี่ยนตําแหน่ง/สายงานในระดับเดียวกัน 
2. ยุบตําแหน่งว่างในระดับที่ตํ่ากว่า หลายตําแหน่ง ตามเกณฑ์การคํานวณของสํานักงาน 

ก.พ. เพื่อมากําหนดเป็นตําแหน่งระดับที่สูงขึ้น 
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามแนวทางข้างต้นได้ อาจพิจารณาขอรับจัดสรรอัตรา

จากคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ(คปร.) เพื่อมากําหนดเป็นตําแหน่ง
ระดับแรกบรรจุ 

ปัจจุบัน กําหนดให้การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เป็นระดับที่ตํ่าลงในสายงานเดียวกัน
เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อส่วนราชการดําเนินการแล้วเสร็จในเรื่องการกําหนดตําแหน่ง 
จึงให้ดําเนินการแต่งต้ังข้าราชการเข้าสู่ตําแหน่งตามกฎเกณฑ์ราชการต่อไป หากส่วนราชการมีความ
จําเป็นเป็นพิเศษ ต้องการอัตรากําลังเพิ่มโดยดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วยังไม่เพียงพอ 
ให้เสนอเหตุผลความจําเป็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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การกําหนดกรอบตําแหน่งพนักงานราชการ 
  การกําหนดกรอบตําแหน่งพนักงานราชการ นั้น  เน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นของการจ้าง
งาน มิใช่การเพิ่มจํานวนบุคลากร จึงให้เป็นการแปลงประเภทจากกรอบตําแหน่งการจ้างลูกจ้างของ
ส่วนราชการ กรอบที่จะกําหนดขึ้นรวมแล้วไม่มากกว่ากรอบบุคลากรเดิมขององค์กรก่อนกําหนด
ตําแหน่งพนักงานราชการ 

เมื่อวิเคราะห์และกําหนดตําแหน่งโดย อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ส่วน
ราชการจึงนําผลการพิจารณานั้น ส่งให้สํานักงาน ก.พ. เพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ(คพร.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
ประธาน เมื่อผ่านความเห็นชอบของ คพร. แล้ว ส่วนราชการนํามตินั้นหารือสํานักงบประมาณเพื่อ
กําหนดงบประมาณการจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ส่วนราชการจึงดําเนินการในเรื่องของ
การสรรหาบุคลากรเข้าดํารงตําแหน่งพนักงานราชการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คพร. 
กําหนด 
 
ยุทธศาสตรก์ารปรบัขนาดกาํลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2549-2551) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
          โดยให้ครอบคลุมถึงกําลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทุกประเภท (ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจําและกําลังคนประเภทอื่น) ในส่วนราชการที่สังกัดฝ่ายบริหารที่ใช้งบประมาณ งบ
บุคลากรจากงบประมาณรายจ่าย แผ่นดิน ประกอบด้วย 
 
ก. มาตรการปกติ 

มาตรการปกติเป็นมาตรการสําหรับทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ไม่ให้เพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในภาพรวมสําหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นกรณี 

จําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
- มีการจัดต้ังหน่วยงานหรือส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรมขึ้นใหม่และจําเป็น 

ต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
- เป็นงานที่จะต้องดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรือ คณะรัฐมนตรีได้ 

สั่งการให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย และมีเงินงบประมาณที่ใช้ดําเนินการแล้ว ถ้าไม่
ดําเนินการจะทําให้เกิดผลเสียหาย 

 
ทั้งนี้ ให้เกลี่ยกําลังคนภายในส่วนราชการหรือระหว่างส่วนราชการก่อน หากยังมีกําลังคนไม่ 

เพียงพอ ให้ใช้วิธีการจ้างงานแบบหลากหลาย เช่น พนักงานราชการ หรือจ้างเหมาเอกชนแล้วแต่กรณี 
และหากดําเนินการแล้วยังไม่ เพียงพออีก ให้เสนอเหตุผลความจําเป็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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 2. ให้ส่วนราชการที่มีตําแหน่งข้าราชการเกษียณอายุในแต่ละปี แจ้งตําแหน่งที่ เห็นสมควร
ยุบเลิกเท่ากับจํานวนตําแหน่งที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณมายัง คปร. เพื่อให้ คปร. พิจารณา
จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ คปร. กําหนด 
 3. ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําที่ว่างจากผลการเกษียณอายุและว่างระหว่างปีทุกตําแหน่ง
ในทุกส่วนราชการ (ยกเว้นสํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการ และกรมราชองครักษ์) 
 4. ไม่ให้มีการตัดโอนตําแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค มาเป็นตําแหน่งในราชการ
บริหารส่วนกลาง 
 5. ให้ลดการสนับสนุนอัตรากําลังและงบประมาณในภารกิจที่รัฐไม่จําเป็น ต้องดําเนินการ
และในพื้นที่ที่ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีความพร้อม 
  

การปรับกระบวนการและวิธีการทํางานเพื่อการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่ามีจุดเน้น เพื่อ
ส่งเสริมการปรับกระบวนการทํางานในทุกกลุ่มภารกิจ ทั้งที่ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และที่ปฏิบัติ
ราชการในภารกิจอ่ืนในส่วนที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างประหยัด คุ้มค่า และได้ประโยชน์
สูงสุด ทั้งยังให้ความสะดวกรวดเร็ว และคล่องตัวในการดําเนินงาน เช่น การลดช่วงชั้นการบังคับ
บัญชา การมอบอํานาจการกระจายอํานาจ การปรับเปลี่ยนหรือลดขั้นตอนงานที่ไม่จําเป็นต้อง
ดําเนินการ การยืดหยุ่นผ่อนคลายกฎระเบียบการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมในการทํางาน การ
จ้างเหมาบริการในกิจกรรม หรือกระบวนการทํางานในภารกิจสนับสนุน หรือภารกิจที่มิใช่ความ
ชํานาญหลักขององค์กร รวมถึงการใช้วิธีการทํางานเป็นทีมการสร้างกลไก เพื่อประสานการทํางาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ตลอดจนการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ และการจัดสํานักงาน ที่เอื้อต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้ ให้
ดําเนินการโดยสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2546-2550) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 ซึ่งในการศึกษาในด้านกรอบอัตรากําลังจะใช้หลักเกณฑ์ตามข้อยกเว้นของ ข้อ1. ตาม
มาตรการปกติ คือเป็นงานที่ต้องดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีได้สั่งการ
ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
 
2.2 การจัดองค์การ 
ความหมายของการจัดองค์การ  
   มีผู้ให้คํานิยาม คําว่า " การจัดองค์การ " ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
        Edwin B.Flippo (1970:129) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ คือ ตัวบุคคลและหน้าที่การงาน เพื่อรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถทํางานบรรลุเป้าหมายได้  
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        ธงชัย สันติวงษ์ (2537 : 63) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมให้
เป็นกลุ่มก้อนเข้ารูป และการมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
งานที่ต้ังไว้ การจัดองค์การจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งนี้
เพื่อให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบว่า ใครต้องทําอะไร และใครหรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอ่ืนๆ
อย่างไรบ้าง 
        สมคิด บางโม (2538 : 94) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดแบ่งองค์การ
ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ขององค์การ พร้อมกําหนดอํานาจหน้าที่และ
ความสัมพันธ์กับองค์กรย่อยอื่นๆไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539:139) กล่าวว่า การจัดองค์การ คือ กระบวนการที่
กําหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติงานขององค์การซึ่งรวมถึงวิธีการทํางานร่วมกัน 
 
         Robbins and Coulter (2003:101) Stoner and Wankle (1986:221-222) 
Dessler (2004:139) Koontz and Weihrich (1990:134) ได้ให้ความหมายของการจัด
องค์การ คือ กระบวนการในการจัดโครงสร้างขององค์การ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการแบ่งงานการกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน การกําหนดกลุ่มงาน การกําหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับ
บัญชาและการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
การจัดองค์การจึงครอบคลุมการจัดงาน จัดคน และวัตถุประสงค์ของทั้งหมดขององค์การ  

สรุปได้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ  
และบุคคลในองค์การ โดยกําหนดภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง เพื่อให้การ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ทฤษฎีองค์การ 
 ทฤษฎีการบริหารองค์การอาจจัดกลุ่มได้เป็น  4  กลุ่มหลัก ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการบริหารองค์การตามแนวคิดคลาสสิก ( Classical  organization theory ) 
 2. ทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงมนุษยสัมพันธ์  ( Human relations school ) 
 3. ทฤษฎีการบริหารองค์การตามแนวทฤษฎีระบบ ( System  theory ) 
 4. ทฤษฎีการบริหารองค์การตามแนวปฏิบัติการทางสังคม ( Social action theory )                             
            โดยมีจุดเน้นของแต่ละกลุ่มทฤษฎีโดยย่อดังนี้ 
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2.2.1 ทฤษฎีการบริหารองค์การตามแนวคิดคลาสสิก ( Classical  organization theory )      
แบ่งย่อย ๆ   เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 (1) กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ ( Scientific  management ) 
 (2) กลุ่มทฤษฎีองค์การอย่างเป็นทางการของฟาโยล ( Formal organization theory ) 
 (3) กลุ่มทฤษฎีการบริหารแบบราชการ ( Bureaucracy ) ของแม็กซ์ เวเบอร์ 
   
(1) กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ ( Scientific management ) 
 เป็นทฤษฎีตามแนวคิดและการศึกษาวิจัยของ  เฟรดเดอริก  เทย์เลอร์  (Frederick Taylor) 
ผู้มี ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วง  ค .ศ .1856-1915  ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์คือจะจัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้อย่างไร 
ก่อนอื่นควรทราบเสียก่อนว่าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติทุกๆสังคม ทุกๆยุคสมัย แสวงหา
วิธีการทํางานที่ก่อให้เกิดผลสําเร็จ และประเด็นหลักของการทํางานร่วมกัน คือ จะแบ่งงานกันอย่างไร
จึงจะทําให้เกิดประสิทธิภาพ อาดัม สมิธ (Adam Smith) ในหนังสือ The Wealth of Nation  ซึ่ง
เป็นรากเหง้าของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวถึงการแบ่งงานกันเฉพาะทาง เช่น งานการผลิตเข็ม
หมุดหากแบ่งขั้นตอนการผลิตให้แต่ละขั้นทําได้ง่ายที่สุด  เร็วที่สุด ให้แต่ละคนรับผิดชอบเฉพาะ
ขั้นตอนนั้น การผลิตเข็มหมุดจะได้จํานวนเพิ่มมากข้ึนหลายเท่าของการผลิตเข็มหมุดโดยคนๆเดียวที่
ดําเนินการทุกขั้นตอน การแบ่งงานให้มีความเฉพาะทางเพื่อให้ผู้ทํางานเกิดความชํานาญในการทํางาน
นั้น  จึงเป็นหลักสําคัญของแนวทางธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ ก็คือผลผลิตของ
ยุคอุตสาหกรรม  หลักวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์สรุปง่ายๆ ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ 1) การแบ่ง
งาน(Division of labors)  2) การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy)  และ 3) การ
จ่ายค่าจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ  (Incentive  payment)  ทฤษฎีของเทย์เลอร์ใช้กันมากในการจัดการ
ธุรกิจและโรงงาน ในช่วงปลายศตวรรษที่  19  และต้นศตวรรษที่  20  ในสหรัฐอเมริกา 
 
(2) กลุ่มทฤษฎีองค์การอย่างเป็นทางการของฟาโยล (Formal Organization Theory)    
 ทฤษฎีนี้มาจากแนวคิดของฟาโยล (Fayol)  ที่วางหลักการบริหารองค์การไว้ว่าจะต้อง
ประกอบด้วย  7  ประการ คือ 1) หลักการทํางานเฉพาะทาง  (Specialization)  ก็คือการแบ่งงาน
ให้เกิดความชํานาญเฉพาะทาง  2)  หลักสายบังคับบัญชา ที่เริ่มต้นจากยอดพีระมิดของผู้บังคับบัญชา
สูงสุดสู่ระดับตํ่าสุด เรียกในภาษาอังกฤษว่า Scala principle   3) หลักเอกภาพการบังคับบัญชา 
(Unity of command)   4)  หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) คือหลักที่ว่าผู้
ควบคุมดูแลควรจะคุมผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องดูแลจํานวนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด  ฟาโยล เสนอว่าควรมีการควบคุมดูแลไม่เกิน 5-6 คน หรือผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คน  ที่จะอยู่ใต้
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การดูแล  5)  การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical communication)  การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบนสู่
เบื้องล่าง   6)  หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว
หลายระดับมากเกินไป และ 7)  หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสาย
เสนาธิการ  สายบังคับบัญชา คือการกําหับดูแลโตยตรง (Line)  ส่วนสายเสนาธิการ (Staff) คือการให้
คําแนะนํา   สายวิชาการแยกออกมาต่างหากจัดไว้เป็นสายที่ปรึกษา 
   แนวคิดการจัดโครงสร้างขององค์การแบบฟาโยลนี้  ต่อมา ลูเทอ กูลิก (Luther Gulick) 
ได้นํามาปรับและกลายเป็นคัมภีร์ของการจัดองค์การในยุคต้นของศาสตร์การบริการ  กูลิก ปรับเป็น
หลักที่มีอักษรย่อว่า “POSDCoRB” ซึ่งนักศึกษาบริหารศาสตร์ยุคหลังสงครามโลกท่องกันอย่างขึ้นใจ  
POSDCoRB ย่อมาจาก Planning, Organization, Staffing, Direction, Co-ordinating, 
Reporting, Budget  หรือ การวางแผน  การจัดการ การบรรจุบุคลากร การช้ีนํา การประสานงาน 
การรายงาน  และ การจัดงบประมาณ  หลักของ POSDoRB  ใช้กันเป็นแนวของการจัดการบริหาร 
องค์การและระบบราชการ รวมทั้งหลักของฟาโยล 
 
(3) กลุ่มทฤษฎีการบริหารแบบราชการ ( Bureaucracy ) ของแม็กซ์ เวเบอร์  
   หลักการและแนวคิดที่สามในตระกูลคลาสสิกนี้  มาจากแนวคิดของแม็กซ์  เวเบอร์  (Max  
Weber) ที่กล่าวถึงการบริหารราชการที่ประกอบด้วย  1) หลักของฐานอํานาจจากกฎหมาย ทุกคําสั่ง
มาจากอํานาจที่กําหนดไว้ในกฎหรือกฎระเบียบ  2) การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบมีฐานทาง
กฎหมายหรือกฎระเบียบชัดเจน  ฉะนั้นต้องยืดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลัก  3) การแบ่งงานตามความ
ชํานาญการเฉพาะทาง  4) การบริหารไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว  แต่เป็นไปตามกฎหมาย  และ
ผลประโยชน์สาธารณะ  5) มีระบบความมั่นคงในอาชีพ  การเลื่อนชั้น เลื่อนระดับเป็นไปตามอาวุโส  
และระบบคุณธรรม 
             แนวคิดสามแนว  หรือทฤษฎีการบริหารองค์การสามแนวดังกล่าวจัดไว้ว่าเป็นกลุ่มของ
ทฤษฎีเดิม  เรียกว่า  คลาสสิก (Classic) ซึ่งขอสมมุติฐานหลักคือ  มนุษย์มีเหตุผล และใช้หลักของ
เหตุผลในการบริหารงาน ขณะเดียวกันทฤษฎีบริหารดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามองดูมนุษย์
ประดุจเป็นเครื่องมือหรือหุ่นยนต์ที่ ต่ังอยู่ในกรอบขององค์การที่มีลักษณะของเครื่องยนต์กลไก  
(Mechanistic) จึงมีทั้งข้อดีข้อเสีย ดังเป็นที่ทราบกัน ข้อเสียคือ สายบังคับบัญชายืดยาว การทํางาน
ต้องอ้างอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบ Red Tape  แต่ข้อดี
ก็มีมากทั้งด้านการบริหารโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก มิใช่ผลประโยชน์ส่วนตัว การบังคับ
บัญชา การเลื่อนชั้น เลื่อนตําแหน่งก็มีระบบระเบียบแน่ชัด ไม่มีระบบอภิสิทธ์ิหรือไร้ระเบียบ    
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2.2.2 ทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงมนุษยสัมพันธ์  (Human relations school)  
 จุดอ่อนของทฤษฎีการบริหารตามแนวคลาสสิกสามแนวทางที่กล่าวมาแล้ว  มีจุดอ่อนที่
สําคัญในทัศนะของกลุ่มมนุษยสัมพันธ์ก็คือ  การมององค์การเป็นเครื่องมือ  แต่ตามข้อเท็จจริงสมาชิก
ขององค์การเป็นยิ่งกว่านั้นคือ “มีความเป็นมนุษย์”  และมนุษย์ย่อมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
แบบมนุษย์ ทําให้เกิดกลุ่มที่ไม่เป็นทางการในองค์การต่างๆ 
 การวิจัยที่นําไปสู่ข้อค้นพบดังกล่าวคือการวิจัยที่เรียกว่า Howthorne Experiment  ที่เมโย     
(Mayo) กับคณะทําการวิจัยในช่วงทศวรรษที่ 1920 และ 1930 การวิจัยเริ่มต้นที่ข้อสมมุติฐานที่ว่า
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพของการทํางานของคนงาน ฉะนั้น คณะวิจัยจึงทดลองปรับเปลี่ยน
ความสว่างของแสงไฟในที่ทํางาน การยืดหดเวลาของการทํางานแต่ละวัน ระยะเวลาการหยุดพัก ผลที่
ได้สร้างความประหลาดใจแก่ผู้วิจัยคือ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มิได้มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานของคนงาน แต่ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกคือ การที่นักวิจัยลงไป
สัมภาษณ์ถามไถ่ความรู้สึกของคนงานกลับทําให้เกิดผลดี ผลดังกล่าวเรียกกันในสมัยต่อมาว่า  
Howthorne Effects  คือการเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลมักจะทําให้เกิดการชี้นําหรือทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ แต่ข้อค้นพบที่สําคัญซึ่งกลุ่มนักวิจัยไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คือ การค้นพบว่าคนงาน
จะสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า  Informal Grouping  เกิด
ทัศนคติของกลุ่มแนวคิดแนวปฏิบัติที่แฝงอยู่ในองค์การ ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ว่าความสัมพันธ์ขิง
มนุษย์มีความสําคัญมาก ซึ่งทฤษฎีคลาสสิกไม่ได้เห็นความสําคัญ ฉะนั้น ประเด็นเรื่อง ขวัญกําลังใจ 
แรงจูงใจ ลีลาการเป็นผู้นําแบบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารอย่างไม่เป็น
ทางการ และพลวัตกลุ่ม จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสําเร็จขององค์การ 
   แนวคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์ดังกล่าว  ต่อมาได้เป็นต้นตระกูลของกลุ่มแนวคิดเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ของกลุ่มมนุษย์สัมพันธ์ที่เรียกว่า  Neo human relations  school  ในระยะหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ซึ่งประกอบด้วยนักคิด เช่น  ลิเคิร์ต (Likert)   ที่เน้นลีลาของการบริหารจัดการของผู้นํา 
อาร์ไจริส  (Argyris) ซึ่งเน้นความมีสุขภาพที่ดีของสมาชิกขององค์การ  แมคกรีเกอร์ (McGregor)  
ผู้เน้นแรงจูงใจ และเฮอร์สเบิร์ก ( Herzberg ) ที่เน้นการจัดภารกิจของงานให้มีความหลากหลายไม่
น่าเบื่อ (Job enrichment) เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีการบริหารจัดการตามแนวมนุษย์สัมพันธ์ มี
บทบาทในการส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและกลายเป็นส่วนสําคัญของทฤษฎีการ
บริหารองค์การ 
  
2.2.3 ทฤษฎีการบริหารองค์การตามแนวทฤษฎีระบบ (System theory)  
 ทฤษฎีระบบมีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและการบริหารองค์การ
ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง  ทฤษฎีนี้มีข้อสมมุติฐานว่า สังคมเป็นระบบอุปมาเหมือนระบบร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ พืช ที่ทํางานเป็นระบบ โดยมีความหมายว่าทุกๆองคาพยพของร่างกายมนุษย์มีส่วนสัมพันธ์กัน 
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หากส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดปัญหาก็จะกระทบการทํางานของอวัยวะส่วนอื่นๆด้วย ขณะเดียวกันระบบ
ของร่างกายมนุษย์ก็ดํารงอยู่ในสิ่งแวดล้อม หากระบบของร่างกายมนุษย์จะดํารงอยู่ได้ต้องสามารถ
ปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น ในพื้นที่ที่อากาศร้อน ร่างกายก็จะมีเหงื่อออกเพื่อลดความร้อน 
หรืออุณหภูมิในร่างกาย หากในสภาพอากาศหนาว  ร่างกายก็ต้องปรับอุณหภูมิในร่างกาย แต่หาก
ปรับไม่ได้ด้วยตนเองก็จะต้องหาวิธีสร้างสิ่งแวดล้อม โดยจุดฟืนไฟและเตาผิงเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิ
ร่างกาย ดังที่เห็นกันในประเทศทางซีกโลกเหนือ หากเปรียบเทียบสังคม หรือองค์ประกอบใดๆ ของ
สังคมว่ามีลักษณะเป็นระบบ เช่น องค์การบริหารที่ดํารงอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งมีความเป็นระบบก็
อาจจะจําลองระบบขององค์การบริหารนั้นๆ ทฤษฎีระบบจึงมีข้อสมมุติฐานว่า ส่วนประกอบของ
ระบบต้องสัมพันธ์กันระบบต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นในสังคมศาสตร์ยังพิจารณาถึง
ระบบเปิด ระบบปิดคือ ไม่ยอมรับข้อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้อม ส่วนระบบเปิดนั้น ยอมรับข้อมูลใหม่
ตลอดเวลาการนําแนวคิดทฤษฎีระบบมาประยุกต์เข้ากับทฤษฎีการบริหาร ทําให้ทฤษฎีมีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพราะกลไกของการปรับเปลี่ยนภายในระบบขยายขอบเขตกว้างขวาง ไม่ใช่เฉพาะ
โครงสร้างของระบบที่มีความสําคัญ หรือตัวมนุษย์ และความสัมพันธ์ในองค์การของกลุ่มคนแบบไม่
เป็นทางการ แต่องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมขององค์การ ภาวะผู้นําขององค์การ ระบบการเมืองใน
องค์การ ฯลฯ อาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องนํามาพิจารณา นอกจากนั้นทฤษฎีระบบยังคํานึงถึงภาวะ
แวดล้อมภายนอกองค์การ และมองเห็นความจําเป็นที่ต้องมีการปรับระบบเพื่อดํารงอยู่อย่างสมดุลกับ
สภาวะแวดล้อม 
 
2.2.4 ทฤษฎีการบริหารองค์การตามแนวปฏิบัติการทางสังคม (Social action theory)  
 ทฤษฎีตามแนวปฏิบัติการทางสังคม มีความเช่ือว่ามนุษย์แต่ละคนมองโลกตามอัตวิสัยความ
จริงที่ปรากฏ ได้รับการแปลความหมายตามทัศนคติ ( อคติ ) ของแต่ละบุคคล โลกแห่งความเป็นจริง
มิได้ดํารงอยู่ในภาวะ วัตถุวิสัย ฉะนั้น การพิจารณาเป้าหมายขององค์การว่าเป็นที่เข้าใจตรงกันของ
ทุกๆคนนั้นเป็นไปไม่ได้ เป้าหมาย จะปรากฏเป็นจริงตามกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มา
ทํางานร่วมกันแนวความคิดนี้ถือว่าการลงมือปฏิบัติการเท่านั้นจึงจะให้ความหมายที่แท้จริง และการ
แปลความหมายของแต่ละบุคคล จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จึงเป็นประเด็นที่สําคัญทฤษฎี 
Social action theory จึงกลับมาให้ความสําคัญต่อบทบาทของปัจจัยบุคคลในองค์การ และเน้นไปที่ 
กระบวนการ มากกว่าโครงสร้าง หรือกฎเกณฑ์ กฎระเบียบตายตัว แต่กระบวนการปฏิสัมพันธ์ของ
สมาชิกและการแปลความหมายหรือความเข้าใจของสมาชิกจะเป็นประเด็นที่สําคัญ 
 โดยสรุป จากปลายศตวรรษที่ 19 ถึง ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีการบริหารจัดการ
องค์การวิวัฒนาการมาเป็นระดับและอาจแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ดังกล่าวมาแล้ว แต่ละกลุ่มมีข้อดี
แตกต่างกันและมีข้อจํากัดด้วยกันทั้งนั้น การจัดการบริหารที่ดีจึงต้องเข้าใจที่จะบูรณาการหรือปรับ
ทฤษฎีต่างๆเพื่อนํามาใช้ในแต่ละองค์กร สถานศึกษาก็เป็นองค์กรหนึ่ง การบริหารสถานศึกษาก็
จะต้องมีการปรับทฤษฎีเหล่านี้มาใช้ 
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ประเภทขององค์การ (Types of Organization) 
 
   การจําแนกองค์การโดยยึดโครงสร้าง (สมคิด บางโม,2538) แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
        1. องค์การแบบเป็นทางการ (formal organization) เป็นองค์การที่มีการจัดโครงสร้างอย่าง
เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน การจัดต้ังมีกฎหมายรองรับ บางแห่งเรียกว่า องค์การรูปนัย ได้แก่ 
บริษัท มูลนิธิ หน่วยราชการ กรม โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งการศึกษาเรื่ององค์การและการ
จัดการจะเป็นการศึกษาในเรื่องขององค์การประเภทนี้ทั้งสิ้น 
 
        2. องค์การแบบไม่เป็นทางการ (informal organization) เป็นองค์การที่รวมกันหรือจัดต้ัง
ขึ้นด้วยความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนตัว ไม่มีการจัดระเบียบโครงสร้างภายใน มีการ
รวมตัวกันอย่างง่ายๆ และเลิกล้มได้ง่าย องค์การแบบนี้เรียกว่า องค์การอรูปนัย หรือ องค์การนอก
แบบ เช่น ชมรมต่างๆหรือกลุ่มต่างๆ อาจเป็นการรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจของสมาชิกกลุ่ม ซึ่ง
เนื่องมาจากรายได้ อาชีพ รสนิยม ศาสนา ประเพณี ตําแหน่งงาน ฯลฯ 
 
หลักการจัดองค์การ  
 
   หลักการจัดองค์การ OSCAR ของ Henri Fayol มาจากคําว่า Objective, Specialization, 
Coordination, Authority และ Responsibility ซึ่ง Fayol ได้เขียนหลักของการจัดองค์การไว้ 5 
ข้อ เมื่อนําเอาตัวอักษรตัวแรกของคําทั้ง 5 มาเรียงต่อกัน จะทําให้สะกดได้คําว่า OSCAR หลักในการ
จัดองค์การที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ศิริอร ขันธหัตถ์, 2536) 
      1. หลักวัตถุประสงค์ (Objective) กล่าวว่า องค์การต้องมีวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนั้นตําแหน่งยังต้องมีวัตถุประสงค์ย่อยกําหนดไว้เพื่อว่าบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งจะได้
พยายามบรรลุวัตถุประสงค์ย่อย ซึ่งช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์รวม 
      2. หลักความรู้ความสามารถเฉพาะอย่าง (Specialization) กล่าวว่า การจัดแบ่งงานควรจะ
แบ่งตามความถนัด พนักงานควรจะรับมอบหน้าที่เฉพาะเพียงอย่างเดียวและงานหน้าที่ที่คล้ายกันหรือ
สัมพันธ์กัน ควรจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคนคนเดียว 
      3. หลักการประสานงาน (Coordination) กล่าวว่า การประสานงานกัน คือ การหาทางทํา
ให้ทุกๆฝ่ายร่วมมือกันและทํางานสอดคล้องกัน โดยใช้หลักสามัคคีธรรม เพื่อประโยชน์ขององค์การ 
      4. หลักของอํานาจหน้าที่ (Authority) กล่าวว่า ทุกองค์การต้องมีอํานาจสูงสุดจากบุคคลผู้มี
อํานาจสูงสุดนี้ จะมีการแยกอํานาจออกเป็นสายไปยังบุคคลทุกๆคนในองค์การ หลักนี้บางทีเรียกว่า 
Scalar Principle (หลักความลดหลั่นของอํานาจ) บางทีเรียกว่า Chain of command (สายการ
บังคับบัญชา) การกําหนดสายการบังคับบัญชานี้ก็เป็นวิธีประสานงานอย่างหนึ่ง 
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      5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักของความรับผิดชอบ กล่าวว่า อํานาจหน้าที่
ควรจะเท่ากับความรับผิดชอบ คือบุคคลใดเมื่อได้รับมอบหมายความรับผิดชอบก็ควรจะได้รับ
มอบหมายอํานาจให้เพียงพอ เพื่อทํางานให้สําเร็จด้วยดี 
      6. หลักความสมดุล (Balance) จะต้องมอบหมายให้หน่วยงานย่อยทํางานให้สมดุลกัน
กล่าวคือปริมาณงานควรจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งความสมดุลระหว่างงานกับอํานาจหน้าที่ที่
จะมอบหมายด้วย 
      7. หลักความต่อเนื่อง (Continuity) ในการจัดองค์การเพื่อการบริหารงานควรจะเป็นการ
กระทําที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่ ทํา ๆ หยุด ๆ หรือ ปิด ๆ เปิด ๆ ย่ิงถ้าเป็นบริษัทหรือห้างร้านคงจะไปไม่รอด
แน่ 
      8. หลักการโต้ตอบและการติดต่อ (Correspondence) ตําแหน่งทุกตําแห่งจะต้องมีการ
โต้ตอบระหว่างกันและติดต่อสื่อสารกัน องค์การจะต้องอํานวยความสะดวก จัดให้มีเครื่องมือและการ
ติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบ 
      9. หลักขอบเขตของการควบคุม (Span of control) เป็นการกําหนดขีดความสามารถใน
การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง ๆ ว่าควรจะควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหรือจํานวน
หน่วยงานย่อยมากเกินไป โดยปกติหัวหน้าคนงานไม่เกิน 6 หน่วยงาน  
      10. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) ในการจัดองค์การที่ดี ควรให้
เจ้าหน้าที่รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าง่านเพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อให้เกิดเอกภาพในการ
บังคับบัญชาจึงถือหลักการว่า "One man one boss" 
      11. หลักตามลําดับขั้น (Ordering) ในการที่นักบริหารหรือหัวหน้างานจะออกคําสั่งแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติการตามลําดับขั้นของสายการบังคับบัญชาไม่ควรออกคําสั่งข้ามหน้า
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรง เช่น อธิการจะสั่งการใด ๆ แก่หัวหน้าภาควิชาควรที่
จะสั่งผ่านหัวหน้าคณะภาควิชานั้นสังกัดอยู่ อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะได้แจ้งหัวหน้าคณะวิชานั้น ๆ 
ทราบด้วย เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และอาจจะเป็นการทํางายขวัญและจิตใจในการทํางานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ต้ังใจ 
      12. หลักการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง (Promotion) ในการพิจาความดีความความชอบและ
การเอนตําแหน่งควรถือหลักว่า ผู้บังคับบัญชาโดยตรงย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับใต้บังคับบัญชา
ของตนโดยใกล้ชิดและย่อมทราบพฤติกรรมในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีกว่าผู้อ่ืน ดังนั้นการ
พิจารณาให้คุณและโทษแก่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใดก็ควรให้ผู้นั้นทราบและมีสิทธิมีเสียงในการ
พิจารณาด้วยเพ่ือความเป็นธรรมแก่ใต้บังคับบัญชาของเขา และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญในการ
ทํางานของบุคคลในองค์การด้วย 
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กระบวนการจัดองค์การ (Process of Organizing) 
 
   ประกอบด้วย กระบวนการ 3 ขั้น (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2543) ดังนี้ 
      1. พิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุ่มงาน และออกแบบงานสําหรับผู้ทํางานแต่ละคน 
(Identification of Work & Grouping Work) ก่อนอื่นผู้บริหารจะต้องพิจารณาตรวจสอบแยก
ประเภทดูว่า กิจการของตนนั้นมีงานอะไรบ้างที่จะต้องจัดทําเพื่อให้กิจการได้รับผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ขั้นต่อมาก็คือ การจัดกลุ่มงานหรือจําแนกประเภทงานออกเป็นประเภท โดยมีหลักที่ว่า
งานที่เหมือนกันควรจะรวมอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของการแบ่งงานกันทํา โดยการจัด
จําแนกงานตามหน้าที่แต่ละชนิดออกเป็นกลุ่มๆ ตามความถนัด และตามความสามารถของผู้ที่จะ
ปฏิบัติ 
      2. ทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description & Delegation of Authority & 
Responsibility) ระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงาน พร้อมทั้งกําหนดความรับผิดชอบ และให้
อํานาจหน้าที่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
       - ระบุให้เห็นถึงขอบเขตของงานที่แบ่งให้สําหรับแต่ละคนตามท่ีได้ plan ไว้ในขั้น
แรก เพื่อให้ทราบว่า งานแต่ละชิ้นที่ได้แบ่งออกแบบไว้นั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ชนิดไหน มี
ขอบเขตและปริมาณมากน้อยแค่ไหน โดยการระบุช่ือเป็นตําแหน่งพร้อมกับให้รายละเอียดเก่ียวกับ
งานชิ้นนั้นเอาไว้ 
       - ขั้นต่อมา ผู้บริหารก็จะดําเนินการพิจารณามอบหมาย (Delegation) ให้แก่ผู้
ทํางานในระดับรองลงไป (สําหรับงานที่มอบหมายได้) 
       - ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร กํ า ห น ด ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  
(Responsibility) ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับงานที่มอบหมายให้ทํา พร้อมกันนั้นก็มอบหมายอํานาจหน้าที่ 
(Authority) ให้ เพื่อใช้สําหรับการทํางานตามความรับผิดชอบ (Responsibility) ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เสร็จสิ้นไปได้ 
      3. จัดวางความสัมพันธ์ (Establishment of Relationship) การจัดวางความสัมพันธ์จะทํา
ให้ทราบว่า ใครต้องรายงานต่อใคร เพื่อให้งานส่วนต่างๆ ดําเนินไปโดยปราศจากข้อขัดแย้ง มีการ
ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทํางานมุ่งไปสู่จุดหมายอันเดียวกัน 
 
การจัดโครงสร้างขององค์การ (Organization structure) 
 
   เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์ (2536) ได้เสนอแนวความคิดว่า   การจัดโครงสร้างขององค์การมี
หลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเอง ฉะนั้น การที่ผู้บริหารจะวางแนวในการจัด
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โครงสร้างนั้น อาจจะต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน อย่างไรก็ตามการจัดโครงสร้างของ
องค์การสามารถแบ่งแยกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภทดังนี้ 
 
      1. โครงสร้างองค์การตามหน้าที่การงาน (Functional Organization Structure)    

หมายถึง โครงสร้างที่จัดต้ังขึ้นโดยแบ่งไปตามประเภทหรือหน้าที่การงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ในแต่ละแผนกนั้นมีหน้าที่ต้องกระทําอะไรบ้าง ซึ่งผลดีก่อให้เกิดการได้คนมีความสามารถทํางานใน
แผนกนั้น ทั้งยังฝึกบุคคลในแผนกนั้น ๆ ให้มีความเช่ียวชาญกับหน้าที่ของงานนั้นอย่างลึกซึ้ง สําหรับ
ฝ่ายบริหารระดับสูงนั้นก็เป็นเพียงแต่กําหนดนโยบายไว้กว้าง ๆ เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอย
ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้พิจารณาตัดสินใจและให้มีความผิดพลาดได้น้อยมาก อีกประการหนึ่งในแต่ละ
แผนกนั้น เมื่อทุกคนมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ชนิดเดียวกัน ย่อมก่อให้เกิดการประสานงานได้ง่าย
เนื่องจากแต่ละคนมีความสนใจในงานและใช้ภาษาเดียวกัน ทําให้สามารถสร้างบรรยากาศการทํางาน
ที่ดีได้ง่ายนอกจากนั้น การบริหารงานก็เกิดความประหยัดด้วย เพราะแต่ละแผนกได้ใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสร้างผลิตผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การใช้เครื่องจักรและแรงงานก็ใช้ได้ผลคุ้มค่า 
อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบองค์การแบบนี้ก็มีผลเสียในทางการบริหารหลายประการ อาทิเช่น การ
แบ่งงานออกเป็นหลายแผนกและมีผู้เชี่ยวชาญหลายคน ทําให้การวางแผนงานยุ่งยากขึ้น อาจมีการ
ปัดความรับผิดชอบได้ นอกจากนั้นการจัดองค์การรูปแบบนี้มักเน้นที่การรวมอํานาจไว้ ณ จุดที่สูง
ที่สุด ไม่มีการกระจายอํานาจในการบริหารให้ลดหลั่นลงไป  
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 : แสดงโครงสร้างองค์กรตามหน้าทีก่ารงาน 

 
2. โครงสร้างองค์การตามสายงานหลัก (Line Organization Structure)       
หมายถึงการจัดรูปแบบโครงสร้างให้มีสายงานหลัก และมีการบังคับบัญชาจากบนลงล่างลด

หั่นเป็นขั้น ๆ จะไม่มีการสั่งการแบบข้ามขั้นตอนในสายงาน ซึ่งโครงสร้างแบบนี้เหมาะสมสําหรับ
องค์การต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการขยายตัวในอนาคตได้ เพราะเพียงแต่เพิ่มเติมโครงสร้างในบางสาย
งานให้มีการควบคุมบังคับบัญชาลดหลั่นลงไปอีกได้ การจัดองค์การแบบนี้ อาจจะคํานึงถึงสภาพของ
งานที่เป็นจริง เช่น แบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือแบ่งตามอาณาเขต หรือแบ่งตามประเภทของ

ผูจัดการใหญ 

การจัดซื้อ การผลิต การตลาด การเงิน บริหาร
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ลูกค้า หรือแบ่งตามกระบวนการ ผลดีของโครงสร้างแบบนี้มีหลายประการ เช่น การจัดโครงสร้างด้วย
รูปแบบที่เข้าใจง่าย การบังคับบัญชาตามสายงานเป็นขั้นตอน ฉะนั้นจุดใดที่มีการปฏิบัติงานล่าช้าก็
สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว จากผู้บังคับบัญชาในระดับนั้นได้ง่าย นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานได้คลุกคลี
กับสภาพของปัญหาที่เป็นจริงและเกิดขึ้นเสมอ ทําให้การตัดสินใจต่าง ๆ มีข้อมูลที่แน่นอน และ
สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งส่งผลสะท้อนให้มีการปกครองบังคับบัญชาที่อยู่ในระเบียบวินัย
ได้ดี การติดต่อสื่อสารและการควบคุมการทํางานทําได้ง่าย ตลอดจนเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรูป
โครงสร้างขององค์การก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่อนข้างสะดวก เพราะการจัดรูปแบบองค์การนี้ ไม่มี
อะไรสลับซับซ้อนมากนัก ประการสุดท้าย องค์การนี้เหมาะสําหรับการจัดรูปแบบองค์การขนาดเล็ก 
แต่ไม่เหมาะที่จะจัดในลักษณะองค์การขนาดใหญ่ที่มีการปฏิบัติงานสลับซับซ้อน ส่วนข้อเสียของ
โครงสร้างแบบนี้นั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาดังนี้คือ ประการแรก ไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ทํางานมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนั้นบางขณะปริมาณของงานมีมาก จนต้องใช้เวลาทํางานประจําให้
เสร็จ ไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาถึงระบบการทํางานที่ดีกว่า อีกประการหนึ่งลักษณะของโครงสร้างเช่นนี้
เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน เพราะไม่สามารถครอบคลุมขอบข่ายของงานได้ทังหมดได้ และ
ประการสุดท้าย ผู้บริหารระดับสูงอาจจะไม่ยอมมอบหมายงาน ให้ผู้บริหารงานระดับรอง ๆ ลงมา 
หรือพยายามกีดกัน หรือส่งเสริมคนอื่นให้ขึ้นมาแทนตน ทําให้ขวัญของผู้ปฏิบัติงานในระดับรองไปได้
ไม่ดี หมดกําลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโครงสร้างแบบนี้ให้อํานาจควบคุมโดยตรงต่อ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที ่2 : แสดงโครงสร้างองค์การตามสายงานหลกั 

 
3.  โครงสร้างองค์การแบบคณะที่ปรึกษา (Staff Organization Structure)       
หมายถึง การจัดโครงสร้างโดยการให้มีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยการบริหารงาน เช่น ที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพราะว่าที่ปรึกษามีความรู้ ความ
ชํานาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหรือคอย
แนะนําทําให้องค์การมองเห็นความสําคัญ ของการมีที่ปรึกษาขึ้น อย่างไรก็ตาม พวกที่ปรึกษาไม่มี

ผูจัดการใหญ 

ผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการฝายขาย ผูจัดการฝายการเงิน 

แผนกขาย แผนกโฆษณา 

แผนกวัตถุดิบ แผนกผลิต แผนกการเงนิ แผนกบัญช ี
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อํานาจในการสั่งการใด ๆ นอกจากคอยป้อนข้อมูลให้ผู้บริหารเป็นผู้ช้ีขาดอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งการจัด
องค์การรูปแบบนี้มีผลดีคือ ทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ มีการวางแผนและประเมินสถานการณ์
ล่วงหน้าได้ มีที่ปรึกษาคอยให้ความกระจ่างและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และทําให้การทํางาน
ใช้หลักเหตุและผลมากขึ้น มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และคนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากนั้น ยัง
ทําให้งานตามสายงานและงานของคณะที่ปรึกษาสัมพันธ์กัน และเข้าใจบทบาทซึ่งกันและกัน แต่
ผลเสียของการใช้ที่ปรึกษาอาจมีการปีนเกลียวกัน เนื่องจากความเห็นไม่ลงรอยกัน และฝ่ายคณะที่
ปรึกษาอาจท้อถอยในการทํางานได้ เพราะมีหน้าที่เพียงเสนอแนะแต่ไม่มีอํานาจสั่งการ  

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 : แสดงโครงสร้างองค์การแบบคณะทีป่รึกษา 

 
4. โครงสร้างองค์การแบบคณะกรรมการบริหาร (Committees Organization 

Structure) หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การโดยให้มีการบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ อสมท. เป็นต้น การบริหารงาน
องค์การโดยให้มีคณะกรรมการบริหารเช่นนี้ ผลดีจะช่วยขจัดปัญหา การบริหารงานแบบผูกขาดของ
คน ๆ เดียว หรือการใช้แบบเผด็จการเข้ามาบริหารงาน นอกจากนั้น การต้ังคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคลมาจากหลาย ๆ ฝ่ายจะทําให้ทุกคนเข้าใจปัญหาและก่อให้เกิดการยอมรับใน
ปัญหาที่ฝ่ายอ่ืนเผชิญอยู่ทําให้การประสานงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการใช้
ระบบคณะกรรมการก็คือเกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการ
ประชุมถกเถียงกัน กว่าจะได้ข้อยุติอาจไม่ทันการต่อการวินิจฉัยสั่งการได้ หรืออาจเป็นการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ในระดับคณะกรรมการหรือยอมประนีประนอมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติที่รวดเร็ว ทําให้การต้ัง
คณะกรรมการไร้ผล  

5. โครงสร้างองค์การงานอนุกร (Auxiliary) คือหน่วยงานช่วย บางทีเรียกว่าหน่วยงาน
แม่บ้าน (House-keeping agency) ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับธุรการ และอํานวยความสะดวก เช่น งาน
เลขานุการ และงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น  

 
 

คณะที่ปรึกษา ผูจัดการใหญ 

การผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4 : แสดงโครงสร้างองค์การแบบอนุกรม 

 
โครงสร้างองค์การ แบบสูง และแบบกว้าง 
 
  การออกแบบโครงสร้างองค์การ (สมคิด บางโม, 2538) มีสิ่งหนึ่งที่ควรคํานึง คือ    ความสูง 
และความกว้างของโครงสร้าง ถ้าโครงสร้างขององค์การมีการบังคับบัญชากันหลายช้ันหลายระดับ 
กระบวนการทํางานย่อมช้า แต่ถ้าโครงสร้างองค์การมีระดับการสั่งการน้อยกระบวนการทํางานย่อม
รวดเร็วกว่า  ช่วงของการควบคุม (span of control) หมายถึง จํานวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ถูก
ควบคุมหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 : แสดงโครงสร้างแบบสูง สมาชกิ 31 คน 5 ระดบั ช่วงการควบคุม 2 
 
 
 

ผูจัดการใหญ 

 

  

       

               

                               

เลขานุการ ผูตรวจสอบภายใน 

ผูจัดการฝาย... ผูจัดการฝาย... ผูจัดการฝาย... 
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ข้อดีของโครงสร้างแบบสูง  
     1. การบริหารงานใกล้ชิด 
     2. การควบคุมใกล้ชิด 
     3. การติดต่อสื่อสารรวดเร็วระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง 
     4. งานมีคุณภาพเพราะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ชํานาญการเฉพาะ 
 
ข้อจํากัดของโครงสร้างแบบสูง 
     1. ค่าใช้สูงสําหรับหัวหน้าแต่ละระดับ 
     2. มีระดับการจัดการมาก 
     3. ระยะทางระหว่างระดับสูงถึงระดับตํ่าห่างเกินไป 
     4. หัวหน้ามีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการทํางานของลูกน้องมากเกินไป 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่6 : แสดงโครงสร้างแบบกวา้ง สมาชิก 31 คน 3 ระดบั ช่วงการควบคุม 5 

ข้อดีของโครงสร้างแบบกว้าง 
     1. ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
     2. ลูกน้องมีอิสระสูงในการทํางาน เนื่องจากหัวหน้ามีผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากจึงมีการควบคุม
น้อย 
 
ข้อจํากัดของโครงสร้างแบบกว้าง 
     1. ต้องการผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถมาก 
     2. ผู้บังคับบัญชาอาจจะควบคุมงานทุกอย่างได้ไม่ทั่วถึง 
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การจัดแผนกงาน (Departmentation) 

การจัดแผนกงาน หมายถึง การรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยการรวมกิจกรรมที่
คล้ายกัน และเหมาะสมที่จะนํามาปฏิบัติ ในกลุ่มเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม แผนก หรือหน่วยงาน 
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานที่จะใช้สําหรับการจัดแผนกงาน มีดังนี้  
 
       1. การจัดแผนกงานตามหน้าที่ (Departmentation by Function)การจัดแผนกงานตาม
หน้าที่นี้ เป็นการจัดองค์การที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และหน้าที่หลัก ส่วนใหญ่แผนกต่าง ๆ จะ
มีก็คือ หน้าที่ทางด้านธุรการ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าน
สวัสดิการ เป็นต้น 
 
 
   
 
     
 

 
ภาพที ่7 : แสดงการจดัแผนกงานตามหนา้ที ่

 
ธงชัย สันติวงษ์ (2537) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละแบบการจัดแผนกงานไว้ตาม

ตารางข้างล่าง ต่อไปนี้ 
 
ข้อดีการจัดแผนกงานตามหน้าที่ 
     1. เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กในระยะเริ่มแรก 
     2. เป็นการจัดที่ถูกต้องตามเหตุผลในเรือ่งของหน้าที่หลัก 
     3. เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้บริหารในแต่ละหน้าทีก็่จะสามารถทาํการประสานงานให้ทุกอย่าง
เป็นไปโดยสอดคล้องกัน 
     4. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการแบ่งอาชีพตามความถนัด 
 
ข้อเสียการจัดแผนกงานตามหน้าที่ 
     1. ไม่เหมาะสมกับองค์กรที่มีการขยายตัว 
     2. การทํางานของทุกกลุ่มไม่สามารถเนน้ถึงวัตถุประสงค์ขององค์การโดยส่วนรวมได้ 

ผูจัดการ 

บุคคล การเงิน การตลาด การผลิต 

วิจัยตลาด บริการ ขาย 
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     3. การประสานงานติดต่อระหว่างหน้าที่ต่างๆเป็นไปได้ยาก 
     4. ไม่เปิดโอกาสให้มีการฝึกฝนตัวผู้บรหิารในระดับรองลงและไม่มีโอกาสเรียนรู้งานของส่วนต่างๆ 
 
     2. การจัดแผนกงานตามประเภทผลิตภัณฑ์ (Departmentation by Product) การจัดแผนก
แบบน้ีมักจะใช้ในการจัดแผนกงานขององค์การธุรกิจขนาดใหญ่มีกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ซับซ้อน องค์การธุรกิจผลิตสินค้าหลายอย่าง ถ้าจะใช้การจัดแผนกงานตามหน้าที่ก็จะทําให้แต่ละ
แผนกมีงานมากเกินไป การดูแลผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างอาจดูแลไม่ทั่วถึง การขยายงานก็จะมีปัญหา
อย่างมาก ทําให้องค์การธุรกิจขาดความคล่องตัวในการดําเนินงานและเสียโอกาสในการแสวงหา
ผลประโยชน์กับองค์การได้  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 : แสดงการจดัแผนกงานตามประเภทผลติภณัฑ์ 
 

ข้อดีการจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ์ 
     1. เหมาะสมกับองค์การที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
     2. ช่วยให้ผู้บริหารสูงสุดสามารถมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการทํางานตามหน้าที่ต่างๆให้กับ
ผู้บริหารของหน่วยได้ 
     3. ช่วยให้ประเภทสินค้าต่างๆได้รับความสนใจเต็มที่  
     4. ช่วยให้ผู้ทํางานในหน้าที่ต่างๆมีโอกาสฝึกฝนความรู้ความสามารถของตน ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างได้อย่างดี 
 
ข้อเสียการจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ์ 
     1. เกิดปัญหาในเรื่องของการประสานงานในองค์การ 
     2. หน่วยต่างๆที่แบ่งแยกตามผลิตภัณฑ์มีอํานาจมากเกินไป 
     3. การจัดแผนกงานตามหรือลูกค้า (Departmentation by Customer) เป็นวิธีจัดแผนกงานอีก
อย่างหนึ่งที่องค์การธุรกิจจะให้ความสําคัญแก่กลุ่มลูกค้า เพราะสินค้าที่องค์การผลติออกมานั้นอาจ

ผูจัดการ 

ฝายผลิตภัณฑ

เครื่องสุขภัณฑ 

ฝายผลิตภัณฑ 

ใชกันฝาและฝาผนัง 

ฝายผลิตภัณฑ

เสาเข็ม 

ฝายผลิตภัณฑ

กระเบื้องมุงหลังคา 
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ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแตกต่างกัน เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อสินค้านั้น
แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 : แสดงการจดัแผนกงานตามลูกคา้ 
 
ข้อดีการจัดแผนกงานตามลูกค้า 
 
     1. ช่วยให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆได้ดี 
     2. เป็นการพัฒนาให้มีผู้เชี่ยวชาญและความชํานาญในการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
 
ข้อเสียการจัดแผนกงานตามลูกค้า 
     1. การประสานงานของแต่ละหน่วยงานจะเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต่างฝ่ายต่างแข่งขันกัน  
     2. การจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาจทําได้ยาก หากผู้บริโภคบางรายประกอบธุรกิจหลายประเภท 
     3. หากมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของลูกค้าอาจจะทําให้การทํางานของบางแผนกน้อยลงไป
หรือไม่มีงานทําเลยก็ได้ 
 
แผนภูมิองค์การ(Organization charts) 
 
  แผนภูมิองค์การ หรือผังโครงสร้างองค์การ หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงกลุ่มตําแหน่งงาน ซึ่ง
รวมกลุ่มเป็นสายการบังคับบัญชา โดยมีการแบ่งกลุ่มแบ่งระดับ โครงสร้างองค์การที่มีการจัดขึ้นอย่าง
ถูกต้อง โดยมีการจัดตําแหน่งชัดเจน มีสายการบังคับบัญชาที่แน่นอน และมีช่ือตําแหน่งระบุไว้ ก็จะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลการจัดการที่เป็นประโยชน์ย่ิงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผังโครงสร้างองค์การเป็นเครื่องมือ 
ที่จะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างขององค์การ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนสายการบังคับ
บัญชาในองค์การนั้นๆ (ศิริอร ขันธหัตถ์,2536) ได้จัดแบ่งประเภทของแผนภูมิองค์การไว้ 2 ประการ 
คือ 

ผูจัดการฝายขาย 

หัวหนาแผนกขาย

เอกชน 

หัวหนาแผนกขาย

ลูกคาที่บริษัท 

หัวหนาแผนกขาย

หนวยราชการ 
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หนา ๔๗ 

 

แผนภูมิหลัก (Master Chart) เป็นแผนภูมิที่แสดงโครงสร้างขององค์การทั้งหมดของ
องค์การว่า มีการแบ่งส่วนงานใหญ่ ออกเป็นกี่หน่วย ที่กอง ก่ีแผนที่สําคัญ ๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่
ต่อเนื่องกัน เนื่องจากแผนภูมิชนิดนี้แสดงสายการบังคับบัญชาลดหลั่นตามลําดับ จึงอาจเรียกได้ว่า 
"Hierarchical Chart" แบบแผนภูมิหลัก หรือ Master Chart นี้แบ่งออกได้ 3 แบบคือ 
แบบสายงานปิรามิด (Conventional Chart) แบบนี้เรียกได้อีกหลายอย่าง เช่น Line or Military 
เป็นแบบที่จัดรูปคล้ายกองทัพหรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า แบบตามแนวดิ่ง (Vertical Chart) 
แผนภูมิลักษณะนี้ได้กําหนดให้ตําแหน่งสูงสุด เช่น ตําแหน่งผู้อํานวยการ หรือผู้จัดการใหญ่อยู่สูงสุด 
ตําแหน่งรอง ๆลงมาก็เขียนไว้ในระดับที่ตํ่าลงมาตามลําดับ ดังนั้นจึงมีลักษณะคล้ายรูปปิรามิด ดังนี้  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่10 : แสดงแผนภูมิแบบสายงานปริามิด 
 

แบบตามแนวนอน (Horizontal Chart) หรือแบบซ้ายไปขวา (Left to Right Chart) 
แบบนี้ เป็นลักษณะการเขียนแผนภูมิที่แสดงตําแหน่งสูงสุดไว้ทางซ้ายมือ และหน่วยงานระดับรอง ๆ 
เลื่อนออกไปทางขวามือตามลําดับ  
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ภาพที ่11 : แสดงแบบแผนผังองคก์รตามแนวนอน 
 

อํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ (Authority and Responsibility) 
   ในการจัดองค์การจะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีการแบ่งงานกันตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย และทกุคนรูจ้ักงานและหน้าที่ของตน ปฏิบัติงานภายในขอบเขตที่องค์การมอบหมาย
มา แต่งานที่ดําเนินการจะสามารถสัมฤทธ์ิผลได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารที่มีอํานาจในการมอบหมายอํานาจ
หน้าที่นั้นจะต้องกําหนดความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละคนในการปฏิบัติงานอีกด้วย 
 
อํานาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง สิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับมอบหมายมาให้สั่งบุคคลอื่นปฏิบัติ
ตามที่ตนต้องการได้ ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารระดับสูงจะมีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ
ต่อไปเมื่อมีการสั่งงานเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงาน ส่วนมากแล้วอํานาจหน้าที่จะต้องมีอํานาจ
ในการสั่งการและการตัดสินใจควบคู่กันไปด้วย โดยรู้จักการสั่งการ คือมอบหมายงานให้กับใต้
ผู้บังคับบัญชาทํางานอย่างต่อเนื่อง และตัดสินใจ ในลักษณะงานที่อยู่ภายในขอบเขตแห่งอํานาจตน 
อํานาจหน้าที่เป็นอํานาจที่บุคคลผู้มีอยู่ได้รับมอบหมายมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และขณะเดียวกัน
ก็มีสิทธิให้รางวัลและลงโทษผู้ที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่นั้นได้อีกด้วย  
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อํานาจหน้าที่ (Authority) แตกต่างจากอํานาจ (Power) คือ อํานาจหน้าที่เป็นสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่อํานาจเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นสร้างขึ้นมาเองและทําให้บุคคลอ่ืน
ยอมรับเพื่อที่จะปฏิบัติตาม อํานาจเกิดในด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 
 
 ความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นภาระผูกพันของบุคคลในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
บุคคลจะต้องรับผิดชอบในการทํางานเพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในองค์การที่มีการวาง
โครงสร้างแบบเป็นทางการจะมีการกําหนดความรับผิดชอบของบุคคลที่ทําหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างชัดเจนและให้อํานาจหน้าที่ (Authority) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามปัญหาของความสมดุลกันระหว่างความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่
ก็มีมากขึ้นในขณะที่องค์การขยายใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีขอบเขตของอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของตนเพิ่มขึ้นด้วย จึงมีความสับสนในเรื่องของงาน ตลอดจน
ปัญหาของตัวบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการจัดแบ่งความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆขององค์การนั้น ควร
คํานึงถึงปัจจัย ต่อไปนี้  
      - กิจกรรมที่คล้ายกันควรที่จะให้อยู่ในความรับผิดชอบของคนๆเดียว การแบ่งความ
รับผิดชอบให้คนหลายคนก่อให้เกิดผลเสียในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการหลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบดังกล่าว 
       - พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับมอบหมายงาน เช่นมีความสามารถที่จะทํากิจกรรม
นั้นๆได้หรือไม่ 
 
2.3 กรอบความคิดด้านการวางแผนกําลังคนของสํานักงาน ก.พ. (สํานักงาน ก.พ.,2549) 

แนวคิดการใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (สํานักงาน กพ.) 
หลักการสําคัญที่ผลักดันให้การบริหารจัดการภาครัฐต้องปรับปรุงใหม่เกือบทั้งระบบ คือ 

“การบริหารราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทั้งนี้เพราะกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ/การ
บริหารราชการแบบเดิมและที่ยังเป็นอยู่ขณะนี้มักมุ่งเน้นการดําเนินการตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ล้าสมัยและไม่ยืดหยุ่น ทําให้การบริการจากราชการโดยคนภาครัฐ (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่) ไม่
รวดเร็ว ไม่มีคุณภาพ และไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการในภูมิภาคหรือ
พ้ืนที่ต่าง ๆ 
 

สํานักงาน ก.พ. เป็นส่วนราชการส่วนกลาง (Central Agency) จึงต้องปรับยุทธศาสตร์และ
วิธีการทํางานให้มุ่งเน้นถึงประชาชนหรือผู้รับบริการทั้งหลายด้วย แม้จะเป็นหน่วยงานกลางที่มี
ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพมหานคร (ศูนย์กลางของอํานาจของประเทศ) แต่การปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.พ. จะมีผลกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ เพราะข้าราชการที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงมี
ประจําอยู่ทั่วไปทุกอําเภอ ทุกตําบล ทั่วประเทศ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริง การ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการ ในภูมิภาค รวมทั้งพนักงานของรัฐในท้องถิ่น จะส่งโดยตรงต่อประชาชน
ทั่วไป ดังนั้น คําถามเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือ จะมีวิธีการอย่างไรที่สํานักงาน ก.พ. จะสามารถขยาย
ขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักงานไปถึงข้าราชการทั่วไปในทุกพ้ืนที่ โดยไม่ต้องเพิ่มกําลังคน และไม่
จําเป็นต้องสร้างสํานักงานในภูมิภาคเหมือนส่วนราชการอื่น ๆ ที่ให้บริการประชาชนโดยตรง 
 
แนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์การทํางานแบบเครือข่าย (สีมา สีมานันท์,2549)  

 
แนวคิดสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การทํางานแบบเครือข่ายของสํานักงาน ก.พ. คือ 
1. ผู้บริหารระดับสูง และทีมผู้บริหารของส่วนราชการ รวมถึงจังหวัด ควรมีบทบาทและ

รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสังกัด (มิใช่อยู่ที่สํานักงาน ก.พ. 
แบบที่เคยปฏิบัติกันมา) ผู้บริหารที่มีสถานะภาพเป็น CEO (Chief Executive Officer) ต้อง
บริหารทั้งงาน เงินและคน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดและตอบสนองประชาชนได้รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

2. การบริหารราชการยุคใหม่แบบบูรณาการ ที่กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ หัวหน้าส่วน
ราชการต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการมีผลทําให้ต้องปรับมาตรการ กลไก 
หรือวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับการพัฒนาการบริหารแบบ CEO ด้วย 

3. การกระจายอํานาจด้านบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสํานักงาน ก.พ. พยายามผลักดันให้เป็นผล
จริงในทางปฏิบัติเริ่มมีแนวโน้มชัดเจนขึ้น ดังปรากฏในปรัชญาการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับใหม่) ที่จะกระจายอํานาจ (มิใช่มอบหมาย) อย่างแท้จริงไป
ยังส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับนโยบายของเลขาธิการ ก.พ.(สีมา สี
มานันท์) ที่ต้องการให้สํานักงาน ก.พ. ออกสู่ภูมิภาค/จังหวัด (Go Province) เพื่อเข้าไปมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐของจังหวัด 
สนับสนุนบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO 

4. การปรับเปลี่ยนบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จากเดิมที่เป็นงานสนับสนุน 
(Supportive Functions) มาเป็น งานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Functions) เพื่อนําการ
บริหารที่ยึดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์(Vision- Strategy Based) สู่ความสัมฤทธิ์ผล มีผลทําให้
เกิดกระแสผลักดันให้สํานักงาน ก.พ. ต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่ให้สอดรับและขยายผลออกไป
ยังภูมิภาค/จังหวัด ซึ่งต้องพึ่งพิงหรือจับมือกับหน่วยงานในภูมิภาคท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการ (Knowledge Based Organization) เพื่อถ่ายทอดงานและบทบาทของ
สํานักงาน ก.พ. ในเชิงยุทธศาสตร์สู่ภูมิภาคระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น 
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กรอบความคิดด้านการวางแผนกําลังคนของสํานักงาน ก.พ. 
สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทํา “แนวทางการวางแผนกําลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ” 

(Strategic Workforce Planning Guide) เมื่อ ปี 2549 โดยนํากรอบความคิดมาจากการวางแผน
กําลังคนของรัฐบาลมลรัฐในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนกําลังคนให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน  หรือกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือรองรับการ
บริหารจัดการภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์ (HR Scorecard) ของแต่ละส่วนราชการในมิติเรื่องความ
สอดคล้องเชิงยุทธ์ศาสตร์ 
   แนวทางดังกล่าวถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเครื่องมือจากองค์กรกลางไปสู่ส่วน
ราชการเจ้าของตําแหน่ง ท่ามกลางกระแสการปรับบทบาทของสํานักงาน ก.พ. ที่กําลังถ่ายโอนอํานาจ
ด้านการบริหารงานบุคคลไปสู่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ. เป็นเพียงผู้กําหนดกรอบกติกา ใน
กรอบของการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ สํานักงาน ก.พ.ให้ความสําคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ที่มีลักษณะสําคัญ ได้แก่ 

- เชื่อมโยงกับทิศทางขององค์กร 
- เป็นไปตามระบบคุณธรรม (แนวใหม ่– Redefined Public Principle) 
- ยึดผลการปฏิบัติงาน 
- ใช้คนน้อย ประสิทธิภาพสูง 
- มีเจ้าภาพเรื่องคน 
- ยืดหยุ่น หลากหลาย 
- ยึดหลักสมรรถนะ 

 
การวางแผนกําลังคนเป็นจุดเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับการจัดการทรัพยากรบุคคล “ดังนั้น สิ่ง

ที่สําคัญที่สุดในการวางแผนกําลังคนก็คือการที่จะต้องศึกษาแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้ถ่องแท้เพื่อให้
สามารถวางแผนกําลังคนเชิงกลยุทธ์และดําเนินการตามแผนให้องค์กรมีจํานวนกําลังคนที่ต้องการ 
กําลังคนมีสมรรถนะที่ต้องการ และมีกําลังคนทันเวลาที่ต้องการ …” (สํานักงาน ก.พ.,2549) 
 

สํานักงาน ก.พ. แบ่งการวางแผนกําลังคนเชิงกลยุทธ์เป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การ
วิเคราะห์อุปสงค์กําลังคน (Demand Analysis)  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์อุปทานกําลังคน (Supply 
Analysis)  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ส่วนต่างของกําลังคน (Gap Analysis) และขั้นตอนสุดท้ายเป็น
การพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านกําลังคน (Strategy Development) 
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      ภาพที่ 12 : แสดงกลยุทธ์ในการพัฒนากําลังคน 

 
ในขั้นตอนของการวิเคราะห์อุปสงค์ ให้ใช้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และแผนงาน/โครงการ

เป็นตัวต้ังเพื่อกําหนดว่า จะต้องใช้คนจํานวนเท่าใด ประเภทใด ระดับช้ันใด และมีสมรรถนะ
อย่างไร  โดยในกระบวนการนี้ ให้ส่วนราชการคํานึงถึงยุทธศาสตร์การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ (ไม่
เพิ่ม) เป็นสําคัญ 
 

ในขั้นตอนที่สองการวิเคราะห์อุปทาน รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาปัจจุบัน
รวมทั้งคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจํานวนและสมรรถนะของคนใน
หน่วยงาน โดยให้วิเคราะห์ในเรื่องของโครงสร้าง (characteristics/profiles) ของกําลังคนด้วย 
 

เมื่อได้จํานวนและคุณลักษณะของอุปสงค์และอุปทานกําลังคนแล้ว ส่วนราชการก็สามารถ
วิเคราะห์หาส่วนต่าง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากลยุทธ์เกี่ยวกับกําลังคนได้ ซึ่งในส่วนของ
แผนปฏิบัติการ นั้น สํานักงาน ก.พ.ได้ศึกษาและริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องไว้จํานวนหนึ่งตามแนวทาง
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ซึ่งส่วนราชการสามารถนํามาเป็นแนวทางการจัดทําแผนได้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  

การวิเคราะหอุปสงคกําลังคน 

(Demand Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 

การวิเคราะหอุปทานกําลังคน 

(Supply Analysis) 

ขั้นตอนที่ 3 

การวิเคราะหสวนตางของกําลังคน 

(Gap Analysis) 

ขั้นตอนที่ 4 

การพัฒนากลยุทธเพื่อแกไขปญหาดานกําลังคน 

(Strategy Analysis)
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เมื่อส่วนราชการมีความ “เป็นเจ้าของ” การบริหารอัตรากําลัง ภายใต้ข้อจํากัดของการลด
อัตรากําลังข้าราชการในภาพรวม และการจํากัดงบประมาณด้านบุคลากร “คําตอบสุดท้าย” ของการ
มีคนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินภารกิจให้ลุล่วงตามแผนงานจึงอยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการของ
ส่วนราชการเอง เครื่องมือในการจัดทําแผนกําลังคนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ส่วนราชการใช้ 
“เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้กําลังคน” ภายในกรอบอัตรากําลังที่มีอยู่ 
 
การแปลงแผนไปสู่กรอบอัตราที่เป็นจริง 
   ราชการพลเรือนไทยต้องสามารถบริหารจัดการทรัพยากรกําลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ตาม
เป้าประสงค์ให้ได้ โดยที่มีข้อจํากัดในเรื่องกฎระเบียบ  รวมทั้งข้อจํากัดที่เกิดจากพันธสัญญาทางใจ
และความคาดหวังของข้าราชการ ซึ่งภาระหลักในการใช้ดุลพินิจและการตัดสินใจเหล่านี้ จะตกอยู่กับ
ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการและ อ.ก.พ.กระทรวง รวมทั้งฝ่ายการเจ้าหน้าที่ขององค์กรซึ่ง
จะต้องเป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะในเบื้องต้น 

ในทางปฏิบัติส่วนราชการไทยไม่อาจแยกขั้นตอนการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานกําลังคน
ออกจากกันได้เด็ดขาด เนื่องจากยุทธศาสตร์การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐเป็นตัวกํากับกําลังคนไม่ให้
เกินกําลังคนที่มีอยู่ทั้งในด้านจํานวนและงบประมาณ ดังนั้น อุปทานกําลังคนในส่วนราชการใน
ภาพรวมจึงเป็นเพดานกําหนดความเป็นไปได้ของอุปสงค์ 

เมื่อพิจารณารวมกับวัฒนธรรมของส่วนราชการที่ไม่ปลดข้าราชการออก จะเห็นได้ว่าในส่วน
ของการกําหนดตําแหน่ง การใช้อํานาจของผู้บริหารส่วนราชการ ในสาระสําคัญคืออํานาจในการ 
“บริหารตําแหน่งว่าง” นั่นเอง  ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับตําแหน่งว่าง มี 2 ระดับ คือ 

1. ตัดสินใจเกี่ยวกับตําแหน่งที่ว่างไปแล้ว ทําได้ 3 ทาง คือ 
1.1 ปล่อยใหว่้างไปก่อน (ไม่มีประสิทธิภาพ) 

    1.2 ยุบ (คืน คปร. หรือเพื่อไปปรับพอกตําแหน่งอื่นที่จะปรับระดับขึ้น) 
    1.3 บรรจุแต่งต้ังคนทํางาน 
2. วางแผนดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งที่จะว่างต่อไปในอนาคต ทําได้ 3 ทาง 

เช่นกัน คือ 
2.1 เจตนาไม่ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับตําแหน่งนั้น 
2.2 เตรียมดําเนินการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อยุบ เปลี่ยนตําแหน่ง  

หรือปรับลด 
2.3 เตรียมดําเนินการสรรหา หรือคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งต้ัง  หรือโอนย้าย 

จะเห็นว่า การตัดสินใจดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งที่ว่างไปแล้ว แม้จะมีประสิทธิภาพใน
ระดับที่ต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการวางแผนดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งที่จะว่างต่อไปใน
อนาคต (proactive) วิธีที่สองกลับย่ิงมีประสิทธิภาพมากกว่า  และวิธีที่สองนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนกําลังคนนั่นเอง  แต่จะทําได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขสามประการดังนี้ 

-   มีข้อมูล 
-   มีเจตนา 
-   มีเครื่องมือวิธีการคํานวณ วิเคราะห์และคาดทํานาย 
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หากส่วนราชการรู้ชัดว่าต้องการกําลังคนในงานหลัก งานรอง เช่นไร และรู้ล่วงหน้าว่าจะมี
ตําแหน่งใดว่างเมื่อไร ก็จะสามารถดําเนินการเพื่อกําหนดตําแหน่งหรือสรรหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
เกิดประโยชน์สูงสุด และทันท่วงที 

การบริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1) คือใช้ตําแหน่งที่มีอยู่เพื่อการบรรจุแต่งต้ังโดย
รวดเร็ว ทําให้ตําแหน่งว่างกลายเป็นตําแหน่งที่มีคนครองโดยรวดเร็ว (ใช้ประโยชน์สูงสุดจากตําแหน่ง
ที่ว่างอยู่และที่จะว่าง) หากเป็นการสรรหาบุคคลภายนอก ให้มีวิธีสรรหาที่รวดเร็วให้ได้คนที่เหมาะสม 
หากเป็นการบรรจุแต่งต้ังบุคคลภายใน ควรทําได้ทันท่วงที  และ 2) โดยการเพิ่มผลิตภาพของคนที่มี
อยู่ ด้วยมาตรการทางการบริหาร และการพัฒนา อ.ก.พ.กรม และผู้บริหารสามารถใช้อํานาจปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งเพื่อกําหนดให้มีตําแหน่งที่ง่ายต่อการสรรหาบุคลากร และลดภาระในการ
ดําเนินงานเพื่อให้สามารถบรรจุแต่งต้ังในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งการจะกําหนดตําแหน่งใด ระดับใด เป็น
จํานวนเท่าใด เลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องให้ความสําคัญกับคนที่มีอยู่เดิมและจะมีต่อไป ดังนั้น จึงต้องอาศัย
ทั้งการวิเคราะห์อุปสงค์และแนวโน้มอุปทานกําลังคน เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งที่ไม่กระทบต่อโอกาสความก้าวหน้าของข้าราชการที่มีอยู่เดิม ขณะเดียวกันก็ทําให้
สรรหาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ตรงกับความต้องการ ควรกําหนดตําแหน่งเช่นไร 

นอกเหนือจากกรอบอัตราแล้ว คุณลักษณะที่สําคัญของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ 
ความรู้ และสมรรถนะจะมีส่วนสําคัญอย่างมากในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึง
พึงวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของอุปทาน และอุปสงค์ในอนาคต เพื่อวางแผนแต่งต้ังโยกย้าย และ
พัฒนาบุคลากรให้พอดีกับความต้องการ 

คุณูปการอีกประการหนึ่งของกรอบแนวคิดในการวางแผนกําลังคนที่ดีในภาคราชการ ไม่
เพียงแต่คํานึงถึงภารกิจและกรอบกฏเกณฑ์เท่านั้น หากแต่ยังต้องสามารถเชื่อมโยงและให้คําตอบใน
เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และการสืบทอดตําแหน่งได้ด้วย 
 
2.4 แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 

ปี พ.ศ. 2537 หน่วยงานระหว่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization หรือเรียกย่อว่า ILO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization หรือเรียกย่อว่า UNESCO) และ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization 
หรือเรียกย่อว่า WHO) ได้จัดทําเอกสารแสดงจุดยืนการทํางานร่วมกัน พ.ศ. 2537 (Joint Position 
Paper on CBR, 1994) เพื่อใช้เป็นแนวทางพื้นฐานร่วม สําหรับการพัฒนางานการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยชุมชน และนําประเด็นที่ถูกประเมินว่ายังขาดตกไป มาพิจารณา ปรากฏเป็นคํานิยาม ดังนี้  

“Community-based rehabilitation is a strategy within community 
development for the rehabilitation, equalization of opportunities and social 
integration of all people with disabilities. CBR is implemented through the 
combined efforts of people with disabilities themselves, their families, 
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organizations and communities, and the relevant governmental and non-
governmental health, education, vocational, social and other services”  

“การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) เป็นยุทธศาสตร์ภายในการพัฒนาชุมชนโดย
มี เป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความเท่าเทียมกันของโอกาส และคนพิการมี
ส่วนร่วมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็น
การดําเนินงาน ที่อาศัยความร่วมมือกันของคนพิการเอง ครอบครัว องค์กรคนพิการ ชุมชน 
หน่วยงานบริการของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข การศึกษา อาชีพ สังคม
และอื่นๆ” 

(รายงานบทสังเคราะห์ความรู้จากงานมหกรรม “นวัตกรรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการไทย” 
เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน, กมลพรรณ พันพึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปี 2551:10) 

ดังนั้นแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน จึงเป็นการผสมผสาน/บูรณาการ
กระบวนการพัฒนา/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยชุมชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในกรอบแนวคิด ซึ่ง
พอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ความพิการกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Disability and Rehabilitation) ผู้จัด
ให้บริการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพรับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้คนพิการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายแทน สามารถตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการเลือกรับบริการที่เห็นว่า
เหมาะสมกับคนพิการ สิ่งนี้เป็นบทบาทใหม่ ซึ่งจากเดิมผู้ให้บริการจะเป็นฝ่าย
ตัดสินใจเท่านั้น 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นความเท่าเทียมของคนพิการในฐานะพลเมือง 
ได้รับสิทธิตามกติกาที่ต้ังไว้ในสังคมเหมือนคนทั่วไป สามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ เข้าเรียน ทํางาน พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
ความยากจน (Poverty) ความพิการมีความสัมพันธ์กับความยากจน การส่งเสริม
ศักยภาพ คนพิการจะเป็นการบรรเทาความยากจนลงด้วย 

3. ชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน (Inclusive Communities) การจัดปรับโครงสร้างของ
ชุมชน ต้ังแต่ระเบียบ ขั้นตอน สถาปัตยกรรม ทัศนคติของกลุ่มคน ให้เอื้อแก่ทุกคน
สามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข มิใช่การให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบปรับตัว 
เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียว 

4. บทบาทองค์กรของคนพิการและองค์กรผู้ปกครอง (Role of Organizations of 
Persons with Disabilities  หรือเรียกย่อว่า DPOs and Organizations of 
Parents of Children with Disabilities) องค์กรของคนพิการและผู้ปกครอง จะมี
บทบาทสําคัญในการส่งเสริม โดยเฉพาะเรื่องการพิทักษ์สิทธ์ิ เป็นตัวแทนบอกความ
ต้องการของกลุ่มคนพิการใน ชุมชน รวมทั้งสามารถริเริ่มให้มีโปรแกรมปฏิบัติการ 
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และประเมินผลโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถ ภาพโดยชุมชนได้ องค์กรของคนพิการ
และผู้ปกครองเป็นแหล่งทรัพยากรที่จะทําให้โปรแกรมมีความเข้มแข็ง เป็นหน่วยที่
จะนําให้คนพิการในระดับท้องถิ่นเข้ามาร่วมกิจกรรม รวมทั้งส่งผลกระทบถึงการ
จัดทํานโยบายระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  

 

ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินการขับเคลื่อนโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาคนพิการโดยชุมชนทุกแห่ง คือ การมีส่วนร่วม โดยท่ัวไปผู้จัดการโครงการจะรับผิดชอบทํา
หน้าที่ตัดสินใจในท้ายที่สุด แต่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของ
คนพิการเองและสมาชิกในครอบครัวจะได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดการ ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้โดยการเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบมา แบ่งปัน
ข้อสังเกตและเสนอแนะในสิ่งที่ตนเห็นสมควรเป็นต้น การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องตลอดทั้งวงจรการ
จัดการนี้จะทําให้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชนสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของชุมชนได้ดีที่สุดและทําให้ชุมชนมีส่วนช่วยให้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาคนพิการโดยชุมชนดําเนินการก้าวหน้าต่อไปในระยะยาวด้วย 

จากประสบการณ์ของการดําเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (รายงานบทสังเคราะห์ความรู้จากงานมหกรรม “นวัตกรรม
ส่งเสริมศักยภาพคนพิการไทย” เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน, กมลพรรณ พันพึ่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551:47) พบว่าโปรแกรมที่นําโดยรัฐบาลหรือได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลจะมีทรัพยากรมากกว่า สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงกว่าและมีความย่ังยืนกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับโปรแกรมที่องค์กรประชาสังคมดูแล แต่ในทางกลับกันโปรแกรมที่นําโดยองค์กร
ประชาสังคมก็กลับมีความสอดคล้องและเกิดผลมากกว่าในสถานการณ์ที่ยากลําบาก ทั้งยังทําให้
ชุมชนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของโปรแกรมได้ดีกว่าด้วย ด้วยเหตุนี้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดคือโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
รับบาลและมีการคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ในท่องถิ่น อาทิ วัฒนธรรม การเงิน ทรัพยากรมนุษย์และการ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานรัฐในท่องถิ่นและองค์กรเพื่อคนพิการ(องค์การอนามัย
โลก,2556) 

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน มีความ
ย่ังยืน ได้แก่ (องค์การอนามัยโลก,2556) 
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• การนําอย่างมีประสิทธิภาพ   
 การสร้างความยั่งยืนให้กับโปรแกรมการเรยีนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ

โดยชุมชน จะเป็นเรื่องยากมากหากไม่มีภาวะผู้นําและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการ
โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน มีหน้าทีใ่นการกระตุ้น 

• การเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกนั  
 โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน หลายๆโปรแกรมที่

ดําเนินงานแยกจากกันโดยอิสระมีความเสี่ยงที่จะทํางานแข่งหรือซ้ําซ้อนกันเองจนเป็นเหตุให้
สิ้นเปลืองทรัพยากรอันมีค่าได้ การเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรให้ถึงขีดสุดและทําให้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดย
ชุมชน มีความย่ังยืนด้วยการมอบโอกาส ความรู้ ทักษะ บริการทางด้านการเงินและเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้มีการออกกฎหมายและนโยบายของภาครัฐในเรื่องของสิทธ์ิคนพิการ 
ในหลายกรณีนั้นการจัดแจงเรื่องต่างๆ อย่างเป็นทางการด้วยการทําสัญญาให้บริการ บันทึก
ความเข้าใจและสัญญารูปแบบอ่ืนๆ ก็สามารถเป็นประกันถึงการมีส่วนร่วมในระยะยาวของ
พันธมิตรได้ด้วยเช่นกัน 

• ความรู้สึกเป็นเจ้าของของชุมชน  
 โปรแกรมการเรียนรู้ เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชนที่ประสบ

ความสําเร็จมักเป็นโปรแกรมที่ประชาชนในชุมชนรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของโปรแกรม เหล่านั้นกี่
ทําให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของจะเกิดขึ้นได้ด้วยการนําผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดการ  

• การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น  
 การลดความพึ่งพาทรัพยากรบุคคล ทุนทรัพย์และวัสดุต่างๆจากแหล่งภายนอกจะ

ช่วยให้โปรแกรมมีความย่ังยืนยิ่งขึ้น ชุมชนควรได้รับการสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรของตนเอง
ในการแก้ปัญหาที่ตนประสบ โดยจัดลําดับให้มีการใช้ทรัพยากรระดับท้องถิ่นก่อนที่จะใช้
ทรัพยากรระดับชาติและใช้ทรัพยากรระดับชาติก่อนที่จะใช้ทรัพยากรจากประเทศอื่นๆ 

 

• การคํานึงถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรม   
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันไปและสิ่งที่เหมาะสมในเชิงวัฒนธรรมสําหรับ

คนกลุ่มหนึ่งอาจไม่เหมาะสมสําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ ในการที่จะทําให้โปรแกรมการ
เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชนมีความย่ังยืนในบริบทต่างๆ ได้นั้น
จําเป็นต้องพิจารณาว่าโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ที่
พัฒนาขึ้นจะไม่มีผลต่อธรรมเนียมประเพณีในท่องถิ่นอย่างๆร โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นอาจจะ
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ประสบแรงต่อต้านอะไรบางอย่างจากผู้ปฎิบัติงาน จะสามารถจัดการแรงต่อต้านนั้นได้
อย่างไร ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
และพพฤติกรรมที่ผิดๆ เกี่ยวกับคนพิการและการปรับเปลี่ยนโปรแกรมและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่นด้วย 

• การก่อเกิดความสามารถ 
 การทําให้ผู้เกี่ยวข้องมีความสามารถในการวางแผน จัดต้ัง เฝ้าสังเกตและประเมิน

โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน จะทําให้โปรแกรมมีความ
ย่ังยืนยิ่งกว่าเดิม โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ควรจะมี
องค์ประกอบในการสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้ก่อเกิด
ความสามารถนี้ในกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น การสร้างความสามารถในกลุ่มคน
พิการจะทําให้เขาเหล่านั้นมีทักษะที่จําเป็นในการรณรงค์ให้เรื่องความพิการเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางการพัฒนาสายหลักต่างๆ เป็นต้น 

• การสนับสนุนทางการเงิน   
โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ทุกโปรแกรมควรมี

การจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่มั่นคง แหล่งเงินทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ เงินทุนจากรัฐบาล 
(เช่น การจัดสรรงบประมาณโดยตรงหรือการมอบเงิน) เงินทุนจากผู้บริจาค (เช่น การส่ง
ข้อความเสนอโครงการเพื่อการพิจารณาของผู้บริจาคในประเทศหรือจากต่างประเทศ การ
บริจาคด้วยสิ่งของหรือการอุปถัมภ์) และการสร้างรายได้ด้วยตนเอง (เช่น การขายผลิตภัณฑ์ 
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือไมโครไฟแนนซ์) 

• การสนับสนุนจากภาคการเมือง  
 นโยบายการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ระดับประเทศ 

เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน และการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณที่จําเป็นจะทําให้ผลประโยชน์ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และแนวทาง
การพัฒนาต่างๆ ไปถึงคนพิการทุกคนและครอบครัวได้จริง การบรรจุเรื่องคนพิการใน
กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลจะช่วยให้เกิดผลประโยชน์ที่จีรังสําหรับคนพิการในการที่จะ
ได้เข้าถึงบริการและโอกาสต่างๆ ในด้านสุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดีและสังคม 

วงจรการจัดการ 

วงจรการจัดการประกอบด้วย 4 ขั้นตอนด้วยกัน (องค์การอนามัยโลก,2556) 

1. การวเิคราะหส์ถานการณ์  - ขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันทีค่นพิการ
และครอบครัวประสบและระบุข้อปัญหาที่จาํเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
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2. การวางแผนและการออกแบบ – ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจว่าโปรแกรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยชุมชนควรจะทําอะไรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ จากนั้นจึงวางแผน
เพื่อการลงมือทําจริง 

3. การจดัตัง้และการเฝ้าสังเกต – ขั้นตอนนี้โปรแกรมมีการจัดต้ังขึ้นแล้ว มีการเฝ้าสังเกตและ
ทบทวนเป็นประจําเพื่อให้แน่ใจได้ว่าโปรแกรมดําเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม 

4. การประเมินผล – ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินโปรแกรม เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้เพื่อดูว่า
เป้าหมายต่างๆ มีการบรรลุแล้วหรือไม่อย่างไร และประเมินผลที่เกิดขึ้นโดยรวมของ
โปรแกรมนี้ เชน่ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อันเป็นผลสบืเนื่องจากโปรแกรมนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจรงิและภาพรวมของชุมชน 
2. การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
3. การวิเคราะห์ปัญหา 
4. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ 
5. การวิเคราะห์ทรัพยากร 

 

1. การรวบรวมข้อเท็จจริงและภาพรวมของชุมชน 
การรวบรวมข้อเท็จจริงและภาพรวมของชุมชนพื้นฐานช่วยให้เห็นว่ามีสิ่งใดที่เราทราบอยู่แล้ว

เกี่ยวกับตัวคนพิการและสถานการณ์แวดล้อมในการใช้ชีวิตของเขา ทั้งยังเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่เป็นฐานหรือสาเหตุบางประการซึ่งอาจเป็นประโยชน์สําหรับการประเมินผลในอนาคตด้วย 
ข้อเท็จจริงและตัวเลขดังกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและการเมืองในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและหรือระดับท้องถิ่น 

ตัวอย่างข้อมูลที่ควรมีการเก็บ ได้แก่ 

• ประชากร เช่น จํานวนคนพิการ อายุ เพศ ประเภทของความทุพพลภาพ 

• สภาพความเป็นอยู่ เช่น ลักษณะของบ้านเรือน แหล่งน้ํา และสุขอนามัย 

• สุขภาพ เช่น อัตราการเสียชีวิต สาเหตุของการเสียชีวิตและป่วยเป็นโรค บริการด้านสุขภาพ
ในท้องถิ่น 

• การศึกษา เช่น จํานวนเด็กพิการที่เข้าเรียนในโรงเรียน อัตราผู้รู้หนังสือหรือสามารถอ่าน
เขียนได้ 

• เศรษฐศาสตร ์เช่น แหล่งที่มาของรายได้ รายได้ต่อวันโดยเฉลี่ย  
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• รัฐบาล เช่น นโยบายและกฎหมาย ระดับความสนใจในปญัหาเรื่องความพิการ สถานะการ
ยอมรับและปฏิบัติใช้ 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าถึงต่างๆ 

• วัฒนธรรม เช่น กลุ่มวัฒนธรรม ภาษา การปฏิบัติและทัศนคติที่มีต่อความพิการ 

• ศาสนา เช่น ความเช่ือและกลุ่มทางศาสนา 

• ภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ 
การรวบรวมข้อเท็จจริงอาจอาศัยการพูดคุยกับผู้คน เข้าพบหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นและหรือ

ศึกษาเอกสารข้อมูลซึ่งอาจมีอยู่บนอินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล หนังสือและงานวิจัยต่างๆ 

2.  การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการสํารวจและเก็บข้อมูลจําเป็นต้องระบุว่าผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้งหมดมีใคร
บ้างและนําผู้มีส่วนได้เสียจะทําให้เราเห็นถึงผู้มีส่วนได้เสีย (บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร) ซึ่งอาจ
ได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน อาจจะสามารถ
ทําสิ่งใดเพื่อโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนหรือส่งผลโน้มน้าวในทางใดทางหนึ่งได้ เราสามารถ
ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อพิจารณาให้เห็นถึงตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บันทึกระดับอิทธิพลที่มีและกิจกรรม
ต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น การวิเคราะห์ SWOT ก็เป็นหนึ่งเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อ
วิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียตลอดจน โอกาสและผลกระทบที่อันตรายจาก
ภายนอกซึ่งผู้มีส่วนได้เสียอาจต้องประสบ 

     3. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียอาจทําให้เห็นถึงบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน อาทิ คน
พิการและสามชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชน (รวมถึงผู้นําชุมชน ครู ฯลฯ) องค์กรประชาสังคม 
(องค์กรพัฒนาภาคเอกชน องค์กรศาสนา และกลุ่มสตรี) องค์กรเพื่อคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากนี้ตัวบุคลากรการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน และผู้จัดการโปรแกรมก็
ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วย ซึ่งแต่ละฝ่ายสามารถนําทักษะ ความรู้ ทรัพยากรและเครือข่ายมาร่วมกัน
สร้างสรรค์ และจะมีบทบาทและความรับผิดชอบชัดเจนในการพัฒนาและจัดต้ังโปรแกรมการเรียนรู้
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน 

คนพิการและครอบครัวคนพิการ 
คนพิการและครอบครัวมีบทบาทสําคัญยิ่งในโครงการ บทบาทและความรับผิดชอบคนพิการ

และครอบครัวพอสรุปได้ดังนี้ 
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• การมีบทบาทอย่างกระตือรือร้นในทุกแง่มมุของการจัดการโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาคนพิการโดยชุมชน 

• การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ระดับ
ท้องถิ่น 

• การมีส่วนร่วมโดยการอาสาและทํางานเป็นบุคลากรการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคน
พิการโดยชุมชน 

• การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความพิการในชุมชน เช่น การช้ีให้เห็นถึงกําแพงที่ขวางกั้น
อยู่และการเรียกร้องให้สมาชิกในชุมชนทลายกําแพงนั้นเสีย 
 

สมาชิกในชุมชน 

โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน สามารถยังประโยชน์ให้ทุก
คนในชุมชนได้ ไม่เพียงเฉพาะคนพิการเท่านั้น โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ
โดยชุมชน ควรจะกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนรับทราบบทบาทและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

• การเข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อทําความเข้าใจกับความพิการ 

• การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติที่อาจไปจํากัดโอกาสของคนพิการและครอบครวั 

• การพิจารณาให้เห็นถึงอุปสรรคอื่นๆ ที่จะทาํให้คนพิการและครอบครัวไม่สามารถร่วมใช้ชีวิต
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ 

• การเป็นตัวอย่างและการนําคนพิการและครอบครัวให้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย 

• การมอบทรัพยากร (เช่น เวลา เงิน อุปกรณ์) ให้กับโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาคนพิการโดยชุมชน 

• การปกป้องชุมชนและพิจารณาให้เห็นถึงต้นเหตุแห่งความพิการ 

• การให้การสนบัสนุนและความช่วยเหลือที่จําเป็นสําหรับคนพิการและครอบครัว 
 

องค์กรประชาสังคม 

บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรและกลุ่มประชาสังคมต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับระดับของ
องค์กร เช่น ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับชุมชน และยังได้รับอิทธิพลจาก
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในงานด้านความพิการ และการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคน
พิการโดยชุมชน ด้วย แต่เดิมองค์กรพัฒนาภาคเอกชนจํานวนมากเคยเป็นศูนย์กลางในการทํางานการ
เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ดังนั้น องค์กรในกลุ่มนี้จึงเป็นแรงขับเคลื่อน
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เบ้ืองหลังโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ที่จัดต้ังใหม่หรือมีอยู่แล้ว 
บทบาทความรับผิดชอบขององค์กรประชาชนสังคมโดยทั่วไป มีดังนี้ 

• การพัฒนาและการจัดต้ังโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ใน
กรณีที่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลในระดับที่จํากัด 

• การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ทรพัยากรและการฝึกอบรมสําหรับโปรแกรมการ
เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน 

• การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยกันเอง 

• การสนับสนุนโปรแกรมการเรยีนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ในการ
ก่อให้เกิดความสามารถให้แก่ผู้มีส่วนได้เสยีอ่ืนๆ 

• การนําเรื่องความพิการเข้าสู่โปรแกรมและบริหารสายหลักที่มีอยู่แล้วอ่ืนๆ 

• การสนับสนุนให้มีการประเมิน วิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
คนพิการโดยชุมชน 

 
องค์กรเพื่อคนพิการ 

องค์กรเพื่อคนพิการเป็นทรัพยากรสําคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโปรแกรมการ
เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน และหลายองค์กรก็มีบทบาทอย่างมากในโปรแกรม
การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ต่างๆ ด้วย  บทบาทและความรับผิดชอบของ
องค์กรเพื่อคนพิการ ได้แก่ 

• การเป็นตัวแทนพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนพิการ 

• การให้คําแนะนําเกี่ยวกับความต้องการของคนพิการ 

• การทําความรู้คนพิการเกี่ยวกับสิทธิของตน 

• การรณรงค์และโน้มน้าวให้เกิดการลงมือจริงเพื่อให้รัฐบาลและผูใ้ห้บริการคํานึงถึงสิทธ์ิของ
คนพิการ เช่น การจัดต้ังโปรแกรมที่สอดคลอ้งกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

• การให้ข้อมูลด้านการบริการต่างๆ แก่คนพกิาร 

• การมีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดการโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ
โดยชุมชน 

 
รัฐบาล 

ปัญหาเรื่องความพิการนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับรัฐบาลทุกระดับและทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
สุขภาพ การศึกษา การว่าจ้าง งานและสังคม บทบาทและความรับผิดของรัฐบาลมีดังนี้ 
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• การเป็นองค์กรหลักในการจดัการและ/หรอืการจัดต้ังโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาคนพิการโดยชุมชน ระดับชาติ 

• การออกกฎหมายและกรอบนโยบายที่เหมาะสมเพื่อการสนับสนุนสิทธ์ิของคนพิการ 

• การพัฒนานโยบายการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ระดับชาติ หรือ
การทําให้การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งใน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการพื้นฟูหรือการพัฒนา 

• การจัดทรัพยากรบุคคล วัสดุและเงินทุนใหแ้ก่โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
คนพิการโดยชุมชน 

• การทําให้คนพกิารและสมาชกิในครอบครัวสามารถเข้าถึงโปรแกรม บริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกสาธารณะทั้งปวง 

• การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ให้เป็นวิธีการในเชิงปฏิบัติ
หรือเป็นกลไกนําส่งบริการฟื้นฟูต่างๆทั่วทั้งประเทศ 
 

ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน  
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ

โดยชุมชน นั้นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้จัดต้ังโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดย
ชุมชน และขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมนี้มีการกระจายการจัดการออกจากศูนย์กลางมากน้อยเพียงใด อาทิ 
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่นเป็นต้น แต่ในภาพรวมแล้ว
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน 
มีดังต่อไปนี้ 

• การดูแลความเป็นไปของแต่ละขั้นตอนของวงจรการจัดการ 

• การดูแลใหม้ีนโยบาย ระบบและกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยเพื่อการจัดการโปรแกรม 

• การสร้างและการรักษาเครือข่ายและพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

• การทําให้ผู้เกี่ยวข้องหลักทุกรายมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของวงจรการบริหาร และได้รับ
การแจ้งให้ทราบถึงความสําเร็จและพัฒนาการตา่งๆ 

• การขับเคลื่อนและการจัดการทรัพยากร อาทิ ทรัพยากรด้านเงินทุน บุคคล และวัสดุ 

• การก่อให้เกิดความสามารถให้กับชุมชนและการทําให้ปัญหาเรื่องความพิการเข้าเป็นวาระ
หนึ่งของแนวทางการพัฒนาสายหลัก 

• การจัดการในแต่ละวันโดยการมอบหมายงานและความรบัผิดชอบ 

• การสนับสนุนและกํากับบุคลากรการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน อาทิ 
การทําให้บุคลากรการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ตระหนักถึงบทบาท
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และความรับผดิชอบ ตลอดจนการพบปะกับบุคลากรการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคน
พิการโดยชุมชน เป็นประจําเพื่อทบทวนประสิทธิภาพและพัฒนาการและเพื่อการจัดการ
โปรแกรมฝึกอบรม 

• การจัดการระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าสังเกตความก้าวหน้าและประสิทธิภาพ 
 
บุคลากรศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน 

บุคลากรศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน เป็นแกนกลางสําคัญของ
การขับเคลื่อนโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน และเป็นทรัพยากร
สําหรับคนพิการ ครอบครัวของคนพิการและสมาชิกในชุมชน บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคลากรศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ตามลําดับดังต่อไปนี้ 

• การคัดหาคนพิการ การตรวจการประเมินความสามารถเบื้องต้นและการให้การบําบัดขั้น
พ้ืนฐาน 

• การให้ความรู้และฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวให้สนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการได้ 

• การให้ข้อมูลเกีย่วกับบริการที่มีภายในชุมชน และการเชื่อมโยงคนพิการและครอบครัวเข้ากับ
บริการเหล่านี้โดยการส่งต่อและติดตามผล 

• การช่วยคนพิการให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มพ่ึงพาตนเองได้ 

• การรณรงค์เพื่อการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการต่างๆ และการทําให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมโดยการติดต่อกับศูนย์สุขภาพ โรงเรียนและสถานที่ทํางานต่างๆ 

• การยกระดับความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับความพิการเพื่อสนับสนุนให้มีการนําคนพิการ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวและชีวิตชุมชน 
 

2.5 การดําเนินงานด้านคนพิการในประเทศไทย  
 

นับต้ังแต่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ริเริ่มฝึกอบรมและทดลองทําโครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2522-2525 ในเขตภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
โดยมีประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา ประกอบ
กับสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีคนพิการสากลในปี พ.ศ. 2524 ได้ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกเริ่มตระหนักถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงสาธารณสุขได้รับเอานโยบายการฟื้นฟู
สมรรถภาพภาพคนพิการในชุมชน21 ในขณะนั้น โดยได้ใช้ “คู่มือฝึกคนพิการ ของ องค์การอนามัย
โลก” “Training Disability People In The Community” ในปี พ.ศ. 2526 เป็นแนวทางในการ
ฝึกคนพิการในชุมชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
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กรมการแพทย์เป็นผู้แปลและเรียบเรียง คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ทดลองใช้คู่มือนี้ที่อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2529 และที่อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2530 
หลังจากการทดลองใช้คู่มือและดําเนินการในหลายพื้นที่ จนได้ข้อสรุปว่า แนวทางการดําเนินการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนของรัฐคือ “การใช้แนวงานของสาธารณสุขมูลฐาน” เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการในชุมชน  
 

โดยสรุป ในระยะเริ่มต้นของงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน คําว่า “ชุมชน” ถูกใช้ใน
ความหมาย สถานที่ปฏิบัติงานให้บริการคนพิการ ซึ่งตรงข้ามกับรูปแบบบริการแบบสถาบัน เช่น 
สถานสงเคราะห์ สถานบําบัด ศูนย์บําบัด โรงพยาบาล ส่วนหนึ่งจะมีบริการให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ครอบครัวของคนพิการ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ด้วยตนเอง แนวคิดงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการจึงเป็นรูปแบบการให้บริการชุมชน โดยต่อมาได้เปลี่ยนจาก “ในชุมชน” เป็น “โดยชุมชน” 
ในช่วงต้นประมาณปี พ.ศ. 2532-2533 เพราะการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการจะได้ผลอย่างยั่งยืน 
และคนพิการสามารถพึ่งตนเองได้จริงนั้น ต้องให้คนในชุมชนได้เข้ามามีบทบาทโดยตรง โดยเฉพาะ
การฟื้นฟูที่ครอบครัวจะต้องเป็นหลักในฝึกทักษะด้านต่างๆ ให้กับคนพิการ ประยุกต์วัสดุอุปกรณ์ใน
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการโดยชุมชน ซึ่งมุ่งเสริมสร้างสมรรถภาพ หรือ
ความสามารถของคนพิการ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนอย่างแท้จริง หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่หนุนเสริมให้คนพิการ 
ครอบครัวและชุมชน จัดให้มีการประสานทรัพยากรในชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาดังกล่าว  
 
2.5.1 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน 
 

จากการดําเนินงานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ส่งเสริมให้
ชุมชนดูแลคนพิการ(Community Base  Rehabilitation – CBR) ที่ผ่านมา พบว่า ครอบครัวและ
ชุมชน มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันในการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ มีการจัดปรับสภาพ
สิ่งแวดล้อม การจัดทํากายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการฟื้นฟูและ
พัฒนาคนพิการ รวมทั้งการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในบ้านและชุมชนของตนเอง ดังนั้น  
การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาโดยชุมชน (Community Learning 
Center) จะเป็นแนวทางให้ชุมชนและครอบครัวได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
เพื่อให้คนพิการที่ขาดโอกาสในการฟื้นฟูและพัฒนาในระบบต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้าน
ความรู้และทักษะต่าง ๆ การประกอบอาชีพและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่อไป การจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (ศูนย์ CLC) เพื่อให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการ 
ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อ 

             ๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนพิการโดยมุ่งเน้นคนพิการเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูและพัฒนา  
             ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาศักยภาพคนพิการ  
             ๓. เพื่อให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระและมีส่วนร่วมอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้
อย่างปกติสุข 
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การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (ศนูย์ CLC) เพื่อให้เป็น
ศูนย์ต้นแบบในการดําเนินการ ดังนี้ 
                ๑. เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  
                ๒. ศูนย์ถ่ายทอดประสบการณ์ดูแลคนพิการ  

      ๓. ศูนย์กลางของกิจกรรม/บริการหลากหลายที่เป็นประโยชน์สําหรับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ  
                ๔. บริการของศูนย์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคนในชุมชน และองค์กรท้องถิ่น 
 
2.5.2 สถานสงเคราะห์คนพิการ 

สถานสงเคราะห์คนพิการ เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดต้ังขึ้น เพื่อ
ให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟ้ืนฟูปรับสภาพ และ พัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์
และจิตใจ แก่คนพิการ ชาย – หญิง ทุกประเภท ที่ยากจนและด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือ
ถูกทอดทิ้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานและโรงพยาบาล ทุกภูมิภาคท่ัว
ประเทศ นําส่งเข้ารับการสงเคราะห์ และให้การฟื้นฟูในทางการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ และ
สังคม ตามมาตรฐานการจัดบริการสําหรับคนพิการในสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และบางส่วน
สามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งตนเองได้  
 

2.5.3 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดต้ังขึ้นเพื่อดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพของ
คนพิการเพื่อในด้านอาชีพให้แก่คนพิการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการมีทักษะในการประกอบอาชีพ
ในด้านช่างเทคนิค เพื่อการประกอบอาชีพอิสระหรือทํางานในสถานประกอบการโดยมีสวัสดิการ 

วิสัยทัศน์ 

คนพิการมีสมรรถภาพทางอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน
สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขและสังคมอาเซียน 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดการสวัสดิการแก่คนพิการมุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความสุขและสังคมอาเซียน 
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3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรเพื่อจัดสวัสดิการมีคุณภาพประสิทธิภาพมุ่งสู่องค์กร
แห่งความสุขและสังคมอาเซียน 

นโยบาย 

 จัดสวัสดิการและทรัพยากรให้คนพิการมีอาชีพตามมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้บน
ฐานการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขและ
สังคมอาเซียน 

 เป้าประสงค์ 

1. มีรูปแบบและวิธีการให้บริการสวัสดิการสังมคมที่เหมาะแก่คนพิการ 

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในการจัดสัวสดิการสังคมมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขและ
สังคมอาเซียน 

3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสังคมในประเทศและกลุ่มอาเซียน ยอมรับศักยภาพ
ของคนพิการ 

4. มีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับความพิการตาม
มาตรฐานสากลมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขและสังคมอาเซียน 

5. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขและสังคมอาเซียน 

6. มีการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอนในการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้รองรับการเข้าสู่
สังคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้คนพิการมีอาชีพตามมาตรฐาน สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

2. เพื่อให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการ 

3. เพื่อให้องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความสุขและสังคมอาเซียน 

ภารกิจ 

1. ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการด้านอาเซียนสําหรับคนพิการให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว และสังคม โดยให้บริการ
ด้านอาชีพ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นต้น 
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2. ให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในครอบครัว ชุมชน และส่งเสริมการดํารงชีวิตอิสระ
ของผู้พิการในชุมชน 

3. ให้การสงเคราะห์คนพิการในครอบครัวและชุมชน ได้แก่ รถโยก รถวีลแชร์ เงิน
สงเคราะห์ การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

4. ให้บริการหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกในชุมชน 

5. ประสานเครือข่ายร่วมดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

2.5.4 โครงสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว 

เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  สังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีภารกิจเป็นสถาน
แรกรับ และบ้านพักฉุกเฉิน  ดําเนินงานด้านสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กฏหมาย 3 ฉบับ ได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ . 
2546  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   โดย
อาศัยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ  แก้ไข   บําบัดฟ้ืนฟู  และพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ผู้
ประสบปัญหาทางสังคมสามารถพึ่งพาตนเอง และกลับคืนสู่ครอบครัวหรือสังคมได้ โดยมีบทบาทและ
หน้าที่ดังนี้ 

1. ใหส้ถานทีพั่กพิงชั่วคราวสําหรับกลุ่มเปา้หมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
2.  ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
3.  พัฒนากระบวนการคุ้มครองฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคมใน

รูปแบบทีมสหวิชาชีพ 
4.  เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราวข่าวสาร ให้คําปรึกษาแนะนําตลอด 24 ช่ัวโมง (ศูนย์

ประชาบดี 1300) 
5.  ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
6.  บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม 

 ซึ่งบทบาทและภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัว คล้ายคลึงกับศูนย์บริการคนพิการใน
ระดับจังหวัด โดยทําหน้าที่เป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และประสานงานกับ
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคมใหแ้ก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวมีโครงสร้างดังนี้ 
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ภาพที่ 13 : แสดงโครงสร้างองค์กรบ้านพักเด็กและครอบครัว 
ที่มา:กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,2557 
 

2.5.5 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนโยบายเน้นการมีสุขภาพดี   เป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล     ซึ่งในประเทศไทยได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนใน 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หลายมาตรา  อาทิ บุคคลมีสิทธิดํารงชีวิต
ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพมนุษย์  หรือรับรู้ข้อมูลและคําช้ีแจงจากหน่วยงานของรัฐก่อนการ
อนุญาตหรือดําเนินตามโครงการหรือกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองหรือ
ชุมชน    และมีสิท ธิแสดงความเห็นในเรื่ องดั งกล่ าว   รวมถึ งสิท ธิการเข้ าถึ งบริการ ด้าน
สาธารณสุข  และบุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นการยืด
การตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้  หรือสามารถทําหนังสือ
ร้องทุกข์จากการท่ีผู้รับบริการ (มาตรา 41)หรือแม้แต่ผู้ให้บริการ มาตรา 18(4) เป็นการช่วยเหลือ
เยียวยาเบื้องต้นโดยไม่ตัดสินว่าฝ่ายใดผิดหรือฝ่ายใดถูกเป็นต้น  การให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้อง
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เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   โดยการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่
ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน
สุขภาพ    โดยมุ่งเน้นไปที่แกนนํา อสม.ทุกอําเภอให้เข้ามามี บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ / การตรวจสอบสิทธิ / วิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / 
สิทธิประโยชน์ในระบบหลักปะกันสุขภาพถ้วนหน้า  การคุ้มครองดูแลในการรักษาพยาบาล และ ให้
คําแนะนําปรึกษาประสานแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นในสถานพยาบาล  และการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ได้รับความเสียหายจาก
การบริการสาธารณสุข โดยมีโครงสร้างองค์กรดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 14 : แสดงโครงสร้างองค์กรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ที่มา ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,กระทรวงสาธารณสุข,2557 

 
2.6 การดําเนินงานด้านคนพิการในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  
 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีประชากรประมาณ 3,750,000 คน และมีคนพิการประมาณ 
150,000 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (กระทรวงพัฒนาสังคมสาธารณรัฐ
สิงคโปร์,2012) การดําเนินงานเกี่ยวกับคนพิการจะเป็นภารกิจภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคม 
(Ministry of Social Development : MCD) ซึ่งจะดําเนินการในภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและทางจิตใจ การ
ส่งเสริมให้มีงานทํา การส่งเสริมให้เข้าสังคมโดยอาศัยการกีฬาและนันทนาการ ทั้งนี้การดําเนินงาน
ของกระทรวงพัฒนาสังคมจะเป็นไปในรูปแบบของการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินงาน และในส่วนของการดําเนินงานโดยตรงนั้นจะมอบหมายให้หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล (Non-
Government Agency: NGO) ช่ือ The Social for the Physically Disabled (SPD) เป็น
ผู้ดําเนินการ โดย SPD จะมีการประสานงานกับองค์กรคนพิการต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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เพื่อดูแลและประสานส่งต่อ ในด้านการศึกษา การสุขภาพ และการอาชีพ ซึ่งคนพิการในประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับประถมศึกษา และจะเข้ารับการอบรม
ด้านอาชีพต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้น เช่น การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ การอบรมด้านวิชาชีพเช่น การทอ
ผ้า  การพับกล่อง การตัดลวด เป็นต้น เพื่อมุ่งหวังให้คนพิการเหล่านั้นได้มีการปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัว 
 การดําเนินงานของ ศูนย์ SPD นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเป็นสมาชิก
ของสังคมให้แก่คนพิการ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและคน
สิงคโปร์ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันได้อย่างผาสุก ศูนย์ SPD มีนโยบายในการ
ละลายกําแพงระหว่างคนปกติและคนพิการให้หายไป และพัฒนาศักยภาพของคนพิการในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน การศึกษาทั้งการศึกษาแบบปกติและการศึกษาพิเศษ 
การให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยี การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมและสร้าง
ความเข้าใจในเชิงจิตวิทยากับคนพิการต้ังแต่วัยเด็ก การอบรมด้านอาชีพ การจัดหางานที่เหมาะสม 
โดยในแต่ละส่วนงานมีการให้บริการดังนี้ 

1. ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
- บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพรายวัน และติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการทาง

ร่างกาย 
- พัฒนาตารางกายภาพบําบัดกับนักกายภาพบําบัดเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

สามารถนําไปปฏิบัติเองได้ 
- การประเมินสมรรถภาพคนพิการเพื่อวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการประเภท

ต่าง ๆ 
- การให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการทํากายภาพบําบัดสําหรับคนพิการเด็กที่มี

อายุตํ่ากว่า 6 ปี 
- ให้การดูแลคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
- ให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องสําหรับคนพิการทางร่างกายในสถานศึกษา 
2. การอาชีพและการเข้าสังคมให้การฝึกอบรมด้านชีวิตประจําวัน และการเข้าสังคม  
- การฝึกอบรมด้านอาชีพ การกีฬา 
- การช่วยเหลือให้คนพิการเข้าสู่สังคมด้วยการเตรียมพร้อมคนพิการเพื่อการทํางานในสถาน

ประกอบการ 
- ให้บริการการคัดเลือกคนพิการเพื่อเข้าทํางานในสถานประกอบการที่เหมาะสม และมีการ

ช่วยเหลือด้านการทํางาน และประเมินผลสถานประกอบการทั้งก่อนและหลังรับคนพิการเข้าทํางาน 
 

3. ด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
- ให้บริการการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการทํางาน /มีงานทําของคนพิการ 
- ให้บริการฝึกอบรมในระหว่างทํางาน (On-the-job-training) และ หลักสูตรหลักในการ

ประกอบอาชีพในแต่ละอุตสาหกรรมทั้งด้านการทํางาน การเข้าสังคมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าทํางาน 
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- ดําเนินการให้ความรู้แก่สาธารณะ การฝึกอบรม การประเมินผลรวมทั้งให้บริการด้าน
เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ เช่น อุปกรณ์นําทางคนตาบอด แป้นพิมพ์สําหรับคนตาบอด 
อุปกรณ์ช่วยพูดและช่วยฟัง 

- ให้บริการห้องสมุดด้านเทคโนโลยีสําหรับคนพิการที่ 
ต้องการความช่วยเหลือ 
 

4. การบริการสังคมและชุมชน 
- ให้คําปรึกษา ความช่วยเหลือ และการบริการจัดการ การให้ความช่วยเหลือและความ
แนะนําสําหรับคนพิการและครอบครัว 
- ให้ทุน / เงินกู้ยืมสําหรับคนพิการที่เป็นนักเรียน หรือ นักเรียนที่มีพ่อแม่พิการ  
- ในเงินสงเคราะห์รายเดือนสําหรับครอบครัวที่ขัดสน หรือ ครอบครัวที่มีคนพิการ 

 
5. การมีส่วนร่วมในชุมชน 
- จัดหาทุนสําหรับการดําเนินงานโดยการจัดการประชุม สัมมนา การแสดงนิทรรศการทั้งใน 

โรงเรียนและในชุมชน 
- การเข้าอุปการะ หรือบริจาคให้ชุมชน หรือ อาสาสมัคร 
- สร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนในด้านคนพิการ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม

ระหว่างคนปกติและคนพิการ 
  - บริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร เวปไซท์ เฟสบุ๊ค และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

- ผลิตเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ สําหรับองค์การ 

เนื่องจากศูนย์บริการคนพิการของชุมชนมีการพัฒนาจนกลายเป็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาแบบ
พหุพาคีจึงมีการกําหนดเมทริกซ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนขึ้นในปี ค.ศ.2004 เพื่อให้เป็นกรอบ
พ้ืนฐานร่วมกันสําหรับโปรแกรมต่างๆ เมทริกซ์นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญห้าองค์ประกอบ
ด้วยกัน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา สภาพความเป็นอยู่สังคมและการสร้างศักยภาพ ในแต่ละ
องค์ประกอบทั้งห้านี้ประกอบไปด้วยห้าองค์ประกอบย่อย องค์ประกอบย่อยสี่องค์ประกอบแรกนั้น
สัมพันธ์กับภาคส่วนหลักของการพัฒนา สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพหุภาคีของโปรแกรมการเรียนรู้
เพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ส่วนองค์ประกอบย่อยสุดท้ายนั้นสัมพันธ์กับการสร้าง
ศักยภาพให้คนพิการ ครอบครัวของคนพิการและชุมชนซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญของการทําให้คน
พิการสามารถเข้าถึงภาคส่วนของการพัฒนา การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและการทําให้คน
พิการได้รับสิทธิมนุษยชน (SPD,2013) 

อย่างไรก็ดีโปรแกรมของศูนย์บริการคนพิการของชุมชนไม่สามารถก่อให้เกิดทุกองค์ประกอบ
ของเมทริกซ์นี้ได้ จุดประสงค์ของการมีเมทริกซ์นี้คือ เพื่อให้โปรแกรมต่างๆ เลือกเอาองค์ประกอบที่
ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ ลําดับความสําคัญและทรัพยากรที่มีอยู่เป็นของตนเองไปตั้งเป็น
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เป้าหมาย  และนอกจากเหนือจากการจัดต้ังกิจกรรมต่างๆ สําหรับคนพิการโดยเฉพาะแล้ว ศุนย์
บริการคนพิการของชุมชนยังจําเป็นต้องสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจ
ได้ว่าคนพิการและสมาชิกในครอบครัวจะสามารถเข้าถึงประโยขน์ที่ภาคส่วนเหล่านั้นมีให้ 

ตารางที่ 1 : โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน– บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง  (ที่มา: SPD, 2013) 

ระดบั ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและความรบัผดิชอบ 

หมู่บ้าน 

 

คนพิการและครอบครัว 

 

การจัดต้ังระบบการฟื้นฟูในบ้าน การดัดแปลงสภาพแวดล้อมของบ้านการ
รวมตัวกันเป็นสมาคม การทํางานเป็นผู้ประสานงาน(อาสาสมัคร) 

หมู่บ้าน อาสาสมัครการเรียนรู้เพื่อ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาคน
พิการโดยชุมชน 

การตรวจหรือระบุลักษณะความพิการโดยเร็ว การส่งต่อและติดตามผล การ
รวบรวมและรายงานข้อมูล การยกระดับความตระหนัก การกระตุ้นการ
รณรงค์กับคนพิการ ครอบครัวและชุมชน การสร้างความเช่ือมโยงกับภาค
ส่วนอื่นๆ 

ชุมชน 

(กลุ่ม
หมู่บ้าน) 

คณะกรรมการที่กําหนด
ทิศทาง เจ้าหนา้ที่ศูนย์ 

การจัดการ ประสานงานและการสนับสนุนกิจกรรมของผูป้ระสานงาน การ
รายงาน การขับเคลื่อนและจดัสรรทรัพยากร การจัดต้ังระบบการฟื้นฟูใน
บ้านและการอํานวยความสะดวก 

เขต คณะกรรมการกําหนด
ทิศทาง ผู้จัดการศูนย์ 
เลขานุการศูนย์ ผู้ฝึกอบรม
และผู้ชํานาญการ 

การจัดการและการประสานงาน การเฝ้าสังเกต การรายงาน การสนับสนุน 
ระบบการฟื้นฟูในบ้าน การวินิจฉัย การประเมิน การฝึกอบรมและการ
จัดสรรทรัพยากร 

ประเทศ กลุ่มผู้ฝึกอบรมระดับสูง 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ออกนโยบาย 

การพัฒนานโยบาย การพัฒนาวัสดุ การเข้าไปแก้ไขโดยมีสถาบันเป็น
ศูนย์กลาง การฝึกอบรม การวิจัย 

 
การดําเนินงานของ SPD ยึดหลัก SMART ซึ่งประกอบด้วย 

• Specific หรือความเฉพาะเจาะจง – ตัวบ่งชี้ควรจะระบุระดับความเปลี่ยนแปลงที่มุ่งหวังโดย
เจาะจงลงไป เช่น จํานวน (มากน้อยเพียงใด) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง เช่น คุณภาพ 
(ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความสามารถในการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ) 
และ ระยะเวลาในการเกิดความเปลี่ยนแปลง (เมื่อใดหรือบ่อยเพียงใด) 
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• Measurable หรือ สามารถวัดได้ – ตัวบ่งชี้ที่กําหนดขึ้นในความเป็นจริงแล้วสมารถวัดได้
หรือไม่ 

• Attainable หรือ สามารถทําสําเร็จได้ – ผู้ดําเนินโปรแกรม สารถบรรลุตามตัวบ่งชี้นี้ภายใน
ต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลได้หรือไม่ 

• Relevant หรอืมีความสอดคล้อง – ตัวบ่งชี้นี้สอดคล้องกับสิ่งที่วัดหรือไม่ 

• Timely หรือทันต่อเวลา – สามารถรวบรวมข้อมูลสําหรับตัวบ่งชี้นี้เมื่อต้องการใช้ข้อมูล
ดังกล่าวได้หรือไม่ 
 

โครงสร้างศูนย์บริการคนพกิารของ SPD, ประเทศสาธารณรัฐสงิคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการศูนย 

ศูนยซอมกาย 

อุปกรณ 

การให 

คําปรึกษา 

การคุมครอง 

สิทธ ิ

ก า ร เ ข า สู

สังคม 

การให 

คําปรึกษา 

อาชีพและ

การตลาด 

การปรับสภาพ 

ที่อยูอาศัย 

ฝายบริหาร 

• การเงิน 

• บัญชี 

• การประเมินผล 

ฝายบริการ 
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ตารางที่ 2 : เปรียบเทียบโครงสร้างและการดําเนินการให้บริการคนพิการ ระหว่างประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ด้าน ประเทศไทย ประเทศสิงคปร์ 

1.กฎหมาย พระราชบัญญั ติ ส่ ง เ สริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

เข้าร่วมอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิของคนพิการ (UNCRPD) 
และแผนชาติในด้านพัฒนาคนพิการ 
(EM) 

2. โครงสร้างศูนย์บริการ 1.เป็นรูปแบบการให้บริการโดยหน่วยงาน
ของรัฐ,องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร 

2.บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะมีทั้งข้าราชการ 
,พนักงานราชการ และลกูจ้างชั่วคราว 

1.เป็นรูปแบบขององค์กรมหาชนโดย
ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล 

2.บุคลากรส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร 
มีเจ้าหน้าที่ประจําเพียง 1 - 2 คน 

3 .ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า ร
บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ 
และจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการในเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ
ต ามที่ ค นพิ ก า ร ร้ อ ง ข อ  และต ามที่
หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมท้ังการให้
คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการ
ขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ  

3. เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิ
ป ร ะ โ ย ช น์ สํ า ห รั บ ค น พิ ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัตินี้  

4. ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คน
พิการ  

 

1. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและ
จติใจ 

2. ให้การศึกษาทั้งในสถานศึกษา
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. มีสถานที่สําหรับสันทนาการและ
นันทนาการ 

4. มีการฝึกอาชีพและจัดหางานที่
เหมาะสม 

5. มีการจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 

6. มีการส่งเสริมการเข้าร่วมกลุ่ม 
การเข้าสังคม 
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ด้าน ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ์

 5. ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการ
จําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  

6. ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะ
พิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่
เหมาะสม 

๗. ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้
ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภท
ความพิการ  

๘. ติดตามและประเมินผล และรายงาน
เกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และการดํารงชีวิตของ
คนพิการ  

๙ . ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามที่ คณะกรรมการหรือสํ านักงาน
มอบหมาย  

 

4.งบประมาณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ/ศูนย์บริการร่วม
ส่วนใหญ่จะได้รับงบประมาณโดยตรงจาก
รั ฐบาล  และ ไ ด้มี ก า รสนั บสนุนจาก
ภาคเอกชนในรูปแบบของเงินบริจาค 

ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล และ
ได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชน 

5.การบริหารการจัดการ รูปแบบการบังคับบัญชาแบบราชการมี
การประเมินผลรายปี 

รูปแบบการบริหาร จัดการแบบ
คณะกรรมการ มีการประชุมสามัญ
ประจําปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบ
การเงิน และเลือกต้ังคณะกรรมการ
บริหารประจําปี 
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 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบโครงสร้างและการดําเนินการให้บริการระหว่างประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทําการเปรียบเทียบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านกฎหมาย ประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพื่อให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการและ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างชัดเจนโดยการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2556 ในขณะที่
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นไม่ได้มีการออกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ
อย่างชัดเจน เพียงแต่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
(UNCRPD)และแผนชาติในด้านการพัฒนาคนพิการ(EM) 

 ด้านโครงสร้างศูนย์บริการ สําหรับประเทศไทยนั้นเป็นรูปแบบการให้บริการโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรที่ให้บริการหรือองค์กรที่ให้บริการคนพิการซึ่งเป็นองค์กรที่
ไม่แสวงหาผลกําไร ซึ่งในด้านรูปแบบของศูนย์บริการนั้นเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ อันมี 2 ประเภท (ราชกิจจานุเบกษา 16 ธ.ค.2556) 
ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดจัดต้ังโดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จัดต้ังโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรด้านอื่นใดที่ให้บริการคนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) 
ในขณะที่สาธารณรับสิงคโปร์นั้นศูนย์บริการคนพิการเป็นองค์กรมหาชนที่ได้รับเป็นทุนอุดหนุนจาก
รัฐบาลและในส่วนของบุคลากรนั้น บุคลากรที่จะทํางานในศูนย์บริการคนพิการของประเทศไทยมีทั้ง
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว แต่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์บุคลากรจะ
อยู่ในรูปแบบของอาสาสมัคร 

 ด้านประเภทของการบริการ สําหรับการให้บริการในประเทศไทยได้แก่ ในด้านการสํารวจ 
ศึกษา วิเคราะห์  และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด ด้านการประสาน 
คัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการ ให้แก่ศูนย์ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม ด้านการประสานงาน
และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนํานโยบาย และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
และจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด รวมทั้งบูรณาการแผนดังกล่าวเข้ากับ
แผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น ด้านการจัดทําทะเบียน ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด ด้านการส่งเสริม สนับสนุน กํากับ 
ดูแล และอํานวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์ องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด เพื่อบริการแก่คน
พิการให้ได้มาตรฐาน ด้านการให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก
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สิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์ให้บริการในเรื่องนั้นๆ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน ตามที่สํานักงานมอบหมาย ด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการประจําจังหวัด รวมทั้งทําหน้าที่ตรวจเยี่ยม กลั่นกรองคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเงิน
สนับสนุนโครงการ  และด้านการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
หรือตามที่คณะกรรมการหรือสํานักงานมอบหมายแต่ในส่วนของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการให้บริการ 6 
ประเภท ได้แก่ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ด้านการให้การศึกษาทั้งในสถานศึกษา
และการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดให้มีสถานที่สําหรับสันทนาการและนันทนาการ ด้านการจัดให้
มีการฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสม ด้านการจัดให้มีการจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และด้านการ
จัดให้มีการส่งเสริมการเข้าร่วมกลุ่ม การเข้าสังคม 
 
 ด้านงบประมาณ ในประเทศไทยนั้น ถ้าเป็นศูนย์บริการระดับจังหวัดจะได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาล แต่ถ้าเป็นศูนย์บริการทั่วไป องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้งบประมาณของท้องถิ่น และ
ศูนย์บริการทั่วไปโดยองค์กรด้านคนพิการจะใช้งบจากการให้บริการโดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจะเป็นผู้สนับสนุนตามกิจกรรม แต่ในส่วนของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นจะได้รับ
งบประมาณโดยตรงจากรัฐบาลรวมกับเงินบริจาคของภาคเอกชน 
 
 ด้านการบริหารจัดการ กรณีศูนย์บริการจังหวัดนั้น รูปแบบจะเป็นแบบทางการเพราะใช้
งบประมาณราชการและมีการประเมินผลงานรายเดือนและรายปี สําหรับศูนย์บริการทั่วไปโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นรูปแบบตามโครงสร้างองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ศูนย์บริการทั่วไป โดยองค์กรคนพิการจะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการ สําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์
การบริหารจัดการจะเป็นไปในรูปแบบคณะกรรมการมีการประชุมเพื่อรายงานผลปีละครั้ง 

 เมื่อได้ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการด้านการบริการคนพิการทั้งของประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์และไทยแล้ว พบว่า การให้บริการคนพิการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศ
ไทยจะให้ความสําคัญมากกว่าเนื่องจากมีกฎหมายรองรับ และเป็นการให้บริการที่ย่ังยืนเพราะมี
โครงการการจัดการมาจากรัฐ รวมถึงมีงบประมาณประจําทําให้การดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
แต่มีข้อเสียคือ ด้วยโครงสร้างการทํางานแบบรัฐ จะทําให้มีขั้นตอน ระเบียบค่อนข้างมากทําให้
ดําเนินการได้ช้าหากมีกรณีเร่งด่วน อาจไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที อันแตกต่างจากประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เป็นรูปแบบองค์กรมหาชนจะมีขั้นตอนน้อยกว่าและสามารถตัดสินใจได้เร็วกว่า 
ในด้านการให้บริการไทยจะครอบคลุมในการให้บริการมากกว่า คือ มีการดูแลผู้มีแนวโน้มจะพิการ
ด้วย แต่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มีข้อดีที่มีสถานที่เฉพาะสําหรับให้คนพิการมาทํากิจกรรมสันทนา
การและนันทนาการ มีการส่งเสริมการเข้าร่วมกลุ่ม การเข้าสังคม 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7.1 ธนพล อเนกสิทธิสิน(2547) ศึกษาเรื่องการนําเสนอรูปแบบศูนย์การเรียนใน

โรงพยาบาลสําหรับเด็กเจ็บป่วย  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลสําหรับเด็กเจ็บป่วย ของนักเรียน ของครูผู้สอน
และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลสําหรับเด็กเจ็บป่วย และ 3) เพื่อนําเสนอ
รูปแบบศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลสําหรับเด็กเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน 15 
คน ครูผู้สอน 5 คน และเจ้าหน้าที่ 5 คน จากโรงพยาบาลที่จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเจ็บป่วย 
5 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 20 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม
เทคนิคเดลฟาย จํานวน 3 รอบ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลพบ 
ว่ามี การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร จัดกิจกรรมศิลปะ การเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
โปรแกรมเสริมทักษะ การเล่มเกมคอมพิวเตอร์ การดูวีดิทัศน์ สื่อการสอนที่ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่ เอกสาร
ตําราและแบบฝึกหัด คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โทรทัศน์และวีดิทัศน์ การจัดพ้ืนที่ภายในศูนย์การเรียน มี
การจัดพ้ืนที่ตามขนาดของห้อง แต่ละแห่งขาดแนวทางในการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและความถนัดของครูผู้สอน สื่อการสอนที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และเกมคอมพิวเตอร์  

2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบศูนย์การเรียนในโรงพยาบาล 
สําหรับเด็กเจ็บป่วย จากข้อคําถาม 185 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน จํานวน 140 ข้อ  

3. รูปแบบศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลสําหรับเด็กเจ็บป่วย ประกอบด้วย 1) การ 
จัดกิจกรรมต้องคํานึงถึงความพร้อมและจํานวนเด็ก จัดกิจกรรมตามเนื้อหาช่วงชั้นและระดับความรู้
ของเด็ก มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านร่างกายและจิตใจ 2) กิจกรรมกลุ่ม ควรจัดแบบศูนย์การเรียนและ
สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเสริมประกอบด้วย กิจกรรมศิลปะ เล่มเกม เล่านิทาน ดูวิดีโอ 
งานฝีมือและกิจกรรมดนตรี ถ้านักเรียนแตกต่างกันให้จัดแบบร่วมมือ 3) กิจกรรมรายบุคคล เน้นการ
เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กิจกรรมเสริมประกอบด้วย กิจกรรมกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเล่นเกม
ตามความสนใจ กิจกรรมเสริมร่างกาย 4) ประเภทของสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย แบบเรียนและ
แบบฝึกหัด หนังสือพิมพ์ การ์ตูน นิทาน วารสารสําหรับเด็ก วิธีการใช้ให้ครูจัดทําเป็นเอกสารขนาดย่อ 
สื่อคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธี
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 45 นาที โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควรมี เช่น MS-WORD โปรแกรมฝึกเชาวน์
ปัญญา วัสดุและอุปกรณ์ควรมีวีดิทัศน์ประเภทสารคดี การ์ตูน ตลก เด็ก และผจญภัย เทปเสียง ซีดี
เพลง และ 5) การจัดพ้ืนที่ในศูนย์การเรียนรู้ ต้องจัดวางผังตามขนาดของห้อง จัดพ้ืนที่สําหรับ
กิจกรรม โต๊ะ เก้าอ้ี ต้องเคลื่อนย้ายได้ง่าย จัดพ้ืนที่สําหรับรายบุคคลแยกเป็นชุด ๆ แยกพ้ืนที่สําหรับ
สื่อคอมพิวเตอร์และพื้นที่จัดมุมความรู้ 
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2.7.2 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2557) ศึกษาเปรียบเทียบ
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการของวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และหลักการที่จะ
เสริมสร้างความเสมอภาคให้แก่คนทุกกลุ่ม ทุกภาค ในสังคม  โดยได้ก่อต้ังโครงการต่าง ๆ เพื่อปิด
ช่องว่าง แห่งความเหลื่อมล้ํา ทางสังคม  ได้แก่ โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  นักศึกษาเรียนดี
ใน เ ขต เมื อ ง  นั กศึ กษาผู้ มี ค ว ามสามารถดี เ ด่ นทา งกา รกี ฬ า  และ โค ร งก ารนั กศึ กษ า
พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้พิการเข้าศึกษาโดย
ระบบการให้โควต้า  และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพิการได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา  ให้ได้มากที่สุด 
โดยพยายามให้ความบกพร่องของร่างกายเป็นอุปสรรคน้อยที่สุด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . สุ ร พ ล  นิ ติ ไ ก ร พ จ น์  จึ ง จั ด ต้ั ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร  เ มื่ อ
วันที่  20  พฤษภาคม  2548  โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลการศึกษาพบว่า  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ไม่ได้ด้อยกว่าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  ของมหาวิทยาลัย ใน
สหรัฐอเมริกา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 8 แห่ง  (กลุ่มตัวอย่าง สุ่มจาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 2 
มหาวิทยาลัย) ดังนี้ 

1. Cornell  UniversityThe  State  University  of  New  Jersy 
2. The State University of Michigan 
3. University of  North  Dakota 
4. North  Carolaina  State  University 
5. Vandebilt  University 
6. Stanford  University 
7. University  of  Washington 

ส่วนที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการเปรียบเทียบศูนย์บริการนักศึกษาพิการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับศูนย์บริการ นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา  ดังนี้ 
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แผนผังการบริหารงานของโครงการนักศึกษาพิการ 

 

 

Thammasat  University (Bangkok , Thailand) 
Disabled student Services (DSS) 
  

การแบ่งสายงาน ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Disabled 
student Services) อยู่ในงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา ในสายการบังคับ
บัญชา ของรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการนักศึกษาพิการ  เป็นโครงการที่จัดต้ังขึ้นเพื่อให้ผู้พิการมีโอกาสเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  จัดต้ังขึ้นในปีการศึกษา 2546  โดยเปิดโอกาสในผู้พิการ ด้วยการให้
โควตาคนพิการ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  สอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษา 
ประมาณปีละ 50 คน จํานวน 12 คณะ  
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2. คณะกรรมการบริหารโครงการนักศึกษาพิการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารโครงการนักศึกษาพิการ ประกอบด้วย 

     รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาเป็นประธานกรรมการ 

      ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้พิการเป็นที่ปรึกษา 

      คณบดีหรือผู้แทนคณะต่าง ๆที่รับผู้พิการเข้าศึกษา เป็นกรรมการ 

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 

      ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

      หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษาและหัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารโครงการนักศึกษาพิการ  มีหน้าที่กําหนดนโยบายของการดําเนินงาน
โครงการนักศึกษาพิการ  กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสอบเข้าเป็นนักศึกษาพิการ  ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการนักศึกษาพิการ 

3. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาเป็น
ประธานกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้พิการและหัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
เป็นเลขานุการ คณะกรรมการมีหน้าที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาพิการ 

4. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมีหน้าที่จัดการ และให้บริการ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาพิการทั้งหมด 

Mission 

เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน (People University) ที่ยึดมั่นในความเสมอภาคทาง
การศึกษา  เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฐานะ  ทุกพ้ืนที่  ภูมิภาค  ไม่ว่ามีโอกาสหรือด้อยโอกาส  ได้
ศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง  และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับผู้พิการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังกลุ่มผู้พิการที่มีศักยภาพในการ- 
ศึกษาตามความสนใจและความถนัด 

2. เพื่อให้ผู้พิการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นอุดมศึกษา และพัฒนาทักษะในการดํารง 
ชีวิตอย่างอิสระ 

3. เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสศึกษาร่วมกันกับนักศึกษาปกติ  ในชั้นเรียนเดียวกันบนพื้น- 
ฐานของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 
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แนวทางการบริหารงานของโครงการนักศึกษาพิการ 

1. เป็นแหล่งข้อมลูเกี่ยวกับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยทัง้หมด 
2. จัดทําฐานข้อมูลของโครงการนักศึกษาพิการทั้งหมด 
3. เป็นแหล่งรวมเอกสารที่จําเป็นที่นักศึกษาพิการจะต้องใช้ระหว่างการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
4. รวบรวมความต้องการรับนักศึกษาพิการของทั้งมหาวิทยาลัย 
5. Pre – Admission  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการไปยังโรงเรียนเฉพาะทาง 

(พิการ) และโรงเรียนเครือข่ายเรียนร่วม และตอบปัญหาเกี่ยวกับการรับเข้าต่าง ๆ 
6. Admission  ออกประกาศรับสมัครผู้พิการเข้าเป็นนักศึกษาโครงการนักศึกษาพิการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ประสานงานกับผู้แทน คณะตรวจสอบความพิการ ให้เป็นไป
ตามประกาศรับสมัคร ประสานงานร่วมกับสํานักทะเบียนและประมวลผลในการจัดสอบ
คัดเลือก  ประสานงานกับคณะในการจัดต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผล
การคัดเลือก 

7. Academic ประสานงานกับคณะในการให้บริการด้านต่าง ๆ  แก่นักศึกษาพิการใน
การศึกษา 

8. Rehabilitation  ฟ้ืนฟูสุขภาพให้แก่นักศึกษาพิการ  จัดส่งนักศึกษาพิการไปฟื้นฟูสุขภาพ 
เช่น จัดส่งนักศึกษาพิการนั่ง Wheelchair  ไปทํากายภาพบําบัดและธาราบําบัด 

9. ประสานงานกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่นักศึกษา
พิการ 

10. ให้นักศึกษาพกิาร เข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษา  กิจกรรมนักศึกษา และ
บริการทุกด้านของมหาวิทยาลัย 

11. ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน  มูลนิธิ และสมาคมคนพิการ    
ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ช่วยเหลือ และให้บริการแก่นักศึกษาพิการ 

12.  สนับสนุนและช่วยเหลือให้นักศึกษาพิการสามารถพัฒนาทักษะที่จะช่วยเหลือตนเอง 
13. จัดสภาพแวดล้อมและการก่อสร้างทางกายภาพให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวัน และ

การศึกษา 
14.  ดําเนินการให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงสถานที่เรียน 
15. ดําเนินการให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงการเรียน ได้แก่ การจัดทําบทเรียนอักษร 

เบรลล์ 
16. Test Accommodation  ดําเนินการให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงการสอบ  โดย

ได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก 
17.  อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงการเดินทาง และที่พักอาศัย 
18.  ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการศึกษา เช่น การขาดเงินทุนในการเล่าเรียน 
19.  ดูแลสุขภาพจิต และเป็นที่ปรึกษาทางการศึกษา  การปรับตัว การใช้ชีวิตประจําวัน 
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20. จัดหาและจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาพิการ เช่นเครื่องมือเครื่องใช้
สําหรับนักศึกษาพิการ เช่น เครื่อง FM สําหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน เครื่องพิมพ์
อักษรเบรลล์ สําหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น  เป็นต้น 

21.  อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
22.  เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ 
23.  พัฒนานักศึกษาพิการให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน 
24. Job Placement  จัดหางาน   และประสานงานกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษา

พิการฝึกงาน และติดตามผลการทํางานของบัณฑิตพิการ 

2.7.3 วีระชัย วีระฉันทะชาติ (2555) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการของศูนย์บริการคน
พิการในชุมชนระดับตําบล ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการดําเนินงานและต้นแบบศูนย์บริการคน
พิการในชุมชนระดับตําบลสรุปได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. รูปแบบศูนย์บริการคนพิการในชุมชนระดับตําบลท่ีเป็นงานส่วนหนึ่งในอปท. 
2.  รูปแบบศูนย์บริการคนพิการในชุมชนระดับตําบลท่ีพัฒนามาจากศูนย์การเรียนรู้

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดย อปท. รพ.สต. เป็นผู้กํากับดูแล  
ทั้งสองรูปแบบมีบริการสําหรับคนพิการและครอบครัวโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานบริการพื้นฐาน และกลุ่มงานตามความต้องการเฉพาะพื้นที่ ได้แก่ 
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 6 งาน ได้แก่ 

1) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ  
2) การประสานส่งต่อด้านต่างๆ และ กายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ  
3) การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 
4) การเยี่ยมบ้าน และการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล 
5) ข้อมูลข่าวสาร  
6) ผู้ช่วยคนพิการ 

กลุ่มงานตามความต้องการเฉพาะพื้นที่ ประกอบด้วย  
1) การให้คําปรึกษา 
2) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
3) การเสริมพลังคนพิการและครอบครัว 
4) บริการที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 ที่มีการประสานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ เช่น การซ่อมแซมหรือจัดปรับสภาพแวดล้อมใน
บ้าน การฝึกอบรมผู้ดูแลตามหลักสูตรพื้นฐานแต่ละประเภทความพิการ 
เป็นต้น  

 ดังนั้น 6 บริการพื้นฐานและ 4 บริการตามความต้องการเฉพาะพื้นที่ จะเป็นปัจจัยกําหนดให้
มีการ   จัดโครงสร้างของศูนย์บริการคนพิการในชุมชนระดับตําบล และกําหนดตําแหน่งงานใน
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โครงสร้างองค์กร ระบุบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อช่วยเลือกคนทํางานให้เหมาะสมกับตําแหน่งและ
บทบาทหน้าที่ตามตําแหน่งงาน  

 
 

รูปแบบที่ 1 ศูนย์บริการคนพิการในชุมชนระดับตําบลที่อปท.เป็นผู้ดําเนินการหลัก  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 16 แสดงโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการในชุมชนระดับตําบล 

 
รูปแบบที่ 2 ศูนย์บริการคนพิการในชุมชนระดับตําบลที่พัฒนาจากศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยอปท. รพ.สต. เป็นผู้กํากับดูแล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

พมจ. รพ.สต. 

• ประธาน  1 คน 

• รองประธาน  1 คน  

• คณะกรรมการ 1-7 คน  

ศูนยการเรียนรูการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

คณะกรรมการ 3-9  คน 

การ

คุมครอง

พิทักษ

สิทธ ิ

การ

ประสาน

สงตอ 

อบรม

ผูดูแล 

การฟนฟู

สมรรถภาพ 

                      

อปท. 

คณะทํางาน 1-3 คน 

ฝายพัฒนาชุมชน/ ฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / สํานักสวัสดิการสังคม 

บริการสําหรับคนพิการ ผูชวยคนพิการ 
1-3 คน 

คุมครอง

พิทักษสิทธิ 

อบรม

ผูดูแล 

สงเสริม

อาชีพ  

ประสาน    

สงตอ  

ฟนฟู

สมรรถภาพ 
คนพิการรุนแรง        

1:5 คน  

ขอมูล

ขาวสาร

และอื่นๆ 

พมจ. รพ.สต. อปท. 

งานผูชวยคนพิการ 1-3 คน/ตําบล บริการขอมูล

ขาวสารและ

อื่นๆ 

สงเสริม

อาชีพ 
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ภาพที่ 17 แสดงโครงสร้างศูนย์บริการคนพิการในชุมชนระดับตําบลที่พัฒนาจากศูนย์การเรียนรู้
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยอปท. รพ.สต. เป็นผู้กํากับดูแล 
บทบาทหน้าทีข่องอปท. โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
 
 1. ให้นโยบาย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ กับหัวหน้า
นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เช่น ให้คนพิการทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิ
พ้ืนฐานตามกฎหมาย ส่งเสรมิการศึกษาสําหรับคนพิการในทุกระดับต้ังแต่เด็กเล็ก  เด็กโต และวัยรุ่น
สามารถเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทํา ให้แก่คนพิการที่มีศักยภาพ 
ทํางานได้ จัดประชุม รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในตําบลให้ยอมรับคนพิการมีความสามารถ หาก
มีโอกาสที่เหมาะสม ส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนพิการ จัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงบริการของ
คนพิการจัดเตรียมรถพยาบาล หรือ รถอปพร. หรือ รถ อบต. เพื่อนําส่งบริการด้านสาธารณสุข  
การศึกษา หรอื การฝึกอาชีพ เป็นต้น  
 
 2. การจัดทําสือ่ สิ่งอํานวยความสะดวกในอปท. และอาคาร สถานที่เพื่อให้คนพิการเขา้ถึง  
ซึ่งในเบื้องต้นจะมี 5 รายการ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ําคนพิการ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ ์และจุด
บริการคนพิการ 

3. การดําเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการในชุมชนระดับตําบล ได้แก่การคัดเลือก 
และฝึกอบรมผูช่้วยคนพิการ การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกับคนพิการและครอบครัวที่ต้องการ
ผู้ช่วยคนพิการให้เข้าใจหลักการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ และบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยคนพิการ  
บทบาทของคนพิการและครอบครัว ตลอดจน การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลอย่างถูกต้องตามจริง 
การตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่คนพิการและครอบครัวเสนอ หรือขอรบับริการผู้ช่วยคนพิการ   
 

2.7.4 พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนาและ ปิยนุช บุญกอง (2550) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ของสถานบริการเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาล
สกลนคร มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวของสถาน
บริการสุขภาพเครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์,
ประเมินความต้องการของผู้รับบริการและหน่วยงาน, พัฒนาบุคลากร,วางแผนจัดการระบบ,
ดําเนินการตามแผน และร่วมประเมินผลการดําเนินงาน  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบโดย 1) จัดบริการสําหรับคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (One stop service) 2)  กระบวนการดูแลสุขภาพครอบคลุมองค์รวมและต่อเนื่อง 
ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะฝึกทักษะ และระยะให้บริการดูแลสุขภาพที่
บ้าน 3) จัดบริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพทางโทรศัพท์ตลอด 24 ช่ัวโมง ที่หมายเลข  042- 
715392   และ  042-715346 4) ประยุกต์กายอุปกรณ์ที่สามารถผลิตเองได้จากวัสดุในท้องถิ่น 
ราคาย่อมเยา คุณภาพเทียบเท่ากายอุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศได้แก่ เตียงออกกําลังแขน
ขา   เตียงนอนขจัดแผลกดทับ Handgrip บริหารนิ้วมือ และรอกบริหารข้อไหล่   ผลลัพธ์การดูแล
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พบว่า ผู้รับบริการจํานวน  58 ราย ทุกรายได้รับการดูแลจากสถานบริการใกล้บ้าน ระดับความพึง
พอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ไม่พบภาวะแทรกซ้อนภายหลังจําหน่าย ไม่มีการกลับมารักษาซ้ํา 
ภายใน 28 วัน หลังจําหน่าย  และระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทุกราย   
 
2.8 กรอบแนวคิดการศกึษา 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการศึกษา จะดําเนินการจัดต้ังและดําเนินการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ และมติท่ีประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้อย่างไร 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
๒. เพื่อศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
๓. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

การรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
1.) แนวคิดสําคัญที่เกี่ยวกับกฎหมาย แผนงาน งบประมาณ การจัดการ
อัตรากําลัง เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
2.) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดการองค์การ 
3.) กรอบความคิดด้านการวางแผนกําลังคนของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
4.) แนวคิด หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 
5.) การดําเนินงานในการให้บริการคนพิการในประเทศไทย 
6.) การดําเนินงานในการให้บริการคนพิการในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
7.) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
8.) กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
๑.) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
2.) ผู้บริหารสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ 
3.) หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
4.) ตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สํานักงาน 
ก.พ., สํานักงบประมาณ 
5.) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.) ตัวแทนองค์กรด้านคนพิการ และคนพิการ 

๑. ได้รูปแบบ โครงสร้างและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
๒. ได้แนวทางการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อให้คนพิการทุกประเภทและทุก
ระดับพื้นที่ สามารถเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้   
๓. ได้มีการนําข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อการขยายผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   

ได้โครงสร้างและการดําเนินงานของศนูย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศนูย์บริการคนพิการทั่วไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
โครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป คณะผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัย 
และมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.1  รูปแบบการวิจัย 
1.2  ประชากร กลุม่ตัวอย่าง และพื้นที่เป้าหมาย 
1.3  เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา 
1.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

         รูปแบบของวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งศึกษาทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม โดยการศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และพื้นที่เป้าหมาย 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ การ
ให้บริการคนพิการในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ และคนพิการที่มีสิทธิเข้าใช้บริการในศูนย์บริการคนพิการใน
จังหวัดกลุ่มเป้าหมายซึ่งสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีการทําบันทึกความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือได้ร่วมทํางานด้านการให้บริการคนพิการ หรือ ศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวม ๒๑ จังหวัด ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออกจํานวน 6 จังหวัดคือ 
ชลบุรี นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาทและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 6 จังหวัด
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คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และนครพนม ภาคเหนือจํานวน 5 
จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน พะเยาและนครสวรรค์ และภาคใต้จํานวน 4 จังหวัดคือ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต และตรัง   

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  

  (๑) คนพิการตามทุกประเภทความพิการ จาก ๘ จังหวัด ๆ ละ ๑๔  คน ประเภทความ
พิการละ ๒ คน รวม ๑1๒ คน   

  (๒) องค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) จาก
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จาก ๘ จังหวัด รวม  18   แห่ง ได้แก่ 1) สมาคม
คนตาบอดจังหวัดขอนแก่น 2) สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครศรีธรรมราช 3) สมาคมส่งเสริมอาชีพคน
ตาบอดและผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลําปาง 4) ศูนย์การดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดลําปาง 5) ชมรม
คนพิ ก า ร ตํ า บ ล วั ง เ ห นื อ  จั ง ห วั ด ลํ า ป า ง  6 )  ส ม า ค ม คน พิ ก า ร จั ง ห วั ด น นทบุ รี  7 ) 
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 8) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี 9) 
สมาคมนักปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 10) สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี 11) 
ชม ร มคนหู ห น ว ก จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช12)สมาคมสหภาพคนตาบอด แ ล ะ คนพิ ก า ร 
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ 13) สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 
14) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพัทลุง 15) ชมรมคนพิการตําบลห้างฉัตร 16) ชมรมเพื่อนผู้พิการ 
ผู้ ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ ป่วยเรื้อรัง 17) ชมรมคนพิการไทยใจอาสา และ 18) 
ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ 
  (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก ๘ จังหวัด ๆ ละ ๒ องค์กร รวม ๑๖ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (๔) ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จาก ๘ จังหวัด 
จังหวัดละ 7 คน รวม 56 คน 

  (๕) หน่วยราชการส่วนกลาง ได้แก่ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้แทนสํานักงบประมาณ รวม ๓ หน่วยงาน 

  (๖) ผู้บริหารระดับนโยบาย จํานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์, ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
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 พ้ืนที่เป้าหมายในการศึกษานี้ได้แก่ จังหวัดกลุ่มเป้าหมายของสํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติในแต่ละภาคของประเทศ ภาคละ ๒ จังหวัดรวม ๘ จังหวัด โดยใช้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย คือ ต้องเป็นจังหวัดที่มีการทําบันทึกความร่วมมือด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การร่วมสมทบงบประมาณดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการในแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และมีองค์กรด้านคนพิการในจังหวัดที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และลําปางในภาคเหนือ จังหวัดขอนแก่น
และอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนนทบุรีและชลบุรีในภาคกลางและภาค
ตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงในภาคใต้ ซึ่งได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาส่วนแรกเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้กับกลุ่มคนพิการ โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง มีดังนี้ 

             ๑) ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ และการบริการที่คนพิการต้องการได้รับจาก
ศูนย์บริการคนพิการ ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการของคนพิการในปัจจุบัน ที่คณะผู้วิจัย
กําหนดในแบบสัมภาษณ์ 

             ๒) สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างฉบับร่างเฉพาะที่จะสัมภาษณ์คนพิการ แล้ว
นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ คน ตรวจสอบและให้การเสนอแนะ เพื่อเป็นการทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity)  ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ 

  1. ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล  อดีตผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ อดีต
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  2. รศ. ดร. สัญญา สัญญาวิวัฒน์ อาจารย์ประจํา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการ
จัดการ(ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยสยาม 
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  3. นางสาววิจิตรา รชตะนันทิกุล ผู้ อํ านวยการสํ านั กน โยบายและ วิชาการ 
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

          ๓) หลังจากแบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว นําไปหาค่าความ
น่าเชื่อถือ (Reliability Analysis) โดยใช้วิธี Pre-test method กับคนพิการในเขต
กรุงเทพมหานคร และได้ค่าสัมประสิทธิ์ ความน่าเชื่อถือที่ 0.878 ซึ่งถือว่าเป็นความน่าเชื่อถือ
ในระดับที่ยอมรับได้และได้นําเอาแบบสอบถามนี้ไปใช้ในการดําเนินการวิจัยต่อไป  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาส่วนที่สองเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งจะใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นส่วนราชการระดับจังหวัด 

(ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด) 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งจะใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
องค์กรด้านคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารระดับนโยบาย 
และหน่วยราชการส่วนกลาง โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

๑) ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ 

     ๒) กําหนดประเด็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริการคนพิการของหน่วยงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการคนพิการ ความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ งบประมาณ
หรือค่าบริการในการให้บริการคนพิการในแต่ละด้าน อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา 
๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       ๑) ประสานนัดหมายวันเก็บข้อมูลที่เหมาะสม (ทั้งรูปแบบไม่เป็นทางการและเป็น
ทางการ โดยการจัดทําหนังสือ) 

      ๒) ดําเนินการเก็บข้อมูล โดยเตรียมความพร้อม คือ 
 - ยืนยันการนัดหมายก่อนเดินทางอย่างน้อย ๒-๓ วัน 
 - เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (โครงการ ประเด็น เตรียมข้อมูลก่อนทําการสัมภาษณ์) 
 - เทปบนัทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 

 - แบบการสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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       ๓) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การศึกษาและรวบรวมข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยได้ฝึกอบรมพนักงานเก็บข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์ตาม
เนื้อหาในแบบสอบสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนพิการ และผู้วิจัยจะดําเนินการสนทนากลุ่มกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยราชการระดับจังหวัด และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
องค์กรด้านคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารระดับนโยบาย และหน่วยราชการ
ส่วนกลางเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป  และการใช้สถิติเชิงพรรณนา  เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ได้แก่ ค่าจํานวน และร้อยละ  
  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ด้านเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ได้
ข้อมูลครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบและเครื่องมือตามความเหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ การจัดสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก และนําผลการศึกษาที่ได้มาเขียน
รายงานผลการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
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บทที่ 4 
สรปุผลการวพิากษ์งานวิจยั 

การจดัตัง้ศนูยบ์ริการคนพกิารระดบัจังหวดัและศนูยบ์รกิารคนพกิารทั่วไป 
 
 โครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดคือศูนย์บริการ
คนพิการที่จัดต้ังโดยสํานักงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของของ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการภายในจังหวัด และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้นักวิชาการ และมีผู้ส่วน
ได้เสีย และเกี่ยวข้องในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั้งระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ได้วิพากษ์ผลการวิจัยดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

4.1 รายละเอียดทั่วไปในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
4.2 สรุปผลการวิพากษ์รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับ

จังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

 
4.1 รายละเอยีดทั่วไปในการจัดประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) 
 ตามข้อกําหนดการจ้างที่ปรึกษาในการวิจัยนี้กําหนดว่า 
 “ข้อ ๖.๒ ที่ปรึกษาโครงการจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อนําเสนอผลการวิจัย และรับฟัง
ความคิดเห็น พร้อมทั้งให้มีผู้ให้ข้อคิดเห็นซึ่งเป็นนักวิชาการ จํานวน ๓ คน โดยที่ปรึกษาต้องจัด
ค่าตอบแทนให้ด้วย และต้องจัดการประชุมฯในโรงแรมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
พร้อมทั้งเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ในการศึกษาเข้าร่วมการประชุมฯ อยู่
ด้วย ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน รวมทั้งประมวลข้อเสนอแนะที่มีเนื้อหาของผลการศึกษาที่กําหนดใน
ขอบเขตการศึกษาตามข้อ ๔ ในข้อกําหนดการจ้างงานนี้” 

   
 คณะผู้วิจัยจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ห้อง
รองเมือง โรงแรมทวินทาวเวอร์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้ ได้แก่ คนพิการ องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ราชการ จํานวน 60 คน และได้มีนักวิชาการที่มาเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น และวิพากษ์งานวิจัย จํานวน 3 
ท่านได้แก่ 
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1. นายชูศักด์ิ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)  
2. นายภพต์  เทภาสิต ประธานกลุ่มอาชีพอิสระคนพิการแห่งประเทศไทย 
3. นายนายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
 
โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ นางนภา เศรษฐกรให้ 

เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ และ ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล ให้เกียรติเป็นผู้ดําเนิน
รายการ คณะผู้วิจัยได้ช้ีแจงรายละเอียดการวิจัยพร้อมทั้งผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัยใน
ครั้งที่ให้ที่ประชุมรับทราบ และรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อนํามาปรับปรุงงานวิจัยให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
 
4.2 สรุปผลการวพิากษร์ปูแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
 

4.2.1 นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ – นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 
นายชูศักด์ิ จันทยานนท์ ได้ให้ความเห็นว่า ประเด็นเรื่องศูนย์บริการคนพิการจังหวัดต้องการ

ให้วิเคราะห์เพิ่มเติม คือ เรื่องระบบราชการมีระเบียบในการจัดต้ังหน่วยงานราชการในแนวทางปฏิบัติ
อยู่ 2 วิธีคือแนวทางปกติ และวิธีการพิเศษซึ่งในรายงานฉบับนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้วิธีการใดในการ
จัดต้ังศูนย์บริการ  

ในการที่จะดําเนินไปในแนวทางใดนั้นอาจจะต้องมีการคิด วิเคราะห์นอกกรอบการทํางาน
ปกติ โดยถ้าต้องการให้ศูนย์บริการคนพิการมีความมั่นคง ย่ังยืน ตอบโจทย์ปัญหาของคนพิการ ก็
จะต้องวิเคราะห์กลไลในการจัดการ โดยตามรายงานการวิจัยได้พูดถึง การมีตําแหน่งส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (พกจ.)  ซึ่งควรจะวิเคราะห์ต่อไปว่าจะทําอย่างไรให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีเส้นทางอาชีพที่สามารถเติบโตได้ ซึ่งถ้ามีข้อสรุปว่าจะเป็นหน่วยงานในลักษณะไหนก็จะ
ตอบโจทย์ลักษณะนั้น ภารกิจของหน่วยงานไว้ 9 เรื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วได้ร้อยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ แต่ควรให้เน้นว่าอะไรคือภารกิจสําคัญจริงๆของ พกจ. ซึ่งควรพิจารณาว่านอกเหนือจาก
การที่คนพิการได้ประโยชน์ นั้นคนที่ทํางานให้กับคนพิการได้ประโยชน์อย่างไร เพราะการทํางานกับ
คนพิการไม่เหมือนการทํางานกับคนท่ัวไป ถ้าไม่มีการเสริมพลัง ไม่มีเส้นทางชีวิตที่มั่นคงให้กับคนท่ี
ทํางานกับคนพิการ สุดท้ายก็จะอยู่แค่ตรงนั้นไม่มีการพัฒนา   

โดยนายชูศักด์ิ จันทยานนท์เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในการที่จะทําให้เป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ขณะนี้  และควรเน้นการดําเนินการไปแต่ละขั้นตอนในแผน 10 ปีของ
ทางสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าจะมีการดําเนินการอย่างไร 
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นอกจากดูเรื่องจํานานที่เป็นปริมาณแล้วในเรื่องคุณภาพก็มีความสําคัญ อีกทั้งกลไกในการจัดการและ
สภาพการณ์ในการปกครองบ้านเมืองก็จะต้องคู่ขนานกันไป ฉะนั้นจึงควรชี้ชัดและระบุไปเลยว่า
ศูนย์บริการคนพิการเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ทํางานเชื่อมต่อกับกระทรวงอยู่ใน
สังกัดสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีหน้าที่อะไรบ้าง  

 ในส่วนการบูรณาการนั้น ที่มีการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสียจริงๆแล้วเป็นถ่วงดุลกันหมด ข้อเสีย
บางเรื่องก็เป็นข้อดีเหมือนกัน ฉะนั้นอยากให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยง โดยวิเคราะห์จากทฤษฎี
ต่างๆที่อ้างถึง มาสังเคราะห์ว่าสุดท้ายกลไกศูนย์บริการคนพิการจังหวัดควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งมีตัว
ช่วยคือ มีระเบียบอนุกรรมการคณะกรรมการจังหวัดฯที่ได้ประกาศออกมาซึ่งได้ระบุว่า ศูนย์บริการ
เป็นเลขานุการในการประสานงานดูแลเรื่องแผน  

เรื่องศูนย์บริการคนพิการมีมานานมามากว่า 40-50ปี ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีความสนใจในเรื่อง
ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเอาเรื่องบูรณาการไปวิเคราะห์ด้วยก็จะได้คําตอบที่น่าสนใจ อยากให้มีการ
รวบรวมไว้ด้วย  ส่วนในเรื่องการลงพื้นที่นั้นจริงๆแล้ว จังหวัดกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ 
เช่น มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อน ที่เป็นแม่แบบให้กับหลายๆ ที่ จึงอยากให้เข้าไปศึกษาเพราะ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะออกระเบียบใดนั้นทุกๆ ศูนย์บริการจะได้รับ
ผลจากการออกระเบียบนั้นเช่นเดียวกันทั้งหมด  

 ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดควรทําหน้าที่เพียง 2 หน้าที่ คือ ประสานงาน และส่งต่อ 
สนับสนุน ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดไม่ควรทําหน้าที่ให้บริการแก่คนพิการ ซึ่งควรจะระบุให้ให้
ชัดเจน ไม่ใช่ทําทุกเรื่อง หากทําก็ต้องมีบุคลากร หากต้องการจะจัดบริการเองต้องมีนักกิจกรรมบําบัด 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แต่ถ้าหากทําเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ตรงนี้ทําได้ซึ่งต้องทําเป็นวิธีพิเศษ
ด้วยเหตุผลและความจําเป็น ถ้าหากว่าคนพิการ มีจํานวน 1.9 ล้านคน ถามว่าใครได้รับบริการบ้าง 
ซึ่งเป็นคําถามที่คลาสิก ไม่มีใครรู้ แต่ถามว่าคนพิการทุกคนต้องได้รับการบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตไหม อันนี้ใช่ เพื่อเป็นวิสัยทัศน์ในการที่จะจัดสรรงบประมาณ บุคลากรในการให้บริการแก่คน
พิการ ไม่อย่างนั้นคุณภาพชีวิตคนพิการจะหายไปเพราะมิติของเราไม่เหมือนกับคนอื่น เช่น การศึกษา 
จะให้เฉพาะในวัยเรียน หรืออยากเรียน ด้านการรักษาพยาบาลก็จะได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่
ของเราเป็นการดูแลทั้งชีวิต ดังนั้นอัตรากําลังจะต้องมีเพิ่มขึ้น ในรายงานฉบับนี้ได้จัดทําตัวช้ีวัดซึ่งเป็น
สิ่งที่ดี หากได้จัดทําครบทุกข้อจะนําไปสู่การวิเคราะห์กําลังคน กําลังทรัพยากร และการบริหารการ
จัดการที่ดี 

 ประเด็นที่สองคือเรื่องศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป การทํางานในส่วนนี้คือจะต้องทํางานบน
ฐานความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจน การให้บริการคนพิการบางอย่างเป็นบริการพื้นฐานสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ บางอย่างเป็นบริการเฉพาะทาง ซึ่งหากกําหนดว่าศูนย์ไหน ๆ สามารถทําหมดทุกอย่าง กรณีนี้นาย
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ชูศักด์ิ จันทยานนท์ไม่เห็นด้วย เพราะสุดท้ายถ้าการให้บริการจะได้เพียงแต่ปริมาณ แต่จะไม่ได้
คุณภาพ ถ้าทําแล้วคนพิการได้คุณภาพชีวิตที่ดี ทําเลย ดังนั้นจึงไม่ได้ห้ามมิให้ทํารวม แต่จะทํารวมได้
เฉพาะบางเรื่องเช่นการประสานสิทธิ เรื่ององค์ความรู้ เรื่องการส่งต่อ การให้คําปรึกษา แต่ถ้าเป็นเรื่อง
การให้บริการ เช่น การฟื้นฟู การจัดหางานที่เหมาะสมในสถานประกอบการ กรณีนี้ไม่ควรทํา  

ในอดีต ก่อนที่จะมีสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีหน่วยงานท่ี
ดูแลคนพิการคือกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งมีคนทํามาหากินกับคนพิการ เอาคนพิการไปเลี้ยงจัดบริการ
ไปวันๆ สรุปก็คือว่า ถ้าเรื่องไหนรวมได้ก็รวม อันไหนเป็นการเฉพาะก็ให้เป็นการเฉพาะ และอยากให้
งานวิจัยออกมาชี้เฉพาะ ซึ่งตามรายงานได้กล่าวในของประเทศสิงคโปร์ สิ่งที่นายชูศักด์ิ จันทยานนท์
ช่ืนชอบก็คือ การใช้เอเจนซี่ อันหมายถึงคนจัดบริการดังนั้นเมื่อมีความผูกพัน มีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานของศูนย์บริการที่ต้องมีการเชื่อมโยงกันในศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัด ถ้าจัดระบบ
ตรงนี้เข้ามาคุณภาพการจัดบริการจะดีขึ้นและชัดเจนขึ้น 

 ส่วนประเด็นสุดท้ายที่คณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์แตกประเด็นที่ยังไปไม่ถึง คือในเรื่อง
รูปแบบแนวทาง ในการทําโครงการอบรมคนพิการคือเรื่องหลักสูตร โดยอาจไม่เข้มงวดเหมือน
การศึกษาทั่วไปโดยอาจเป็นโครงสร้างแบบกว้างๆ และเพิ่มเติมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เช่น เรื่อง
ระยะเวลา เรื่องเนื้อหาการฝึก โดยนายชูศักด์ิ จันทยานนท์ได้เคยทําหลักสูตรของเด็กออทิสติกโดยนํา
โครงสร้างหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาปรับและนําไปใช้ โดยปัจจุบันได้นํามาใช้แล้ว 
ศูนย์บริการคนพิการควรต้องมีหลักสูตรเพื่อให้เห็นว่าคนพิการเมื่อเข้ามารับบริการจะได้รับประโยชน์
อย่างไรบ้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกิจกรรมใดบ้างในการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย ทาง
จิตใจ การส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องให้อิสระในการกําหนดหลักสูตรโดยไม่
ต้องคุมเนื้อหาแต่คุมในตัวโครงสร้างทั้งหมด ถ้ากําหนดแบบนี้ได้ การจะเชื่อมโยงปลายทางจะ
ประเมินผลได้เลย ตัวช้ีวัดจะไม่ได้มีเพียงศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัด จะมีตัวช้ีวัดใน
ศูนย์บริการทั่วไปด้วย ซึ่งต่อไปอาจจะมีหลักสูตรรายบุคคล โดยอาจสังกัด ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ( CLC)  
ในบ้างเรื่องมาปรับใช้ ซึ่งจะได้ข้อเสนอแนะดีๆ หลายเรื่องครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อ  ทําให้เห็นชัดเจน
ขึ้นในเรื่อง รูปแบบ โครงสร้าง แนวทาง การบริหารจัดการ และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ต้องจัดทํา 

 
4.2.2 คุณภพต์ เทพาสติ - ประธานกลุ่มอาชพีอสิระคนพกิารแหง่ประเทศไทย 

 ประเด็นที่คุณภพต์ เทพาสิตเป็นกังวลเรื่องแรกคือ เรื่องการเชื่อมโยง เพราะศูนย์บริการคน
พิการมีทั้งระดับจังหวัด และ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ในเรื่องการประสานอาจจะมีปัญหาโดยมี
สาเหตุมาจากการทํางานที่ต่างคนต่างทํา แต่ถ้ามีการแบ่งงานกันชัดเจนและมีเครือข่ายถึงกัน เนื่องใน
ปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้น คือ นายกสมาคมคนพิการกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
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ขัดแย้งกัน ทําให้เกิดการฟ้องร้องกัน การเลือกปฏิบัติต่อกัน ซึ่งหากมีการเชื่อมโยงกันจะแก้ไขปัญหา
ตรงนี้ได้ 

เรื่องที่สอง เรื่องของการทํางานหากอยู่รวมกันการแบ่งงานจะทํางานได้ยาก เนื่องจากต้อง
ดูแลทั้งผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก หากแยกงานคนพิการออกมาเฉพาะจะทํางานได้ง่ายขึ้น ทํางานได้
เต็มที่ ซึ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นในการจัดต้ังออกมาเป็นศูนย์บริการระดับจังหวัด 

เรื่องที่สาม เรื่องศูนย์บริการที่มีรักษาพยาบาล หรือ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการมีความยาก
มากต้องมีผู้ช่วย และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้บริการในเรื่องนี้เพราะต้องใช้
ระยะเวลา และมีค่าตอบแทนน้อย ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการในปัจจุบันมีค่าตอบแทนเพียงชั่วโมงละ 
50 บาท ทําให้มีการบริหารงานที่ลําบากมาก ศูนย์บริการคนพิการที่ต้องมีการจ้างผู้ช่วยคนพิการเพื่อ
มาดําเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพจึงเกิดขึ้นได้ยาก ฉะนั้นการเกิดขึ้นของศูนย์บริการในลักษณะที่
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประสานสิทธิ จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า จึงอยากให้มีการสนับสนุนศูนย์บริการ
คนพิการที่ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถาภาพร่างกาย เนื่องจากหากคนพิการไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ก็จะเสียชีวิตได้ ควรให้ความสนใจและการสนับสนุนในส่วนนี้มากขึ้น 

 เรื่องที่สี่คือเรื่องงบประมาณ ทุกวันนี้คนทํางานด้านคนพิการในสมาคมทําด้วยจิตอาสา แต่
การท่ีมาทํางานด้วยจิตอาสาไม่ได้เป็นการทํางานที่ถาวร จึงอยากให้มีการแก้ระเบียบ เช่น เรื่อง
เจ้าหน้าที่ หากต้องการให้มีเจ้าหน้าที่บัญชี เพื่อคอยดูแลในเรื่องระบบการเงิน เห็นควรให้มีการ
สนับสนุนงบประมาณ สิ่งสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตาม ควรจะมีขั้นตอน แบบแผนในการ
ติดตาม โดยเป็นแบบแผนที่ระบุขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากให้มีบริการด้าน
ติดตามผลเพื่อยกระดับการบริการให้ดีที่สุด 

 สําหรับข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยในด้านที่ต้ังของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในกรณีที่
ศูนย์บริการนั้นมีสถานที่ต้ังห่างจากชุมชนว่า แม้ว่าศูนย์บริการคนพิการนั้นจะอยู่ไกลแต่การทํางาน
เป็นแบบเชิงรุกประกอบกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อประสานงาน จึงมองว่าความไกล
ไม่ใช้ปัญหาและอุปสรรคอีกต่อไป 

 
4.2.3 นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ - ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ให้ความเห็นในเชิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าในการบริการคนพิการแม้จะมีการให้เบี้ยยังชีพคนพิการรายเดือน 
มีการให้บริการให้แก่คนพิการ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ในเรื่องของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดจาก
ประสบการณ์และรายงานการวิจัยมีความเห็นด้วยกับความเห็นของท่านปลัดกระทรวงการพัฒนา
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สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มองว่าควรเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส่วนหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ
จริงๆ คือ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป กับศูนย์บริการคนพิการพิเศษที่ได้จัดต้ังแล้วของหน่วยงานต่าง ๆ 

ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในรายงานการศึกษา ระบุว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถทํา
ได้ และสามารถทําได้เลยไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรเพิ่มแต่ในความเป็นจริงงบประมาณนั้นไม่เพียงพอ
ในการจัดการให้บริการ ซึ่งการตั้งชื่อว่าศูนย์บริการคนพิการนั้นเมื่อบุคคลภายนอกทราบจะเข้าใจว่า
เป็นศูนย์ที่ให้บริการ ไม่ใช่เป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร การที่ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานจัดทําให้บริการก็จะ
มีข้อจํากัดหลายเรื่อง ถ้าศูนย์บริการคนพิการที่จะทําได้ดีก็จะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท) ที่มีขนาดใหญ่ เพราะ ในการที่จะจัดทําศูนย์บริการคนพิการนั้นต้องหาบุคลากรมาเพิ่มแต่ที่นี้
จะมีข้อกฎหมายที่ อปท.จะสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาบุคลากรได้เป็นของตนเอง โดยใช้
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่ง อปท.บางแห่งอย่างเช่น เทศบาลมีกฎหมายปิด
ทางไม่ให้สามารถเพิ่มบุคลากรได้เลย แต่จํานวนงานมีมากขึ้น แต่ถ้ากฎหมายนี้ไม่ปิดทางก็จะสามารถ
ดึงคนเข้ามาทํางานในส่วนนี้ได้ อย่างเช่น เมืองพัทยา โดยที่ทําการประสานกับมูลนิธิมหาไถ่มาจัดทํา 
แต่ในขณะเดียวกัน อปท.ขนาดเล็กนั้นไม่มีศักยภาพในการให้บริการคนพิการจึงมีความเห็นว่าไม่ควร
ให้อปท.ทุกแห่งทําหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ควรเลือกเฉพาะ อปท.ที่มีศักยภาพ ที่มีความพร้อม ซึ่ง
ปัจจุบันในการจ้างงานจึงต้องใช้เงินอุดหนุนเพื่อนํามาบริการให้แก่คนพิการ อีกจุดหนึ่งควรจะให้
กระทรวงมหาดไทยประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทําให้ศูนย์บริการคน
พิการมีความพร้อมที่สุด อีกทั้งศูนย์บริการจะต้องเป็นศูนย์บริการจริงๆ มิใช่ว่าเป็นขึ้นป้ายว่าเป็น
ศูนย์บริการแต่ไม่ได้มีการบริการจริง เป็นเพียงแต่การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

 
4.2.4 ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่ารายงานการวิจัยควรจัดทํารายงานเป็น
ตัวอักษรภาษาเบรลล์ หากจะให้ทางสมาคมช่วยสามารถติดต่อมาได้ ส่วนในรายงานการวิจัยอยากให้
เพิ่มเติมในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปให้ก่อต้ังขึ้นในทุกจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะ
จังหวัดใหญ่ จากที่ฟังมาไม่แน่ใจว่าทุกจังหวัดที่เป็นจังหวัดนําร่อง ทั้ง 14 จังหวัดจะมีองค์กรคนพิการ
ที่เข้มแข็งจริงๆ หรือไม่ หากสํารวจในจังหวัดกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง 

 ในกรณีเรื่องฝ่ายต่างๆของศูนย์บริการจังหวัด ในเรื่องการบริการข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเรื่อง
สําคัญ ทั้งในเรื่องของล่ามภาษามือ อักษรเบรลล์ ภาษาภาพ นั้นมีความสําคัญจําเป็น ถ้าสามารถทําได้
ก็จะดี แต่ถ้าทําไม่ได้อาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าคนพิการเวลาไปขอความช่วยเหลือฝ่ายแรกที่
ต้องเจอคือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายต้อนรับ หากให้รอโดยไม่มีล่ามภาษามือให้บริการ ณ ขณะนั้น หรือให้รอ
ในระยะเวลาที่ยาวนาน จึงอยากให้มีบุคลากรมาให้บริการในส่วนนี้ 
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4.2.5 นางนภา เศรษฐกร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้กรุณาตอบข้อ
สงสัยของผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

 เรื่องของหลักสูตรของคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทุกแห่งควรมีหลักสูตรมาตรฐานที่
เหมือนกัน 

เรื่องที่สอง คือเรื่องการให้บริการ ศูนย์บริการคนพิการต้องมีหน้าที่ทั่วไปและหน้าที่เฉพาะ 
หน้าที่ทั่วไป คือ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตามกฎหมาย มีการแบ่งคนพิการออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ คนพิการที่มีทะเบียนราษฎร กับคนพิการที่ไม่มีทะเบียนราษฎร จะได้สวัสดิการที่เหมือนกัน 
เนื่องจากมีการกําหนดสิทธิให้แก่คนพิการ หากผู้พิการมีบัตรประจําตัวคนพิการจะได้รับบริการตาม 
มาตรา 20 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไข พ.ศ. 
2556 แต่ถ้าเป็นบุคคลท่ีไม่มีทะเบียนราษฎร ก็จะเป็นการให้การบริการที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยข้อนี้บางมาตราก็ได้ให้บริการแก่คนพิการที่ไม่มีทะเบียนราษฎรด้วย 
อย่างเช่น ในเรื่องการให้การศึกษา การรักษาพยาบาล แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถให้การบริการได้ ซึ่งได้
มีการศึกษาหารือกับนักสิทธิมนุษยชนว่าจะให้บริการแก่กลุ่มคนพวกนี้อย่างไรบ้าง 

 ในเรื่องของ อปท. สามารถจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม และขณะนี้
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ทําหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ประสานชี้แจงไปยังองค์กรต่างๆ โดยขณะนี้ได้มีการสนับสนุนงบประมาณไปที่ พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม และเชิญองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาสัมมนาเรื่องการดําเนินการนั้นจะต้องมีรูปแบบอย่างไร โดยตอนนี้ สํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ทําควบคู่กันเรื่องการประสานองค์กรคนพิการและ พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการเตรียมความพร้อม การจัดอบรม ซึ่งหากองค์กรไหน
พร้อมก็สามารถจัดต้ังได้  
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 บทที่ 5 
ผลการศกึษา ศูนยบ์รกิารคนพกิารระดบัจังหวดั 

 
    โดยท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา 
๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔ กําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพ้ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดต้ัง การกําหนดประเภทศูนย์บริการและอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด และต่อมาคณะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่งชาติได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ 
ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้กําหนดศูนย์บริการคนพิการ รวม ๒ ประเภท 
ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปที่จัดต้ังโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมและ
พัฒนาคนพิการทั้งในระดับพ้ืนที่ หรือตามประเภทความพิการ หรือตามประเด็นปัญหาที่คนพิการ
ประสบอยู่  และศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดที่จัดต้ังโดยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใน
จังหวัด  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดําเนินการอื่น เพื่อประโยชน์
ในการส่งเสริมและ 

              ต่อมาสํานักงานได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสยามดําเนินการศึกษาวิจัยตามโครงการ
การศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป เพื่อศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดคือศูนย์บริการคนพิการ
ที่จัดต้ังโดยสํานักงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของของ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการภายในจังหวัด โดยในบทนี้จะแสดงผลการศึกษาของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดในเนื้อหา
ด้านแนวคิด หลักการจัดบริการ โครงสร้าง การบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณรูปแบบ 
กระบวนการ แนวทางการประสานส่งต่อคนพิการการจัดบริการของศูนย์ คุณภาพการให้บริการ การ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงาน  ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้
นําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ในประเด็นแนวคิด หลักการ
จัดบริการและการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด โครงสร้าง และการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากรของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด การบริหารจัดการ ด้านงบประมาณของ
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หนา ๑๐๒ 

 

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด กระบวนการในการให้บริการของศูนย์บริการระดับจังหวัด และ
กระบวนการในการประเมินผลการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
 

5.1   แนวคิด หลักการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
5.2   โครงสรา้งของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
5.3   การบรหิารจัดการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
5.4   บุคลากรของศูนย์บริการคนพิการระดับจงัหวัด 
5.5   งบประมาณของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
5.6   รูปแบบของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
5.7   กระบวนการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
5.8   แนวทางการประสานส่งต่อของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
5.9   การจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
5.10 คุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของ

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
5.11 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจงัหวัด 
5.12 การรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
 

5.1 แนวคิด หลักการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
ผลการวิจัยพบว่า นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (สัมภาษณ์,9 เมษายน 2557) ได้ให้ความเห็นว่าถึงแม้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 จะได้พยายามก่อต้ังกระบวนการในการสงเคราะห์คนพิการ การ
เยียวยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพอันเกิดจากความพิการ การส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ 
การส่งเสริมให้ได้รับเข้าทํางาน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
คนพิการรวมทั้งไม่สามารถเยียวยาปัญหาที่มีอยู่ของคนพิการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากคนพิการส่วน
ใหญ่มีฐานะยากจน และมีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดทําให้การเดินทางเข้ามายังตัวจังหวัดเพื่อ
รับบริการ รับทราบข้อมูล ใช้สิทธิ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นไปได้อย่างลําบากอันเป็นเหตุให้คนพิการ
ไม่ได้รับการบริการตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ส่งผลทําให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 
4 ที่ว่า เพื่อให้คนพิการดํารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน และหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อย่างหนึ่ง คือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองความเสมอภาคทางกฎหมายของคนแต่ละ
คน โดยยอมรับนับถือให้ความสําคัญกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นองค์กรด้านคนพิการและ
สํานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในส่วนของศูนย์บริการคนพิการ เพื่อจะเป็นจุดบริการ ให้ความรู้ 
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หนา ๑๐๓ 

 

ให้บริการตามสิทธิของคนพิการ และประสานส่งต่อหากคนพิการมีความต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือ
สุขภาพของตนเองจนกลายเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับแก้ไข 
พ.ศ. 2556 และ ระเบียบศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556  โดยได้มอบหมายให้สํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดําเนินการดังนี้ 

1. แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําระบบการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการซึ่งมีอํานาจ 
หน้าที่ในการวางแผน กําหนดรูปแบบ แนวทาง วิธีการจัดต้ัง และการดําเนินงานของศูนย์บริการคน
พิการประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดบริการ  

2. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการเพื่อ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังและดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการตาม
ระเบียบศูนย์บริการคนพิการ  

3. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความร่วมมือมอบหมายให้พัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเตรียมการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคน
พิการประเภททั่วไป 

4. ดําเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินการและการให้บริ- 
การแก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการทั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคน
พิการประเภททั่วไป 

5. จัดทําคู่มือแนวทางการจัดต้ังและการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ  
6. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและงบประมาณเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการ 

จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั้ง 2 ประเภท จังหวัดละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ  

สําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดกลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 จังหวัดมี
ความเห็นว่า การมีศูนย์บริการคนพิการเป็นสิ่งที่ดี เนื่องด้วยงานคนพิการเป็นงานที่ละเอียดและมีก่ิง
งานที่ต้องดําเนินการสนับสนุน สงเคราะห์และช่วยเหลือเป็นจํานวนมาก โดยในปัจจุบันงานด้านคน
พิการจะอยู่ในกลุ่มงานสวัสดิการสังคมของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ซึ่งในส่วนราชการนั้นมีอัตรากําลังที่จํากัด ไม่สามารถจะเป็นหน่วยปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ต้องอาศัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ และ ภาคประชาชนในการร่วมมือบูรณาการกัน  
 คณะผู้วิจัยสรุปว่า แนวคิด หลักการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดนั้น คือ
หลักการจัดบริการชนิดเป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
จังหวัดนั้น และเป็นศูนย์กลางในการนํานโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
กระทรวง และ สํานักงาน พ.ก. มาถ่ายทอดให้เกิดเป็นโครงการเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
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5.2 โครงสร้างของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  
ผลการวิจัยพบว่านางนภา เศรษฐกร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห่งชาติ (สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2557) ได้ให้ความเห็นโดยสรุปว่าศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัดนั้น ควรเป็นศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป และดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใน
จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดนั้นจะเป็นหน่วยหลักในการนํายุทธศาสตร์ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในด้านคนพิการ และสํานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาตินําไปเผยแพร่ ประสานงาน และให้ข้อมูล กํากับและดูแลหน่วยปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการ
คนพิการประเภททั่วไปเพื่อให้นโยบายได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อให้คนพิการได้รับการบริการ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถเป็น
หน่วยปฏิบัติในกรณีที่ในจังหวัดนั้น ๆ ยังไม่มีการจัดต้ังศูนย์บริการประเภททั่วไป โดยแผนการ
ดําเนินการจัดต้ังและให้บริการศูนย์บริการคนพิการในระยะเวลา 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
– 2567) ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด จํานวน 77 ศูนย์ ( 76 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร)  

และผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดใน 8 จังหวัดตามกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องนี้ว่าจังหวัดมีความพร้อมและสามารถจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับ
จังหวัด เนื่องจากภารกิจของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในปัจจุบันก็มี
การให้บริการคนพิการอย่างครบถ้วนตามระเบียบ บทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการอยู่แล้ว
รวมถึงการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานของรัฐใน
การให้บริการคนพิการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา เนื่องจากงาน
บริการคนพิการเป็นงานที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดส่วนใหญ่มีความเห็นว่าศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดควรอยู่ในการกํากับดูแลของพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรม เนื่องจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้นมีโครงสร้างการบังคับบัญชาไปถึงระดับ อําเภอ 
ตําบล และหมู่บ้านอยู่แล้ว ซึ่งการใช้โครงสร้างนี้จะทําให้การกระจายข่าว การประชาสัมพันธ์หรือให้
ความช่วยเหลือสามารถทําได้โดยอาศัย โครงสร้างระดับอําเภอ (นายอําเภอ) ระดับตําบล (กํานัน) 
หรือ ระดับหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งจะทําให้ภารกิจการให้บริการคนพิการเป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันเวลา เนื่องด้วยเป้าประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการแยกออกมา
เป็นหน่วยงานต่างหากเพื่อให้บริการคนพิการในพื้นที่ที่ห่างไกลและตัดขั้นตอนการเดินทางของคน
พิการเพื่อให้งานบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการ
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จัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่การงาน (เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์ ,2536) โครงสร้างองค์การตามหน้าที่
การงาน (Functional Organization Structure)   หมายถึง โครงสร้างที่จัดต้ังขึ้นโดยแบ่งไปตาม
ประเภทหรือหน้าที่การงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละแผนกนั้นมีหน้าที่ต้องกระทําอะไรบ้าง ซึ่งผลดี
ก่อให้เกิดการได้คนมีความสามารถทํางานในแผนกนั้น ทั้งยังฝึกบุคคลในแผนกนั้น ๆ ให้มีความ
เชี่ยวชาญกับหน้าที่ของงานนั้นอย่างลึกซึ้ง สําหรับฝ่ายบริหารระดับสูงนั้นก็เป็นเพียงแต่กําหนด
นโยบายไว้กว้าง ๆ เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้พิจารณาตัดสินใจและให้
มีความผิดพลาดได้น้อยมาก อีกประการหนึ่งในแต่ละแผนกนั้น เมื่อทุกคนมีความเช่ียวชาญงานใน
หน้าที่ชนิดเดียวกัน ย่อมก่อให้เกิดการประสานงานได้ง่ายเนื่องจากแต่ละคนมีความสนใจในงานและ
ใช้ภาษาเดียวกัน ทําให้สามารถสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีได้ง่ายนอกจากนั้น การบริหารงานก็เกิด
ความประหยัดด้วย เพราะแต่ละแผนกได้ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสร้างผลิตผลได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย การใช้เครื่องจักรและแรงงานก็ใช้ได้ผลคุ้มค่า ซึ่งมีข้อดีคือลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร และแต่ละ
หน่วยงานมึอิสระในการทํางานสูง จึงต้องการผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถสูงเพราะต้องควบคุม
บังคับบัญชาหลายส่วนงาน 

คณะผู้วิจัยสรุปว่าประเภทของหน่วยงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดควรอยู่ใน
รูปแบบของราชการบริหารส่วนภูมิภาค และเป็นส่วนงานภายในสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากการทํางานจะ
มีประสิทธิภาพมากกว่าและได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น ๆ ได้มากกว่า จากการสั่งการจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคน้ันมีสายการบังคับ
บัญชาลงไปถึงระดับหมู่บ้าน โดยจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านไปยังนายอําเภอ และไปการบริหารงาน
ส่วนท้องที่ ไปยังกํานัน และลงไปถึงระดับผู้ใหญ่บ้าน โดยระบบการบริหารราชการแผ่นดินและการ
บังคับบัญชาเช่นนี้จะทําให้นโยบายหรือยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการ รวมถึงการให้การสนับสนุนสงเคราะห์คนพิการเป็นไปได้อย่างมีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ทั้งนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียนและปัญหาต่าง ๆ ของคนพิการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC1300 (One Stop Crisis Center) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
5.3 การบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 

ผลการวิจัยพบว่านางนภา เศรษฐกร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ (สัมภาษณ์,3 เมษายน 2557) ได้ให้ความเห็นโดยสรุปว่า ศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัดนั้น ควรเป็นศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ และเป็นหน่วยหลักในการนํายุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
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มั่นคงของมนุษย์ในด้านคนพิการ และสํานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินําไปเผยแพร่ 
ประสานงาน และให้ข้อมูล กํากับและดูแลหน่วยปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการประเภททั่วไป
เพื่อให้นโยบายได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้คนพิการได้รับ
การบริการ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถเป็นหน่วยปฏิบัติในกรณีที่ใน
จังหวัดนั้น ๆ ยังไม่มีการจัดต้ังศูนย์บริการประเภททั่วไป โดยแผนการดําเนินการจัดต้ังและให้บริการ
ศูนย์บริการคนพิการในระยะเวลา 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2567) ได้แก่ ศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัด จํานวน 77 ศูนย์ ( 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร) และผู้ว่าราชการจังหวัด
รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดใน 8 จังหวัดตามกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องนี้ว่า
จังหวัดสามารถจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดได้ทันที เนื่องจากภารกิจของสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในปัจจุบันก็มีการให้บริการคนพิการอย่างครบถ้วนตาม
ระเบียบ บทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการอยู่แล้วรวมถึงการประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานของรัฐในการให้บริการคนพิการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา เนื่องจากงานบริการคนพิการเป็นงานที่ต้องใช้ความ
ชํานาญเฉพาะ การบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดจึงต้องการโครงสร้างองค์การใน
แบบกว้าง และแต่ละส่วนงานมีภารกิจเฉพาะของตนเองจึงต้องการการบริหารจัดการที่เฉพาะทาง 
รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของคนพิการ หรือองค์กรคนพิการ หรือ ศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป โดยใช้ทฤษฎีการบริหารองค์การอย่างเป็นทางการของฟาโยล (Fayol, 1916) ที่วางหลักการ
บริหารองค์การไว้ว่าจะต้องประกอบด้วย  7  ประการ คือ 1) หลักการทํางานเฉพาะทาง  
(Specialization)  ก็คือการแบ่งงานให้เกิดความชํานาญเฉพาะทาง  2)  หลักสายบังคับบัญชา ที่
เริ่มต้นจากยอดพีระมิดของผู้บังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับตํ่าสุด เรียกในภาษาอังกฤษว่า Scala 
principle   3) หลักเอกภาพการบังคับบัญชา (Unity of command)   4)  หลักขอบข่ายของการ
ควบคุมดูแล (Span of control) คือหลักที่ว่าผู้ควบคุมดูแลควรจะคุมผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องดูแล
จํานวนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด  ฟาโยล เสนอว่าควรมีการควบคุมดูแลไม่เกิน 
5-6 คน  5)  การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical communication)  การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบนสู่
เบื้องล่าง   6)  หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว
หลายระดับมากเกินไป และ 7)  หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสาย
เสนาธิการ  สายบังคับบัญชา คือการกํากับดูแลโดยตรง (Line)  ส่วนสายเสนาธิการ (Staff) คือการให้
คําแนะนํา   สายวิชาการแยกออกมาต่างหากจัดไว้เป็นสายที่ปรึกษา   
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5.4 บุคลากรของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  
ผลการวิจัยพบว่าเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และ

ศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานราชการ และโครงสร้างของศูนย์บริการคนพิการในประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ นั้นศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดจะเป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด มีภารกิจในด้านการสํารวจและปรับปรุงข้อมูลคนพิการ 
ด้านการประสาน ส่งต่อเพื่อให้คนพิการและผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง
เหมาะสม ด้านการฝึกอบรมอาชีพและจัดหางานให้แก่คนพิการ รวมถึงด้านการรับข้อร้องเรียนจากคน
พิการและดําเนินการ รวมถึงภารกิจด้านงานธุรการอื่น ๆ (ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ,2556) และข้อมูลในด้านระเบียบการจัดต้ังส่วนราชการในการเพิ่ม
อัตรากําลังใหม่ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรือ คณะรัฐมนตรี
ได้สั่งการให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย โดยให้เกลี่ยกําลังคนภายในส่วนราชการก่อน หาก
ยังมีกําลังคนไม่เพียงพอให้ใช้วิธีจ้างงานแบบหลายหลาย เช่นพนักงานราชการ หรือ จ้างเหมาเอกชน 
(ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ ,2549) จากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(สํานักงาน ก.พ.) และ สํานักงบประมาณ พร้อมกับรายงานการระดมความเห็นจากภาคประชาชน
และองค์กรด้านคนพิการในการระดมความเห็นทั้ง 4 ภาคซึ่งจัดโดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินั้นผู้วิจัยได้มีข้อสรุปในด้านโครงสร้างบุคลากรของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัดดังนี้ 
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โครงสร้างองคก์ร ศนูยบ์ริการคนพกิารระดบัจงัหวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ได้แก่ข้าราชการระดับชํานาญการ  
จํานวน 1 อัตรา โดยมีหน้าที่ บริหารจัดการภารกิจของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนํานโยบาย และยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ และจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด รวมทั้งบูรณาการแผน
ดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น และทําหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด รวมทั้งทําหน้าที่ตรวจเยี่ยม 
กลั่นกรองคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเงินสนับสนุนโครงการ เนื่องจากผู้อํานวยการศูนย์มี
หน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ โดยรับนโยบายและแผนงานมาจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งยังมีหน้าที่ต้องบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ และประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความจําเป็นที่ผู้อํานวยการศูนย์ฯ จะต้องเป็นข้าราชการในระดับชํานาญการ 
เนื่องด้วยข้าราชการระดับชํานาญการจะมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ระเบียบในการบริหารราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ผู้อํานวยการศูนย์ ฯ 

ฝ่ายธุรการ 
-สํารวจ จัดทํา
ระบบข้อมูลการ
ให้บริการ 
-ให้บริการข้อมูล 
ข่าวสาร สิทธิ
ประโยชน์ 

 

ฝ่ายกฎหมาย 
-เรียกร้องแทนคน
พิการ 
-ดําเนินการเร่ือง
ข้อร้องเรียน 
-ประเภทความ
พิการ 

ฝ่ายประเมินและตรวจสภาพ 
-ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้
ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตาม
ความจําเป็นพิเศษ 
- ติดตามและประเมินผล และ
รายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิ
ประโยชน์และการดํารงชีวิตของ
คนพิการ 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิต
ขั้นพื้นฐาน 
-ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้
ความช่วยเหลือคนพิการและผู้ที่มี
แนวโน้มจะพิการให้ได้รับการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสม 
-ประสานความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือตามประเภทความพิการ 
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แผ่นดิน และมีความรู้ในการนํานโยบายมาทําเป็นยุทธศาสตร์ในจังหวัดของตนเอง และยังเป็น
แรงจูงใจให้กับข้าราชการในการเจริญก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตน 

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฝ่ายธุรการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการจํานวน 1 อัตรา โดยมีหน้าที่สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาพและปัญหา
เกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดทําฐานข้อมูลในการทําโครงการ หรือ การอบรม การให้
ความรู้ทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนพิการในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
จัดทําทะเบียน ฐานข้อมูลของศูนย์บริการประเภททั่วไป และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด  

3. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฝ่ายกฎหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ  
ชีวิตคนพิการจํานวน 1 อัตรา มีหน้าที่ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้จากสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์บริการคนพิการประเภททั่วไปให้บริการใน
เรื่องนั้นๆ รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามกฎหมาย และรับเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ ในการได้รับการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักกฎหมายของคนพิการเพื่อนํามาดําเนินการ 

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฝ่ายประเมินและตรวจสอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ1 อัตรา มีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ตามความจําเป็นพิเศษ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามกฎหมาย 

5. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนา  
คุณภาพชีวิตคนพิการจํานวน 1 อัตรา มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน ประสาน
ความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือตามประเภทความพิการ ประสาน คัด
กรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการ ให้แก่ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม ทั้งในด้านการสาธารณสุข 
การศึกษา และ การทํากายภาพบําบัด รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวก
ด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนบริการทาง
วิชาการแก่ศูนย์ องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด เพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตรฐาน 

ซึ่งในโครงสร้างดังที่เสนอข้างต้นนั้น จะมีอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้นเพียง จํานวน 1 อัตราได้แก่ 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ซึ่งเป็นข้าราชการระดับชํานาญการ และรวมทั้ง
ประเทศจะมีการขอเพิ่มอัตรากําลังเพียง 76 คน โดยการขออนุมัติอัตรากําลังสามารถทําได้โดยเสนอ
เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 
2556 ข้อ 19 ระบุให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นผู้จัดสรร
อัตรากําลัง หรือ จัดจ้างบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากระเบียบในด้านอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ ที่
ค่อนข้างจํากัดในการเพิ่มอัตรากําลัง และมีขั้นตอนในการดําเนินงานค่อนข้างมาก คณะผู้วิจัยจึง
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สรุปว่า การขออัตรากําลังในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดนั้น ควรจะขออนุมัติผ่าน
คณะรัฐมนตรีจึงจะมีความเหมาะสมและรวดเร็วตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องศูนย์บริการคน
พิการ 

อนึ่งสําหรับอัตรากําลังที่จะสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ปัจจุบันมีพนักงาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
เห็นชอบให้มีการสนับสนุนบุคลากรรวม 376 คน ประกอบด้วย นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สําหรับการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด 

 
5.5 งบประมาณของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 

ผลการวิจัยพบว่า ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 ข้อ 19 ระบุให้
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นผู้จัดสรรงบประมาณประจําปี หรือให้
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอุดหนุนเงินจากกองทุนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์บริการคน
พิการระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดสรรงบประมาณของ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดจึงมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1) งบประมาณประจําปีที่สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจัดสรรและส่งให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดในแต่ละจังหวัด 2) เงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติโดยการอนุมัติของอนุกรรมการบริหารกองทุน ปัจจุบัน สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อม
และให้ความรู้กับพ้ืนที่ในการเตรียมจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ (คําสัมภาษณ์ นางนภา เศรษฐกร,3 
เมษายน 2557) และในปีงบประมาณ 2558 จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีในเรื่อง
ดังนี้ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสํารวจ
ข้อมูล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม ค่าประชุมวางแผนและติดตาม
ประเมินผล เพื่อดําเนินงานตามภารกิจที่กําหนดไว้ 

งบประมาณด้านบุคลากร ด้านงานบริหาร และด้านโครงการ โดยมีงบประมาณรายปีเบื้องต้น
ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 : แสดงงบประมาณรายปีเบ้ืองต้น 

ลําดับ รายละเอียด จํานวน งบประมาณต่ อ
หน่วย 

งบประมาณรวม 

1 งบบุคลากร 
ผู้อํานวยการศูนย์ 
เงินประจําตําแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ 

 
1 
1 
4 

 
30,000 
  3,500 
15,000 

 
30,000 
  3,500 
60,000 

2 งบบริหาร 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 
1 
1 
1 

 
20,000 
10,000 
10,000 

 
20,000 
10,000 
10,000 

3 งบโครงการ 
ค่าอบรมสัมมนา 

 
1 

 
30,000 

 
30,000 

   รวม 163,500 

   รวมต่อปี 1,962,000 
 

โดยมีรายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
1.  งบบุคลากรบุคลากรของศูนย์บริการคนพิการจะมีอัตราเงินเดือนดังนี้ 

 ผู้อํานวยการศูนย์ ข้าราชการระดับอํานวยการ มีอัตราขึ้นเงินเดือนตามประกาศของ
สํานักงานก.พ.เป็นจํานวนเงินในอัตรา 27,10 – 29,750 บาท และมีเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ 
3,500 บาท 
 เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์  พนักงานราชการ มีอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา กําหนดไว้ที่
ระดับปริญญาตรี คือ เดือนละ 15,000 บาท 
 สวัสดิการบุคลากร  กําหนดไว้ที่ร้อยละ 7.5 ตามระเบียบของสํานักงานก.พ.  โดยได้แก่
สวัสดิการด้านสาธารณสุข ด้านสงเคราะห์กรณีคู่สมรสบิดา มารดา หรือบุตรธิดาเสียชีวิต เป็นต้น 

 
2.  งบบริหาร แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

 สาธารณนูปโภค ได้แก่ ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเบ้ียเลี้ยงเงินพิเศษบุคลากรในกรณีที่
ต้องทํางานล่วงเวลาหรือต้องไปนิเทศนอกสถานที่ 
 ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ที่ต้องใช้ใน
ศูนย์บริการคนพิการ รวมถึงการจัดหาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของศูนย์ 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

3.  งบโครงการ ค่าอบรมสัมมนา เนื่องจากศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเป็นศูนย์บริการ
ทางด้านข้อมูลและวิชาการ ดังนั้นศูนย์บริการคนพิการควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หรือ
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องค์กรคนพิการในด้านสิทธิประโยชน์ และกฎหมายใหม่ เพื่อประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงจัดอบรม 
ผู้ดูแลคนพิการ ล่ามภาษามือ การฝึกการใช้ไม้เท้าขาวของคนพิการทางสายตาเป็นต้น 
 
5.6 รปูแบบของศูนยบ์รกิารคนพกิารระดบัจงัหวดั 

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดควรเป็นรูปแบบขององค์กรที่
เป็นทางการเพื่อทําให้งานการให้บริการคนพิการนั้นเป็นไปอย่างถาวรและต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดได้รับการรับรองว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนราชการ ซึ่งจะมีข้อดี
ในด้านบุคลกรที่เข้ามาทํางานจะมีความเชื่อมั่นในองค์กรของตนเองและทําให้การหมุนเวียนของ
บุคลากรน้อยลงและทําให้งานการให้บริการคนพิการนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสนทนากลุ่มของหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการมี
รูปแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดจะเป็นผลดีต่อการทํางานเนื่องจากสามารถดําเนินงานต่อจากภารกิจของสํานักงานได้
เลย และเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการจะมีเส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่เห็นเด่นชัดและมีความมั่นคง 
และในส่วนสํานักงานนั้น เช่นเดียวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบ
วงจรสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในเชิงรุกอย่างรวดเร็วรวมถึงสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการที่มีรูปแบบและวิธีการบริการในลักษณะเป็นสวัสดิการแก่คนพิการ มีการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยหลักสูตรและสื่อการสอนให้
รองรับการพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่สากล  

ผลการวิจัยพบว่าควรจะมีสถานที่ต้ังในตัวจังหวัดที่สามารถเดินทางมาง่าย โดยศาลากลาง
จังหวัดจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ต้องดําเนินการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการให้ครบถ้วน ได้แก่ ทางลาด ลิฟท์ ที่จอดรถคนพิการ และห้องน้ําคนพิการเป็นต้น โดยมี
กระบวนการจัดต้ังดังนี้ ๑.) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศ
กําหนดจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ๒.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แจ้งประกาศศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแต่งต้ังผู้อํานวยการศูนย์ บริการคนพิการระดับจังหวัด 

 
5.7 กระบวนการของศนูยบ์ริการคนพกิารระดบัจังหวดั 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดนั้นต้องเป็นไป
ตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและดําเนินการด้วย
ความรวดเร็ว ได้แก่ 

๑) สํารวจจํานวนคนพิการ เพื่อให้คนพิการทุกคนได้จดทะเบียนและรับสิทธ์ิตามกฎหมาย 
โดยให้คําแนะนําในการจดทะเบียนคนพิการ เช่น การต้องมีใบรับรองจากโรงพยาบาลในความพิการ
เป็นต้น รวมถึงการต่ออายุบัตรคนพิการที่หมดอายุเพื่อให้คนพิการเหล่านั้นได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง 
ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้คนพิการในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
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ปัจจุบันโดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ รวมถึง ความต้องการมีงานทํา และความสามารถใน
การทํางานเป็นต้นซึ่งภารกิจด้านนี้จะดําเนินการโดยฝ่ายธุรการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
        (๒) ประสาน คัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ทีม่ีแนวโน้มว่าจะพิการ ให้แก่ศูนย์ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม 
โดยการตรวจสอบทางร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งภารกิจด้านนี้จะดําเนินการโดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
        (๓) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนํานโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากงานการให้บริการคนพิการนั้นเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานเช่น 
สํานักงานการศึกษา โรงพยาบาล สํานักงานจัดหางาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ดังนั้นฝ่าย
สังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการจะต้องเป็นผู้ดําเนินการในด้านนี้ เช่น การเชิญประชุมหน่วยงานเพื่อ
ช้ีแจงนโยบายของกระทรวงหรือสํานักงาน พก.เพื่อให้นโยบายเหล่านั้นไปรับการนําไปปฏิบัติและมุ่ง
ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ 
        (๔) จัดทําทะเบียน ฐานข้อมูลของศูนย์บริการประเภททั่วไป และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด โดยกําหนดให้มีการปรับปรุง
ข้อมูลเป็นรายปี โดยการออกเยี่ยมศูนย์บริการทั่วไปในจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
        (๕) ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ยานพาหนะ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการ ได้แก่การปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการเช่น ทางลาด ลิฟท์ ที่จอดรถคนพิการ ห้องน้ําคนพิการ ป้ายและ
สัญญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงให้คําแนะนําหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
ของหน่วยงานนั้น ๆ รวมถึงบริการล่ามภาษามือ และการแปลงไฟล์งานเปนอักษรเบรลล ์
        (๖) ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ได้แก่ การมีบริการอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการเช่น รถเข็น เตียงนอนคนพิการให้ยืม และมี
บริการล่ามภาษามือ และบริการเอกสารที่ผลิตด้วยอักษรเบรลล์รวมถึงการรับข้อร้องเรียนของคน
พิการในกรณีไม่ได้รับสิทธิ หรือ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

(๗) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคน
พิการ รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามกฎหมาย โดยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และจากการสุ่มตรวจสอบและประเมินผล
จากคนพิการทุกประเภท 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด โดยการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการประจําจังหวัดเป็นประจําทุกเดือน รวมทั้งทําหน้าที่ตรวจเยี่ยม กลั่นกรองคําขอกู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพและเงินสนับสนุนโครงการก่อนนําเสนอ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด 
        (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการหรือสํานกังานมอบหมาย 
5.8 แนวทางการประสานสง่ต่อของศนูยบ์ริการคนพกิารระดบัจังหวดั 
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หนา ๑๑๔ 

 

 ผลการศึกษาพบว่าศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงทําให้การดําเนินการประสานส่งต่อเป็นไป
ได้อย่างราบรื่นโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลประจําจังหวัด หรือ ศูนย์
การแพทย์ประจําจังหวัดเป็นผู้รับดําเนินการในการประสานส่งต่อคนพิการเพื่อให้ได้รับการบริการ
การแพทย์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชน โดยจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเข้าด้วยกันไม่ว่า
จะเป็นสถานพยาบาล โรงเรียน ชุมชน องค์กรคนพิการ และผู้ปกครองคนพิการ โดยเน้นย้ําหลักของ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกคนในวงจรการจัดการต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ 
 
5.9 การจดับริการของศูนยบ์ริการคนพกิารระดบัจังหวดั 

ผลการศึกษาพบว่าเรื่องศูนย์บริการคนพิการมีมานานมามากว่า 40-50ปี ซึ่งแต่ละศูนย์จะมี
ความสนใจในเรื่องที่แตกต่างกัน ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดควรทําหน้าที่เพียง 2 หน้าที่ คือ 
ประสานงาน และส่งต่อ สนับสนุน ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดไม่ควรทําหน้าที่ให้บริการแก่คน
พิการ ซึ่งควรจะระบุให้ให้ชัดเจน ไม่ใช่ทําทุกเรื่อง หากทําก็ต้องมีบุคลากร หากต้องการจะจัดบริการ
เองต้องมีนักกิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แต่ถ้าหากทําเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ตรงนี้
ทําได้ซึ่งต้องทําเป็นวิธีพิเศษด้วยเหตุผลและความจําเป็น เพื่อเป็นวิสัยทัศน์ในการที่จะจัดสรร
งบประมาณ บุคลากรในการให้บริการแก่คนพิการ ไม่อย่างนั้นคุณภาพชีวิตคนพิการจะหายไปเพราะ
มิติของเราไม่เหมือนกับคนอ่ืน เช่น การศึกษา จะให้เฉพาะในวัยเรียน หรืออยากเรียน ด้านการ
รักษาพยาบาลก็จะได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่ของเราเป็นการดูแลทั้งชีวิต ดังนั้นอัตรากําลัง
จะต้องมีเพิ่มขึ้น จะนําไปสู่การวิเคราะห์กําลังคน กําลังทรัพยากร และการบริหารการจัดการที่ดี (ชู
ศักด์ิ จันทยานนท์. การวิพากย์ผลการศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2557) 

ในเรื่องรูปแบบแนวทาง ในการทําโครงการอบรมคนพิการคือเรื่องหลักสูตร โดยอาจไม่
เข้มงวดเหมือนการศึกษาทั่วไปโดยอาจเป็นโครงสร้างแบบกว้างๆ และเพิ่มเติมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
เช่น เรื่องระยะเวลา เรื่องเนื้อหาการฝึก โดยนายชูศักด์ิ จันทยานนท์ได้เคยทําหลักสูตรของเด็กออทิ
สติกโดยนําโครงสร้างหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาปรับและนําไปใช้ โดยปัจจุบันได้นํามาใช้
แล้ว ศูนย์บริการคนพิการควรต้องมีหลักสูตรเพื่อให้เห็นว่าคนพิการเมื่อเข้ามารับบริการจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไรบ้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกิจกรรมใดบ้างในการส่งเสริมสมรรถภาพทาง
ร่างกาย ทางจิตใจ การส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องให้อิสระในการกําหนด
หลักสูตรโดยไม่ต้องคุมเนื้อหาแต่คุมในตัวโครงสร้างทั้งหมด ถ้ากําหนดแบบนี้ได้ การจะเชื่อมโยง
ปลายทางจะประเมินผลได้เลย ตัวช้ีวัดจะไม่ได้มีเพียงศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัด จะมีตัวช้ีวัด
ในศูนย์บริการท่ัวไปด้วย ซึ่งต่อไปอาจจะมีหลักสูตรรายบุคคล โดยอาจสังกัด ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
(CLC)  ในบ้างเรื่องมาปรับใช้ ซึ่งจะได้ข้อเสนอแนะดีๆ หลายเรื่องครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อ  ทําให้เห็น
ชัดเจนขึ้นในเรื่อง รูปแบบ โครงสร้าง แนวทาง การบริหารจัดการ และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
ต้องจัดทํา (ชูศักด์ิ จันทยานนท์, วิพากย์ผลการศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2557) ซึ่งสอดคล้องกับ
ภารกิจและอํานาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด (ระเบียบศูนย์บริการคนพิการ,2556) 
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1)  สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด 
2)  ประสานคัดกรองและส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้แก่ศูนย์หน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม 
3)  ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนํานโยบาย และ

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและจัดทําแผนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดรวมทั้งบูรณาการ
แผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น 

4)  จัดทําทะเบียนฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด 

5) ส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลและอํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์
ยานพาหนะเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์องค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอื่นใดเพื่อบริการแก่คนพิการเพื่อให้ได้มาตรฐาน 

6) ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามที่
กฎหมายกําหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์บริการในเรื่องนั้นๆ 

7) ติดตามตรวจสอบประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ
รวมถึงดําเนินการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น ตามท่ีสํานักงานมอบหมาย 

8) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการประจําจังหวัด รวมทั้งทําหน้าที่ตรวจเยี่ยมกลั่นกรองคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
และเงินสนับสนุนโครงการ 

9) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่
คณะกรรมการหรือสํานักงานมอบหมาย 
 
5.10 คุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
 ผลการศึกษาพบว่า ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.2556 ในข้อ 20 กําหนดให้
ศูนย์บรกิารคนพิการแต่ละประเภทมีมาตรฐานการดําเนินการและมาตรฐานการให้บริการแก่คนพิการ
ตามเกณฑ์ช้ีวัดที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ คณะผู้วิจัยจึงได้
กําหนดมาตรฐานในการให้บริการแต่ละประเภทบริการเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินงานดังนี้ 

 1) การจดทะเบียนคนพิการและการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ มีมาตรการบริการดังนี้ 
  การจดทะเบียนคนพิการมีขั้นตอน ดังนี้ (www.m-society.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2557) 
  ขั้นตอนที่ 1 รับคําร้องขอ 
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  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบหลักฐานการร้องขอ ประกอบด้วย  
1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตร
ประจําตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)  
2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
3) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
4) เอกสารรับรองความพิการ โดยแพทย์ของโรงพยาบาลของทางราชการ

และโรงพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
  ขั้นตอนที่ 3 สอบข้อเท็จจริงและบันทึกลงในแบบจดทะเบียนคนพิการ 
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้องในแบบจดทะเบียนคนพิการ 
  ขั้นตอนที่ 5 ออกสมุดประจําตัวคนพิการ พร้อมมอบคู่มือคนพิการ 
 คนพิการที่จดทะเบียนแล้ว จะได้รับสมุดประจําตัวคนพิการเพื่อนําไปแสดงตัวในการขอรับ
บริการสงเคราะห์ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ด้านต่างๆ รวมถึงการรับคําปรึกษา แนะนําและการ
ช่วยเหลือด้านอื่นๆ สมุดประจําตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน 5 ปี นับแต่วันออกสมุด เมื่อครบกําหนด
แล้วคนพิการจะต้องยื่นเรื่องขอสมุดประจําตัว ณ สํานักทะเบียนคนพิการ ที่ระบุไว้ในสมุดประจําตัว
พร้อมเอกสาร หลักฐาน 
 การต่ออายุสมุดประจําตัวคนพิการ มีขั้นตอนดังนี้ (www.m-society.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2557) 
  ขั้นตอนที่ 1 รับคําร้องขอ 
  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบหลักฐานการร้อขอ ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้   
   1) สมุดประจําตัวคนพิการเล่มเดิมที่หมดอายุ 
   2) บัตรประตัวประชาชน พร้อมถ่ายสําเนา 1 ชุด 
   3) ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 1 ชุด 
   4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
   5) เอกสารรับรองความพิการฉบับใหม่ จะใช้ในกรณีลักษณะความพิการที่ 

ระบุไว้ในเล่มเดิมไม่ชัดเจน หรือความพิการเปลี่ยนแปลงไป 
  ขั้นตอนที่ 3 ในกรณีที่สมุดประจําตัวคนพิการ เป็นสมุดที่ไม่ได้ระบุให้ต่ออายุในสมุด
เล่มเดิม จะออกสมุดประจําตัวคนพิการเล่มใหม่ (ในกรณีที่สมุดประจําตัวคนพิการเป็นสมุดที่ระบุให้
ต่ออายุสมุดได้ในเล่มเดิม(จํานวน 2 ครั้ง) จะลงรายละเอียด การต่ออายุสมุดแต่ละครั้งตามกําหนด
ระยะเวลาการของการต่ออายุสมุด จนกว่าจะครบจํานวนครั้งที่ระบุไว้ในสมุดจากนั้น จึงจะออกสมุด
เล่มใหม่) 

 2) การประสาน ตรวจ คัดกรอง และส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ มี
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
(http://www.snmrc.go.th/images/Download/disability_information/handbook/Chapter
%205.pdf) 
  ขั้นตอนที่ 1 สอบถามประวัติ สาเหตุแห่งความผิดปกติ 
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หนา ๑๑๗ 

 

  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกายจากภาพลักษณ์ภายนอก 
  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจกําลังกล้ามเนื้อ 
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจการเคลื่อนไหว ได้แก่ การให้ด่ืมน้ําเอง และการเดิน 
  ขั้นตอนที่ 5 บันทึกการตรวจและส่งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

 3) การจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด โดยการบูรณาการกับทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (1) ประกาศกําหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด 
ยุทธศาสตร์โครงการการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนา
จังหวัดหรือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น 
  (2)  ประสานการดําเนินงานที่เกี่ยวกับคนพิการกับทุกภาคส่วน สนับสนุนหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ประสานทรัพยากร ตลอดจนระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด 
  (3)  พิจารณาอนมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและค่าใช้จ่ายเพื่อ
สนับสนุนแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามที่
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนได้รับมอบหมาย และกํากับดูแล ติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและการกู้ยืมเงินของคนพิการในจังหวัด 
  (4)  ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ 
สวัสดิการ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และความช่วยเหลืออื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
  (5)  กลั่นกรองแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในจังหวัดตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหรือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติมอบหมายแล้วแต่กรณี 
  (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ
และศูนย์บริการคนพิการภายในจังหวัด 
  (7)  แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม
ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
  
 4) การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการในศูนยืบริการคนพิการ โดยต้องมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ (กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548) ได้แก่ 
  (1)  ป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีรายละเอียด สัญลักษณ์รูปผู้พิการ 
เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้เป็นสีขาวโดยพื้น
ป้ายเป็นสีน้ําเงิน หรือเป็นสีน้ําเงินพื้นป้ายเป็นสีขาว 
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  (2)  ทางลาดและลิฟต์ โดยทางลาดให้มีลักษณะดังนี้ พ้ืนผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่
ไม่ลื่น พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 
900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกันต้ังแต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึ้นไปต้องมี
ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และมีพ้ืนที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 
มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 
มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด หากางลาดไม่มีผนังกั้น ให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทาง
ลาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร และมีราวกันตก ถ้าทางลาดมีความยาวต้ังแต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึ้น
ไป ต้องมีราวจับทั้ง 2 ด้าน โดยต้องมีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คน
พิการทางการมองเห็น สามารถทราบความหมายได้ ต้ังอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่
เชื่อมระหว่างชั้นของอาคารและให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 

  และลิฟท์ให้มีลักษณะดังนี้ อาคาร ที่มีจํานวนชั้นต้ังแต่ 2 ช้ันขึ้นไป โดยต้องจัดให้มี
ลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคาร ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกช้ัน มีระบบควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถควบคุมได้เอง 
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก 
และให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ ส่วนของห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะดังนี้ 
ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง 
เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็น
สัญญาณให้คนพิการทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกําลังให้
ความช่วยเหลือยู่ และมีระบบการทํางานที่ทําให้ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและประตู
ลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ 
 
5.11 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 

ผลการศึกษาพบว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.2556 ข้อ 21 กําหนดให้
สํานักงานติดตามตรวจสอบ และกํากับการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัดการดําเนินงาน
และการให้บริการตามข้อ 20 ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1) ร้อยละของจํานวนคนพิการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ได้รับการตรวจ
ลักษณะความพิการและจดทะเบียนคนพิการเทียบกับเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัด 

 2) ร้อยละของจํานวนคนพิการที่ได้รับการประสาน ตรวจ คัดกรอง และส่งต่อไป
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเทียบกับเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัด 

 3) การจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดโดยการบูรณาการ
กับทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 4) ความถี่ของการปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนคนพิการ และ การให้บริการข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านสื่อต่างๆ 

 5) ร้อยละของการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการในสถานที่ราชการ
เทียบกับเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัด 

 6) ร้อยละของจํานวนคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้เข้าถึง
และใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเทียบกับเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัด 

 7) ร้อยละของจํานวนโครงการอบรม สัมมนา ที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดได้
จัดทําเทียบกับเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัด 

 8) ร้อยละของจํานวนศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายใน
เขตพื้นที่จังหวัด 

 9) ความถี่ของการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการประจําจังหวัด 

 10) ร้อยละของการพิจารณากลั่นกรองคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเงิน
สนับสนุนโครงการของคนพิการเมื่อเทียบกับจํานวนคําขอ 

 
5.12 การรายงานผลการดาํเนนิงานของศูนยบ์รกิารคนพกิารระดบัจังหวดั 

ผลการศึกษาพบว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.2556 ข้อ 21 กําหนดให้
สํานักงานติดตามตรวจสอบและกํากับการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัดการดําเนินงาน
และการให้บริการโดยผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดต้องจัดทําลัดส่งเป็นรายเดือน
ให้แก่สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยมีรายละเอียดการให้บริการตาม
ภารกิจทั้ง 9 ด้านพร้อมปัญหาและอุปสรรคดังนี้ 

1) จํานวนคนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการ ได้รับการตรวจลักษณะความพิการ
และจดทะเบียนคนพิการในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 

2) จํานวนคนพิการได้รับการประสาน ตรวจ คัดกรอง และส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่จังหวัด โดยระบุอาการของคนพิการและหน่วยงานท่ีรับส่ง
ต่อ 

3) การจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด โดยบูรณาการกับ
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยชี้แจงความคืบหน้าตามแผนรายงานเดือน 

4) สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการ และการให้บริการข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านสื่อต่างๆ 

5) การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการในสถานที่ราชการในเขตพื้นที่
จังหวัด 
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6) จํานวนคนพิการได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้เข้าถึงและใช้สิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัด 

7) จํานวนโครงการอบรม สัมมนาที่ศูนย์บรอการคนพิการระดับจังหวัดได้จัดทําใน
เขตพื้นที่จังหวัด 

8) จํานวนศุนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัด 
9) สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประจําจังหวัด 
10) การพิจารณากลั่นกรองคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเงินสนับสนุน

โครงการของคนพิการ โดยระบุจํานวนที่ย่ืนขอกู้ยืมและจํานวนที่ได้รับพิจารณาเรียบร้อย จํานวนที่
ได้รับการอนุมัติและจํานวนที่ไม่ได้รับการอนุมัติพร้อมเหตุผลประกอบ 
 
5.13 รูปแบบการบริหารจัดการการเชื่อมโยงภารกิจระหว่างสํานักงาน พ.ก. และศูนย์บริการคน
พิการระดับจังหวัด  

ผลการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา ๒๐/๓: ให้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ ศูนย์บริการคนพิการตามระเบียบนี้มีสองประเภท  (๑) ศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป และ (๒) ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดย
สํานักงาน พ.ก. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของของศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป และดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใน
จังหวัด ข้อ ๑๗ ให้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดในสังกัดสํานักงานขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด  ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานจัดสรรอัตรากําลัง
หรือจัดจ้างบุคลากร และจัดสรรงบประมาณประจําปี หรือให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอุดหนุน
เงินจากกองทุนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อ ๒๐  ให้ศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภทมีมาตรฐานการ
ดําเนินการและมาตรฐานการให้บริการแก่คนพิการตามเกณฑ์ช้ีวัดที่สํานักงานประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ข้อ ๒๑  ให้สํานักงานสนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และความช่วยเหลืออื่นใดตามความจําเป็นและเหมาะสม รวมทั้งติดตามตรวจสอบ และกํากับการ
ดําเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัดการดําเนินงานและการให้บริการตามข้อ ๒๐ ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่สํานักงาน พ.ก.ให้พันธสัญญาว่าจะใช้เป็นกรอบ
ดําเนินงาน สํานักงาน พก. จึงกําหนดพันธกิจ 4 พันธกิจ ดังนี้ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการของชาติ สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ พัฒนาองค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข็มแข็ง สามารถดําเนินงานอย่างมีมาตรฐาน 
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เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เคารพในความแตกต่าง และ
หลอมรวมให้คนพิการ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม พัฒนาให้เป็นองค์กรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศ และระดับสากล โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน
ได้แก่ 1)บูรณาการงานด้านคนพิการของชาติ 2)พัฒนาองค์กรด้านคนพิการให้เข็มแข็ง 3) เสริมสร้าง
สังคมที่ปราศจากอุปสรรค และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ และ 4) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะ
สูง 

และจากผลการวิจัยในด้านโครงสร้างของศูนย์บริการระดับจังหวัดนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ
หน่วยงานราชการ ภายใต้การกํากับดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและ
ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น ผู้วิจัย
สรุปว่าภารกิจที่เชื่อมโยงกันระหว่างสํานักงาน พ.ก. และ ศูนย์บริการระดับจังหวัดได้แก่ 

1) การเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อ
ประกาศการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 

2) การจัดต้ังศูนย์บริการระดับจังหวัดให้ครบทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
3) การจัดสรรอัตรากําลังและงบประมาณในการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับ

จังหวัดเพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดดําเนินการไปได้ด้วย
ความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

4) การร่วมจัดทําตัวช้ีวัดเกณฑ์มาตรฐานในการให้บริการคนพิการและเสนอเรื่องเข้าสู่
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อประกาศตัวช้ีวัด
สําหรับเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินงานและการให้บริการคนพิการเพื่อจะได้นําไปเป็น
มาตรฐานในการดําเนินการ การตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลของศูนย์บริการต่อไป 

5) ให้การสนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและความช่วยเหลืออื่นใดตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม รวมทั้งติดตามตรวจสอบ และกํากับการดําเนินงานของศูนย์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัดการดําเนินงานและการให้บริการตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกําหนด 
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บทที่ 6 
ผลการศกึษา ศูนยบ์รกิารคนพกิารทัว่ไป 

 
 โครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดคือศูนย์บริการ
คนพิการที่จัดต้ังโดยสํานักงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของของ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการภายในจังหวัด โดยในบทนี้จะแสดงผลการศึกษาของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในเนื้อหาด้าน
แนวคิด หลักการจัดบริการ โครงสร้าง การบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณรูปแบบ กระบวนการ 
แนวทางการประสานส่งต่อคนพิการ การจัดบริการของศูนย์ คุณภาพการให้บริการ การกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงาน คณะผู้วิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาดังนี้
  

6.1   โครงสรา้งของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
6.2   การบรหิารจัดการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
6.3   บุคลากรของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
6.4   งบประมาณของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
6.5   ความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
6.6   การจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
6.7   คุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพฒันารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
6.8   การรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
6.9   การเชื่อมโยงภารกิจระหว่างสํานักงานพก. และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

 
6.1 โครงสรา้งของศนูยบ์รกิารคนพกิารทัว่ไป 

 ผลการวิจัยพบว่านางนภา เศรษฐกร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ (สัมภาษณ์,3 เมษายน 2557) ได้ให้ความเห็นโดยสรุปว่าพบว่าศูนย์บริการคน
พิการทั่วไปนั้นจะมีการจัดต้ังมาจาก 2 ส่วนได้แก่ องค์กรด้านคนพิการซึ่งผ่านมาตรฐานของสํานักงาน 
พ.ก ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนมากกว่า 170 องค์กร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีจํานวนมากกว่า 7,000 องค์กร เพื่อเติมเต็มส่วนที่ยังบกพร่องในการ
ให้บริการคนพิการ ได้แก่ ระยะทางที่คนพิการต้องเดินทางจากบ้านไปยังศูนย์บริการ ดังนั้น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2556 จึงได้
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บัญญัติขึ้นเพื่อปิดช่องว่างในส่วนนี้และทําให้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็นไปได้อย่าง
ทั่วถึง โดยแผนการดําเนินการจัดต้ังและให้บริการศูนย์บริการคนพิการในระยะเวลา 10 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2567) ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดต้ังโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจํานวน 3,850 ศูนย์ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปท่ีจัดต้ังโดยองค์กรด้านคนพิการที่
ผ่านมาตรฐาน จํานวน 500 ศูนย์ ทั้งนี้สํานักงาน พ.ก. ได้มีการจัดต้ังคณะทํางานจัดทําระบบการ
จัดบริการศูนย์บริการคนพิการ เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ซึ่งเป็นการ
ระดมความเห็นจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการส่วนนโยบาย ภาคองค์กรคนพิการ ภาค
นักวิชาการ และ ภาคราชการส่วนปฏิบัติงาน และได้มีการจัดทําคู่มือการดําเนินการศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป รวมถึงได้มีการจัดประกวดโลโก้ศูนย์บริการเพื่อจะได้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศทําให้
คนพิการทราบได้ว่าที่คือศูนย์บริการและสามารถเข้าไปใช้บริการได้ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๔  ในด้าน
ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ โดยการจัดบริการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความ
จําเป็นของคนพิการแต่ละประเภท และยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร
ด้านคนพิการและเครือข่าย โดยให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการในทุกระดับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสมทบงบประมาณเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและศักยภาพแก่องค์กรด้านคนพิการ  และจัดให้มีการรวมตัว จัดต้ัง และสร้างความเข้มแข็ง 
ขององค์กรด้านคนพิการ เพื่อผลักดันให้องค์กรด้านคนพิการมีบทบาทในระดับนานาชาติ โดย
สํานักงาน พ.ก. สนับสนุนทรัพยากร และวิชาการ แก่องค์กรด้านคนพิการอย่างมีมาตรฐาน  

 อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (กมลพรรณ พันพึ่ง 
,2551:10) ซึ่งเป็นการผสมผสานบูรณาการกระบวนการพัฒนา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดย
ชุ มชนทุ กภาคส่ วน ร่ ว มมื อกั น ในกรอบแนวคิ ด  ที่ สํ า คั ญคื อความ พิก า รกั บก า รฟื้ นฟู
สมรรถภาพ (Disability and Rehabilitation) ผู้จัดให้บริการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพรับผิดชอบจัดเตรียม
ข้อมูล เพื่อให้คนพิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแทน สามารถตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการเลือกรับ
บริการที่เห็นว่าเหมาะสมกับคนพิการ ชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน (Inclusive Communities) การจัด
ปรับโครงสร้างของชุมชน ต้ังแต่ระเบียบ ขั้นตอน สถาปัตยกรรม ทัศนคติของกลุ่มคน ให้เอื้อแก่ทุกคน
สามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข มิใช่การให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบปรับตัว เพื่อให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียว บทบาทองค์กรของคนพิการและองค์กรผู้ปกครอง (Role of 
Organizations of Persons with Disabilities  ) องค์กรของคนพิการและผู้ปกครอง จะมีบทบาท
สําคัญในการส่งเสริม โดยเฉพาะเรื่องการพิทักษ์สิทธ์ิ เป็นตัวแทนบอกความต้องการของกลุ่มคนพิการ
ใน ชุมชน รวมทั้งสามารถริเริ่มให้มีโปรแกรมปฏิบัติการ และประเมินผลโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถ 
ภาพโดยชุมชนได้ องค์กรของคนพิการและผู้ปกครองเป็นแหล่งทรัพยากรที่จะทําให้โปรแกรมมีความ
เข้มแข็ง เป็นหน่วยที่จะนําให้คนพิการในระดับท้องถิ่นเข้ามาร่วมกิจกรรม รวมทั้งส่งผลกระทบถึงการ
จัดทํานโยบายระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาต ิ
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ด้านโครงสร้างของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ซึ่งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนั้น จะมีการจัดต้ัง
จาก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐานตามมาตรา 
๖(๑๐) 

หลังจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีองค์กร รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรด้านคนพิการ มีผลการวิจัยโดยใช้กระบวนการจัดองค์การ (Process of 
Organizing) กระบวนการ 3 ขั้น (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2543) คือ 1) พิจารณาแยกประเภทงาน จัด
กลุ่มงาน และออกแบบงานสําหรับผู้ทํางานแต่ละคน (Identification of Work & Grouping 
Work) โดยการจัดจําแนกงานตามหน้าที่แต่ละชนิดออกเป็นกลุ่มๆ ตามความถนัด และตาม
ความสามารถของผู้ที่จะปฏิบัติ 2) จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description & Delegation 
of Authority & Responsibility) ระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงาน พร้อมทั้งกําหนดความ
รับผิดชอบ และให้อํานาจหน้าที่ ซึ่งมีรายละเอียด ระบุให้เห็นถึงขอบเขตของงานที่แบ่งให้สําหรับแต่
ละคนตามที่ได้วางแผนไว้ และผู้บริหารดําเนินการพิจารณามอบหมาย (Delegation) ให้แก่ผู้ทํางาน
ในระดับรองลงไป (สําหรับงานที่มอบหมายได้)โดยการกําหนดความรับผิดชอบ (Responsibility) ที่
ชัดแจ้งเกี่ยวกับงานที่มอบหมายให้ทํา พร้อมกันนั้นก็มอบหมายอํานาจหน้าที่ (Authority)ให้ เพื่อใช้
สําหรับการทํางานตามความรับผิดชอบ (Responsibility) ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นไปได้ รวมถึง
จัดวางความสัมพันธ์ (Establishment of Relationship) การจัดวางความสัมพันธ์จะทําให้ทราบ
ลํากดับขั้นการรายงานผล เพื่อให้งานส่วนต่างๆ ดําเนินไปโดยปราศจากข้อขัดแย้ง มีการทํางาน
ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบซึ่งแต่ละประเภทมีโครงสร้างศูนย์บริการคนพิการทั่วไปดังนี้ 

๑) โครงสร้างของศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ,สัมภาษณ์,4 เมษายน 2557) นั้นมี
สาระสําคัญคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรมประชาสงเคราะห์และได้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการในท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนว
ทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 แผนงานหลัก
คือ (1) แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่การจัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่คนพิการและ
ผู้ดูแลรวมถึงครอบครัวของคนพิการ โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จัด
ให้มีหน่วยเคลื่อนที่สําหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่คนพิการ (2) แผนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
และสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรม องค์กรคน
พิการ ผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม การนันทนาการและอื่น ๆ ตาม
ความต้องการของสมาชิก เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการออกกําลังกาย โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม
(3) แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของคนพิการ ได้แก่ จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ และประสานกับ
สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพเข้าทํางาน (4) แผนงานด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่จัดทํา
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หนา ๑๒๕ 

 

ฐานข้อมูลคนพิการ การประชาสัมพันธ์สื่อสารให้คนพิการได้รับทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึง
บริการของรัฐ การจัดให้มีอาสาสมัครดูแลคนพิการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกําหนดของระเบียบ/กฎหมายรวมทั้งเปิดโอนการให้คนพิการมีส่วน
ร่วมในจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเองและองค์กร 

โครงสร้างศูนย์บริการคนพกิารควรจะสอดคล้องกบัภารกิจขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในดา้น
การส่งเสริมคณุภาพชีวิตคนพกิารโดยศนูยบ์รกิารคนพกิารจดัตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการ จํานวน 1 อัตรา โดยมีหน้าที่ บริหารจัดการภารกิจของ
ศูนย์บริการคนพิการ  ในการให้บริการคนพิการในพื้นที่ ตามภารกิจของศูนย์บริการคน
พิการ ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนํานโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน พ.ก. และศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆไปสู่การปฏิบัติ และควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทั้ง ๔ อัตราให้
ปฏิบัติงานไปตามภารกิจเพื่อให้บรรลุตัวช้ีวัด และมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์บริการ
คนพิการให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทราบเป็นรายเดือน 

โดยส่วนงานธุรการ  ข้อมูลข่ าวสาร ด้านสิท ธิประโยชน์มีหน้ าที่ ให้บริ การข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่
หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์
แก่คนพิการและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ หรือสํานักงาน พ.ก. หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมอบหมาย 

ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการ 

ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ ฝึก
อาชีพและ  
จัดหางาน 

บริการด้านกาย
อุปกรณ์ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ และ
ประสานส่งต่อ 

ธุรการข้อมูล
ข่าวสารด้าน

สิทธิ
ประโยชน์  

คุ้มครอง 
พิทักษ์สิทธิ 
และงาน
กฎหมาย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หนา ๑๒๖ 

 

         ส่วนงานคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและงานกฎหมายมีหน้าที่เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์สําหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจ่ายเบ้ียคน
พิการรายเดือน 

ส่วนงานช่วยเหลือ สงเคราะห์ ฝึกอาชีพและจัดหางานมีหน้าที่ ให้บริการความช่วยเหลือใน
การดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คน
พิการ 

ส่วนงานบริการด้านกายอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และประสานสงตอมีหน้าที่ให้บริการความ
ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล รวมถึง
ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคน
พิการตามประเภทความพิการ     

          ๒) โครงสร้างของศูนย์บริการคนพิการจัดต้ังโดยองค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐานตามมาตรา 
๖ (๑๐) ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการคนพิการอยู่ในรูปแบบขององค์กรด้านคนพิการมีโครงสร้าง
องค์กรแตกต่างกันไปในรูปของ สมาคม ชมรม หรือนิติองค์กรแบบไม่หวังผลกําไรอยู่แล้ว และเมื่อ
สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรคนพิการในส่วนของภารกิจที่จะดําเนินการของศูนย์บริการคนพิการ
ประกอบกับศึกษาโครงสร้างการดําเนินงานขององค์กรคนพิการในปัจจุบัน คณะผู้วิจัยจึงได้ผลการวิจัย
ในเรื่องโครงสร้างของศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยองค์กรคนพิการซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์การแบบคณะกรรมการบริหาร (Committee Organization Structure) (สมคิด บางโม,๒๕๔๒)
ซึ่ง การบริหารงานองค์การโดยให้มีคณะกรรมการบริหารเช่นนี้ ผลดีจะช่วยขจัดปัญหา การ
บริหารงานแบบผูกขาดของคน ๆ เดียว หรือการใช้แบบเผด็จการเข้ามาบริหารงาน นอกจากนั้น การ
ต้ังคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลมาจากหลาย ๆ ฝ่ายจะทําให้ทุกคนเข้าใจปัญหาและก่อให้เกิด
การยอมรับในปัญหาที่ฝ่ายอ่ืนเผชิญอยู่ทําให้การประสานงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น 

   

โครงสร้างศูนย์บริการคนพกิารจดัตัง้โดยองค์กรคนพกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการ 

ฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และประสานสง่คณะ

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ 

ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการ 
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หนา ๑๒๗ 

 

ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการ จํานวน 1 อัตรา โดยมีหน้าที่ บริหารจัดการภารกิจของ
ศูนย์บริการคนพิการ  ในการให้บริการคนพิการในพื้นที่ ตามภารกิจของศูนย์บริการคน
พิการ ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนํานโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน พ.ก. และศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ และ
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้ปฏิบัติงานไปตามภารกิจเพื่อให้บรรลุตัวช้ีวัด และมีหน้าที่รายงาน
ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทราบเป็นรายเดือน 

โดยฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความ
ช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วย
ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสํานักงาน พ.ก. หรือศูนย์บริการคนพิการระดับ
จังหวัดมอบหมาย 

         ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการ หรือขอให้
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้บริการความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน 
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 

ฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพและประสานส่งต่อมีหน้าที่ให้บริการความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล รวมถึงประสานความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความ
พิการ      
  
6.2 การบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการของศูนย์บริการทั่วไปนั้นยึดหลักการบริหารแบบ
ราชการ (Bureaucracy) ของ Max Weber ที่กล่าวถึงการบริหารที่ประกอบด้วย  1) หลักของฐาน
อํานาจจากกฎหมาย ทุกคําสั่งมาจากอํานาจที่กําหนดไว้ในกฎหรือกฎระเบียบ  ๒)การแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบมีฐานทางกฎหมายหรือ กฎระเบียบชัดเจน  ฉะนั้นต้องยืดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลัก  
๓) การแบ่งงานตามความชํานาญการเฉพาะทาง  ๔) การบริหารไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว  แต่
เป็นไปตามกฎหมาย  และผลประโยชน์สาธารณะ  ๕) มีระบบความมั่นคงในอาชีพ  และตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ (๑) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ 
ศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับ
การรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่คน
พิการในระดับพ้ืนที่ หรือตามประเภทความพิการ หรือให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ข้อ ๖ ในกรณีราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ย่ืนคําขอจัดต้ัง โดยให้ผู้มี
อํานาจทําการแทนองค์กรยื่นคําขอจัดต้ังต่อผู้อํานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๗ ในกรณีองค์กร
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ด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) 
เป็นผู้ย่ืนคําขอจัดต้ังศูนย์   
 
6.3 บุคลากรของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

ผลการศึกษาพบว่า 
๖ .3.๑ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประเภทจัดต้ังโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

รายละเอียดบุคลากรตามโครงสร้างศูนย์บริการฯ ดังนี้  
ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการ จํานวน 1 อัตรา โดยมีหน้าที่ บริหารจัดการภารกิจของ

ศูนย์บริการคนพิการ ในการให้บริการคนพิการในพื้นที่ตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการ 
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนํานโยบาย และยุทธศาสตร์
ของสํานักงาน พ.ก. และศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด รวมถึงนโยบายของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆไปสู่การปฏิบัติ และควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทั้ง ๔ อัตราให้
ปฏิบัติงานไปตามภารกิจเพื่อให้บรรลุตัวช้ีวัด และมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์บริการ
คนพิการให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทราบเป็นรายเดือนจึงเป็นตําแหน่งที่สําคัญมากและควร
เป็นตํ่าแหน่งที่ไม่เปลี่ยนคนทํางานบ่อย ๆ คณะผู้วิจัยเห็นว่าผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการควรเป็น
ข้าราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับอํานวยการหรือบริหาร สายงานบริหารงานสวัสดิการ
สังคมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการได้มีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพและทํางานอย่างทุ่มเทเต็ม
ความสามารถทําให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 

โดยส่วนงานธุรการ ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จํานวน ๑ อัตรา โดยเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ 
และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ
ประโยชน์แก่คนพิการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ หรือสํานักงาน พ.ก. หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมอบหมาย 

 ส่วนงานคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและงานกฎหมาย จํานวน ๑ อัตรา โดยเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานนิติกร ระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่เรียกร้องแทน
คนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคน
พิการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือน 

 ส่วนงานช่วยเหลือ สงเคราะห์ ฝึกอาชีพและจัดหางานจํานวน ๑ -๓ อัตรา  โดยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานพัฒนาชุมชน หรือสายงาน
สังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป มีหน้าที่ ให้บริการความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน 
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ  
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ส่วนงานบริการด้านกายอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และประสานส่งต่อจํานวน ๑ -๓ อัตรา  
โดยเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน สายงานสังคมสงเคราะห์หรือ 
สายงายพยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป มีหน้าที่ให้บริการความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล รวมถึงประสานความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ      

 โดยสรุปจํานวนบุคลากรในการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการจัดต้ังโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจํานวน ๕-๙ คนดังรายละเอียดข้างต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะจ้างเหมาลูกจ้าง
ช่ัวคราวได้เพิ่มเติมตามจํานวนภารกิจที่เพิ่มขึ้น  

๖.3.๒ บุคลากรศูนย์บริการคนพิการจัดต้ังโดยองค์กรคนพิการ ตามโครงสร้างที่ได้เสนอไปมี
ดังนี้ 

ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการ จํานวน 1 อัตรา โดยมีหน้าที่ บริหารจัดการภารกิจของ
ศูนย์บริการคนพิการ ในการให้บริการคนพิการในพื้นที่ตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการ 
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนํานโยบาย และยุทธศาสตร์
ของสํานักงาน พ.ก. และศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ และควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการให้ปฏิบัติงานไปตามภารกิจเพื่อให้บรรลุตัวช้ีวัด และมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานของ
ศูนย์บริการคนพิการให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทราบเป็นรายเดือน โดยมีคุณสมบัติ คือเป็น
คนสัญชาติไทย อายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคบังคับ (ในปัจจุบัน
คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มี
ประวัติการกระทําผิดต่อคนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดที่
คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการเป็นผู้ เสียหายไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

โดยฝ่ายธุรการ จํานวน ๑ อัตรา มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการ
ให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสํานักงาน พ.ก. หรือ
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมอบหมาย โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องจบการศึกษาอย่างตํ่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มี
ประวัติการกระทําผิดต่อคนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ 

ฝ่ายวิชาการ จํานวน ๑ อัตรา มีหน้าที่เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับ
คนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้บริการความช่วยเหลือในการ
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ดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 
โดยมีคุณสมบัติคือต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าเป็นอย่าง
น้อย และ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการกระทําผิด
ต่อคนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ 

ฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพและประสานส่งต่อ จํานวน ๑-๓ อัตรา มีหน้าที่ให้บริการความ
ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล รวมถึง
ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคน
พิการตามประเภทความพิการโดยมีคุณสมบัติคือต้องจบการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ ระดับ
ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุข พยาบาล กายภาพบําบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างตํ่าและไม่เป็นผู้มี
ความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อคนพิการหรือ
ละเมิดสิทธิคนพิการ 

โดยสรุปคือศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยองค์กรคนพิการนั้นมีจํานวนบุคลากร ๔-๗ คน
ตามท่ีกล่าวข้างต้น 
 

6.4 งบประมาณของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
๖.4.๑ ศูนย์บริการคนพิการจัดต้ังโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มาจาก ๓ ส่วนได้แก่ 

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เงินสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
ตารางแสดงงบประมาณรายปีเบื้องต้น 

ลําดับที่ รายละเอียด จํานวน งบประมาณต่อหน่วย งบประมาณรวม 

1 งบบุคลากร 
ผู้อํานวยการศูนย์ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ 

 
1 
๘ 

 
30,000 
15,000 

 
30,000 
๑๒0,000 

2 งบบริหาร 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 
1 
1 
1 

 
๑0,000 
10,000 
10,000 

 
๑0,000 
10,000 
10,000 

3 งบโครงการ 
ค่าอบรมสัมมนา 

 
1 

 
30,000 

 
30,000 

   รวม ๒๑๐,๐๐๐ 

   รวมต่อปี ๒,๕๒๐,๐๐๐ 
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โดยมีรายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
1. งบบุคลากร 

บุคลากรของศูนย์บริการคนพิการจะมีอัตราเงินเดือนดังนี้ 
ผู้อํานวยการศูนย์   ข้าราชการระดับอํานวยการ มีอัตราขึ้นเงินเดือนตามประกาศ

ของสํานักงานก.พ.เป็นจํานวนเงินในอัตรา 27,10 – 29,750 บาท  
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์  พนักงานราชการ มีอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา กําหนด

ไว้ที่ระดับปริญญาตรี คือ เดือนละ 15,000 บาท 
2. งบบริหาร แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

สาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเงินพิเศษบุคลากรใน 
กรณีที่ต้องทํางานล่วงเวลาหรือต้องไปทํางานนอกสถานที่ 

ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ที่ต้องใช้ 
ในศูนย์บริการคนพิการ รวมถึงการจัดหาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของศูนย์ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 
3. งบโครงการ ค่าอบรมสัมมนา มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หรือองค์กรคน

พิการในด้านสิทธิประโยชน์ และกฎหมายใหม่ เพื่อประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงจัดอบรม ผู้ดูแลคน
พิการ ล่ามภาษามือ การฝึกการใช้ไม้เท้าขาวของคนพิการทางสายตาเป็นต้น 

 
๖.4.๒ งบประมาณศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจัดต้ังโดยองค์กรคนพิการ งบประมาณของ

ศูนย์บริการคนพิการประเภทนี้จะมาจาก ๓ แหล่ง ได้แก่ เงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และค่าบริการที่ให้แก่คนพิการในแต่ละกิจกรรมของศูนย์ และเงิน
บริจาค รายละเอียดงบประมาณซึ่งสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติควร
สนับสนุนแก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจัดต้ังโดยองค์กรด้านคนพิการมีดังนี้ 

๑) งบดําเนินการ ได้แก่งบด้านบุคลากร และงบบริหาร แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

สาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเงินพิเศษบุคลากรใน
กรณีที่ต้องทํางานล่วงเวลาหรือต้องไปนิเทศนอกสถานที่ 

ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ที่ต้องใช้
ในศูนย์บริการคนพิการ รวมถึงการจัดหาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของศูนย์ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นโดยให้การสนับสนุนศูนย์บริการ
ละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อปี (เช่นเดียวกับการสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ผ่าน
มาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐) 

2) งบโครงการ ค่าอบรมสัมมนา ศูนย์บริการคนพิการควรมีการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน หรือองค์กรคนพิการในด้านสิทธิประโยชน์ และกฎหมายใหม่ เพื่อประโยชน์ของคนพิการ 
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รวมถึงจัดอบรม ผู้ดูแลคนพิการ ล่ามภาษามือ การฝึกการใช้ไม้เท้าขาวของคนพิการทางสายตาเป็นต้น 
งบประมาณในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับการเขียนโครงการและการอนุมัติเป็นรายโครงการไป 

3) ประเภทการบริการและค่าบริการในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจากผลการวิจัย
พบว่า คนพิการส่วนใหญ่ต้องการได้รับบริการ ด้านการได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือจากความพิการของ
ตนเอง เช่น ไม้เท้าขาว รถเข็น เป็นต้น เป็นจํานวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การได้รับบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายของตนเอง การฝึกอบรมอาชีพ  และได้ด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ
ตามลําดับ  

 การฟื้นฟูสมรรถภาพที่คนพิการส่วนใหญ่ต้องการ ได้แก่ การฝึกการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตร
ประจําวัน เป็นจํานวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่การฝึกให้ทํากายภาพบําบัดด้วยตัวเอง การฝึกการใช้
ภาษามือ และการฝึกทักษะ O&M สําหรับคนพิการทางสายตาตามลําดับ 

 การประสานส่งต่อ จากผลการวิจัยพบว่าคนพิการส่วนใหญ่ต้องการได้รับการตรวจร่างกาย
หรือได้รับการฟื้นฟูจากแพทย์เฉพาะทาง เป็นจํานวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การเรียนเฉพาะความ
พิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ และการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการตามลําดับ 

 การได้รับสวัสดิการจากชุมชนหรือสังคม จากผลการวิจัยพบว่าคนพิการส่วนใหญ่ต้องการการ
อุปการะเลี้ยงดูเป็นจํานวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ การเพิ่มเบี้ยคน
พิการ และการจัดหางานที่เหมาะสมแก่ความพิการของตนเองตามลําดับ 

 ค่าบริการคนพิการเป็นรายกิจกรรมทีส่ํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควร
สนับสนุนเป็นรายกิจกรรมเพื่อให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดต้ังโดยองค์กรคนพิการสามารถดําเนิน
กิจกรรมต่อไปมีดังนี้(แนวทางการคํานวนต้นทุน กิจกรรมบริการด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ของคณะเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู มหาวิทยาลัยมหดิล ,2556) 

1. ค่าบริการจัดทําฐานข้อมูล    200  บาทต่อราย 
2. ค่าตรวจ คัดกรองและประสานส่งต่อเพื่อ 

ทําการฟื้นฟูสมรรถภาพรายคน   300  บาทต่อราย 
3. ค่าล่ามภาษามือ     600  บาทต่อชั่วโมง 
4. ค่าฝึกทักษะภาษามือ     6,000 บาทต่อคน 
5. ค่าฝึกทักษะการใช้ไม้เท้าขาว    500 บาทต่อคน 
6. ค่าฝึกอบรมใหค้วามรู้ในด้านสิทธิประโยชน์คนพิการ 800 บาทต่อคน 

  
 
6.5 ความพรอ้มในการจดัตัง้ศูนยบ์รกิารคนพกิารทัว่ไป 

ผลการวิจัยพบว่าองค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐) ส่วนใหญ่ (จํานวน ๑๗ 
องค์กร คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๔๔) มีความพร้อมที่จะจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการและพร้อมที่จะยื่น
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เอกสารเพื่อดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ โดยส่วนใหญ่มีรายละเอียดที่จําเป็นในการจัดต้ัง
ศูนย์บริการคนพิการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ (๑) ร่างข้อบังคับหรือระเบียบของศูนย์บริการคนพิการ
ประกอบด้วยช่ือศูนย์ฯ สถานที่ต้ังศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ โครงสร้างและการบริหารงาน การให้บริการ 
และคุณภาพการให้บริการ (๒) รายช่ือผู้ดําเนินการศูนย์บริการคนพิการ (๓) แผนผังแสดงสถานที่ต้ัง
ของศูนย์บริการคนพิการ (๔) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในการใช้สถานที่และอาคารที่จะขอ
จัดต้ังเป็นศูนย์บริการคนพิการ (๕) ข้อบังคับหรือตราสารขององค์กร (๖) เอกสารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) 

       องค์กรด้านคนพิการส่วนใหญ่จะใช้สํานักงานขององค์กรฯ เป็นสถานที่ต้ังศูนย์บริการ และใช้
กรรมการองค์กรฯ เป็นกรรมการศูนย์บริการ แต่สําหรับผู้อํานวยการศูนย์บริการหรือผู้ดําเนินงานของ
ศูนย์บริการนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นส่วนใหญ่ (จํานวน ๑๔ องค์กร คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๗๗) และที่เหลืออีก ๓ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖ ที่ต้องคัดเลือกผู้ที่จะมาดําเนินงาน
ของศูนย์บริการคนพิการหรือผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการใหม่เนื่องจากติดคุณสมบัติที่ต้องจบ
การศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) 

6.6 การจดับริการของศูนยบ์ริการคนพกิารทั่วไป 
ผลการศึกษาพบว่าเรื่องศูนย์บริการคนพิการมีมานานมามากว่า 40-50ปี ซึ่งแต่ละศูนย์จะมี

ความสนใจในเรื่องที่แตกต่างกัน ศูนย์บริการคนพิการท่ีมีการรักษาพยาบาล หรือ การฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างการมีความยากมากต้องมีผู้ช่วย และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ได้
ให้บริการในเรื่องนี้เพราะต้องใช้ระยะเวลา และมีค่าตอบแทนน้อย ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการใน
ปัจจุบันมีค่าตอบแทนเพียงชั่วโมงละ 50 บาท ทําให้มีการบริหารงานที่ลําบากมาก ศูนย์บริการคน
พิการที่ต้องมีการจ้างผู้ช่วยคนพิการเพื่อมาดําเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพจึงเกิดขึ้นได้ยาก 
ฉะนั้นการเกิดขึ้นของศูนย์บริการในลักษณะที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประสานสิทธิ จะเกิดขึ้นได้
ง่ายกว่า จึงอยากให้มีการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการที่ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถาภาพร่างกาย 
เนื่องจากหากคนพิการไม่ได้รับความช่วยเหลือก็จะเสียชีวิตได้ ควรให้ความสนใจและการสนับสนุนใน
ส่วนนี้มากขึ้น(ภพต์ เทพาสิต,การวิพากย์งานวิจัย , ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
 
6.7 คณุภาพการใหบ้ริการของศนูยบ์รกิารคนพกิารทัว่ไป 

ผลการศึกษาพบว่า ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ . 2556 ในข้อ ๒๐  
กําหนดให้ศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภทมีมาตรฐานการดําเนินการและมาตรฐานการให้บริการ
แก่คนพิการตามเกณฑ์ช้ีวัดที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
คณะผู้วิจัยจึงได้กําหนดมาตรฐานในการให้บริการแต่ละประเภทบริการเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ดําเนินงานดังนี้ 
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1) การจดทะเบียนคนพิการและการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ มีมาตรฐานการบริการ
ดังนี้ 

 การจดทะเบียนคนพิการมีขัน้ตอนดังนี้ (www.m-society.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2557) 

ขั้นตอนที่ 1  รับคําร้องขอ 
ขั้นตอนที่ 2   ตรวจสอบหลักฐานการร้องขอ ประกอบด้วย 1) บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ ( ถ้ามี) 2)สําเนาทะเบียนบ้าน 3)ภาพถ่ายขนาดหนึ่งนิ้ว จํานวนสองรูป 4) เอกสารรับรอง
ความพิการ โดยแพทย์ของโรงพยาบาลของทางราชการ และโรงพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

ขั้นตอนที่ 3   สอบข้อเท็จจริงและบันทึกลงในแบบจดทะเบียนคนพิการ 
ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบความถูกต้องในแบบจดทะเบียนคนพิการ 
ขั้นตอนที่ 5   ออกสมุดประจําตัวคนพิการ พร้อมมอบคู่มือคนพิการ 

คนพิการที่จดทะเบียนแล้ว จะได้รับสมุดประจําตัวคนพิการเพื่อนําไปแสดงตัวในการขอรับ
บริการสงเคราะห์ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ด้านต่าง ๆ รวมถึงการรับคําปรึกษา แนะนํา และ
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ สมุดประจําตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน 5 ปี นับแต่วันออกสมุด เมื่อครบกําหนด
แล้ว คนพิการจะต้องยื่นเรื่องขอต่อสมุดประจําตัว ณ สํานักทะเบียนคนพิการ ที่ระบุไว้ในสมุด
ประจําตัวพร้อมเอกสาร หลักฐาน  

 
การต่ออายุสมุดประจําตัวคนพิการ มีขั้นตอนดังนี้ (www.m-society.go.th สืบค้น 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557) 
 
ขั้นตอนที่ 1  รับคําร้องขอ 
ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบหลักฐานการร้องขอ ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 1) 

สมุดประจําตัวคนพิการเล่มเดิมที่หมดอายุ 2)บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมถ่ายสําเนา 1 ชุด 3) 
ทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสําเนา 1 ชุด 4)รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 5) เอกสารรับรองความ
พิการฉบับใหม่ จะใช้ในกรณีลักษณะความพิการที่ระบุไว้ในเล่มเดิมไม่ชัดเจน หรือความพิการ
เปลี่ยนแปลงไป 

ขั้นตอนที่ 3  - ในกรณีที่สมุดประจําตัวคนพิการ เป็นสมุดที่ไม่ได้ระบุให้ต่ออายุใน 
สมุดเล่มเดิม จะออกสมุดประจําตัวคนพิการเล่มใหม่ (ในกรณีที่สมุดประจําตัวคนพิการเป็นสมุดที่ระบุ
ให้ต่ออายุสมุดได้ในเล่มเดิม (จํานวน 2 ครั้ง) จะลงรายละเอียด การต่ออายุสมุดแต่ละครั้งตามกําหนด
ระยะเวลาของการต่ออายุสมุด จนกว่าจะครบตามจํานวนครั้งที่ระบุไว้ในสมุดจากนั้น จึงจะออกสมุด
เล่มใหม่) 
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2) การประสาน ตรวจ คัดกรอง และส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
(http://www.snmrc.go.th/images/Download/disability_information/handbook/Chapter
%205.pdf) 

     ขั้นตอนที่ 1 สอบถามประวัติ สาเหตุแห่งความผิดปกติ 
     ขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกายจากภาพลักษณ์ภายนอก 
     ขั้นตอนที่ 3 ตรวจกําลังกล้ามเนื้อ 
     ขั้นตอนที่ 4 ตรวจการเคลื่อนไหว ได้แก่ การให้ด่ืมน้ําเอง และ การเดิน 
     ขั้นตอนที่ 5 บันทึกการตรวจและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 

3) การปรับปรงุสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการในศูนย์บริการคนพิการ โดยต้องมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ (กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราพ.ศ. ๒๕๔๘)  ได้แก่  

  (1) ป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีรายละเอียด สัญลักษณ์รูปผู้พิการ 
เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  สัญลักษณ์ หรือ
ตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้เป็นสีขาวโดยพื้น
ป้ายเป็นสีน้ําเงิน หรือเป็นสีน้ําเงินโดยพื้นป้ายเป็นสีขาว 
  (2) ทางลาดและลิฟต์ โดยทางลาดให้มีลักษณะ (๑) พ้ืนผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่
ลื่น (๒) พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด (๓) ความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกันต้ังแต่ ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป 
ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร (๔) มีพ้ืนที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ มิลลิเมตร (๕) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน ๑:๑๒ และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 
๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด (๖) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจาก
พ้ืนผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร และมีราวกันตก (๗) ทางลาดที่มีความยาวต้ังแต่ 
๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน (๘) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรือหมายเลขชั้น
ของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น สามารถทราบความหมายได้ ต้ังอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลง
ของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร (๙) ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัด
ไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

และลิฟท์ให้มีลักษณะดังนี้ อาคาร ที่มีจํานวนชั้นต้ังแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทาง
ลาดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคาร ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ใช้ได้ต้อง
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สามารถขึ้นลงได้ทุกช้ัน มีระบบควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก ให้มี
สัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ ห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ (๑) ขนาดของห้อง
ลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร (๒) ช่อง
ประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้
ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร (3) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสี
แดง เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็น
สัญญาณให้คนพิการทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกํา ลังให้
ความช่วยเหลืออยู่ (4) มีระบบการทํางานที่ทําให้ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและประตู
ลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ 
 
 
6.8 การรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
 ผลการศึกษาพบว่าระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 ข้อ ๒๑  กําหนดให้
สํานักงานติดตามตรวจสอบ และกํากับการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัดการดําเนินงาน
และการให้บริการโดย ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการต้องจัดทําและจัดส่งเป็นรายเดือนให้แก่
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยมีรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจ
ทั้ง ๖ ด้านพร้อมปัญหาและอุปสรรคดังนี้ 
       (๑) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือ
ตามท่ีคนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วย
ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 
       (๒) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิารตามพระราชบัญญัตินี้ 
        (๓) ให้บริการความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ  
       (๔) ให้บริการความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความ
ต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

(๕) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้
ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ      
       (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ หรือสํานักงาน หรือศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัดมอบหมาย 
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6.9 รูปแบบการบริหารจัดการการเชื่อมโยงภารกิจระหว่างสํานักงาน พ.ก. และศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป  

ผลการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา ๒๐/๓: ให้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดต้ัง
ศูนย์บริการคนพิการตามวรรคหนึ่งได้โดยใช้งบประมาณของตนเองการจัดต้ังและการยกเลิก การ
กําหนดประเภทองค์กร มาตรฐานการดําเนินการ และคุณสมบัติของผู้ดําเนินการศูนย์บริการคนพิการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดทั้งนี้ให้ศูนย์บริการคนพิการ
ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์กําหนด หรือได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด  และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ ศูนย์บริการคนพิการ
ตามระเบียบนี้มีสองประเภท  (๑) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดย
องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 
๖(๑๐) ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพ้ืนที่ หรือตาม
ประเภทความพิการ หรือให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ (๒) 
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยสํานักงาน พ.ก. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และดําเนินการ
อ่ืนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด ข้อ ๘ สถานที่ย่ืนคํา
ขอจัดต้ังศูนย์ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ย่ืนคําขอที่สํานักงาน ในจังหวัดอ่ืนให้ย่ืนที่ศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัด ข้อ 9 ให้ผู้อํานวยการ พ.ก พิจารณาคําขอ สถานที่ ผู้ดําเนินการศูนย์บริการคน
พิการท่ัวไปเพื่อพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดต้ังศูนย์บริการ ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณา
ออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่ย่ืนคําขอ ให้ใบอนุญาตมีอายุสี่ปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาต และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวันก่อนใบอนุญาต
หมดอายุ ข้อ ๑๖ ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด หรือได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ข้อ ๒๐  ให้ศูนย์บริการคนพิการแต่ละ
ประเภทมีมาตรฐานการดําเนินการและมาตรฐานการให้บริการแก่คนพิการตามเกณฑ์ช้ีวัดที่สํานักงาน
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ข้อ ๒๑  ให้สํานักงานสนับสนุนทางวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและความช่วยเหลืออื่นใดตามความจําเป็นและเหมาะสม รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบ และกํากับการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัดการดําเนินงานและการ
ให้บริการตามข้อ ๒๐ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่สํานักงาน พ.ก.ให้พันธ
สัญญาว่าจะใช้เป็นกรอบดําเนินงาน สํานักงาน พก. จึงกําหนดพันธกิจ 4 พันธกิจ ดังนี้ ขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ พัฒนาองค์กรด้านคน
พิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข็มแข็ง สามารถ
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ดําเนินงานอย่างมีมาตรฐาน เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ 
เคารพในความแตกต่าง และหลอมรวมให้คนพิการ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม พัฒนาให้เป็นองค์กร
ระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศ และระดับ
สากล โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้านได้แก่ 1)บูรณาการงานด้านคนพิการของชาติ 2)พัฒนาองค์กรด้านคน
พิการให้เข็มแข็ง 3) เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ และ 
4) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

และจากผลการวิจัยในด้านโครงสร้างของศูนย์บริการทั่วไปซึ่งถ้าจัดต้ังโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นจะอยู่ในรูปแบบของส่วนราชการท้องถิ่น แต่ถ้าเป็นการจัดต้ังโดยองค์กรด้านคนพิการ
จะอยู่ในรูปแบบขององค์กรที่ไม่ค้ากําไร (Non-Profit Organization) และมีการบริหารจัดการใน
รูปแบบของคณะกรรมการนั้น ผู้วิจัยสรุปว่าภารกิจที่เชื่อมโยงกันระหว่างสํานักงาน พ.ก. และ 
ศูนย์บริการทั่วไปได้แก่ 

1) การเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อ
ประกาศการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและเมื่อมีศูนย์บริการคนพิการระดับ
จังหวัดแล้ว จึงจะสามารถจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้เนื่องจากการยื่นเอกสารขอ
จัดต้ังต้องยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ยกเว้นของกรุงเทพมหานคร 

2) ผู้อํานวยการ สํานักงาน พ.ก ต้องพิจารณาคําขอจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของเขต
กรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน สถานที่ให้บริการ ผู้ดําเนินงานของ
ศูนย์บริการคนพิการให้เป็นไปตามระเบียบกําหนด โดยต้องพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน และผู้อํานวยการสํานักงาน พ.ก. ต้องพิจารณาต่อใบอนุญาตศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไปเมื่อใบอนุญาตเดิมหมดอายุซึ่งมีกําหนดเวลา 4 ปี 

3) ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด หรือได้รับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

4) การร่วมจัดทําตัวช้ีวัดเกณฑ์มาตรฐานในการให้บริการคนพิการและเสนอเรื่องเข้าสู่
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อประกาศตัวช้ีวัด
สําหรับเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินงานและการให้บริการคนพิการเพื่อจะได้นําไปเป็น
มาตรฐานในการดําเนินการ การตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลของศูนย์บริการต่อไป 

5) ให้การสนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและความช่วยเหลืออื่นใดตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม รวมทั้งติดตามตรวจสอบ และกํากับการดําเนินงานของศูนย์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัดการดําเนินงานและการให้บริการตามที่คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกําหนด 
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บทที่ 7 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การจดัตัง้ศนูยบ์ริการคนพกิารระดบัจังหวดัและศนูยบ์รกิารคนพกิารทั่วไป 
 
 โครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
และศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป รวมถึงศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดคือศูนย์บริการ
คนพิการที่จัดต้ังโดยสํานักงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของของ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการภายในจังหวัด และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้นักวิชาการ และมีผู้ส่วน
ได้เสีย และเกี่ยวข้องในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั้งระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ได้วิพากษ์ผลการวิจัย คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัยแสดงไว้ดังนี้ 
  

7.1 ข้อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
7.2 ข้อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจัดต้ัง

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.3 ข้อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจัดต้ัง

โดยองค์กรคนพิการ 
 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวจิัยเกี่ยวกบัรปูแบบและแนวทางการดาํเนนิงานของศูนย์บริการคน
พกิารระดบัจังหวดั 
 จากการศึกษารูปแบบ โครงสร้างและการดําเนินงานของศูนย์บริการต่าง ๆ ในประเทศไทย
และศูนย์บริการคนพิการในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึงวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1)  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควรเร่งให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติภายในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อจะได้ประกาศให้มี
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดขึ้นมาโดยเร็ว โดยในขั้นแรก ควรประกาศจังหวัดนําร่อง จํานวน 8 
จังหวัดในการศึกษานี้ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําปาง จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง เพื่อจะได้มีการจัดต้ัง
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเป็นตัวอย่างในการดําเนินงาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง
การขอจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จะดําเนินการจัดต้ังโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
องค์กรด้านคนพิการในจังหวัดดังกล่าวได้ และในขั้นต่อไปดําเนินการประกาศให้จังหวัดนําร่องอีก 13 
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จังหวัดที่เหลือให้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม 
จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพะเยาและจังหวัดลําพูนภายในระยะเวลา 6 
เดือน เพื่อจะได้รองรับการจัดต้ังศูนย์บริการทั่วไปในจังหวัดนั้น ๆ ทําให้การให้บริการคนพิการ
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประกาศให้อีก 55 จังหวัดที่เหลือรวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
ได้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้เพื่อให้มีศูนย์บริการระดับ
จังหวัดครบทั้งประเทศสําหรับงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยให้สมกับ
เจตนารมย์ของกฎหมาย 

2)  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควรจัดทําแผนการใช้งบประมาณและ 
อัตรากําลังในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการโดยแบ่งเป็นงบประมาณในการจัดต้ังศูนย์บริการและ
งบประมาณในการดําเนินการศูนย์บริการ โดยในปี 2558 นั้นควรจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับ
จังหวัดรวม 31 ศูนย์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดต้ังและดําเนินการศูนย์บริการคนพิการระดับ
จังหวัดในวงเงิน 63,922,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าจัดต้ังศูนย์บริการจํานวนเงิน 3,100,000 บาท 
และ ค่าดําเนินงานของศูนย์บริการจํานวน 60,822,000 บาท ซึ่งจะสามารถให้บริการคนพิการใน 
31 จังหวัดได้เป็นจํานวนประมาณ 600,000 คน (ทะเบียนข้อมูลคนพิการ,สํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ,2557) 

3)  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติควรแต่งต้ังผู้อํานวยการศูนย์ 
บริการคนพิการระดับจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดที่ได้จัดต้ังแล้วจัดต้ังคณะกรรมการ และให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดทําหน้าที่ กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์ รวมถึงการ
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์บริการและพิจารณาเรื่องคําร้องในการขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติของจังหวัด รวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออื่น ๆที่คน
พิการ หรือ องค์กรคนพิการร้องขอมา 

 4) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติควรจะกําหนดเกณฑ์ช้ีวัด
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภท และเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อให้เห็นชอบและประกาศ เพื่อให้ศูนย์บริการคนพิการได้
ใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินงานต่อไป โดยประกาศเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานในการให้บริการนี้ควรจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากนี้ 
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7.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคน
พิการทั่วไปจัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 1) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติควรจะประสานงานกับกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อออกประกาศให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์บริการคน
พิการโดยให้บริการในด้านการจัดทําฐานข้อมูล การตรวจคัดกรองและประสานส่งต่อ การให้ความรู้ใน
ด้านสิทธิประโยชน์ และ การให้บริการการศึกษาพิเศษ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ
ในการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งนี้ควรจะมีกรอบเวลาในการ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จดังนี้  

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ควรจะประกาศจัดต้ังให้เป็น
ศูนย์บริการคนพิการภายในระยะเวลา 6 เดือน 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ควรจะประกาศจัดต้ังให้เป็น
ศูนย์บริการคนพิการภายในระยะเวลา 1 ปี 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทองค์การบริหารส่วนตําบล ควรจะประกาศ
จัดต้ังให้เป็นศูนย์บริการคนพิการภายในระยะเวลา 2 ปี 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ เมืองพัทยา ควรจะประกาศจัดต้ังให้เป็น
ศูนย์บริการคนพิการภายในระยะเวลา 6 เดือน 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยตรงและยังมีงบประมาณที่สามารถสนับสนุนในกิจกรรมเหล่านี้ได้ ประกอบกับข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองมีความเข้าในในการดําเนินงานเหล่านี้อยู่แล้วเป็นอย่างดี  
 
 2) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติควรจะจัดสัมมนาเรื่องการ
ให้บริการในศูนย์บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเชิญผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบอย่างชัดเจนนอกเหนือจากการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การ
วางนโยบายในด้านการให้บริการคนพิการนั้นชัดเจนและสอดคล้องกับแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
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7.3 ข้อเสนอแนะจากการวจิัยเกี่ยวกบัรปูแบบและแนวทางการดาํเนนิงานของศูนย์บริการคน
พกิารทั่วไปจดัตั้งโดยองคก์รคนพกิาร 
 

1) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติควรจะให้การสนับสนุนด้าน 
งบประมาณสําหรับบุคลากรของศูนย์บริการคนพิการที่จัดต้ังโดยองค์กรคนพิการเดือนละ 15,000 
บาทในปีแรกของการให้บริการเนื่องจากรายรับของศูนย์บริการยังไม่แน่นอนแต่รายจ่ายในด้าน
บุคลากรซึ่งต้องอยู่ประจําที่ศูนย์บริการน้ันเป็นรายจ่ายแน่นอน เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์บริการ
คนพิการประเภทนี้ดําเนินการได้อย่างยั่งยืน 
 

 2) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติควรจะต้องมีแนวทางในการ
ตรวจองค์กรด้านคนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของสํานักงาน พ.ก แล้วและต้องการจัดต้ังเป็น
ศูนย์บริการคนพิการ เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปองค์กรเหล่านี้อาจไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมจะให้บริการ
แก่ในพิการได้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้บริหารองค์กร และ สภาพแวดล้อมที่ต้ังของ
สถานที่ที่จะเป็นศูนย์บริการคนพิการ เนื่องจากบางองค์กรสถานที่ต้ังของศูนย์บริการคนพิการ(ตามคํา
ให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรฯ) มีที่ต้ังอยู่ไกลจากชุมชน ซึ่งเป็นเหตุให้การเดินทางเข้ามารับบริการ
ของคนพิการเป็นไปได้อย่างยากลําบาก และการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการจะไม่บรรลุตาม
เจตนารมย์ของกฎหมาย 
 

3) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควรมีการมอบรางวัลศูนย์บริการคน
พิการดีเด่นให้แก่ศูนย์บริการทั่วไปจัดต้ังโดยองค์กรคนพิการ เมื่อมีการเปิดศูนย์บริการครบ 1 ปี เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้องค์กรคนพิการซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (Non-Government Organization) มี
แรงจูงใจในการทํางานในการบริการคนพิการ และเป็นแรงจูงใจให้องค์กรด้านคนพิการที่จะพัฒนา 
ปรับปรุงการให้บริการของตนเองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีย่ิงๆขึ้นไป 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุมเชิงปฏบิตักิารเพื่อวพิากษ์ผลการศึกษา 
การพฒันารปูแบบและแนวทางการดาํเนนิงานของศูนย์บริการคนพกิาร 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30- 12.00 น. 
ณ ห้องรองเมอืง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ์

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายชูศักด์ิ    จันทยานนท์ นายกสมาคม ผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม่ไทย 

2 นายภพต์      เทภาสิต นายกสมาคม สมาคมคนพิการจังหวดนนทบุรี 

3 นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

๔ ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางนภา  เศรษฐกร ผู้อํานวยการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

2 นางอุษา  หงส์กาญจนกุล รองผู้อํานวยการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

3 นางสาวสุธิดา  จุฑามาศ ผู้อํานวยการกองกลาง สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

4 นางสาววิจิตา  รชตะนันทิกุล ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก
นโยบายและวิชาการ 

สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

5 นางฐิติพร  เซ่งขุนทอง นักพัฒนาสังคมชํานาญ
การพิเศษ 

สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๖๖ 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

6 นายประยงค์  พนาสันติกุล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
พิเศษ 

สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

7 นางสาววารี  ปัญจะผลินกุล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
พิเศษ 

สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

8 นางหฤทัย  ศิริสินอุดมกิจ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
พิเศษ 

สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

9 นายบุญธาตุ  โสภา นิติกรชํานาญการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

10 นางพัชรินทร์  ศิลปรัศมี นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชํานาญการ 

สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

11 นายจักรพันธ์  รัตนากร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

12 นางสาวสริตา  ศรีดารณพ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

13 นางสาววัลลภา  มณีเชษฐา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

14 นางสาวนงลักษณ์  แจ่มทิม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

15 นายอนุศิษฏ์  แซ่สง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

16 นางสาวกาญจนา  สุบรรณ
ประเสริฐ 

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

17 นางสาวนภัทร  หาริตะวัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๖๗ 

 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

18 นางสาวอาจารี  สมพันธ์แพ นั ก วิ ช า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

19 น า ง ส า ว เ จ ษ ฎ า ภ ร ณ์  
จํานงค์ยา 

นักสังคมสงเคราะห์ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

20 นายเกรียรติพล  โพธิธาตุ
ทอง 

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

21 นางสาวปิยะดา  แก่นจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

22 นางสาวมสารัศม์  เวชกิจ นักพัฒนาสังคม สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

23 นางสาวสายทิพย์  ป่ินเจริญ นักพัฒนาสังคม สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

24 นางวัชราภรณ์  บุตรศรีภูมิ นักพัฒนาสังคม สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

25 นางสาวปาริชาติ  มั่นใจ นักพัฒนาสังคม สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

26 นางสาววีรญา  โบสุวรรณ นิติกร สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

27 นางสาวลัดดาวัลย์  บุญยัง นิติกร สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

28 นายสรสิช  ตรีเนตร นิติกร สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๖๘ 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

29 นางสาวสุขแสงงาม  กลีบม่วง นิติกร สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

30 นายวิษณุกรณ์  กิจตน นิติกร สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

31 นางสาววรรณภา  ทามี ผู้ประสานงานโคงการ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

32 นายสุพล  บริสุทธ์ิ ผุ้อํานวยการกองทุน สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

33 นางสาววันดี  พันคูณ นั ก พั ฒ น า สั ง ค ม
ปฏิบัติการ 

สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

34 นายวีระยุทธ  หอมโอษ เจ้าหน้าที่ สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

35 นางสาวมวิญณภัทรา นักพัฒนาสังคม สํ า นั ก ง า นส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒน า
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

36 นางไพรวรรณ  พลวัน ผู้อํานวยการ สํานักตรวจประเมินผล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

37 นางสาวบงกช  สัจจานิตย์ ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก ลุ่ ม
สนับสนุนและประสาน
ราชการภูมิภาค 

สํานักตรวจประเมินผล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

38 นางสาวอมรรตน์  จีรปัญญา ผู้อํานวยการกลุ่มการวิจัย
และพัฒนา 

สํานักมาตรการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 

 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๖๙ 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

39 นางสาวอรวีย์  ไชยชนะ นั ก สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์
ชํานาญการ 

สํานักมาตรการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

40 นายกันตพงศ์  รังษีสว่าง หัวหน้าฝ่าย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

41 นายวติชาต  วัฒนวงศ์ นั ก พั ฒ น า สั ง ค ม
ปฏิบัติการ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

42 นางสาวธิติมา  อุ่มบางตลาด นักพัฒนาสังคม สํ านั ก ง านพัฒนาสั ง คมจั ง ห วั ด
นนทบุรี กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

43 นายศักด์ิดา  เครือเสนา นักสังคมสงเคราะห์ สํ านั ก ง านพัฒนาสั ง คมจั ง ห วั ด
นนทบุรี กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

44 นายพฤฒินันท์  เหลืองไพบูลย์ ผุ้อํานวยการสํานักบริการ
สวัสดิการสังคม 

กรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

45 นางนวลศี  เพชรนวล เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

46 นายธงชัย  มูลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
ประเมินผล 

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๗๐ 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

47 นางสาววรลักษณ์  ป้องศรี นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชํานาญการ 

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

48 นายพีรพงส์  จารุสาร เลขานุการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

49 นายวิเชียร พงพันธ์ เจ้าหน้าที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

๕๐ นายคมสัน  เลิศวิชยา เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชํานาญการ 

สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

 

คณะผู้วิจัย 

 

 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

1 ดร.เมฆินทร์  เมธาวิกุล หัวหน้าโครงการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

๒ ดร.ภคพร  กุลจิรันธร นักวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

๓ นางสาวดวงฤทัย  สังข์ทอง ผู้ช่วยนักวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

๔ นายพิสิษฐ์  กูลกิติโกวิทย์ เจ้าหน้าที่โครงการ บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

๕ นายวิวัฒนา  เฉลิมชัย เจ้าหน้าที่โครงการ บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
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ระเบียบศูนย์บริการ
คนพิการ 
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ประวัตินักวิจัย 
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ประวตัทิีป่รึกษาโครงการ 

1. ประวัติส่วนบุคคล 
ช่ือ (ไทย)  นายสุรพล กาญจนะจิตรา  เพศ ชาย 

 (English) Mr. Surapol Kanchanachitra 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร   วัน/เดือน/ปี 09/12/2490 

สถานะภาพสมรส สมรส 

ความชํานาญเฉพาะด้าน (ไทย) 

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐและการพัฒนา
ชนบท 

Specialization  (English) 

Research Methodology in Sociology, Public 
Administration and Rural Development 

ทะเบียนนักวิจัย  นักวิจัยด้านสังคมวิทยา ของสภาวิจัยแห่งชาติ (เลขทะเบียน 
46100073) 

เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน 3-1001-00353-71-5 

 

2. ที่อยู่   96 ถนนบํารุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10300 
Tel   02-221-3722 

Mobile   081-636-1726 

Fax   02-622-0989 

 

3. ตําแหน่งปัจจุบัน  1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
สยาม 
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2. อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

3. กรรมการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงต่างประเทศ  

4. ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. 

     4. ประวัติการศึกษา       - พ.ศ. 2512 รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

         - พ.ศ. 2516 M.S. สาขาสังคมวิทยา (Cornell University) 

         - พ.ศ. 2519 Ph.D. สาขาสังคมวิทยา (Cornell University) 

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ สถาบันจิตวิทยา     
ความมั่นคง  

รุ่นที่ 33 

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 20 จากวิทยาลัยการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (ระดับ 9) ของกระทรวงมหาดไทย 
รุ่นที่ 2 

- หลักสูตรการปอ้งกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน(ปรอ.) 
รุ่นที่ 7 

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (ระดับ 10) ของกระทรวงมหาดไทย 
รุ่นที่ 4 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่
104 โดย Thai Institute of Director Association (IOD) 
 

5.รางวัลเกียรติคุณพิเศษ 

   - เงินทุนภูมิพล 

   - เหรียญรางวัลเรียนดีเยี่ยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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หนา ๑๘๑ 

 

 

6. ประสบการณ์ด้านการบริหาร  

-  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- ผู้ ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม /จังหวัดชุมพร/ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

    -  ประธานกรรมการการประปานครหลวง 

     -  กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

    -  กรรมการอํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจสังกัด 

   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

  7. ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

 - ผลงานวิจัยที่ผ่านมาและได้พิมพ์เอกสารเผยแพร่ดังนี้ 

 1. Some Factors Related to Role Perception and Job Satisfaction 
among Community Development Workers”, unpublished M.S. Thesis, Ithaca, 
New York; Cornell University, 1973 

 2. “Factor Related to Community Development in Thai Villages” 
unpublished Ph.D. Dissertation, Ithaca, New York; Cornell University, 1976 

 3. รายงานการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นโครงการพัฒนาสตรีอาเซียนระยะที่ 3 กรม
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย 2527 

 4. รายงานการประเมินผลการชุมนุมผู้นําสตรีทั่วประเทศ ปี 2527 กรมการพัฒนา
ชนบท กระทรวงมหาดไทย 

 5. รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมอาสาพัฒนารุ่นที่ 26 กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

 6. รายงานการประเมินผลครึ่งแผนโครงการพัฒนาสตรีอาเซียน ระยะที่ 3 กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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หนา ๑๘๒ 

 

 

 7. รายงานการประเมินผลการชุมนุมผู้นําศูนย์เยาวชนตําบลท่ัวประเทศ ปี 2528 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2528 

 8. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างในความสําเร็จของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 9. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเครื่องชี้วัดในงานพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2528 

 10. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลค่อความแตกต่างในความสําเร็จของการ
พัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2528 

 11. รายงานการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรสตรีในการพัฒนาชนบท 
: ศึกษาเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม) กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 2528 

 12. รายงานการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานโครงการพัฒนาองค์กรประชาชนกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2528 

 13. รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผบต่อความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ (งานวิจัยได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประเภททั่วไป ประจําปี
งบประมาณ 2529) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2529 

 14. รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. (งาน
ประเมินผลนี้ได้รับสนับสนุนจากมูลนิธีสงเคราะห์คนยากจน ซี.ซี.เอฟ)กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 2529 

 15. รายงานการวิจัยการศึกษาเกี่ยวกับรูปและการประสานงานของหน่วยงานด้าน
เยาวชนนอกระบบโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 2529 

 16. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
2529 
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 17. รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชนระดับตําบล (คปต.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2529 

 18. บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ เป็นจริงของคณะทํางานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล(คปต.)กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2529 

 19. รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาสตรีอาเซียน ระยะที่ 3 กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2530 

 20. รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (พัฒนาการ
อําเภอ) รุ่นที่ 2-6 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2528 

 21. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับผลการสําเร็จการ
ดําเนินงานธนาคารข้าว ศึกษาธนาคารโครงการพัฒนาชนบทยากจนระดับหมู่บ้าน กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2530 

 22. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลระยะครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาองค์กรประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2530 

 23. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท 
สาขาวิทยาการจัดการหน่วยที่ 8 การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น
และชนบท และหน่วยที่ 14 ปัญหาการบริหารแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท
และแนวทางแก้ไข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2531 

 24. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 2531 

 25. รายงานการวิจัยการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็ก
โดยครอบครัวและองค์กรสตรี 

 26. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 27. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 
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 28. รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 29. รายงานการวิจัยเรื่อง การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในการประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาเด็กโดยครอบครัวและองค์กรสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 30. รายงานการวิจัยเรื่องผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้าน
ปีงบประมาณ 2532 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 31. รายงานการประเมินผลโครงการนักเรียนนายร้อยตํารวจฝึกการรับใช้ประชาชน 
ในชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 32. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสตรีระดับตําบล (กพสต) 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 33. ผลสัมฤทธ์ิของแผนอัตรากําลัง 3 ปี ระยะที่ 1 กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 2532 

 34. การสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานโครงการวิจัยปฏิบัติการ “โครงการลุ่มแม่น้ําแคว” 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 35. รายงานการวิจัยเรื่องผลการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี
งบประมาณ 2532 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 36. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล้ก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 37. รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติที่มีต่อการประกอบอาชีพจักสาน กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

 38. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลสัมฤทธ์ิผลโครงการยกระดับความเป็นอยู่
สตรีชนบทกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2533 

 39. รายงานการสํารวจการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดในประเทศไทย กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2533 

 40. รายงานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กในครอบครัวและองค์กรสตรี
ระยะสุดท้าย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2533 
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 41. รายงานการประเมินผลการชุมนุมผู้นําสตรีตําบลทั่วประเทศกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2533 

 42. รายงานการประเมินผลการจัดนิทรรศการหัตถกรรมไทย กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 2533 

 43. รายงานการวิจัยโครงการกลุ่มเยาวชนเจียรนัยพลอย กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 2533 

 44. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชายแดน 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2533 

 45. รายงานการวิจัยระยะสุดท้ายโครงการพัฒนาองค์กรประชาชน กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2533 

 46. รายงานการวิจัยผลกระทบโครงการพัฒนาองค์กรประชาชน กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2533 

 47. รายงานผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านเป้าหมาย พ.ศ.2534 
โ ค ร งก า ร จั ดที่ ทํ า กิ น ใ ห้ กั บ ร าษฎรผู้ ย า ก ไ ร้ ใ นพื้ น ที่ ป่ า ส ง วน เ สื่ อ ม โท รมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (คจก.ตอ./น) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2534 

48. รายงานการศึกษาการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคและ
ประสิทธิภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด.สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2550 

49. รายงานการศึกษาบทบาทภารกิจและการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ว่าราชการ
จังหวัด.คณะกรรมาธิการปกครองวุฒิสภาพ 2550 

50. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 1.2550 

51. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับตําบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที ่2 ช่วงที ่1 . 2550 

52. รายงานโครงการสํารวจและศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนใน
เรื่องการจัดเก็บค่าบําบัดน้ําเสีย การประปานครหลวง พ.ศ. 2555 
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53. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการมีงานทําของคนพิการ พ.ศ.2556 ทุน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

54. การเสนอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2556 ทุนของ
กระทรวงแรงงาน 

 

8. ประสบการณ์ในการประเมินผลโครงการความร่วมมือทางวิชาการจากต่างประเทศหรือ
โครงการพัฒนา 

1. การประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. (งานประเมินผลนี้
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.) กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย 2529 

2. การประเมินผลโครงการพัฒนาสตรีอาเซียน ระยะที่ 3 กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 2530 โดยความร่วมมือกับ UNDP 

3. การวิจัยการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็กโดย
ครอบครัว และองค์การสตรี (สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ) 

4. การสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานโครงการวิจัยปฏิบัติการ”โครงการลุ่มแม่น้ําแคว” 

กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย 2532 โดยความร่วมมือ XIEDAP 

5 .  การ วิจั ยระยะสุดท้ าย โครงการลุ่ มแม่น้ํ าแคว  กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 2533 โดยความร่วมมือกับ CIRDAP 

6. การวิจัยโครงการกลุ่มเยาวชนเจียรนัยพลอย กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 2533 โดยความร่วมมือของ UNDP 

7.  การวิจัยเรื่องการประเมินผลระยะครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา
องค์กรประชาชนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยความร่วมมือกับ CIDA 

8. การวิจัยผลกระทบโคงการพัฒนาองค์กรประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 2533 โดยความร่วมมือกับ CIDA 
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9. รายชื่อเกี่ยวกับรายงานการวิจัยการประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เคย
ทํา 

1. รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. (งาน
ประเมินผลนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.) กรมการพัฒนา
ชุมชนกระทรวงมหาดไทย.2529 

2. รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาสตรีอาเซียน ระยะที่ 3 กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2530  

3. รายงานการวิจัยการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็ก
โดยครอบครัวและองค์การสตรี (สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 

4. รายงานการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานโครงการวิจัยปฏิบัติการ “โครงการลุ่มแม่น้ํา
แคว” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2532 โดยความร่วมมือกับ CIRDAP 

5.  รายงานการวิจัยระยะสุดท้ายโครงการวิจัยปฏิบัติการ “โครงการลุ่มแม่น้ําแคว” 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2533 โดยความร่วมมือกับ CIRDAP 

6. การวิจัยโครงการกลุ่มเยาวชนเจียรนัยพลอย กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 2533 โดยความร่วมมือของ UNDP 

7. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลระยะครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาองค์กรประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยความร่วมมือกับ 

CIDA 

8. รายงานการวิจัยผลกระทบโครงการพัฒนาองค์กรประชาชน กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2533 โดยความร่วมมือกับ CIDA 

10. บทความวิชาการ 

  1. แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการจาก พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.วารสารดํารงราชานุภาพ ฉบับที่ 27 (เมษายน – มิถุนายน 

2551) 
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  2. ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วารสารดํารงราชานุภาพ ฉบับที่ 35 (เมษายน – 

มิถุนายน 2553) 
  3. การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ.วารสารข้าราชการ 

(กันยายน – ตุลาคม 2553) 

11. หนังสือและตําราเรียน 

  1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2553 
  2. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เอกสารประกอบการบรรยาย พ.ศ. 2555 

12. เป็นที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. จํานวน 150 

เรื่องเช่น 

  ประหยัด ดีว่อง.การจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ : กรณีศึกษาการจ้างงานคนพิการ 

พ.ศ. 2555 
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ประวตัหิัวหนา้โครงการ 

1. ประวัติส่วนบุคคล 
ช่ือ (ไทย)  นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล  เพศ ชาย 

 (English) Mr. Mekin Methawikull 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร   วัน/เดือน/ปี 21/7/2491 

สถานะภาพสมรส โสด 

ความชํานาญเฉพาะด้าน (ไทย) 

   การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ 

Specialization  (English) 

Research Methodology in Sociology, Public 
Administration  

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 3-1021-01409163 

 

2. ที่อยู ่  628/40 หมูบ้่านสิริวลัย ถนนเลียบคลองรังสิตคลอง 1  
ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 10130 

3. Tel   02-191-2047 

Mobile   081-535-5015 

Fax   02-191-2047 

 

4. ตําแหน่งปัจจุบัน 1. อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยสยาม 
2. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช/ 

    มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม/ 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๙๐ 

 

3. ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย 

5. ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะกรรม 
    -การการเลือกต้ัง 
6. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7. คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
8. คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางและบริหารงานบุคคล  
   ส่วนท้องถิ่น 

5. ประวัติการศึกษา -  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาวิชาการปกครอง  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2513 

    -  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2525 
    -  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2520 
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนานักบริหารระดับสูง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ.2551 

6. การอบรมสัมมนา - สัมมนาโครงการสู่ความเป็นเลิศทางการบริหาร หลักสูตร 

  “กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร”    
  หลักสูตร  “การวิเคราะห์สัมพันธภาพทางสังคม”    
  หลักสูตร  “การนําเสนอความคิดอย่างมี ประสิทธิภาพ”   
  (รุ่นที่ 2) และหลักสูตร  “การนําประชุมที่มีประสิทธิภาพ” 
- การอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” ของกระทรวงมหาดไทย 
- การอบรมหลักสูตร  “คอมพิวเตอร์ผู้บริหารระดับสูง”  (รุ่นที่ 1)   
  ของกระทรวงมหาดไทย 

                              - การอบรมเรื่อง 4 บทบาทภาวะผู้นํา (4 Role of Leadership) รุ่น 
  ที่ 1 โดยPacRim Leadership Center Co., Ltd. 
- การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง โดยทุนสํานักงาน ก.พ.     
  หลักสูตร “Leadership Management & Governance in    
  the Public Secto “Executive Training & Study Visit for        
  Thai Government Officials” และได้รับประกาศนียบัตร Asia       
  Pacific School of  Economics & Government ของ The   
  Australian National University (ANU) 

 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๙๑ 

 

7. ประสบการณ์ด้านการบริหาร  

- ผู้อํานวยการกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/จังหวัดน่าน/จังหวัดพิษณุโลก 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร/ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/
ผู้ว่าราชการ  จังหวัดระนอง/จังหวัดปทุมธานี 

8. ประสบการณ์ด้านการวิจัย/วิชาการ 

1. การบริหารราชการกลุ่มจังหวัดสถาบันดํารงราชานุภาพสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานคร 2553 

2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างไร.การ
เสวนาสมาคมนักปกครองไทย.กรุงเทพมหานคร2554 

3. มหาดไทย . . .ไร้น้ํ ายา . . . .จริงหรือ?.วารสารดํารงราชานุภาพ .สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย.กรุงเทพมหานคร2555 

4. เอกสารศึกษาเรื่องบทบาทของฝ่ายปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในปี 2554 ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน 

5. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการมีงานทําของคนพิการ พ.ศ.2556 ทุนของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

6. การเสนอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2556 ทุนของ
กระทรวงแรงงาน 

7. การศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคน
พิการ.สํานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ๒๕๕7 
   

 

 

 

 

 

 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๙๒ 

 

ประวตัินกัวิจยั 

1. ประวัติส่วนบุคคล 
ช่ือ (ไทย)  นางสาววรรษมน กุลจิรันธร  เพศ หญิง 

 (English) Miss Kuljirundhorn 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร   วัน/เดือน/ปี 29/1/2516 

สถานะภาพสมรส โสด 

ความชํานาญเฉพาะด้าน (ไทย) 

   การวิจัยทางสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ  

Specialization  (English) 

Research Methodology in Sociology, Public Policy 

เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน 3-1012-00262-372 

 

2. ที่อยู ่ 99/134 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ถนนพระราม 2  
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรงุเทพมหานคร 10150 

3. Tel   02-482-8088 

Mobile   081-804-9520 

Fax   02-1482-8088 

4. ตําแหน่งปัจจุบัน 1. อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสยาม 
2. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

5. ประวัติการศึกษา Bachelorof Business Administration–Assumption      
University 
นิ ติศาสตร บัณฑิต  ( เกี ยร ตินิ ยม อัน ดับ  1 )  –จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๙๓ 

 

    รัฐศาสตรบัณฑิต – มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    Master of Business Administration – University of Texas  

at Austin 
    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    Ph.D. Candidate, Doctor of Philosophy  in Public  

Administration – National Institute of Development 
Administration (NIDA) 

6. ประสบการณ์ด้านการบริหาร  

Loan Officer : American Express Bank, Dallas, TX, USA. 

Investment Banker : Merger and Acquisition, J.F. 
Thanakom Security Company Limited. 

Export Manager : Food Division, Thai-MC Company 
(Affiliated company of Mitsubishi Corporation , Japan. 

Export Director : Marwin Printing and Publishing Public 
Company Limited 

7. ประสบการณ์ด้านการวิจัย/วิชาการ 

Feasibility Study – Thailand Satellite Project, Master of Business 
Thesis, University of Texas at Austin,1998 

ผลกระทบจากนโยบายหวยบนดินของรัฐบาล,สารนิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2549 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน,มหาวิทยาลัยสยาม,2553 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม,มหาวิทยาลัยสยาม,2554 

Factors Affects Unwanted Pregnancy : A Case Study of 
Undergraduate Students in Bangkok, Unpublished - Doctor of Philosophy  in 
Public Administration –  
National Institute of Development Administration (NIDA),2554 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๙๔ 

 

ระดับการเตรียมพร้อมของนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน : การบูรณาการ
ทักษะภาษาอังกฤษกับอาหารและเครื่องแต่งกาย,มหาวิทยาลัยสยาม,2555 

การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐. สํานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 
๒๕๕๖ 

การกําหนดตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (ตําแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง). 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๖ 

การศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคน
พิการ. สํานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ๒๕๕7 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๙๕ 

 

ประวตัิผูช้่วยนักวิจัย 

1. ประวัติส่วนบุคคล 
ช่ือ (ไทย)  นางสาวดวงฤทัย สังข์ทอง เพศ หญิง 

 (English) Miss Duangruthai Sangthong 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร  วัน/เดือน/ปี 18/1/2529 

สถานะภาพสมรส โสด 

ความชํานาญเฉพาะด้าน (ไทย) 

   การวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

            (English) 

Research Methodology in Sociology and Political of 
Science 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 1-1015-00138344 

 

2. ที่อยู ่ 931/41 ซ.เอกชัย ซอย5 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย   
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

3. Tel  034-820348 

Mobile  089-6974991 

Fax   - 

4. ตําแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

 
     5. ประวัติการศึกษา       - อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)   
                                       สาขาวิชาเอกปรัชญา วิชาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๙๖ 

 

      6. ประสบการณ์ด้านการบริหาร   - 

     . 7. ประสบการณ์ด้านการวิจัย/วิชาการ   

             -   หัวข้อวิทยานิพนธ์  (ไทย)  
        ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของเกาหลีใต้ในยุคโลกาภิวัตน์เชิงเสรีนิยมใหม ่ 

          ศึกษากรณีบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างไทยกับเกาหลีใต้                            

                        (English) 
                   SOUTH KOREA’S LABOUR STRATEGY UNDER NEO-

LIBERALISM         GLOBALIZATION: A CASE STUDY OF 
THAILAND-SOUTH KOREA MOU ON LABOUR 

-     การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐.สํานักงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ๒๕๕๖ 

-     การกําหนดตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (ตําแหน่งผู้ช่วย
ปลัดกระทรวง).สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๖ 

-     การศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของ
ศูนย์บริการคนพิการ.สํานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 
๒๕๕7 

 

 

   

   

 

 

 

 

 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๙๗ 

 

ประวตัิเจา้หนา้ที่โครงการ 

1. ประวัติส่วนบุคคล 
ช่ือ (ไทย)  นายพิสิษฐ์  กูลกิติโกวทย์ เพศ ชาย 

 (English) Mr.Pisit  Gulkitikowit 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร  วัน/เดือน/ปี 17/10/2517 

สถานะภาพสมรส โสด 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 3101801068775 

 

2. ที่อยู ่ 152 ซอยเจรญิรัถ 4 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

3. Tel  02-8620329 

   Mobile  081-7266988 

 

4. ตําแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม 
 

5. ประวัติการศึกษา         - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จบปีการศึกษา 2542 
    

          6. ประสบการณ์ด้านการวิจัย/วิชาการ   ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ  

  -การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐.สํานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ๒๕๕๖ 
  -การกําหนดตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (ตําแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง).
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. ๒๕๕๖ 
  -การศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ.
สํานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ๒๕๕7 

 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๑๙๘ 

 

ประวตัิเจา้หนา้ที่โครงการ 

1. ประวัติส่วนบุคคล 
ช่ือ (ไทย)  นายวิวัฒนา  เฉลิมชัย เพศ ชาย 

 (English) Mr.Viwatthana Chalermchai 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร  วัน/เดือน/ปี 29/12/2534 

สถานะภาพสมรส โสด 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 1-1004-00559495 

 

2. ที่อยู ่ 35 ซอยเจริญราษฏร์ 1 แยก 9 ถนนเจรญิราษฏร์  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

Mobile  086-559-6695 
 
3. ตําแหน่งปัจจุบัน     เจ้าหน้าที่โครงการ  

 
    4. ประวัติการศึกษา     นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     
      5. ประสบการณ์ด้านการวิจัย/วิชาการ   

- การศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการสํานักงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ๒๕๕7 

 

 

 

 

 


