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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป



ประวัติควำมเป็นมำ

ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
(ในขณะนั้น) เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมประชาสงเคราะห์
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2530                                                                                                                         

โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้รับมอบอาคาร ทรัพย์สิน
พร้อมที่ดินเช่าจากกรมป่าไม้ จ านวน 106 ไร่ 1 งาน โดย
นายอบ วสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน มีภารกิจในการ
ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

ในปี พ.ศ.2559 ได้ปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่” สังกัด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพและอาชีพ

ให้กับคนพิการในเขต 12 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง

ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก

สถำนที่ตั้งเเละอำณำเขต

เลขที่ 303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ 0-5310-4144                     โทรสาร 0-5200-1537   

www.yardfon.go.th                        E-mail : yardfon@dep.go.th

ทิศใต้ และทิศตะวันตก จรดสถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์

ทิศเหนือ จรดถนนไปเขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล

ทิศตะวันออก จรดโรงพยาบาลอ าเภอแม่แตง
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ภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
1.พัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพคนพิการในสถาบัน ชุมชน เพื่อการมีงานท าและประกอบ
อาชีพ
2.ส่งเสริม สนับสนุนร่วมกับภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมจัดสวัสดิการคนพิการ

วิสัยทัศน์ของศูนย์พฒันาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่

“เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการระดับภาค”

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังอ านาจคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็ง :
EMPOWERMENT
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ่ือให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิได้จริง : QUALITY MANAGEMENT
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจ องค์ความรู้และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
และความพิการ : UNDERSTANDING
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน

พันธกิจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภบิาล
2. ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ ให้มี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึง

สิทธิ สวัสดิการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมสู่ระดับสากล
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แผนผังผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

นางพัชรี อาระยะกุล
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
อธิบดีกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายอนันต์ ดนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนษุย์

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต
รองอธิบดีกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสิทธิ

และสวัสดิการคนพิการ
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แผนผังโครงสร้างบุคลากร
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพกิารหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
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โครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอบเขตงำน

งานธุรการ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การเงิน บัญชี บริหารงาน
บุคคล และงานสนับสนุนอื่นๆ

1
กลุ่มวิชาการเเละแผนงาน ขอบเขตงาน

งานนโยบายแผนงาน งบประมาณ วิจัยนวัตกรรม มาตรฐานตัวชี้วัด
ค ารับรองปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการความรู้ ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผล

2

กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ขอบเขตงาน

การฝึกอาชีพ การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ส่งเสริมการมีงานท า ส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนทักษะฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์

3
กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต ขอบเขตงาน

การเตรียมความพร้อมทักษะชีวิต (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม) 
การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การคุ้มครอง การด ารงชีวิตอิสระ

4

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัดเชียงใหม่ และด าเนินการอื่นเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด

5
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ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 10,861,600.- บาท (บาทถ้วน) จ าแนกแผนงบประมาณ
ดังนี้

งบลงทุน

51.2%

งบด าเนินงาน

37.1%

งบบุคลากร

7.5%งบสาธารณูปโภค

3.4%

งบอุดหนุน

0.5%

งบสำธำรณูปโภค

3.4 %

(366,437.- บำท)

งบประกันสังคม

0.3 %

(25,348.- บำท)

งบอุดหนุน

0.5 %

(50,000.- บำท)

งบลงทุน

51.2 %

(5,474,350.- บำท)

งบบุคลำกร

7.5 %

(803,280.- บำท)

งบด ำเนินงำน

37.1 %

(3,963,785.- บำท)

งบประมาณประจ าปี 2564

อัตรำก ำลังบุคลำกร

ประเภทต าแหน่ง จ ำนวน (คน)

ข้าราชการ 7

ลูกจ้างประจ า 6

พนักงานราชการ 5

จ้างเหมาบริการ 9

จ้างงานมาตรา 35 1

รวม 28 7



ส่วนที่ 2
กำรพัฒนำทักษะ

อำชีพ



หลักสูตรและการฝึกอาชีพคนพิการในสถาบัน

ศูนย์ฯ ฝึกอาชีพคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้ โดยประเมิน
ความสามารถในการฝึกอาชีพหลังรายงานตัว 1 เดือน รวมถึงเตรียมความพร้อมและ
ปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับคนพิการอ่ืนๆ แบบอยู่ประจ า

หลักสูตรกำรเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) วิชาเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี เน้นพัฒนาด้าน
การศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างเป็นระเบียบมีผู้เรียน จ านวน 14 คน
2. การฝึกอาชีพระยะสั้น (1 ปี) เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีคนพิการรับการฝึกอาชีพ 9 คน
หลักสูตรเกษตรกรรม         มีคนพิการรับการฝึกอาชีพ 25 คน
หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  มีคนพิการฝึกอาชีพ 14 คน
หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์  มีคนพิการฝึกอาชีพ 8 คน
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สถิติผู้รับการฝึกอาชีพ ประจ าปี 2564

ประเภทความพิการ ชำย หญิง รวม

ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 26 5 32

ทางการมองเห็น 0 0 0

ทางการได้ยินและสื่อความหมาย 2 2 5

ทางจิตใจ/พฤติกรรม 6 2 8

ทางสติปัญญา 12 2 15

ทางการเรียนรู้ 1 0 1

ทางออทิสติก 1 0 1

พิการมากกว่า 1 ประเภท 9 2 11

รวม 57 13 70

สถิติผู้ส าเร็จการฝึกอาชีพ ประจ าปี 2564

ประเภทควำมพิกำร
รับเขำ้

ส ำเร็จ
ชำย หญิง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 9 5 -

คอมพิวเตอร์ 8 1 7

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก

14 0 9

ตัดเย็บเสื้อผ้าและงาน
ประดิษฐ์

3 5 6

เกษตรกรรม 23 2 4

รวม 57 13 26 10



โครงการส่งเสริมคนพิการเข้าสู่การมีงานท าและประกอบอาชีพ

(การจ้างงานคนพิการ)

ให้บริการพ้ืนที่ส าหรับการประสานการจ้างงานในพ้ืนที่ มาตรา 33 และมาตรา 35 

โดยเป็นศูนย์กลางการประสานการจ้างงานคนพิการ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน

การเตรียมความพร้อมทางด้านสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ สังคม

มาตรา 33 พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 2 คน ได้เเก่ นายสุทัศ เจีมดาศักดิ์ เเละ
นายอาทิตย์ วงค์เเห่งมิตร เป็นคนพิการกลุ่ม New Chance ปฎิบัติงานที่ บริษัทสวิฟท์
โฟเซ่น จ ากัด

มาตรา 33 ช่างซ่อมบ ารุง จ านวน 1 คน ได้เเก่ นายรุ่ง ต่วนโต ปฏิบัติงานที่ บริษัท
สหฟาร์มเห็ด จ ากัด
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มาตรา 35 พนักงานศูนย์บริการคนพิการ จ านวน 1 คน ได้เเก่ นายอรรถชัย ศรีวิชัย
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

โครงการอาชีพเพ่ือเยาวชนพิการและครอบครัว (Inclusive Workplace) จ านวน 2 
ครอบครัว ได้รับทุนประกอบอาชีพ มาตรา 35 จากบริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท
จ ากัด ครอบครัวละ 114,245 บาท

โครงการส่งเสริมอาชีพดิจิทัลส าหรับคนพิการ ภายใต้ความร่วมมือของ depa และ
บริษัท Vulcan จ านวน 6 คน เพ่ือการจ้างงานมาตรา 35 ในปี 2565 ต่อไป
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ส่วนที่ 3
กำรพัฒนำทักษะ

ชีวิตและสังคม



การเตรียมความพร้อมทักษะชีวิต
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม)

กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต จัดแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการที่ฝึกอาชีพแบบ
องค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ทางสังคมและ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมถึงส่งเสริมสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม โดยการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทักษะชีวิต มีดังนี้

1) นันทนาการ กีฬาและชมรมตามความถนัด โดยทุกวันอังคาร มีการด าเนินการจัด
กิจกรรมกีฬา เช่น เปตอง แชร์บอล ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมน้ าใจนักกีฬา ความสามัคคีและความ
สร้างสัมพันธ์ในหมู่คณะ และเพ่ือการแข่งขันกีฬาสีหยาดฝนสัมพันธ์ประจ าปี อีกทั้งยังเป็น
การคัดนักกีฬาคนพิการ เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการระดับจังหวัดและระดับประเทศ

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ โดยจัดกิจกรรม
ในวันส าคัญทางศาสนาและเทศการต่างๆ เช่น กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์เช้า -เย็น 
กิจกรรมวันวิสาขบชูา กิจกรรมสวดมนต์ใหญ่ในวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมค่ายหยาดฝน 
กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส งานวันคนพิการสากล 
งานอารยสถาปัตย์ งานวิ่งไปด้วยกัน กิจกรรมทัศนะศึกษาหอดูดาว รวมถึงการท าจิตอาสา
ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การร่วมกันบริจาคโลหิตประจ าเดือน การท ากิจกรรม 5 ส รณรงค์
การแยกขยะ เป็นต้น   
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3) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดประกวดโครงการ “แผนกเรือนน่ามอง 
เรือนนอนน่าอยู่” ประจ าปี 2564 เพ่ือสงเสริมสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมพัฒนา
องค์กรระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดความ
ตระหนักต่อการสร้างสุขภาวะที่ดี รวมถึงรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ

1) การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพ จัดระบบงานรักษาพยาบาล การส่งรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ตรวจสอบประมาณสภาพความพิการ กายภาพบ าบัด รวมถึงการอบรมให้ความรู้ต่างๆ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น การท าแผล การปฐมพยาบาลป่วยภาวะฉุกเฉิน สิทธิ์ของผู้ป่วย การ
สวนปัสสาวะด้วยตนเอง การสวนอุจจาระด้วยตนเอง การท าแผล การดูแลและป้องกันแผล
กดทับ การสังเกตอาการของแผลกดทับ การดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง การดูแลและ
ป้องกันวัณโรค การสังเกตอาการเจ็บป่วยต่างๆ การสังเกตอาการก าเริบทางจิตเวช การดูแล
และการบริการจัดการยาโรคเรื้อรัง การดูและสุขอนามัยเบื้องต้น การดูและสุขอนามัยปาก
และฟัน โภชนาการและอาหารเฉพาะโรค การส่งผู้ป่วยตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ การ
ประสานสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนพิการ (ท 74) การฟ้ืนฟูสภาพความพิการและการคง
สภาวะสุขภาพ การจัดเตรียมกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น การออกก าลังกาย ฯลฯ
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2) การป้องกันโรค COVID – 19
ได้ส ารวจรายชื่อเจ้าหน้าที่ จ านวน 28 คน และผู้ฝึกอาชีพ จ านวน 50 คน รวม 78 คน

เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแม่แตง โดยได้ประสานงานร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่แตง

3) ส่งเสริมการศึกษา
โดยประสานความร่วมมือกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแม่แตง

เพื่อจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่คนพิการระหว่างฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ โดยจัด
การเรียนการสอนให้ผู้รับการฝึกอาชีพทุกวันอาทิตย์ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าเรียนทั้งหมดจ านวน 17 คน แยกเป็นระดับชั้น
ดังนี้ ประถมศึกษา จ านวน 7 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 5 คน และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 5 คน นอกจากนี้ยังมีบริการห้องสมุด เพ่ือให้ผู้รับได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง
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4) สิทธิสวัสดิการตามโครงการรัฐบาล
น าคนพิการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” โดยแบ่ ง เป็น  2 กลุ่ ม  คือ 

กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ จ านวน 26 คน และกลุ่มลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน 
จ านวน 27 คน โดยประชุมให้ความรู้วิธีการใช้สิทธิและน าพาคนพิการใช้สิทธิในโครงการเรา
ชนะ ที่ร้านค้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564
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กำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)

โดยออกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลความพิการเป็นรายบุคคล เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพ
ครอบครัว ปัญหาต่างๆ สุขภาพ พฤติกรรมส่วนบุคคลและความสามารถ เพื่อประเมิน
สมรรถนะและความสามารถในการฝึกอาชีพ และจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล รวมถึง
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมสหวิชาชีพศูนย์ฯ ประจ าทุกเดือน

ทั้งนี้ ได้แบ่งระดับความสามารถ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผน ดังนี้
1) กลุ่ม A - ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันได้ดี

- ฝึกอาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนด
2) กลุ่ม B - ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันได้

- ฝึกอาชีพตามศักยภาพตนเองที่ไม่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาการฝึกอย่าง
ต่อเนื่อง

3) กลุ่ม C - ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันได้บ้างโดยต้องมีพ่ีเลี้ยงคอยดูแล /
ก ากับ
- ฝึกพัฒนาการใช้ประโยคหรือค าถามท่ีไม่ซับซ้อนได้  
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5) สังคมสงเคราะห์
ทีมนักสังคมสงเคราะห์บริการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ฝึกอาชีพที่ประสบปัญหา

ครอบครัวขาดรายได้ ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม จ านวน 12 คน โดยประสานความช่วยเหลือ
ผ่ านส านั ก งาน พัฒนาสั งคมและความมั่ นค งของมนุ ษย์ จั งหวั ดที่ ผู้ ฝึ กอาชี พ
มีภูมิล าเนาอยู่ รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ 
ล าพูน และอุตรดิตถ์



ส่วนที่ 4
งำนวิชำกำรและ

แผนงำน
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและสรุปผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564” วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 
2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมนิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่  ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จั งหวัดเชียงใหม่  เ พ่ือสรุปผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ฯ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2564 รวมถึงทบทวนการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
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ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์

ศูนย์ พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จั งหวัด เชียงใหม่ 

ประชาสัมพันธ์  ข่าวสาร ภารกิจและผลการด าเนินงานศูนย์ฯ ในรูปแบบของ 
Infographic รวม 222 ชิ้น และในรูปแบบของคลิปวีดีโอ รวม 10 คลิป โดยเผยแพร่

ผ่านทางเว็บไซต์: http://www.yardfon.go.th ,Facebook Fanpage : Yardfon

Chiangmai และ Youtube : หยาดฝนSHOW
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การปฏิบัติงานร่วมกับทีม One Home

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลและบันทึกสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพ้ืนที่
รับผิดชอบทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564
พ้ืนที่ต าบลเชียงดาวเเละต าบลเเม่นะ อ าเภอเชียงดาว จ านวน 15 ครัวเรือน ครั้งที่ 2 
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2564 ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลเเม่นะเเละต าบลเมืองงาย อ าเภอ
เชียงดาว จ านวน 20 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 35 ครัวเรือน ภายใต้โครงการบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ทั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม

กิจกรรม “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน”
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เวรรับโทรศัพท์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  1300 ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่
เพ่ือรับรับแจ้งเหตุ/เบาะแสของปัญหาสังคม (กลุ่มเปราะบาง) การบันทึกข้อมูลในระบบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งต่อผู้ประสบปัญหาสังคมให้เจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว รวมถึงการให้ค าแนะน า ข้อมูล และให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์
สายด่วน 1300 ทุกวันที่ 11 และ 22 ของเดือน โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ถึง ตุลาคม พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

กิจกรรม “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300”
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อบรมเชิงปฏิบัติกำร
“เสริมพลังอ ำนำจภำยใน Self Empowerment”

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังอ านาจภายใน Self Empowerment” 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ วิธีการจัดการกับปัญหา
ของตนเอง ทบทวนความคิด ความรู้สึก เพ่ือสร้างความมั่นคงทางจิตใจ เตรียมความ
พร้อมในการด าเนินชีวิต ปรับตัวอยู่กับครอบครัวและผู้อ่ืน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านศิลปะและทักษะการฟัง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่และคนพิการที่ฝึกอาชีพ 
รวมทั้งสิ้น 24 คน 
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ส่วนที่ 5
ศูนย์บริการคนพิการ

จังหวัดเชียงใหม่
(สำขำ)



ศูนย์บริการคนพิการสาขาจังหวัดเชียงใหม่ 
(สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพกิารหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่)

เขตควำมรับผิดชอบ 7 อ ำเภอ 53 ต าบล ได้แก่

อ าเภอเเม่เเตง

อ าเภอพร้าว

อ าเภอเชียงดาว

อ าเภอไชยปราการ

อ าเภอเวียงเเหง

อ าเภอฝาง

อ าเภอเเม่อาย

13 ต าบล

11 ต าบล

7 ต าบล

7 ต าบล

4 ต าบล

3 ต าบล

8 ต าบล

บริการด้านการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ บริการรับค าร้องกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ 
และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 7 อ าเภอ 53 ต าบล
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ผลกำรด ำเนินงำน

1) สถิติการจดทะเบียนคนพิการ โดยในปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนกันยายน 
ถึงเดือนตุลาคม) ได้บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ (เช่น ออกบัตรใหม่ บัตรช ารุด/
หมดอายุ สูญหาย เปลี่ยนข้อมูล/ผู้ดูแล) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 7 อ าเภอ และพ้ืนที่ อ่ืนๆ 
รวมทั้งสิ้น 342 คน แยกดังนี้
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กราฟแสดงสถิติการจดทะเบียนคนพิการแต่ละประเภท 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

2) รับค าร้องกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือประกอบ
อาชีพอิสระ โดยศูนย์บริการฯ ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และประเมิน
ความเหมาะสม/ความพร้อมประกอบอาชีพ รวมทั้งสิ้น 17 คน 

อ ำเภอ จ ำนวน (คน) ประเภทกำรประกอบอำชีพ

แม่แตง 7 ได้แก่ 1. การเกษตร
2. รับจ้างทั่งไป
3. ค้าขาย

เชียงดาว 3

พร้าว 3

ฝาง 4

เวียงแหง -

ไชยปราการ -

แม่อาย - 28



3) การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม (ฝึกอาชีพในสถาบันและใน
ชุมชน)

อ ำเภอ จ ำนวนคน ประเภทป็ญหำ

แม่แตง 22 รายได้น้อย ครอบครัวมีฐานะ
ยากจนเชียงดาว 5

ไชยปราการ 2

พร้าว -

เวียงแหง -

แม่อาย -

ฝาง -
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ส่วนที่ 6
โครงกำรเด่น



โครงการพัฒนาคนพิการด้านการศึกษา
และการมีงานท า

เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่คน พิการ
อย่างเป็นระบบ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพ
และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา MOU : ความร่วมมือ 3 กระทรวง 6 หน่วยงาน
โดยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันก าเเพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

- สาขาวิชาช่างยนต์ ต่อยอด ศูนย์ซ่อม สร้าง

3. หลักสูตรงานบริการกลุ่มคนพิการในความอุปการะ

กลุ่มเป้าหมาย

- คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่จ ากัดอายุ

- จบมัธยมศึกษาตอนต้น
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ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์
พระราชา

เพ่ือต่อยอด “เกษตรสร้างสุข” ส่งเสริมอาชีพควบคู่กับการพัฒนาพ้ืนที่ ได้แก่ การสร้าง

รายได้แก่คนพิการและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการท าฝายต้นน้ าเพ่ือ

สร้างความชุ่มชื้นผืนป่าและชะลอการไหลของน้ า การพัฒนาป่าชุมชนโดยใช้หลักการปลูกป่า
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สวนป่าสมุนไพร การปลูกแนวป่าพืชเขียว สร้างแนวกันไฟ

ส ารวจความหลากหลายของพืชพันธุ์ท้องถิ่น และการพัฒนาพ้ืนที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือ
คนตาบอดและคนทั้งมวล ความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพ

คนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ วิทยาลัยนานาชาตินวะตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Smart Farm) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

- คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่จ ากัดอายุ/ประชาชนทั่วไป

- กลุ่มคนพิการในความอุปการะ
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โครงกำร Inclusive Workplace 

เพ่ือให้นักเรียนพิการและครอบครัวได้รับโอกาสการส่งเสริมการจ้างงาน โดยได้รับทุน

อาชีพมาตรา 35 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษา มีอาชีพ โดยใช้กระบวนการ

แผนพัฒนาตนเองของนักเรียน (Individual Develoment Plan : IDP) และการท าบัญชี
ครอบครัวความร่วมมือกับ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ฯหยาดฝน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย
- คนพิการที่มาฝึกอาชีพ จ านวน 2 คน ร่วมกับครอบครัว ประกอบด้วย อาชีพร้านตัดเย็บ

เสื้อผ้าและร้านขายของช า และร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร
- งบประมาณครอบครัวละ 114,245 บาท
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โครงการหัตถศิลป์ล้านนา
(Koyori Project 2021)

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ด้วยนวัตกรรม

สร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ มีจุดเด่นอัตลักษณ์
ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน คือ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมวัฒนหัตถศิลป์

ล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
- คนพิการที่มาฝึกอาชีพ (ครูช่าง) จ านวน 1 คน หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์

โดยใช้เทคนิคการถักเชือกมาท าชิ้นงาน ได้รับรางวัล 10 Select
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ส่วนที่ 7
โครงกำรตำมตัวชี้วัด

กรม พก.



กิจกรรม DEP Goodness Memo

กิจกรรม DEP Goodness Memo เป็นกิจกรรมตอบตัวชี้วัดตามแผนการ
ด าเนินการ ITA ประจ าปี 2564 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 
ด้านคุณภาพการด าเนินการ โดยการเขียนบอกเล่าการท าสิ่งดีๆ ของตนเอง หรือค าชื่นชม
เพ่ือนร่วมงานในแต่ละเดือนพร้อมระบุชื่อ - นามสกุล ผู้ท าความดีและให้รายงานผลการ
บันทึกความดีเป็นรายเดือนทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างดังนี้
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