โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ ิการไทย
กิจกรรมฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านเกษตรกรรมและเลี้ ยงสัตว์ สาหรับผูพ้ ิการ
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่ องจาก หอการค้าไทย ซึ่ งเป็ นสถาบันศูนย์รวมของภาคเอกชนไทย มีหน้าที่ ในการ
ส่งเสริมการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้ต้งั วิสยั ทัศน์ขององค์กร ว่าคือ “สถาบันหลัก
ทางการค้าและบริการของประเทศ ที่ ใช้ขอ้ มูล ความรู ้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติ บโตได้ในตลาดโลกอย่าง
ยัง่ ยืน” นอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางการดาเนิ นนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒ นาสังคมไทย ควบคู่ไปกับการเสริ มสร้างความเข้ม แข็งแก่ ภ าคธุ รกิ จ ตาม
พันธกิจหลักข้อหนึ่ งของหอการค้าไทยว่า “การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล” โดยการ
ดาเนิ นงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผูพ้ ิ การไทย เป็ นแนวทางหนึ่ งของการดาเนิ นงานเพื่อพัฒนา
สังคมไทย ที่หอการค้าไทยได้ดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่ อง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ ิการไทย กิจกรรมฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้าน
เกษตรกรรมและเลี้ ยงสัตว์ สาหรับผูพ้ ิการ เป็ นโครงการที่หอการค้าไทย ได้ริเริ่มขึ้ นในปี พ.ศ. 2557
ด้ว ยนโยบายที่ ต ้อ งการส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ ว มต่ อ การพัฒ นาสังคม ขององค์ก รซึ่ ง เป็ นสมาชิ ก
หอการค้าไทย ด้วยการฝึ กอบรมด้านเกษตรกรรมและเลี้ ยงสัตว์ เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ ผูพ้ ิการ ใน
สังคมไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดาเนิ นชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อสร้างสังคมไทยให้มี
ความเข้มแข็ง อย่างยัง่ ยืน ประกอบกับได้มี พระราชบัญ ญัติส่งเสริมและพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งกาหนดทางเลือกให้ภาคเอกชนดาเนิ นการเกี่ยวกับการจ้างงานผูพ้ ิการ ใน 3
ทางเลือก ประกอบด้วย
 มาตรา 33 บริ ษั ท ที่ มี พ นั ก งาน 100 คนขึ้ นไป ให้จ า้ งงานคนพิ ก ารในอัต รา
พนักงาน 100 คนต่อคนพิการ 1 คน
 มาตรา 34 บริษัทที่ไม่สามารถจ้างคนพิการทางานได้ ให้เลือกวิธีส่งเงินเข้ากองทุน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในอัตราประมาณ 109,500 บาทต่อคนพิการ 1
คนต่อปี (ตามอัตราส่วนของพนักงาน)
 มาตรา 35 บริษัทที่ไม่สามารถจ้างคนพิ การ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯ
ก็สามารถเลือกให้ความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ผูพ้ ิการแทนได้ เช่น การส่งเสริมอาชีพ
การให้สัม ปทาน และจ้างเหมา ฯลฯ (แต่ ต ้อ งอยู่ภ ายใต้ก ารวัด มูล ค่ าในอัต รา
ประมาณ 109,500 บาทต่อคนพิการ 1 คน)
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หอการค้าไทย ได้ริเริ่มโครงการนาร่อง ในปี พ.ศ. 2557 โดยได้รบั ความร่วมมือจาก บริษัท
เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นสมาชิกหอการค้าไทย เป็ นบริษัทนาร่องการดาเนิ น
กิจกรรม เพื่อเป็ นต้นแบบแก่บริษัทอื่นๆ ที่ตอ้ งการเข้าร่วมดาเนิ นกิจกรรมในโครงการดังกล่าว โดย
ในปี แรก หอการค้าไทย ได้ฝึกอบรมหลัก สูตรการเลี้ ยงสุกร และไก่ไข่ แก่ผูพ้ ิการจานวน 5 คน ใน
พื้ นที่อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งส่วนใหญ่ประสบอุบตั ิเหตุ จากการเหยียบกับระเบิดในพื้ นที่
ส่งผลให้เป็ นคนพิ การทางการเคลื่อนไหว (แขน/ขาขาด) นอกจากนี้ ผู ้พิก ารส่ วนใหญ่ ยงั มีฐานะ
ยากจน มี ก ารศึ ก ษาที่ ไม่ สูงมาก และไม่ ป ระสงค์ที่ จ ะเดิ น ทางเข้าไปท างานในเมื อ ง โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตผูพ้ ิการไทย จึงเป็ นการดาเนิ นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผูพ้ ิการ และสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผูพ้ ิการได้ตรงตัวบุคคล โดยที่ผูพ้ ิการสามารถเข้ารับ
การอบรมทั้งทางด้านทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ในพื้ นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อมูลของ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่พบว่า ผูพ้ ิการส่วนใหญ่ของประเทศไทย อาศัยอยูใ่ น
พื้ นที่ต่างจังหวัด มีฐานะยากจน และมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมดังกล่าว
จึงนับเป็ นการช่วยเหลือผูพ้ ิการโดยตรง เพื่อให้ผูพ้ ิการได้มีอาชีพ มีรายได้ สาหรับการเลี้ ยงดูตนเอง
และครอบครัว และจะเป็ นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาสังคมและประเทศ ในอนาคต
นั บตั้งแต่ปี 2557-2560 หอการค้าไทย และสมาชิกหอการค้าไทยที่ เข้าร่วมโครงการ
สามารถให้การอบรมสร้างอาชีพแก่ผูพ้ ิการไทย ได้เป็ นจานวน 80 คน โดยในปี 2559 ที่ ผ่านมา
ได้มีการแต่งตั้ง คณะทางานประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งเป็ นคณะทางานสานพลังประชารัฐคณะที่ 13
ซึ่งได้วางเป้าหมายสาคัญ คือ “ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้
หลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ประธานกรรมการ หอการค้าไทย เป็ นหัวหน้าทีม
ภาคเอกชน และได้มีการแต่งตั้งคณะทางานชุดย่อย คือ “คณะทางานประชารัฐเพื่อสังคม ด้าน
การส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทาของคนพิการ” ซึ่งได้วางเป้าหมายในการจ้างงานคน
พิการ ทั้งในภาคธุ รกิจและภาครัฐ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ ผูพ้ ิการไทย ตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งผลให้ การดาเนิ นโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ ิการไทย ที่หอการค้าไทย ได้ดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นโครงการหนึ่ งที่
จะช่วยขับเคลื่อนพลังประชารัฐ และสานต่อกิจกรรมฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและ
เลี้ ยงสัตว์ ของคนพิการ เพื่อ การมีรายได้และการมีงานทาของคนพิการ เพื่อเป็ นพลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติ อย่างเข้มแข็ง ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ผู ้พิ ก ารไทย ได้มี อ าชี พ มี รายได้ ส าหรับ การด าเนิ น ชี วิต เพื่ อสร้า ง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผูพ้ ิการไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทย ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและผู ้พิการ
ไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สงั คมไทย
3. เพื่อสนับสนุ นให้ภาคเอกชนไทย ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจ้างงานหรือส่งเสริมการมี
งานทาของผูพ้ ิการ อันเป็ นพลังสาคัญของการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม
4. เพื่ อขับเคลื่ อนพลังของคนพิก ารไทย ในการมีส่วนร่วมพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง และยัง่ ยืน
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ผูร้ ่วมขับเคลื่อนโครงการ
1. หอการค้าไทย ในฐานะผูพ้ ิจารณากากับดูแลการดาเนิ นกิจกรรมภายใต้โครงการ
2. มูลนิ ธิหอการค้าไทย ในฐานะผูบ้ ริหารจัดการงบประมาณโครงการ
3. กรมพัฒ นาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะผู ้พิ จารณาอนุ มัติ ห ลัก สูตรการ
ฝึ กอบรม
4. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะผูพ้ ิ จารณาอนุ มตั ิ การดาเนิ นโครงการ
ตามมาตรา 35 แห่งประราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5. กรมส่งเสริมและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตคนพิ การ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์ ในฐานะผูก้ ากับ ดูแลการดาเนิ นกิจกรรมของภาคเอกชนตามกฎหมาย เพื่อจ้าง
งานผูพ้ ิการ
6. สานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัยและผู ้ลี้ภัย (โคเออร์) ในฐานะผูป้ ระสานการ
ดาเนิ นกิจกรรมในพื้ นที่
7. ภาคเอกชนสมาชิกหอกหารค้าไทย ที่เข้าร่วมโครงการ ในฐานะผูส้ นับสนุ นงบประมาณ
และกากับดูแลการดาเนิ นกิจกรรมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
7.1 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
7.2 บริษัท ยิบอินซอย จากัด
7.3 บริษัท บางกอก โพลีแซค จากัด
7.4 บริษัท ลีพฒ
ั นา ผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
7.5 บริษัท ลีพฒ
ั นา อาหารสัตว์ จากัด
7.6 บริษัท น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
7.7 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
7.8 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผูพ้ ิการไทย ที่อาศัยอยูใ่ นพื้ นที่ต่างจังหวัด
2. ชุมชนที่ผูพ้ ิการอาศัยอยู่
3. ภาคเอกชนสมาชิกหอการค้าไทย
พื้ นที่เป้าหมาย
1. จังหวัดสระแก้ว
2. จังหวัดนครราชสีมา
3. จังหวัดราชบุรี
4. จังหวัดสกลนคร
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ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรม

2560
2561
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ร่างโครงการฯ และขออนุ มตั ิ
หลักสูตรการฝึ กอบรม จากกรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน
จัดทาเอกสารขอใช้สิทธิตาม
มาตรา 35 และเอกสารประกอบ
เพื่อยื่นขออนุ มตั ิจาก สานัก
จัดหางานเขตพื้ นที่
รายงานการใช้สิทธิทดแทนการ
จ้างงานผูพ้ ิการตามมาตรา 35
ต่อกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
จัดทาบันทึกความร่วมมือ
(หอการค้าไทย)
เริ่มดาเนิ นกิจกรรมตาม
โครงการฯ
ติดตามและประเมินผล
สรุปโครงการฯ และ
ทาประชาสัมพันธ์
ผูพ้ ิการจานวน 39 คน (ค่าใช้จ่ายของผูพ้ ิการ 109,500 บาท/ คน/ ปี ) ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี อาทิ การจัดอบรม การศึกษาดูงาน และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนิ นกิจกรรม
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ อาทิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแม่พนั ธุ ส์ ตั ว์ ค่าอาหาร
สัตว์ เป็ นต้น
3. ค่าเบี้ ยเลี้ ยงของผูพ้ ิการที่เข้าร่วมโครงการฝึ กอบรม ระยะเวลา 6 เดือน
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
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แนวทางการดาเนินกิจกรรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ด้านเกษตรกรรมและเลี้ ยงสัตว์สาหรับผูพ้ ิการ ปี 2561
1. จังหวัดสระแก้ว
ผูใ้ ห้การสนับสนุ นคือ บริษัท บางกอก โพลีแซค จากัด

เลี้ ยงสุกร จานวน 9 คน

2. จังหวัดนครราชสีมา
เลี้ ยงสุกร จานวน 7 คน เลี้ ยงไก่ไข่ จานวน 2 คน รวม 9 คน
ผูใ้ ห้การสนับสนุ น คือ
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) เลี้ ยงสุกร จานวน 2 คน
- บริษัท ลีพฒ
ั นา ผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เลี้ ยงสุกร จานวน 3 คน
- บริษัท ลีพฒ
ั นา อาหารสัตว์ จากัด
เลี้ ยงสุกร จานวน 2 คน
- บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด
เลี้ ยงไก่ไข่ จานวน 2 คน
3. จังหวัดราชบุรี
เลี้ ยงไก่ไข่ จานวน 11 คน
ผูส้ นับสนุ น คือ
- บริษัท ยิบอินซอย จากัด
เลี้ ยงไก่ไข่ จานวน 7 คน
- บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ซี่ จากัด (มหาชน) เลี้ ยงไก่ไข่ จานวน 2 คน
- บริษัท น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
เลี้ ยงไก่ไข่ จานวน 2 คน
4. จังหวัดสกลนคร
ผูส้ นับสนุ น คือ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

เลี้ ยงสุกร จานวน 10 คน

แนวทางการอบรม
ภาคทฤษฎี: แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1
การอบรมให้ความรูแ้ ละศึกษาดูงาน
1. การอบรมเรื่อง สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการต่างๆ ของผูพ้ ิการ
2. การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทางาน
3. การอบรมเรื่อง การทางบประมาณเบื้ องต้น การคานวณกาไร-ขาดทุ น การท าบัญ ชี
ครัวเรือน
4. การอบรมเรื่อง การเลี้ ยงสัตว์ ตามหัวข้อที่ผูพ้ ิการสนใจ
5. การศึกษาดูงานจากหน่ วยงานหรือโครงการที่ มีลักษณะการดาเนิ นงานเหมือนกันกับ
โครงการ และประสบความสาเร็จ
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ระยะที่ 2
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู ้
เมื่อดาเนิ นการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ในกิจกรรมที่มีความถนัดหรือสนใจเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ งแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผูพ้ ิการในโครงการปั จจุบนั และผูพ้ ิการที่ผ่านการดาเนิ นโครงการ
ในปี ที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ความรูเ้ พิ่มเติม ตอบปั ญหา
และให้ขอ้ แนะนาในการประกอบอาชีพ ตามความเหมาะสม จากวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภาคปฏิบตั :ิ การส่งเสริมและสนับสนุ นด้านต่างๆ อาทิ วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ อาหาร
สัตว์ แม่พนั ธุส์ ตั ว์ ตลอดจนทุนทรัพย์บางส่วน เพื่อใช้ในการลงทุนสาหรับการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ิ ซึ่งผูพ้ ิการ
ได้เลือกหัวข้อได้ตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง
ตลอดระยะเวลาการอบรมตามหลักสูตร เป็ นเวลา 6 เดือน โครงการจะจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่
และผูเ้ ชี่ยวชาญ คอยให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาต่างๆ ในการประกอบอาชีพแก่ผูพ้ ิการ อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
ตารางกิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้ วัด ของโครงการ
กิจกรรม
การอบรมให้ความรูแ้ ก่
ผูพ้ ิการในด้านต่างๆ
- สิทธิประโยชน์ของผูพ้ ิการ
- ความปลอดภัยในการ
ทางาน
-การทาบัญชีครัวเรือน
-การเลี้ ยงสัตว์ตามหลัก
วิชาการ
สนับสนุ นเงินเพื่อประกอบ
อาชีพให้ผูพ้ ิการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูพ้ ิการ

ผลลัพธ์
ตัวชี้ วัด
ผูพ้ ิการมีคุณภาพชีวิต ผูพ้ ิการมีความรู ้ ความเข้าใจ ใน
ที่ดีขนึ้
เนื้ อหาที่ได้รบั การอบรม และ
สามารถนาไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และใน
ชีวิตประจาวันได้

เพื่อให้ผูพ้ ิการสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

ผูพ้ ิการสามารถพึ่งพา - ผูพ้ ิการมีรายได้เพิ่มขึ้ น
ตนเองได้
- มีการรวมกลุ่มกันเพื่อบริหาร
จัดการกลุ่มของตนเอง
จัดการประชุมระหว่างสมาชิก เพื่อวางแผนการทางาน
การดาเนิ นงานของ
-การประชุมคณะกรรมการ 1
โครงการและเจ้าหน้าที่โค
และติดตามการ
โครงการเป็ นไปตาม ครั้ง/3 เดือน
เออร์ เพื่อวางแผนการทางาน ดาเนิ นงานให้เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์
-การติดตามงานของเจ้าหน้าที่
และติดตามการทางาน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โคเออร์ 1 ครั้ง/เดือน
ร่วมกัน
การจัดประชุมเพื่อ
เพื่อให้ผูพ้ ิการได้
ผูพ้ ิการได้แลกเปลี่ยน ผูพ้ ิการนาข้อแนะนา และความรู ้
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประสบการณ์ และได้ ไปปรับปรุงการประกอบอาชีพ
ในการประกอบอาชีพ
ความรูเ้ พิ่มเติม
ได้
และเรียนรูเ้ กี่ยวกับอาชีพ
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูพ้ ิการไทย มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
2. ภาคเอกชนไทย มี ส่วนร่วมในการช่ วยเหลื อผู ้ดอ้ ยโอกาสและผู ้พิ ก ารไทย และเป็ น
แบบอย่างให้แก่ห น่ วยงานอื่นๆ ในการดาเนิ นโครงการเพื่ อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สังคมไทย
3. ภาคเอกชนไทย ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพื่ อจ้างงานหรือส่งเสริมการมีงานท าของผู ้
พิการ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความสาเร็จของนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม
4. ผูพ้ ิการในสังคมไทย มีความมัน่ คงในชีวิต และมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง และยัง่ ยืน
---------------------------------------
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