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ค าน า
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังกิจกรรม โครงการท่ีส่งเสริมและพัฒนาคนพิการให้มีศักยภาพทางอาชีพ ทางสังคม การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายคนพิการ ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ตามกรอบตัวช้ีวัดความส าเร็จของหน่วยงาน 

ท้ังนี้รายงานฉบับนี้จัดท าเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาให้หน่วยงานภายนอก 
ประชาชนได้รับทราบ ถึงการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นแนวทางการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านและภาคีเครือข่ายท่ีได้ร่วมมือ ร่วมใจ ด าเนินงานตามภารกิจและร่วมกัน
พัฒนาอย่างเต็มก าลังความสามารถ ให้แก่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยดี
เสมอมาและหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดไป

กลุ่มวิชาการและแผนงาน
5 ตุลาคม 2563
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ส่วนท่ี 1
ข้อมูลท่ัวไป

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่



ประวัติความเปน็มา

ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 303 หมู่ท่ี 7 ต าบลสันมหาพน  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 50150

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

WWW.Yardfon.go.th E-mail : Yardfon@dep.go.th
ทิศใต้ และทิศตะวันตก จรดสถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์
ทิศเหนือ จรดถนนไปเข่ือนแม่งัดสมบรูณ์ชล
ทิศตะวันออก จรดโรงพยาบาลอ าเภอแม่แตง

สถานท่ีต้ังและอาณาเขต

ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 1

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

2

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ (ในขณะนั้น) 
เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมประชาสงเคราะห์ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 
18 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้รับมอบ
อาคาร ทรัพย์สินพร้อมท่ีดินเช่าจากกรมป่าไม้ จ านวน 106 ไร่
1 งาน โดยนายอบ วสุรัตน์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ประธานมูลนิธิ สงเคราะห์คนพิการหยาดฝน 
มีภารกิจในการฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

ในปี พ.ศ.2559 ได้ปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เปล่ียนช่ือเป็น “ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่”
สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพและอาชีพ
ให้กับคนพิการในเขต 13 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์



ภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
1. พัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมอาชีพคนพิการท้ังในสถาบันและในชุมชน
2. ส่งเสริมให้คนพิการมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ
3. ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย การรักษาพยาบาล การพัฒนาทางการศึกษาและ
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการคนพิการ

พันธกิจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. ขับเคล่ือนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ภายใต้องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภบิาล
2. ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ ให้มีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ 

สวัสดิการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมสู่ระดับสากล

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

3

วิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
สู่การด ารงชีวิตอิสระ

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังอ านาจคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็ง : 
EMPOWERMENT
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คน
พิการเข้าถึงสิทธิได้จริง : QUALITY MANAGEMENT
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจ องค์ความรู้และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคน
พิการและความพิการ : UNDERSTANDING
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน

ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 1



แผนผังผู้บรหิารกรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

นายปรเมธี วิมลศิริ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวอณิรา ธินนท์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางจินตนา จันทร์บ ารุง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

4

ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 1



ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 1

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

5

โครงสรา้งการบรหิารและอัตราก าลัง



โครงสรา้งการบรหิารงาน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ขอบเขตงาน
งานธุรการ พัสดุ อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ การเงิน บัญชี บริหารงานบุคคล 
และงานสนับสนุนอื่นๆ

กลุ่มวิชาการและแผนงาน ขอบเขตงาน
งานนโยบายแผนงาน งบประมาณ วิจัยนวัตกรรม มาตรฐานตัวชี้วัด ค า
รับรองปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการความรู้ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผล

กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ขอบเขตงาน

การฝึกอาชีพ การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ส่งเสริมการมีงานท า 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนทักษะฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต ขอบเขตงาน

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

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

6

ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 1

อัตราก าลังบุคลากร

ประเภทต าแหน่ง จ านวน (ราย) ร้อยละ

ข้าราชการ 7 25.93

ลูกจ้างประจ า 6 22.22

พนักงานราชการ 5 18.52

จ้างเหมาบริการ 8 29.63

จ้างเหมามูลนิธิ 1 3.70

รวม 27 100



รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

7

งบประมาณประจ าป ี2563
ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5,305,590.- บาท (ห้าล้านสามแสนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) 
จ าแนกแผนงบประมาณ ดังนี้

งบด าเนินงาน จ านวน 4,384,010.00 บาท
งบบุคลากร จ านวน 770,280.00 บาท
งบลงทุน จ านวน 151,300.00 บาท
รวม จ านวน    5,305,590.00 บาท

ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 1

งบลงทุน
2.85%

งบบุคคลกร
14.52 %

งบด าเนินงาน
82.63%
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สถิติผู้รบัการฝึกอาชีพ ประจ าป ี2563

ประเภทความพิการ ชาย หญิง รวม

ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 18 1 19

ทางการมองเห็น 1 - 1

ทางการได้ยินและสื่อความหมาย 3 2 5

ทางจิตใจ/พฤติกรรม 6 - 6

ทางสติปัญญา 14 4 18

ทางการเรียนรู้ 1 - 1

ทางออทิสติก - - -

พิการมากกว่า 1 ประเภท 5 3 8

รวม 48 10 57

รายงานประจ าปี 2563
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ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 1



ส่วนท่ี 2
การพัฒนาทักษะอาชพี

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่



คุณสมบติัและหลักสูตรการฝึกอาชีพ
เป็นคนพิการท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจ าวัน สภาพความพิการไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง  โรคลมชัก จิตฟั่น เฟือน

ไม่สมประกอบ เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ 4 หลกัสตูร ไดแ้ก่

หลักสูตรคอมพิวเตอร์  
(ระยะเวลา  1 ปี)

หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
(ระยะเวลา  1 ปี)

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและ
งานประดิษฐ์ (ระยะเวลา 1 ปี)

หลักสูตรเกษตรกรรม 
(ระยะเวลา 1 ป)ี

ช่องทาง
การรบัสมัครเข้าฝึกอาชีพ

หลักฐาน
ประกอบการรบัสมัครเข้าฝึกอาชีพ

1. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มายังศูนย์ฯหยาดฝน 

เลขท่ี 303 หมู่ท่ี 7 ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ี ศูนย์พัฒนาศักยภาพ

และอาชีพคนพิการหยาดฝน (ในเวลาราชการ)      

3. สมัครทางออนไลน์ www.yardfon.go.th

 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ 2 ฉบับ
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 ใบรับรองการศึกษาหรือประกาศนียบัตร 2 ฉบับ
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป

 รูปถ่ายเต็มตัวทีเ่ห็นลักษณะความพิการ 1 รูป

การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่วนท่ี 2

รายงานประจ าปี 2563
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โครงการฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาคนพิการ ภายในสถาบนั 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์
ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้โปรแกรมประมวลผล ค่าค านวณทางบัญชี การออกแบบ

ส่ือประชาสัมพันธ์ การออกแบบโปรแกรม Graphic ต่างๆ การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และการตรวจเช็คซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้

การสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นและการประมวลผลข้อมูล  การจัดการอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทักษะการพิมพ์  การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานการประมวลผลค า  โปรแกรมประยุกต์ใช้งานตารางค านวณ  
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานการน าเสนองาน  คณิตศาสตร์ช่างเบ้ืองต้น
ทักษะชีวิตและสังคม

รายงานประจ าปี 2563
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การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่วนท่ี 2



หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์ขนาดเล็ก
ศึกษาการท างานของช้ินส่วน โครงสร้างและซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น โดยมีรายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้

การสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน
เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ถอดประกอบ ช้ินส่วนและโครงสร้างของรถจักรยานยนต์
การถอดประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ช้ินส่วนและโครงสร้างของเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
การตรวจซ่อมและแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก การบริหารจัดการและการให้บริการ
การปรับแต่งและซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก    ทักษะชีวิตและสังคม

การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่วนท่ี 2

รายงานประจ าปี 2563
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หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์
ศึกษาการเย็บผ้าเบ้ืองต้นด้วยมือ การออกแบบและสร้างแบบช้ินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

เทคนิคการเย็บผ้าและการสร้างงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุต่างๆ โดยมีรายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้

 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการท างาน
 ความปลอดภัยในการท างาน
 คุณสมบัติของช่างท่ีดี
 คณิตศาสตร์ช่างเบ้ืองต้น
 ความรู้เบ้ืองต้นการใช้จักรเย็บผ้า
 การแนะน าเครื่องมือและการบ ารุงรักษา
 เทคนิคการใช้จักรเย็บผ้า
 เทคนิคการเย็บผ้าเบ้ืองต้นด้วยมือ
 เทคนิคการเย็บเส้ือ ๓ แบบ
 งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
 ทักษะชีวิตและสังคม

รายงานประจ าปี 2563
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การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่วนท่ี 2



หลักสูตรเกษตรกรรม
ศึกษาการท าเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงดิน ระบบน้ าในพื้นท่ี

แปลงเพาะปลูก การท าปุ๋ยและน้ าหมักอินทรีย์ การปลูกพืชไร่พืชสวนพืชสมุนไพร การท าปศุสัตว์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้

การสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน
ความส าคัญของอาชีพทางการเกษตรกรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรยั่งยืนและเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตรพื้นฐาน การดูแลและการบ ารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์
ทางการเกษตรพื้นฐาน การปรับปรุงดินโดยไม่ใช้สารเคมี
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช,วัชพืชและแมลงศัตรูพืช การฝึกปฏิบัติทางแปลงเกษตร
ทักษะชีวิตและสังคม

การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่วนท่ี 2

รายงานประจ าปี 2563
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สถิติการส าเรจ็การฝึกอาชีพ ประจ าป ี2563

หลักสูตร
รับเข้า

ส าเร็จ

ร้อย

ละชาย หญิง

คอมพิวเตอร์ 10 1 5 45.45

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์

ขนาดเล็ก
8 0 6 75

ตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ 4 8 1 8.33

เกษตรกรรม 25 2 1 3.70

รวม 58 13 33.12

รายงานประจ าปี 2563
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โครงการส่งเสรมิคนพิการเข้าสู่การมีงานท าและประกอบอาชีพ 
(การจ้างงานคนพิการ)

บริการพื้นท่ีส าหรับการประสานการจ้างงานในพื้นท่ี มาตรา 33 และมาตรา 35 ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทาง
สังคม โดยเป็นศูนย์กลางการประสานการจ้างงานคนพิการ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเตรียมความ
พร้อมทางด้านสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และรับคนพิการในความดูแลของหน่วยงาน จ านวน 4 คน แบ่งเป็น
 มาตรา 33 จ านวน 2 คน ได้แก่ นางกัญญาณัฐ์ กองค า และนายสุพัฒชัย บุญยัง (บริษัทโกลบอล เจท

เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด)

 มาตรา 35 จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวบุญศรี ฉายอรุณ (บริษัททีโอเอ เพ้นท์ จ ากัด(ประเทศไทย)
มหาชน) และนายสมชาย สมบูรณ์ (บริษัทแสนสิริ จ ากัดมหาชน) 

การฝึกอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานท า” ระหว่างวันท่ี 19- 24 มกราคม 2563
เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับคนพิการ การตัดสินใจแก้ปัญหา เตรียมความพรอ้มทางดา้นสภาวะทางจิตใจ 
อารมณ ์สงัคม และการท างานใหแ้ก่คนพิการ โดยมีคนพิการท่ีไดร้บัการจา้งงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 
35 เขา้รว่มโครงการ จ านวน 19 คน โดยใชง้บประมาณ 118,200.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพนัสองรอ้ย
บาทถว้น)

รายงานประจ าปี 2563
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ส่วนท่ี 3
การพัฒนาทักษะชวีติและสังคม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่



โครงการส่งเสรมิทักษะชีวิตและสังคม

รายงานประจ าปี 2563
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การพัฒนาทักษะทางชีวิตและสังคม ส่วนท่ี 3

ความสามารถระดับ 1 : การดูแลตัวเองในกิจวัตรประจ าวันและการด ารงชีวิต 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพความสะอาดร่างกาย (อาบน้ า แปรงฟัน สระผม ขับถ่าย 

เล็บมือ-เท้า ) ฝึกทักษะการกิน การท าความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย การดูแลป้องกันการติดต่อโรค  
ออกก าลังกาย การปรับตัวจัดการความเครียด ฝึกเลือกซื้อ/รับประทานอาหาร รวมถึงรู้จักออม

ความสามารถระดับ 2 : การเรียนรู้ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน เขียนอักษรภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น บอกเล่าเรื่อง 

การจับใจความ นับเลข  ฝึกทักษะทางดนตรี ศิลปะ กีฬา รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมเบ้ืองต้น (ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สามัคคี ตรงต่อเวลา การแบ่งปัน การแยกแยะผิด-ถูก  รู้อภัย)

ความสามารถระดับ 3 : การออกสังคม 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสังคม การแต่งกายท่ีเหมาะสม  การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล

ต่างๆ การส่ือสารด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร (การทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ)  มารยาทเหมาะสมตามกาลเทศะ  รู้กติกา ระเบียบ 
วินัย กฎเกณฑ์ทางสังคม  รู้การใช้พาหนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง  รู้วิธีการและวางแผนการใช้จ่ายเงิน รวมถึงมี
พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสมและป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามแผนพัฒนารายบุคคล



รายงานประจ าปี 2563
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การพัฒนาทักษะทางชีวิตและสังคม ส่วนท่ี 3

2. กิจกรรมบ าบัด

ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมบ าบัด เพื่อส่งเสริมความหลากหลายด้านการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม 
เช่น การพัฒนาสภาพแวดล้อม (5 ส) ศิลปะ ดนตรี โยคะเพื่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาสีประจ าปี กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เช่น ประกวด “คุณธรรมประจ าปี 2563” และการร่วมพิธีส าคัญในเทศกาลต่างๆ



ส่วนท่ี 4
บรกิารสวสัดิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่



บรกิารสวัสดิการ

บรกิารสวัสดิการ ส่วนท่ี 4

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 22

พัฒนาสมรรถภาพและส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการด้านบริการสวัสดิการสังคม ทางด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาและ

การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย โดยบุคลากรทางการแพทย์ ท้ังจากภายในและภายนอกศูนย์ฯ 
เพื่อร่วมจัดบริการสวัสดิการด้านสุขภาพ ให้แก่ ผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ ได้แก่ กิจกรรมการตรวจคัดกรอง
สภาวะความเจ็บป่วย กิจกรรมการตรวจประเมินความพิการ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การอบรม
และตรวจคัดกรองทางทันตกรรม โดยโรงพยาบาลแม่แตง การอบรมการท าเจลแอลกอฮอล์และ Face Shieldการ
บริการซ่อมและจัดหากายอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือความพิการ จากสถาบันต่างๆ รวมท้ังการดูแล การคัดกรอง
ป้องกัน ก าหนดมาตรการในการควบคุมโรคโควิด-19 ภายในศูนย์ฯ ฯลฯ  ท้ังนี้เพื่อให้ผู้รับคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพท่ีดี
ท้ังกายและใจ  



รายงานประจ าปี 2563
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บริการปัจจัย 4
ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการด้านบริการปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตตลอดจนจบหลักสูตรฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ได้แก่ อาหาร (เช้า กลางวัน เย็น) ท่ีพัก เครื่องนุ่งห่ม ห้องออกก าลังกาย การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค 
นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการทางกายและคนพิการทางการได้ยิน (ตู้ TTRS)

บรกิารสวัสดิการ ส่วนท่ี 4



รายงานประจ าปี 2563
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บริการด้านการศึกษา       
ศูนย์ฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการศึกษาโดยได้ประสานบูรณาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อ าเภอแม่แตง (กศน.แม่แตง) เพื่อร่วมจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่คนพิการระหว่างฝึกอาชีพ
ภายในศูนย์ฯ โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้รับทุกวันอาทิตย์ ท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าเรียนท้ังหมดจ านวน 14 รายแยกระดับเป็น ประถมศึกษา จ านวน 6 คน
มัธยมต้น จ านวน 3 คน มัธยมปลาย จ านวน 5 คน นอกจากนี้ยังมีบริการห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง

บรกิารสวัสดิการ ส่วนท่ี 4



ส่วนท่ี 5
งานวชิาการและแผนงาน

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่



การปฏิบติังานรว่มกับทีม One Home

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นท่ีร่วมประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) โดยรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีเชียงดาวและ
ไชยปราการ

รายงานประจ าปี 2563
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งานวิชาการและแผนงาน  ส่วนท่ี 5

กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ภายใต้
แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ”



ศูนย์พัฒนา ศักยภาพและอา ชีพคนพิการหยาดฝน  จั งหวัด เ ชียง ใหม่  ลงพื้น ท่ี ร่ วมออกหน่ วย
กับทีม One Home เพื่อด าเนินการส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 มีก ลุ่มเป้าหมายเป็นแคดด้ีสนามกอล์ฟ จ านวน 300 คน  ณ สนามกอล์ฟลานนา 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และน าผักจากสวนเกษตรสร้างสุข บ้านหยาดฝน มอบแก่ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ณ ชุมชนบ้านใหม่ 
แขวงกาวิละ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน

รายงานประจ าปี 2563
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งานวิชาการและแผนงาน  ส่วนท่ี 5

กิจกรรม “การส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ”



โครงการเตรยีมความพรอ้มและปอ้งกันการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ( COVID–19 ) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจในการพัฒนา ศักยภาพ
และฝึกอาชีพให้แก่คนพิการท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเขต 13 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีคนพิการเข้ารับการฝึก
อาชีพในศูนย์ฯ และมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงประชาชนท่ีมาติดต่อราชการภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการหยาดฝน เป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID–19 ) ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การรับมือ และการป้องกัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID–19 ) ท่ีเหมาะสมและเพื่อความปลอดภัย
ของคนพิการและเจ้าหน้าท่ีภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าอุปกรณ์ป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID–19 )
ประกอบไปด้วย การท าหน้ากากอนามัยชนิดผ้า หน้ากากแบบ Face Shield และการท าอุโมงค์พ่นฆ่าเช้ือ 

โดยผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ต้ังแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2563 ได้จ านวน 1,155 ช้ิน และหน้ากากแบบ 
Face Shield จ านวน 100 ช้ิน มีการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ หน่วยงานภายนอก เครือข่าย ประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี และผู้รับภายในศูนย์จ านวน 1,065 ช้ิน และน าจ าหน่าย จ านวน 35 ช้ิน โดยใช้งบประมาณ เป็นเงิน 
60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

รายงานประจ าปี 2563
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งานวิชาการและแผนงาน  ส่วนท่ี 5



กิจกรรมท่ี ๒ การอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID–19 )
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID–19 ) การผลิตหน้ากากแบบ Face Shield

การผลิตเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดให้กับผู้รับได้ใช้ภายในศูนย์ฯ และผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID–19 ) ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของแผนกการเรียนการสอน รวมไปถึงการเพิ่มความรู้ ฝึกทักษะการคิด ให้แก่ผู้รับและเป็นการสร้าง ความ
สมัครสมานสามัคคีให้แก่ ผู้รับ ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยผู้รับภายในศูนย์ฯ จ านวน 53 คน ผลิตเจลแอลกอฮอล์ได้ท้ังส้ิน 95 ช้ิน โดยใช้
งบประมาณ เป็นเงิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

รายงานประจ าปี 2563
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งานวิชาการและแผนงาน  ส่วนท่ี 5



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ในการปฏิบติังาน ประจ าป ี2563

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการบริการ มีลักษณะเป็นศูนย์
ฝึกอาชีพให้แก่คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายและสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบอยู่ประจ า 
โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม พยาบาลวิชาชีพ ครูฝึกอาชีพ และพี่เ ล้ียง ดูแลจัดสวัสดิการ
ท้ังด้านสภาพความเป็นอยู่ สุขอนามัย และส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิต รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน า
และช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถท าหน้าท่ีทางสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการให้บริการ การติดตามประเมินผล รวมท้ังส่งเสริมองค์ความรู้ มาตรฐาน 
จรรยาบรรณ และคุณภาพการจัดบริการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และเพื่อสร้าง “สังคมคุณภาพ” ศูนย์ฯ จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563” เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และเติมเต็มความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมทัศนคติเชิงสร้างสรรค์และบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ โดยคาดหวังให้เกิดระบบ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการในอนาคต

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการพูด การสื่อสาร และบุคลิกภาพ”
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และการเสริมพลังความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รวมท้ังการ

ปรับเปล่ียนทัศนคติและพัฒนาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ และทบทวนองค์ความรู้การจัดบริการ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ และผู้รับการฝึกอาชีพ รวม 30 คน โดยใช้งบประมาณ เป็นเงิน 
40,000.- บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน)

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 30

งานวิชาการและแผนงาน  ส่วนท่ี 5



กิจกรรมท่ี 2 การอบรมหลักสูตร “ศิลปะบ าบัดพื้นฐาน 1 : Self Care”
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเยียวยาและการเสริมพลังความเข้มแข็งของตนเองและ

ผู้รับบริการ รวมถึงปรับเปล่ียนทัศนคติเชิงสร้างสรรค์และบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
บริการและมาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคมในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม พยาบาลวิชาชีพ ครูฝึกอาชีพและพี่เล้ียง จ านวน 17 คน โดยใช้
งบประมาณ เป็นเงิน 40,000.- บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน)

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 31

งานวิชาการและแผนงาน  ส่วนท่ี 5



การประชาสัมพันธข์่าวสาร
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 

ภารกิจและผลการด าเนินงานศูนย์ฯ ในรูปแบบของ Infographic รวม 117 ช้ิน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์: 

http://www.yardfon.go.th และFacebook Fanpage : Yardfon Chiangmai

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 32

งานวิชาการและแผนงาน  ส่วนท่ี 5



ส่วนท่ี 6
ศูนย์บรกิารคนพิการจังหวดัเชยีงใหม่(สาขา) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่



ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สาขา ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน  จัดต้ังเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ และด าเนินการ

อื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด

ภารกิจ

1
2

3

4
5

6

7

เขตความรบัผิดชอบ 7 อ าเภอ 53 ต าบล

1 13

ต าบลอ าเภอแม่แตง
2 อ าเภอพร้าว
3 อ าเภอเชียงดาว
4 อ าเภอไชยปราการ

7 อ าเภอแม่อาย

5 อ าเภอเวียงแหง
6 อ าเภอฝาง

11

ต าบล

7

ต าบล

4

ต าบล

3

ต าบล

8

ต าบล

7

ต าบล

ศูนย์บรกิารคนพิการจังหวัดเชียงใหม่(สาขา) ส่วนท่ี 6

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 34

จ  ำนวนคนพิกำร 7 อ ำเภอ มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 17,927 คน

ทำงกำรมองเห็น
1,152 คน (6.43%)

จ  ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร จ  ำแนกตำมช่วงอำยุ

ทำงกำรไดย้ิน
4,316 คน (24.08%)

ทำงกำรเคลื่อนไหว
9,064 คน (50.56%)

ทำงจิตใจ
1,156 คน (6.45%)

ทำงสติปัญญำ
1,023 คน (5.71%)

ทำงกำรเรียนรู ้
99 คน (0.55%)

ทำงออทิสติก
85 คน (0.47%)

พิกำรซ ้ำซอ้น
1,032 คน (5.76%)

แรกเกดิ-18 ปี 19-59 ปี 60 ปีขึ้ นไป

5.33% 32.95% 61.72
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จ านวนคนพิการ 7 อ าเภอ



สถิติการออกบตัรประจ าตัวคนพิการประจ าป ี2563

ออกใหม่ครั้งแรก

168 คน

เปลี่ยนบตัรใหม่
ช ำรุด หมดอำยุ สูญหำย

84 คน

เปลี่ยนผูดู้แล

30 คน

บริการออกบตัรประจ าตวัคนพิการ
จ ำนวนคนพิกำรท่ีใชบ้ริกำร 282 รำย

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ทางการเห็น

ทางการได้ ยินหรือสื่อความหมาย

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก

ทางสติปัญญา

ทางการเรียนรู้

ทางออทิสติก

พิการซ้ าซ้อน

ประเภทความพิการ

4 คน

56 คน

22 คน

16 คน

1 คน

2 คน

171 คน

10 คน

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 35

ศูนย์บรกิารคนพิการจังหวัดเชียงใหม่(สาขา) ส่วนท่ี 6



การลงพื้นท่ีประจ าป ี2563

ลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้านคนพิการท่ีขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสรมิ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

0 1 2 3 4 5 6 7

แม่แตง

เชียงดาว

ไชยปราการ

เวียงแหง

ฝาง

แม่อาย

พร้าว 3 ราย

3 ราย

1 ราย

2 ราย
6 ราย

ลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้านคนพิการท่ีประสบปญัหาทางสังคมเพ่ือ
ให้การช่วยเหลือ

0 5 10 15 20 25 30

แม่แตง

เชียงดาว

ไชยปราการ

เวียงแหง

ฝาง

แม่อาย

พร้าว

1 ราย

25 ราย

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 36

ศูนย์บรกิารคนพิการจังหวัดเชียงใหม่(สาขา) ส่วนท่ี 6



การลงพื้นท่ีประจ าป ี2563

ลงพื้นท่ีเย่ียมบ้านคนพิการเพ่ือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 

อ าเภอพร้าว จ านวน 1 ราย

ลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้านคนพิการ ส่งเสรมิครอบครวัคนพิการประกอบ
อาชีพอิสระ

อ าเภอจอมทอง จ านวน 1 ราย

อ าเภอฝาง จ านวน 1 ราย

ลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้านคนพิการท่ีได้รบัผลกระทบการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19

อ าเภอไชยปราการ จ านวน   1 ราย

อ าเภอแม่ริม จ านวน 12 ราย

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 37

ศูนย์บรกิารคนพิการจังหวัดเชียงใหม่สาขา ส่วนท่ี 6



ส่วนท่ี 7
โครงการเด่น

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่



โครงการเกษตรสรา้งสุข (บา้นหยาดฝน)

รายงานประจ าปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 39

โครงการเด่น  ส่วนท่ี 7

นอกจากนี้ได้ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับเครือข่าย Partnership ได้แก่
1) บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จ ากัด สนับสนุนการแปรรูปผลิตส่ือการขายของบริษัทฯ มาเพิ่มมูลค่าโดย

การตัดเย็บเป็นกระเป๋าเพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ภายใต้ช่ือโครงการ “ชุบชีวิตไวนิลเก่าไร้ค่าเป็นกระเป๋าสุดเก๋”
2) มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน สนับสนุนตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีฝึกประสบการณ์จริงด้านอาชีพ

ของคนพิการ (Shelter Workshop)
3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และความรู้

ทางวิชาการเพื่อพัฒนาเป็น“ศูนย์เรียนรู้ทางอาชีพแก่คนพิการในชุมชน” รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาเพื่อฟื้นฟูพัฒนา
แหล่งน้ าและป่าชุมชนในพื้นท่ีของศูนย์ ฯ

4) บริษัทเอกะ อะโก จ ากัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
5) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนความรู้เกษตรพอเพียง

ในรูปแบบสวนเกษตรผสมผสาน 
6) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้การสนับสนุนสนับสนุนความรู้ เทคนิคทาง

วิชาการและการจัดระบบด้านส่งเสริมเกษตรปลอดภัย Smart Farming รวมถึงมีแผนความร่วมมือโดย Coaching 
ครูฝึกและเจ้าหน้าท่ีในศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ทักษะบุคลากรด้านเกษตรกรรม รวมถึงการสนับสนุน
เทคโนโลยีในการท าเกษตรกรรม เช่น การใช้โซล่าเซลล์ ในกิจกรรมการปลูกผัก เล้ียงไก่ 

7) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ เป็นทุนประกอบอาชีพระหว่างฝึก
อาชีพในศูนย์ ฯ เพื่อส่งเสริมคนพิการประกอบอาชีพอิสระร่วมกับครอบครัว 

โครงการ “เกษตรสร้างสุข : เกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเที่ยว” ภายใต้แนวคิด “สุขที่ท้อง สุขที่ใจ สุข
ปลอดภัย”  โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการและครอบครัว  โดยเฉพาะคนพิการจากสถาน
สงเคราะห์ ซึ่งเห็นว่าควรพัฒนาศักยภาพให้สามารถออกสู่สังคมภายนอก เพื่อสร้างการยอมรับและเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ โดยพัฒนา “ท าได้ ขายเป็น รู้จักออม”


