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ปีที ่  ๑๙    ฉบับที ่  ๐๙   เดือน  กันยายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๓ 
ก.แรงงาน จับมือทุกภาคส่วน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 

 

มหกรรมจดัหางานเพ่ือคนไทยทัง้ประเทศ วนัท่ี 26-28 กนัยายนนี ้ณ ไบเทค บางนา ฮอลล ์98-99 กระทรวงแรงงาน 

ผนกึก าลงัทกุภาคสว่น รวบรวมต าแหน่งงานกวา่ 1 ลา้นอตัรา จากภาครฐั ภาคเอกชน งานพารท์ไทม ์งานส าหรบัผูส้งูอาย ุงาน

ส าหรบัผูพิ้การ และโดยเฉพาะงานส าหรบันกัศกึษาจบใหม ่ท่ีครัง้นีท้างรฐับาลมีโครงการสนบัสนนุคา่จ้างกบันายจา้ง แบบจ่าย

กนัคนละครึ่ง (Co-payment) เพ่ือกระตุน้ใหน้ายจา้งภาคเอกชนและรฐัวิสาหกิจรบันกัศกึษาจบใหม่เขา้ท างานกว่า 260,000 

อตัรา ส าหรบัผูส้นใจสมคัรงาน  สามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ สะดวกสบายกวา่ไมต่อ้งรอหนา้งาน ผ่านแพลทฟอรม์ ไทยมีงาน

ท า.com ซึง่ระบบจะมีการประมวลผลจบัคู่งานท่ีเหมาะสมกบัคณุสมบตัิของแต่ละบคุคล   อีกทัง้ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถพฒันา

ทกัษะอาชีพ พฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน สาธิตและฝึกปฏิบตัิการประกอบอาชีพอิสระ ผ่านหลกัสตูรอบรม อาทิ พฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษ โดย คริสโตเฟอร ์ไรท,์ เปลี่ยนคนติดเกมสส์ูเ่สน้ทางอาชีพ โดย Lloyd Style อดีตนกัแข่ง E- Sport ทีมชาต,ิ Work 

shop สรา้งอาชีพสอนการท าลูกชุบ สอนท าซูชิ เป็นตน้  นอกจากนี ้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โซน

ส านกังานประกนัสงัคม โซนนวตักรรม โซนไทยมีงานท า และกิจกรรมสรา้งความบนัเทิงส าหรบัผูเ้ขา้ชมงาน ณ โซนเวทีกลาง 

อาทิ มิ นิคอนเสิร ์ตจาก เบิ ้ล ปทุมราช (26 ก.ย.) , Musketeers (27 ก.ย. ) และ  GUNGUN (28 ก.ย.)  และโซนรวม

รา้นอาหาร Food truck ช่ือดงัทั่วไทย มาใหผู้เ้ขา้ชมงานไดเ้ลือกซือ้ เลือกชิมกนัไดอ้ีกดว้ย(bangkok-today.com 21 ก.ย.63) 

 

https://bangkok-today.com/web/wFdkf
https://bangkok-today.com/web/wFdkf
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กรมบัญชีกลางปรับปรุงเกณฑจ่์ายเบีย้ยังชีพคนแก่-ผู้พกิาร 

 

กรมบญัชีกลาง ปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิในการจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละเงินเบีย้ความพิการของ อปท. 

เตรียมพรอ้มงบฯ 64  วนันี ้(28 ก.ย.) นายภมิูศกัดิ์ อรญัญาเกษมสขุ อธิบดีกรมบญัชีกลาง กลา่ววา่ ตามท่ีกระทรวงการคลงัได้

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิในการจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละเงินเบีย้ความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ิน (อปท.) ตามโครงการบูรณาการฐานขอ้มูลสวสัดิการสังคม  ซึ่งอยู่ในแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงิ นเบี ้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. โดย

กรมบญัชีกลางท าหนา้ท่ีในการจ่ายเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิฯ แทน อปท. นัน้  เน่ืองจากรา่งพระราชบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 มีการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน

อดุหนนุคา่ใชจ้่ายส าหรบัสนบัสนนุการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุและเงินอดุหนนุส าหรบัสนบัสนนุการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ

คนพิการให ้อปท. โดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (สถ.) และจดัสรรใหเ้ทศบาลท่ีเป็นหน่วยรบังบประมาณโดยตรง 

ไดแ้ก่ เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ดงันัน้ เพ่ือใหก้ารจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุและเงินเบีย้ความพิการใหค้นพิการของ 

อปท. ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2563 เป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง สะดวก คลอ่งตวั อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ย

การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่งคลงั พ.ศ.2562 ขอ้ 7 กรมบัญชีกลาง จึง

ยกเลิกหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ดว่นท่ีสดุ ท่ี กค 0402.2/ว 148 ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 และ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิขึน้ใหม่ เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบตัิ  โดยจะเป็นการเพ่ิมเติมใหม้ีความครอบคลุม 

และชดัเจนย่ิงขึน้ เช่น กรณี อปท. ท่ีรบังบประมาณผ่าน สถ. ก าหนดให ้สถ. ตรวจสอบงบประมาณ งบเงินอดุหนนุ ประเภทเงิน

อุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใชจ้่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผูสู้งอายุ และเงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนการสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพคนพิการ ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของ อปท. แต่ละแห่งให้เพียงพอ เพ่ือ

กรมบัญชีกลางจ่ายใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิฯ ไดท้ันก าหนดระยะเวลา และการเพ่ิมเติมหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติของเทศบาล เป็นตน้ 

รายละเอียดตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0402.2/ว 152 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 “ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นท่ีจะอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้

เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรฐับาล หากมีขอ้

สงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมไดท่ี้กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง โทร.0-2217-7256 ในวันเวลาราชการ” อธิบดี

กรมบญัชีกลาง กลา่ว 
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นายกอบต.จับมือพระช่วยพ่อเฒ่าพกิารสู้ชีวิต 

 

นายกอบต.เจดีย์ค  า  พร้อมเจ้าอาวาสวัดดอนเรือง 

ช่วยเหลือพ่อเฒ่าพิการสูชี้วิต เตรียมประสาน พมจ.พะเยา 

ขอสนับสนุนรถเข็นไฟฟ้า นายณัฐพล กันทะสอน นายก

อบต.เจดียค์  า อ.เชียงค า จ.พะเยา กล่าวถึงกรณีนายบุญ

ช่วย กันทะสอน อายุ 62 ปี เป็นผูสู้งอายุพิการ แต่ถือว่า

เป็นผูสู้งอายุท่ีน่ารัก เพราะรูจ้ักใชชี้วิต ไม่เครียด แมก้าร

ด าเนินชีวิตจะไมส่ะดวกสบายเหมือนผูส้งูอายท่ีุมีลกูหลาน

ลอ้มหนา้หลงั นบัว่าเป็นผูสู้งอายุท่ีมีความสุขมากคนหนึ่ง 

จากท่ีตนไดไ้ปเย่ียมและน าไก่พันธุไ์ข่ไปใหเ้ลีย้งเพ่ือกินไข่

และเก็บไข่ขายประทงัชีพจ านวน 10 ตวั ตอ่มาตาบุญช่วย

ได้ขอให้ตนช่วยหารถเข็นไฟฟ้าให้ ซึ่งตอนนี้ก็ก าลัง

พยายามหาช่องทางท่ีจะหารถเข็นไฟฟ้าใหต้าบุญช่วยอยู่ 

โดยให้เจ้าหน้าท่ี อบต.ท าการติดต่อประสานงานไปยัง

ส  านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั

พะเยา เพ่ือขอรถเข็นดงักล่าวใหต้าบุญช่วยต่อไป “รายได้

ตาบุญช่วยไดม้าจากเบีย้ผูส้งูอายุเดือนละ 700 บาท เบีย้

คนพิการเดือนละ 800 บาท บางครัง้มีคนมาใหน้วด จับ

เสน้ ก็ไดค้รัง้ละ 50 -100 บาท เก็บไวใ้ช ้เสือ้ผ้าก็มีพอใช้

แลว้ ทาง อบต.จึงน าไก่พนัธุไ์ข่ไปใหเ้ลีย้ง ตาบุญช่วยก็ท า

เลา้ไก่เอง เลีย้งกินไข่และขายมีรายไดบ้า้งตามอตัภาพ แต่

ก็ท าใหต้าบญุช่วยมีความสขุตามวยั” นายก อบต.เจดียค์  า 

กลา่ว ดา้นพระปลดับดินทร ์ฐิตเมธี เจา้อาวาสวดัดอนเรือง 

หมู่ 8 ต.เจดียค์  า อ.เชียงค า กล่าวว่า ตาบุญช่วยเป็นคนท่ี

ก าลังใจดีมาก เดินไม่ได ้ตอ้งใช้รถโยก แต่สุขภาพจิตดี

เย่ียม มีรอยยิม้และหวัเราะอยู่ตลอดเวลา ทกุครัง้ท่ีอาตมา

ออกบิณฑบาตไดส้ิ่งของมาก็น ามาแบ่งปันช่วยเหลือใหต้า

บุญช่วยทุกครั้ง ท่ีส  าคัญคือตาบุญช่วยไม่ยอมแพ้ต่อ

โชคชะตา เป็นผู้รูจ้ักพอ นอกจากนีย้ังเป็นผู้มีพรสวรรค์

ดา้นการนวดจบัเสน้ ใครปวดเม่ือยมาหาท่ีบา้นตาบญุช่วย

ก็นวด จบัเสน้ให ้ไดค้า่จา้งครัง้ละ 50-100 บาท ทกุคนตา่ง

ยินดีช่วยเหลือ อาตมาเห็นตาบุญช่วยใชชี้วิตแลว้ ถือว่ามี

ความสขุตามวยัและคนสงูวยัท่ีเขา้ใจชีวิตอย่างแทจ้ริง เป็น

ก าลังใจส าหรบัผูท่ี้คิดทอ้แทไ้ดอ้ย่างดี(เดลินิวสอ์อนไลน์ 

14 ก.ย.63) 
 

สมาพันธค์นพกิารร้องกองสลาก 
ผลิตหวยเพิม่ ชดเชยช่วงโควิด-19 

วัน นี ้  (11 ก . ย . ) 

เม่ือเวลา 10.00 น. 

ท่ีส  านักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาล ถ.

นนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง กลุ่มผูจ้  าหน่ายสลาก น า

โดย นายอ านวย กลิ่นอยู่ ประธานแนวร่วมสมาพันธ์คน

พิการผูค้า้สลากประเทศไทยเดินทางมาย่ืนหนงัสือ ขอให้

ส  านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล แกไ้ขปัญหาสลากมีราคา

แพง ดว้ยการเพ่ิมจ านวนสลากในระบบ เน่ืองจากท่ีผ่าน

มาสถานการณ์โควิดรุนแรงท าให้มีคนตกงานเพ่ิมขึ ้น 

อาชีพคา้ขายสลากจึงเป็นอาชีพท่ีมีประชาชนหันมาขาย

สลากเพ่ิมขึน้ ท าใหจ้  านวนสลากท่ีกองสลากจ าหน่ายอยู่

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูค้า้สลาก จนเป็นสาเหตุ
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หนึ่งท่ีท าให้สลากท่ีจ าหน่ายตามท้องตลาดมีราคาแพง 

แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผูค้า้สลากประเทศไทย ออก

แถลงการณ์ไม่เห็นดว้ยกับสถานการณ์สลากราคาแพง 

และเห็นว่า ผู้บริโภคควรมีโอกาสไดซ้ือ้สลากตามราคา 

แนวร่วมสมาพันธ์จึงมีความเห็นให้กองสลากจัดช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิม ใหผู้ม้ีอาชีพคา้สลากในปัจจุบัน

ไดม้ีสลากไปจ าหน่ายอย่างเพียงพอ สว่นในกรณีท่ีมีข่าวว่า 

กองสลากพยายามผลกัดนัใหค้นพิการผูค้า้สลากไปสงักดั

ภายใตก้ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยน์ั้น แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผูค้า้สลากประเทศ

ไทย ขอยืนยันว่า จะไม่ขอไปร่วมกับกระทรวง พม.อย่าง

แน่นอน นอกจากนี ้ทางสมาพนัธย์ังตอ้งการใหก้องสลาก

เ พ่ิ ม จ าน วนตู้ก ดสลาก  ท่ี ปั จ จุ บั น ผู ก ข าดอยู่ กั บ

ธนาคารกรุงไทยเพียงแห่งเดียว ท าให้การกดรับสลาก

กระจุกตัวอยู่ ท่ี เดียวและมีปัญหาตามมาอีกมากมาย

(mgronline.com 11 ก.ย.63) 
 

โรบินฮู้ดคนพกิาร สุดเจ๋งคว ่า  
นักธนูทมีชาต ิซิวแชมป์ ประเทศไทย 

 

การแข่งขนักีฬายิงธนชิูงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2563 

เมื่อวนัท่ี 11 กันยายน 2563 ท่ี สนามยิงธนู การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย โดยมีนักกีฬายิงธนูระดับแถวหน้าของ

ประเทศไทย เข้าร่วมชิงชัยกว่า 200 คน พร้อมเปิดให้

นักกีฬายิงธนูคนพิการเขา้ร่วมชิงชัยในรายการนีด้ว้ย  ใน

การแข่งขันประเภท คันธนูโคง้กลับ ระยะ 70 เมตร รุ่น

ประชาชนทั่วไปชาย ซึ่งมี นักกีฬายิงธนูดีกรีทีมชาติไทย 

อาทิ วิทยา ท าว่อง, เด่นชยั เทพนา, ธรภทัร ไผทรตัน ์และ 

เจษฎาภรณ์ มิ่งเชื ้อ ฯลฯ ร่วมถึง หาญฤชัย เนตรศิริ  

นักกีฬายิงธนูคนพิการทีมชาติไทย ลงชิงชัยด้วย   ผล

ปรากฎวา่ “ออ๋ง” หาญฤชยั เนตรศิริ โรบิดฮูด้หนุ่มพาราทีม

ชาติไทย ดีกรีเหรียญพาราลิมปิกเกมส ์2016 โชวฟ์อรม์

แผลงศรไดอ้ย่างแม่นย าท าแตม้สงูท่ีสดุ 641 คะแนน เป็น

อันดับ 1 พรอ้มควา้แชมป์ประเทศไทยมาครองไดส้  าเร็จ 

พรอ้มเอาชนะ นกักีฬายิงธนคูนปกติดีกรีทีมชาติไทย อย่าง 

ธรภัทร ไผทรัตน ์ท่ียิงท าแตม้เขา้มาเป็นอันดับ 2 ท่ี 640 

คะแนน และอนัดับ 3 วิทยา ท าว่อง ท่ียิงได ้627 คะแนน 

พร้อมสร้างความฮือฮาให้กับวงการยิงธนูไทยอย่าง

มากมาย(khaosod.co.th 11 ก.ย.63) 
 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 
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ปลืม้ ทัพนักกีฬาคนพกิารกวาดเหรียญเพียบ 

 

ทพันกักีฬาคนพิการสงักดั “โครงการล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม 

สปอร์ตฮีโร่” ประกาศศักดา คว้าชัยชนะกวาดเหรียญ

รางวัลในการแข่งขันกีฬาคนพิการหลายรายการ จากศึก

มหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 

2563 แสดงศักยภาพพรอ้มลุยแข่งขันกีฬาทัวรน์าเมนต์

ใหญ่ระดับโลกหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย นาย

จรสัพงศ ์ล  ่าซ  า ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจกรรมองคก์รเพ่ือสงัคม 

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ  ากัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า แม้การ

แข่งขันกีฬาทัวรน์าเมนตใ์หญ่ระดับสากลของนักกีฬาคน

พิการอย่าง พาราลิมปิกเกมส ์2020 และ อาเซียนพารา

เกมส์ครั้งท่ี10 ต้องถูกเลื่อนออกไปเพราะสถานการณ์

ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่นักกีฬาคนพิการสังกัด

โครงการล็อกซเลย่-์เอเอสเอ็ม สปอรต์ ฮีโร ่(Loxley - ASM 

Sport Hero) ยงัคงฝึกซอ้มอย่างสม ่าเสมอเพ่ือเตรียมความ

พร้อม ล่าสุด ได้สร้างผลงานท าสถิติคว้าแชมป์กวาด

เหรียญรางวลัเกือบทุกประเภทกีฬาจาก มหกรรมกีฬาคน

พิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ภายใตก้าร

สนบัสนุนของ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทนุพฒันากีฬาแห่งชาติ และ

สิงห์ คอร์เปอเรชั่ น ท่ีมีการชิงชัยทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา 

ประกอบดว้ย กรีฑา ว่ายน า้ อี-สปอรต์ หมากรุกสากล ยิง

ธนู ลอนโบวลส์ โบวล์ิ่ง และ วีลแชรบ์าสเกตบอล จัดขึ ้น

ระหว่างวนัท่ี 19-30 สิงหาคม 2563 ท่ีผ่านมา ทัพนักกีฬา

คนพิการสงักัดโครงการล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอรต์ฮีโร่ 

สามารถท าสถิติควา้เหรียญรางวลัจากการแข่งขนัดงักลา่ว

หลายรายการ ดงันี ้1.พิพฒันพ์งศ ์เสียงล า้ นกักีฬากรีฑา-

วีลแชร ์ควา้ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ไดแ้ก่ เหรียญ

เงิน วีลแชร ์T54 ชาย 800 ม. สถิติ 1นาที 37.29 วินาที 

เหรียญเงิน วีลแชร ์T54 ชาย 5000 ม. สถิติ 11 นาที 78. 

59 วินาที เหรียญทองแดงจากประเภท วีลแชร ์T54 1,500 

เมตร ชาย  สถิติ 2นาที 57.84วินาที  เหรียญทองแดง วีล

แชร์ T54 ชาย 400 ม. สถิติ 47.78 วินาที  2.วัชรินทร์ ชู

จนัทร ์นกักีฬากรีฑาคนพิการ ควา้ 1 เหรียญทองจากแข่ง

รายการวิ่ง 100 เมตร และ 1 เหรียญเงินจากแข่งรายการวิ่ง 

400 เมตร ประเภทความพิการทางสายตา 3.ธวชัชัย  โม

นะพฒัน ์ควา้ 2 เหรียญเงินจาก พุ่งเหลนชาย และ กระโดด

ไกลชาย 4.จิราพร วงศส์ุวรรณ  ควา้ 3 เหรียญเงินจาก 

กระโดดไกลหญิง พุ่งเหลนหญิง และขวา้งจกัรหญิง 5.ณัฐ

พงศ ์ วิประจง นกักีฬาวา่ยน า้คนพิการ ประสบความส าเรจ็ 

กวาดรางวัล 1 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน และ 2เหรียญ

ทองแดง โดยท าลายสถิติประเทศไทย 2 รายการ คือ ท่า

กบและท่ากรรเชียง 6.มนสั เชยชูศรี นกักีฬาลอนโบวล์ ท า

ผลงานควา้รางวัลท่ี 3 ประเภทบุคคลทั่วไป การแข่งขัน

ลอนโบวล์คนพิการ และปิดท้ายดว้ย 7.ประสิทธ์ิ ทองดี 

นักกีฬาโบวล์ิ่งคนพิการ ควา้รางวัลท่ี 5 มาครอง “ผมใน

ฐานะตัวแทนบริษัทล็อกซเล่ย์และเอเอสเอ็ม ผู้ให้การ

สนับสนุนโครงการล็อกซเล่ย์ - เอเอสเอ็ม สปอร์ต ฮี

โร่ ต่อเน่ืองมากว่า 9 ปี ขอแสดงความยินดีกบัทัพนักกีฬา

คนพิการท่ีสามารถควา้ชัยและกวาดเหรียญรางวัลต่างๆ 

จากการแข่งขนัในมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศ
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ไทยมาครองไดส้  าเร็จ ถือเป็นการสรา้งผลงานท่ียอดเย่ียม

และสรา้งความภาคภูมิใจแก่แฟนๆ นกักีฬาคนพิการไทย 

รวมถงึพวกเราทกุคนและยงัเป็นการแสดงถงึความพรอ้มท่ี

จะเขา้ร่วมการแข่งขันในกีฬาทัวรน์าเมนตร์ะดบัโลก หาก

สถานการณ์ โค วิด -19 คลี่ คลาย ”  จ รัสพงศ์กล่ า ว 

ส าหรบั โครงการลอ็กซเลย่-์เอเอสเอม็ สปอรต์ ฮีโร ่เกิดจาก

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ล็อกซเล่ย ์จ ากัด (มหาชน) 

และ บริษัท รกัษาความปลอดภยั เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท ์

จ ากัด (ASM) เพ่ือหยิบย่ืนโอกาสใหน้ักกีฬาคนพิการท่ีมี

ความมุ่งมั่นไดท้  าฝันใหก้ลายเป็นจริง ปัจจุบันโครงการล็

อกซเล่ย-์เอเอสเอม็ สปอรต์ ฮีโร ่มีนกักีฬาในสงักดัรวมกว่า 

70 คน แบ่งเป็นชนิดกีฬาต่างๆ ไดแ้ก่ แบดมินตัน เทเบิล

เทนนิส วา่ยน า้ ยกน า้หนกั บอคเซีย ยิงปืน ฟตุบอล เทนนิส 

บาสเกตบอล กรีฑาทั้งประเภทลู่และลาน เทควันโด 

คาราเตโ้ด กีฬาลอนโบวลส์ กีฬาจักรยานคนพิการ และ

แฮนด์ไซคลิ ้ง (Hand Cycling) โดยมี นายสุเมธ มุกดา

พิทกัษ ์เป็นผูด้แูลนกักีฬา(thansettakij.com 12 ก.ย.63) 
 

สรุปดราม่า เล่ือนจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ-เบีย้
ความพกิาร งบไม่พอ ขอก าหนดวันใหม่ 

จากกรณี  "กรมบัญชี 

กลาง" ประกาศเลื่อน 

จ่ า ย เ บี ้ ย ยั ง ชี พ

ผูสู้งอายุ และเบีย้คน

พิการ ส  าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าใหเ้งินยงัไม่

เขา้วันท่ี 10 ก.ย.นี ้ตามก าหนด ชีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการ

แก้ไขอย่างเร็วท่ีสุด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

มากในโลกออนไลน ์ทัง้นี  ้ทีมข่าวไทยรฐัออนไลน  ์จึงขอไล่

เรียงประเด็นดังกล่าวใหด้ังนี ้ ตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 

กรมบญัชีกลางไดจ้่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ และเบีย้ยงัชีพผู้

พิการ เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธ์ิแต่ละคนโดยตรง 

พรอ้มยังไดอ้อกปฏิทินการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 

2563 (เดือนมกราคม-กันยายน 2563) เพ่ือให้ทุกคนได้

ตรวจสอบวนัท่ีเงินจะโอนเขา้บญัชีกนัดว้ย ซึง่ปกติแลว้ จะ

จ่ายให้ทุกวันท่ี 10 ของเดือน แต่หากเดือนใดตรงกับ

วันหยุด ก็จะเลื่อนวันขึน้มาจ่ายให้เร็วขึ ้น  ผู้สูงอายุมี

คณุสมบตัิครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด จะไดร้บัเบีย้ยงัชีพ

เป็นรายเดือนต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต โดยมีอัตรา

เพ่ิมขึน้เป็นขัน้บนัไดตามช่วงอาย ุดงันี ้อาย ุ60-69 ปี ไดร้บั

เงิน 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปี ไดร้ับเงิน 700 บาท/

เดือน อายุ 80-89 ปี ไดร้บัเงิน 800 บาท/เดือน อายุ 90 ปี

ขึ ้น ไ ป  ไ ด้รับ เ งิ น  1,000 บาท / เ ดื อน  ส่ ว นผู้ พิ ก า ร 

คณะรัฐมนตรี ไดอ้นุมตัิเพ่ิมเบีย้คนพิการจาก 800 บาท/

เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน เ พ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ

คา่ใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนัของผูพิ้การ โดยเริ่มจ่ายตัง้แต ่1 

ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป แต่เมื่อวันท่ี 9 ก.ย. 2563 แฟน

เพจ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข  โพสต์

ขอ้ความวา่ กรมบญัชีกลางไมส่ามารถโอนเงินเขา้บญัชีผูม้ี

สิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดภ้ายในก าหนดเวลาภายในวันท่ี 10 กันยายน 

2563 เน่ืองจากติดขดัขัน้ตอน เรื่องการจดัสรรงบประมาณ 

ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน ตอ่มา น.ส.วิลาวรรณ พยานอ้ย รองอธิบดี

กรมบญัชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบญัชีกลาง เปิดเผยว่า 

ตามขั้นตอนการด าเนินการ กรมบัญชีกลางจะต้อง

ตรวจสอบงบประมาณ เพ่ือเบิกจ่ายใหผู้ม้ีสิทธิตามปฏิทิน

การจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 

2563 พบว่าไม่เพียงพอ จึงตอ้งจัดสรรเพ่ิมจึงจะสามารถ

https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-682285185235529/
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จ่ายได ้โดยห่วงใยและเขา้ใจในความจ าเป็นของผูม้ีสิทธิ

ทุ กท่ าน  ซึ่ ง เ มื่ อ ได้รับ งบประมาณเ รี ยบ ร้อยแล้ว 

กรมบญัชีกลางจะด าเนินการจ่ายใหผู้ม้ีสิทธิอย่างเร่งด่วน 

ล่าสุด นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า 

กรณีการจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี ้ยความ

พิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 

ประจ าเดือนกันยายน 2563 มีความจ าเป็นตอ้งเลื่อนการ

จ่ ายเ งิน  กรมส่ง เสริมการปกครองท้อง ถ่ิน  ได้โอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงิน

เบีย้ยงัชีพใหผู้ส้งูอายแุลว้ โดยจะเรง่รดัจ่ายเงินใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในวนัองัคารท่ี 22 กนัยายน 2563 นี.้(ไทยรฐัออนไลน ์

11 ก.ย.63) 

 

กายพกิารแต่ใจสู้! “ลุงหมี” ชายพกิารขาอ่อนแรง
ป่ันวีลแชรจ์ากสุโขทัยถึงสงขลาแล้ว 

 

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ลุงหมี” ชายพิการขาอ่อนแรงชาว

พิษณุโลก ป่ันวีลแชร์สุโขทัย-สงขลา ระดมทุนช่วยซื ้อ

อุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.สงขลา ล่าสุด เดินทางถึง

ปลายทางแล้วหลังจากออกเดินทางมาตั้งแต่วันท่ี 18 

กรกฎาคมท่ีผ่านมา เตรียมมอบเงินบริจาคทัง้หมดรวม 3 

แสนบาท วนันี ้(13 ก.ย.) นายสาธิต จันทะรงัสี อายุ 57 ปี 

หรือลุงหมี ชาวจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพิการขาอ่อนแรงไม่

สามารถเดินได ้และไดป่ั้นวีลแชรจ์ากสุโขทัย ถึงสงขลา 

เพ่ือระดมทุนน าเงินบริจาคซื ้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ช่วยเหลือโรงพยาบาลสงขลา โดยเริ่มป่ันวีลแชรจ์าก จ.

สุโขทัย มาตัง้แต่วันท่ี 18 กรกฎาคมท่ีผ่านมา ล่าสุด ใน

วนันี ้(13 ก.ย.) ลุงหมี ไดป่ั้นวีลแชรถ์ึงจังหวดัสงขลาแลว้ 

โดยตระเวนป่ันวีลแชรพ์รอ้มชมรมว่ิงในจงัหวดัสงขลา เพ่ือ

รบับริจาคบริเวณถนนทะเลหลวง และตลาดนดัวนัอาทิตย์

ในตวัเมืองสงขลา และไดร้บัความสนใจจากประชาชนท่ีได้

ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจ านวนมาก  โดยลุงหมี จะสิน้สุด

ภารกิจการป่ันวีลแชร์ท่ีโรงพยาบาลสงขลา ปลายทาง

สุดท้ายในวันพรุ่งนี ้ พร้อมกับมอบเงินท่ีได้รับบริจาค

ทัง้หมดใหแ้ก่โรงพยาบาลสงขลาอีกครัง้ รวมจ านวนทัง้สิน้

กว่า 3 แสนบาท นายสาธิต จนัทะรงัสี หรือลงุหมี เปิดเผย

ว่า ตนมีความมุ่งมั่นขอท าดีเพ่ือพ่อหลวงรชักาลท่ี ๙ และ

ในหลวงรชักาลที่ ๑๐ ปีละ 1 ครัง้ โดยเมื่อปีท่ีแลว้ไดป่ั้นวีล

แชรจ์ากเชียงใหม่ถึงนราธิวาส เพ่ือรบับริจาคระดมทุนซือ้

อปุกรณก์ารแพทยช์่วยโรงพยาบาลภาคใต ้ทัง้โรงพยาบาล

สงขลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาส 

และปีนี ้ได้ป่ันวีลแชร์สุโขทัยถึงสงขลาเพ่ือช่วยเหลือ

โรงพยาบาลสงขลา ส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการบริจาคสมทบทุน

ซื ้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลสงขลากับลุงหมี  

สามารถบริจาคไดท้างบญัชีธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชีเงิน

บริจาคของโรงพยาบาลสงขลา บญัชีเลขท่ี 989-8-49173-

6 หรือติดต่อบริจาคกับลุงหมีโดยตรงทางหมายเลข 09-

4754-9339(mgronline.com 13 ก.ย.63) 
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อบจ.ยโสธร อบรมอาสาสมัคร อสม.และผู้ดูแล
คนพกิาร เพือ่เพิม่ความรู้และประสิทธิภาพ 

 

ท่ีหอประชุมอ าเภอค าเข่ือนแก้ว อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

จังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อสม.ผู้ดูแลคน

พิการ ตลอดจนประชาชน เพ่ือใหค้วามรู ้ในการดูแลคน

พิการ ตามหลักพืน้ฐานของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้ง

เ พ่ื อ  ให้คน พิการ ได้รับการดูแลอย่ างทั่ วถึ ง โดยมี  

อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน อสม.ผู้ดูแลคนพิการและ

ประชาชนเขา้รับการอบรมในครั้งนีจ้  านวน 200 คน ดร.

สถิรพร นาคสุข นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เปิดเผยว่า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยโสธร ไดต้ระหนัก

ถึงภารกิจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ เห็นความส าคญัในการ

เสริมสร้างความรู ้ให้กับ อาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ 

อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้น อสม. และผูดู้แล

คนพิการ ใหม้ีความรูเ้ก่ียวกบัสิทธิประโยชน ์สวสัดิการของ

คนพิการ และวิธีการดูแลสุขภาพของคนพิการ ตามหลัก

พืน้ฐานของกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม 

มีความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบัพระราชบญัญตัิ สง่เสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งเพ่ือให้ผู ้เข้ารับการ

อบรม มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการดแูลสขุภาพคน

พิการ ตามหลกัพืน้ฐานของกระทรวงสาธารณสุข และให้

คนพิการไดร้บัการดแูลอย่างทั่วถึง ปลกูจิตส านึกใหค้นใน

ชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลคนพิการอีก

ดว้ย(siamrath.co.th  13 ก.ย.63) 
 

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเดก็ออทสิตกิ 
และเดก็พกิารจังหวัดพะเยา จ านวน 101 

มู ล นิ ธิ คุณพุ่ ม ม อบ

ทุนการศึกษาเด็กออทิ

สติ กและ เด็ ก พิการ

จังหวดัพะเยา จ านวน 

101 ทุนเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระผูป้กครองและน าไปพฒันา

ศกัยภาพในกลุม่เดก็พิเศษ นายกมล เชียงวงค ์ผูว้า่ราชการ

จงัหวดัพะเยา ไดม้อบหมายใหว้่าท่ีรอ้ยตรีสมภพ โชติยาง

กูร หัวหน้าส านักงานจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี

มอบทุนการศกึษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมลูนิธิ

คุณพุ่มของจังหวัดพะเยา ท่ี ห้องประชุมศูนย์การศึกษา

พิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้

มอบหมายใหศู้นยก์ารศึกษาพิเศษเป็นผูด้  าเนินการ  และ

ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบ

ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก พิ ก า ร ใ น จั ง ห วั ด

พะเยา ปี 2561 จ านวน 101 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม

เป็นเงินทั้งสิน้ 505,000 บาท โดยเด็กออทิสติก และเด็ก

พิการในพื้น ท่ี  ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูป

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณ

วด ีส าหรบัโครงการทนุการศกึษาส าหรบัเดก็ออทิสติก และ

เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นโครงการท่ีร่วมกับรฐับาล

โดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

เพ่ือใหม้ลูนิธิด  าเนินการ มอบเป็นทนุการศกึษาแก่เดก็ออทิ

สติก และเด็กพิการทั่วประเทศ โดยทรงเสด็จประทานทุน
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ด้ ว ย พ ร ะ อ ง ค์ เ อ ง  ใ ห้ กั บ เ ด็ ก พิ ก า ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณ

พุ่มไดข้อความกรุณาจากผูว้่าราชการจังหวัด  เป็นผูแ้ทน

พระองค ์ในการมอบทนุสนบัสนุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็ออทิ

สติก และเด็กพิการในจังหวัดนั้น  โดยได้มีพระเมตตา

ประทานทุนให้กับ เด็กออทิสติก  และเด็ก พิการทุก

ประเภท  ในจังหวัด เป็นประจ าทุก ปี  เรื่ อยมาตั้งแต่

ปี 2550 จนถงึปัจจบุนั(thainews.prd.go.th 14 ก.ย.63) 
 

ผลักดันการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ว่างงาน 
ครอบคลุมผู้สูงอายุ คนพิการ  

รองรับภาวะเศรษฐกิจ 

คณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร

พัฒนาแร งงานและ

ประสานงานการฝึก

อาชีพ จ.พิจิตร ผลกัดนั

การพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ว่างงาน  ครอบคลุม

ผู้ สู ง อ า ยุ  คน พิ ก า ร  ร อ ง รั บ ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น 

งบประมาณ 2564 วันท่ี 15 กันยายน 2563 ท่ีส  านักงาน

พัฒนา ฝีมื อแ ร ง งาน พิ จิ ต ร  นายพงษ์ ศัก ดิ์  ศรี น า

มนต์ ผู้อ  านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

พิจิตร รายงานผลการด าเนินงาน ต่อคณะอนุกรรมการ

พฒันาแรงงานฯ (กพร.ปจ.) ว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้

พัฒนาฝีมื อแร งงานนอกระบบ  แรงงานในสถาน

ประกอบการ  แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมของจงัหวดัพิจิตร จ านวน 3 กลุม่ ไดแ้ก่ สิ่งทอ

แฟชั่น ยานยนต ์และอตุสาหกรรมท่องเท่ียวบริการ โดยมีผู ้

ผ่ า น ก า ร ฝึ ก  อ า ชี พ  ร วม  1,594 คน  จ า น วน  18  

โครงการ  เช่น ช่างอุตสาหกรรม  ช่างฝีมือ ช่างจักรกล

การเกษตร รวมทัง้ศิลปหตัถกรรม การจกัสาน ผา้ทอ เป็น

ตน้ ส าหรบัในปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายพฒันาฝีมือ

แรงงานครอบคลมุแรงงานสถานประกอบการ แรงงานนอก

ระบบ แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทัง้คนพิการและ

ผู้สูงอายุ  จ านวน  3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว  โดย

เพ่ิมเติม ทักษะดา้นภาษาต่างประเทศ การท่องเท่ียวใน

ชุ ม ช น  เ พ่ื อ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ ผู ้ ใ ช้ แ ร ง ง า น แ ล ะ ผู้

ว่างงาน เน่ืองจากภาคเอกชน  อุตสาหกรรมในจังหวัด

พิจิตร  ชะลอการจ้างงาน  และลดเวลาการท างานของ

พนกังาน เพ่ือลดคา่ใชจ้่าย โดยภาคเอกชนเสนอใหภ้าครฐั

ฝึกทกัษะวิชาชีพแก่แรงงาน เพ่ือหารายไดเ้สริมในช่วงว่าง

จากงานประจ า(thainews.prd.go.th 15 ก.ย.63) 
 

ไม่เคยขอใครกิน "คุณตา"พกิารตาบอด 1 ข้าง  
น่ังพับปลาตะเพยีนขาย ตัวละ 10 บาท 

พับปลาตะเพียนขาย ตัวละ 

10 บ .  #แ ค่ นั้ น ดี ก ว่ า ไ ป

ขอทาน ไปเจอคุณตาคนนึง

นั่ งขายปลาตะเพียนวางอยู่

บ น พื้ น ห น้ า ร้ า น ท อ ง สิ น

สุวรรณ 8 ขา้งๆ รา้นเพียว ก็เลยไปคุยกะคุณตา คุณตา

บอกว่ามาจากอุตรดิตถ ์ไม่มีบา้นอยู่ มีลูก ลูกก็ไม่สนใจ 

ต่างคนต่างอยู่ แกก็เลยนั่งรถไฟมาพิษณุโลกอาศัยนอน

สถานีรถไฟเอา "พบัปลาตะเพียนขายตวัละ 10 บ. แค่นัน้

ดีกวา่ไปขอทาน" แกบอกแบบนีเ้หอ้น่ีก็เป็นสงสาร ใครผ่าน

ไปเจอช่วยแกซื ้อหน่อยนะคะ แต่วันนี ้แนนเหมามา

หมดแลว้ ก าไรจากขายครีมวนันี ้ช่วยไดเ้ท่าท่ีช่วยนะคะ 

ไดป้ลาตะเพียนไปฝากหลานหลายตวัอยู่ (ปล.ตาแกเสีย 1 

ขา้งนะคะ)(tnews.co.th 14 ก.ย.) 
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หนุ่มพกิารใจแกร่ง ความสามารถล้น 
 คว้าแชมป์เงาเสียง “พ ีสะเดดิ” 

 

กลบัมาเยือนรายการ “ก๊ิกดู ๋สงครามเพลงเงินลา้น” เพ่ือมา

เป็นศิลปินตน้ฉบบัอีกครัง้ ส  าหรบัศิลปินลกูทุ่ง “พี สะเดิด” 

ท่ีเพียงแค่เปิดเวทีด้วยโชว์แรกก็ท าเวทีเดือดกับเพลง 

“จ าปา” และ “เซิง้สะเดิด” ในแนวลกูทุ่งอีดีเอ็มสุดสนุกให้

ไดเ้ซิง้กนัทัง้พิธีกร กรรมการและศิลปินคฟัเวอร์ เริ่มตน้เขา้

สู่ช่วงเฟ้นหาเงาเสียงกับผูเ้ขา้แข่งขันคู่แรก  A ขุน-องอาจ 

ปัดทุม เจา้ของฟารม์มา้ ววั และควาย และ B โตง้-ศราวุธ 

กวดขนุทด พนกังานสรรหาโกดงัเพ่ือกระจายสินคา้ โดยทัง้

คู่มาในโจทยเ์พลงชา้ๆ ออ้นๆ “รกัคนโทรมาจงัเลย” รอบนี้

พี สะเดิดใหค้ะแนนเสมอ เพราะมีข้อดี ขอ้เสียต่างกัน แต่

เมื่อรวมกบัคะแนนของกรรมการ ขุน-องอาจ เสียงเหมือน

เป็นธรรมชาติมากกว่าผ่านเขา้รอบไปต่อกนัดว้ยคู่ท่ีสอง A 

เอส-ชาญวิทย ์เพียเอีย พนักงานควบคุมเครื่องจักรแฟน

คลบัตวัจริงพี สะเดิด มากวา่ 20 ปี และ B ด า-กอ้งภพ แกว้

เรือง หนุ่มพิการขา-แขน มากความสามารถท่ีไม่เคย

ท้อถอยกับชีวิต เป็นทั้งเซลลข์ายมอเตอรไ์ซค ์และเล่น

กีตาร์เ ป็นนักดนตรีกลางคืน  โดยทั้งคู่มาดวลกันใน

เพลง “ฉันเป็นตวัแทนของใครหรือเปล่า” ซึ่งหนุ่มด า-กอ้ง

ภพ เป็นฝ่ายเอาชนะไปแบบขาดลอย มาถึงรอบชิงแชมป์

เงาเสียงกบัการแข่งกนัเพ่ือเป็นแชมป์ของ ขนุ-องอาจ และ 

ด า-ก้องภพ ในเพลง  “สาวกระโปรงเห่ียน” งานนี้แม้พี 

สะเดิด จะยกคะแนนให้ ขุน -องอาจ แต่เมื่อรวมกับ

กรรมการก็ไม่สามารถเอาชนะ ด า-กอ้งภพ ไปได ้ท าให้ 

หนุ่มพิการใจเกินรอ้ย ควา้แชมป์เงาเสียงไปดว้ยคะแนน

เฉียดฉิว ปิดทา้ยดว้ยโชวพิ์เศษศิลปินตน้ฉบบั พบ เงาเสียง 

พี สะเดิด และ ด า-ก้องภพ ในเพลงยอดฮิตเซิง้สนุก  “จ่ี

หอย” ท่ีไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแฟนเพลงก็ยงัคงขอให้

ร ้องทุกครั้งไป เรียกว่าเปิดสนุก ปิดท้ายก็แฮปป้ีกันไป

(pptvhd36.com 14 ก.ย.63) 
 

อบต.ด่านช้างร่วมกับพม.สุพรรณบุรี  
มอบสามล้อโยกให้หนุ่มพิการ 

 

นายณรงค ์เกษประทุม นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดา่นชา้ง มอบหมายให ้นายฉนัทพฒัน ์ป้ันเหน่งเพ็ชร ์ปลดั

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง และเจ้าหน้า ท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ลงพืน้ท่ีเย่ียมบา้น นายกรกช กิรมัย ์อายุ 18 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 291 หมู่ 7 ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสพุรรณบรุี และมอบรถสามลอ้โยกส าหรบัคนพิการ 

(รถสามลอ้โยก) ซึ่งไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากส านักงาน

พัฒนาสั งคมและความมั่ น คงของมนุษย์จั งห วัด

สุพรรณบุรี ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง อ.ด่าน
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ชา้ง จ.สุพรรณบุรี นายณรงค ์เกษประทุม นายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบลด่านชา้ง มอบหมายให ้นายฉันทพัฒน ์

ป้ันเหน่งเพ็ชร ์ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลดา่นชา้ง และ

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ลงพืน้ท่ีเย่ียมบา้น นายกรกช กิรมัย ์

อายุ 18 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 291 หมู่ 7 ต าบลดา่นชา้ง อ าเภอ

ดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบรุี และมอบรถสามลอ้โยกส าหรบั

คนพิการ (รถสามลอ้โยก) ซึ่งไดร้ับความอนุเคราะหจ์าก

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั

สพุรรณบรุี เพ่ือใชเ้ป็นพาหนะในการด าเนินชีวิต ช่วยเหลือ

ตนเองในการเคลื่อนไหว ตลอดจนสามารถแบ่งเบาภาระ

ผูด้แูลได ้สรา้งความยินดีใหน้ายกรกช และครอบครวัอย่าง

มาก ทางดา้น นายธนานพ แซจ่งั เจา้พนกังานสาธารณสขุ

ปฏิบัติงาน อบต.ด่านช้าง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กรณี

นายกรกช เป็นบุคคลพิการทางดา้นการเคลื่อนไหว(อัม

พฤกษ)์ ไมส่ามารถช่วยเหลือตวัเองได ้สาเหตจุากอบุตัิเหตุ

รถชนตอนวัย 3 ขวบ ครอบครัวนายกรกช ฐานะยากจน

เลยไมไ่ดท้  ากายภาพบ าบดั จนตอ้งใชชี้วิตพิการตัง้แตต่อน

นัน้เป็นตน้มา ท่ีผ่านมา ยงัมีพ่อ-แม่ช่วยกนัดแูล แต่เมื่อ 3 

เดือนก่อน แม่นายกรกชได้เสียชีวิต เหลือแต่พ่อ ซึ่ง

ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน ท าให้ครอบครัวค่อนข้าง

ล าบาก ทาง อบต.จงึไดช้่วยเหลือเบือ้งตน้ โดยประสานขอ

รถสามล้อโยก และตนก าลังเร่งประสานโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพุน า้รอ้น เพ่ือน านายกรกชไป

ท ากายภาพบ าบัด เมื่อร่างกายดีขึน้ ก็จะประสานไปยัง

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ ให้มีอาชีพติดตัวจะไดม้ีรายได้

ช่วยเหลือคา่ใชจ้่ายทางบา้น(เดลินิวสอ์อนไลน ์14 ก.ย.63) 

 

 

“ศิครินทร”์ผุดเสือ้ “Dr.Bear พีห่มีห่วงใย” 
ช่วยเดก็หัวใจพกิารแต่ก าเนิด 

 

 “ศิครินทร”์ผุดเสือ้ “Dr.Bear พ่ีหมีห่วงใย”ช่วยเด็กหัวใจ

พิการแต่ก าเนิด สานต่อโครงการ “ศิครินทรใ์หห้ัวใจเด็ก” 

นายสุริยันต ์ โคจรโรจน ์ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นปฏิบตัิการ  บริษัท ศิครินทร ์จ ากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทไดด้  าเนินโครงการ “ศิครินทร์

ใหห้วัใจเดก็” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 เพ่ือมุ่งหวงัช่วยเหลือเด็ก

ท่ีป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด  โดยเป็นการสานต่อ

เจตนารมณข์องการช่วยเหลือ ซึ่งเช่ือว่าพลงัของทุกคนจะ

สามารถช่วยเหลือเด็กๆ ท่ีป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่

ก าเนิดใหม้ีโอกาสไดเ้ติบโต และมีสขุภาพแข็งแรงในสงัคม

ตอ่ไป ส าหรบัโครงการ “ศิครินทรใ์หห้วัใจเดก็” ประกอบไป

ดว้ยกิจกรรม ศิครินทรม์ินิมาราธอน กรุงเทพฯ, ศิครินทร ์

ฮาลฟ์มาราธอน หาดใหญ่ เพ่ือระดมทุนมอบใหก้ับมูลนิธิ

เด็กโรคหวัใจฯ โดยมีการจดัตัง้โครงการตัง้แต่ ปีพ.ศ.2552 

แต่เน่ืองดว้ยสถานการณปั์จจุบันท่ีท าใหเ้รามีขอ้จ ากัดใน

การจัดกิจกรรม Sikarin Mini Marathon เดิน-ว่ิงเพ่ือเด็ก

โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด ท่ีจดัเป็นประจ าทกุปี อย่างไรก็ดี 

ในปีนี ้ทางบริษัทฯ ได้ออกแบบเสื ้อยืด  “Dr.Bear พ่ีหมี

ห่วงใย” (Limited Edition) ซึ่งเป็นตวัแทนของความห่วงใย

จากทุกคนท่ีมีต่อเด็กๆ โดยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบ

ทุนโดยการซือ้เสือ้ยืด ในราคา 250 บาท ซึ่งการสนับสนุน
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ซือ้เสือ้ยืดจะถูกน าไปมอบใหก้บัมลูนิธิเด็กโรคหวัใจฯ เพ่ือ

ช่วยเหลือใหเ้ด็กๆ ไดร้บัโอกาสในการรกัษาท่ีดีท่ีสุด  ทัง้นี ้

จากสถิติโรคหวัใจในเด็กโดยเฉลี่ย พบว่า จะมีเด็กทารก 8 

คน จากจ านวน 1,000 คน ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่

ก าเนิด และเป็นสาเหตุอนัดบั 1 การเสียชีวิตของเด็กไทย 

โดย 70 – 80% พบภาวะหวัใจพิการแต่ก าเนิดตัง้แต่อยู่ใน

ครรภ ์ในปัจจุบันยังคงมีเด็กจ านวนมากท่ียังขาดโอกาส

หรื อมี ข้อจ า กัด ในการ เข้า รับกา ร รั กษาพยาบาล

(thansettakij.com/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 15 ก.ย.63) 
 

กรมบัญชีกลาง แจงกรณีถูกวิจารณ ์ 
จ่ายเบีย้คนแก่-คนพกิาร ล่าช้า 

 

"ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข" อธิบดีกรมบัญชีกลาง แจง

กรณีข้อวิจารณ์ การจ่ายเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความ

พิการล่าช้านายภู มิศัก ดิ์  อรัญญาเกษมสุข  อ ธิบดี

กรมบัญชีกลาง ออกมาชีแ้จงว่า ตามท่ีนายชัชวาลย ์วงศ์

สวรรค ์ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (แห่งประเทศไทย) เปิดเผยผ่านเพจ “ชมรมพฒันา

ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” กรณีการจ่ายเบีย้ยัง

ชีพผูส้งูอายุและเบีย้ความพิการประจ าเดือน ก.ย. 2563 ท่ี

เลื่อนการโอนเงินจากวนัท่ี 10 ก.ย. เป็นภายในเดือน ก.ย. 

2563 ว่า หากกรมบัญชีกลางไม่มีความพร้อมในการ

ด าเนินการเรื่องดงักล่าว ก็ไม่ควรโยนความผิดใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (อปท.) พรอ้มเสนอใหโ้อนหนา้ท่ีจ่าย

เบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี ้ยความพิการกลับมาท่ีกรม

ส่ง เสริมการปกครองท้อง ถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย

เหมือนเดิม  นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสัง เกตว่า  เหตุใด

กรมบญัชีกลางไม่โอนเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละเบีย้ความ

พิการใหผู้ม้ีสิทธิ ทัง้ๆ ท่ีก่อนหนา้นี ้กรมบญัชีกลางเคยระบุ

ว่าหากงบประมาณไม่เพียงพอ จะน าเงินทดรองราชการฯ 

ท่ีมีวงเงิน 1,500 ลา้นบาท มาส ารองจ่ายเบีย้ยังชีพ ทัง้ 2 

สว่นไดท้นัที จากนัน้จงึไปเรียกเก็บคืนจากกรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ท าให้มีค  าถามว่าเงินทดรองราชการ 

1,500 ล้านบาท หายไปไหน นั้น  ซึ่งกรมบัญชีกลางขอ

ชีแ้จงว่า กรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน (สถ.) ไดก้ าหนดปฏิทินการท างานส าหรับการ

จ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละเบีย้ความพิการ ขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย

ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการร่วมกนัในแต่ละเดือน 

เพ่ือใหส้ามารถจ่ายเงินใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิตามวนัท่ีก าหนด ซึ่ง

การด าเนินการโอนเงินใหผู้ม้ีสิทธิแตล่ะเดือนนัน้ จะจดัสรร

ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นต าบล (อบต.) และเทศบาล จ านวน 

7,774 แห่ง (ไมร่วม อบจ.) ตามจ านวนท่ีตอ้งจ่ายเงินใหแ้ก่

ผูม้ีสิทธิครบทุกแห่ง ในการเบิกเงินแต่ละครัง้ ตามปฏิทิน

กา รท า งานข้า งต้น  ตามขั้น ตอนการด า เ นิ นกา ร 

กรมบญัชีกลางจะตอ้งตรวจสอบงบประมาณ เพ่ือเบิกจ่าย

ให้ผู ้มีสิท ธิตามปฏิทินการจ่าย และเมื่ อตรวจสอบ

งบประมาณในเดือนกนัยายน 2563 พบวา่ไม่เพียงพอ สถ.

จึงต้องจัดสรร เ พ่ิม  แต่ เ น่ืองจากการ เปลี่ ยนแปลง

งบประมาณของ สถ. ตอ้งด าเนินการตามกระบวนการ

บริหารงบประมาณ ท าใหร้ะยะเวลาการจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพ

ผูสู้งอายุและเบีย้ความพิการคลาดเคลื่อนไปจากปฏิทิน
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การท างาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณี

วงเงิน 1,500 ลา้นบาท ท่ียงัไมไ่ดม้ีการใช ้เน่ืองจาก สถ.ได้

ด  าเนินกระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพียงพอ

เเลว้ จึงไมม่ีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทดรองราชการ ส  าหรบั

แนวทางการแก้ไขกรณีดังกล่าว ขอความร่วมมือให้

พิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีให้มีความ

ครอบคลุมเพ่ือจะจ่ายใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิ อย่างถูกตอ้ง เป็นไป

ตามขั้นตอนและระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ ขณะท่ี นาย

ชัชวาลย์ ได้โพสต์ข้อความขอบคุณ  กรมบัญชีกลาง  ท่ี

ออกมาชีแ้จง เก่ียวกับเงินทดรองราชการ วงเงิน 1,500 

ลา้นบาท ท่ีไม่ไดน้  าออกมาใช้ เน่ืองจาก สถ.ไดด้  าเนิน

กระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพียงพอเเลว้ จึง

ไม่มีความจ า เ ป็นต้องใช้เ งินทดรองราชการ  ดังนั้น 

กระบวนการชา้ แบบนี ้ไม่ใช่ความชา้ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน แต่อย่างไร นอกจากนี ้นายชัชวาลย์ ยังได้

ชี ้แจงข้อเสนอแนะท่ีว่า  หากกรมบัญชีกลางไม่มีความ

พร้อมในการด าเ นินการเรื่ องดังกล่าว ก็ไม่ควรโยน

ความผิดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) พรอ้ม

เสนอใหโ้อนหนา้ท่ีจ่ายเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ และเบีย้ความ

พิการกลับมา ท่ีก รมส่ ง เสริ มการปกครองท้อง ถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิม โดยระบุว่า อยากให้

ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ดู ว่ า ใ ค ร พู ด  เ น่ื อ ง จ า ก ต น บ อ ก ว่ า 

กรมบญัชีกลางท าดีอยู่แลว้ และตอ้งการใหก้รมบญัชีกลาง

จ่าย เพราะว่ามีเงินทดรองราชการ 1,500 ลา้นบาท ซึ่ง

ตอนนีก้็ยงัยืนยนัค าเดิม ไม่ไดอ้ยากเอากลบัมาท าแต่อย่าง

ใด เพียงแต่พูดใหรู้ว้่า อปท. ท ามา 10 ปี ไม่เคยมีปัญหา 

เพราะถือว่าเบีย้ยังชีพเป็นอ านาจและหนา้ท่ีตามภารกิจ

ถ่ายโอนท่ีไดม้า ก็ตอ้งท าใหเ้ต็มท่ีอยู่แลว้.(ไทยรฐัออนไลน ์

15 ก.ย.63) 

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ-เบีย้ความพกิาร เดอืน
กันยายน โอนเงินแล้ว อย่าลืมเช็กบัญชี 

 

กรมบัญชีกลาง โอนเงิน "เบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ" และ "เบีย้

ความพิการ" ประจ าเดือนกนัยายน 2563 เขา้บญัชีเงินฝาก

ธน าคาร ใ ห้ผู ้มี สิ ท ธิ แล้ว  จากก ร ณีก่ อ นหน้า นี ้ ท่ี  

"กรมบัญชีกลาง" ประกาศเลื่อน จ่ายเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ 

และเบี ้ยคนพิการ ส  าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประจ าเดือนกันยายน 2563 ท าให้เงินยังไม่เข้าวันท่ี 10 

ก.ย. ตามก าหนด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณอ์ย่างมาก

ในโลกออนไลน ์ล่าสดุ น.ส.วิลาวรรณ พยานอ้ย รองอธิบดี

กรมบญัชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบญัชีกลาง เปิดเผยว่า 

กรมบญัชีกลางไดโ้อนเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละเบีย้ความ

พิการประจ าเดือนกันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารใหผู้ม้ีสิทธิในวันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 2563 

ทัง้นี ้ผูม้ีสิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงินในบญัชีได ้(ตาม

ระยะเวลาของการด าเนินการของแต่ละธนาคาร) กรณีผูม้ี

สิทธิท่ีไม่มีบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยัง 

อปท.เพ่ือจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู ้มีสิทธิต่อไป.(ไทยรัฐ

ออนไลน ์17 ก.ย.63) 
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โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัล
เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี 2563 ด้วย
ผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พชิิตความพกิาร 

น า ย แ พ ท ย์ วี ร ะ

ศั ก ดิ์  อ นุ ต ร

อังกูร ผู้อ  านวยการ

โร งพยาบาลสิ ริ น

ธร จังหวดัขอนแก่น พรอ้มดว้ยแพทยห์ญิงปริยสุทธ์ิ อินท

สวุรรณ แพทยช์ านาญการพิเศษ เขา้รบัรางวลัเลิศรฐั สาขา

บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ  ป ร ะ จ า ปี  2563 ด้ ว ย

ผลงาน  Thai Reach ไทยฤท ธ์ิ พิ ชิตความพิการ  จาก

ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ

ราชการ  (ก.พ . ร . )  โดยมีนาย วิษณุ  เครื องาม  รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล  ซึ่งรางวัลเลิศ

รฐั เป็นรางวลัแห่งเกียรติยศ ท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) มอบใหห้น่วยงานภาครฐั เพ่ือเป็นการยก

ย่องเชิดชูหน่วยงานท่ีไดมุ้่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบ

ความส าเร็จ  มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้ง

ปว ง  ณ  ห้อ ง รอยัล  จู บิ ลี่  บอล รูม  อาคารชา เลน

เจอร์ ชั้น  1 อิมแพค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  

ทัง้นี  ้ผลงาน Thai Reach ไทยฤทธ์ิพิชิตความพิการ เป็น

นวตักรรม บริการเปลี่ยนชีวิต การพิมพม์ือเทียมช่วยเหลือ

ผู้ พิ ก าร  ซึ่ งปกติมี ร าคาแพง  ยากแก่ ก า รผลิ ต ใน

ประเทศ สถานพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซือ้มาส ารอง

ได ้ท าใหผู้พิ้การไมส่ามารถเขา้ถึงอปุกรณต์า่งๆ ได ้จนเกิด

ความเหลื่อมล า้ดา้นคณุภาพชีวิต จึงเป็นท่ีมาของกลุ่มก่อ

การดี ไทยฤทธ์ิ (Thai Reach) ท่ีรวมตวักันในโรงพยาบาล

สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สรา้งมือเทียมใหผู้พิ้การใชแ้ทน

มื อ จ ริ ง  ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ด้  ผ ลิ ต โ ด ย ก า ร ใ ช้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกในประเทศไทย โดยใชเ้สน้ใย

พลาสติกมาเป็นวสัดุในการผลิต มีน า้หนักเบา ซ่อมแซม

เองไดง้่าย มีราคาถูกลงถึง 70 เท่า โดยไม่จ ากัดสิทธ์ิการ

รกัษา ฟรีโดยไม่มีเง่ือนไข และยังจัดอบรมใหก้บัผูท่ี้สนใจ

ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ท่ีเขา้มาศึกษาดูงาน เพ่ือ

สรา้งเครือข่ายสถานีพิมพอ์ีกดว้ย นบัเป็นนวตักรรมบริการ

ภาครัฐในรูปแบบใหม่ท่ีจะช่วยให้คนพิการสามารถใช้

ชีวิตประจ าวันไดเ้ป็นปกติ ลดความเหลื่อมล า้ ใชชี้วิตได้

สะดวกเหมือนคนปกติทั่ วไปได้มากขึ ้น  เป็นการน า

นวตักรรมใหม่ๆ  มาช่วยใหค้ณุภาพชีวิตประชาชนดีขึน้ เพ่ือ

สรา้งโอกาสแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่ งยืน  การพัฒนา

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแห่งนี ้ จะช่วยยกระดับ

คณุภาพมาตรฐานใหบ้ริการประชาชนไดด้ีมากย่ิงขึน้ และ

ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก  รวดเร็ว โปร่งใส  เป็น

ธรรม เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อีกดว้ย(thainews.prd.go.th 

16 ก.ย.63) 
 

สุดยอด"สาวพกิาร"สาน"หุ่นพยนต"์ 
ขายรายได้หลักหมื่น 

 

"สาวพิการ" เคน้พรสวรรคส์าน "หุ่นพยนต"์ หนึ่งในไสย

ศาสตรโ์บราณ ส่งขายสรา้งรายไดน้ับหมื่นบาท  เมื่อวนัท่ี 

16 ก.ย. ผูส้ื่อข่าวเดินทางไปยงั ต.บางเจา้ฉ่า อ.โพธ์ิทอง จ.

อ่างทอง ซึ่งเป็นหมู่บา้นท่ีขึน้ช่ือในเรื่องหัตถกรรมการจัก
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สานท่ีโด่งดังไปทั่วประเทศ เพ่ือพบกับคุณอัมพร จันทร์

ถาวร อายุ 53 ปี ผูพิ้การโรคโปลิโอ ซึ่งเป็นเจา้ของผลงาน 

"หุ่นพยนต"์ ท่ีสานดว้ยหวายหลายขนาดตัง้แต่ขนาดเล็ก

ไม่ก่ีเซนติเมตรไปจนสงูเท่าตวัเด็ก หรือประมาณ 160 ซม. 

ตกแต่งดว้ยมีดและไมเ้ทา้ท่ีท าจากไมไ้ผ่สีสุก อีกทัง้ยังสว

ใส่เสือ้ผา้ชุดสีแดง โดยคุณอมัพร เล่าว่า สมัยก่อนผูท้รง

วิทยาคมจะเอาวตัถุมาผูกขึน้ร่างเป็น "หุ่นพยนต"์ แลว้เป่า

เสกให้มีชีวิต ซึ่งเป็นความเช่ือในวิชาไสยศาสตร์ไทย

โบราณ หรือท่ีเรียกกนัวา่วิชาผกูหุ่น ซึง่สมยัก่อนจะใชห้ญา้

แพรก ไมไ้ผ่ ขีผ้ึง้ และผา้ มาท าเป็นหุ่นคนที่มีแขนมีขา แลว้

ปลุกเสกด้วยคาถาอาคม มีการตั้งธาตุ หนุนธาตุ เรียก

อาการ 32 จนหุ่นนัน้เสมือนมีชีวิต เช่ือวา่ใชง้านตามค าสั่ง

ของเจา้ของดังปรากฏในวรรณกรรมเสภา เรื่อง ขุนช้าง

ขุนแผน โดยสมยัโบราณนิยมท าไวเ้ฝ้าบา้น หรือเรือกสวน

ไร่นา และท าเป็นเครื่องรางพกพาติดตวัดว้ย คณุอมัพร ยงั

บอกอีกว่า ส  าหรับราคาหุ่นพยนต ์หากมีผู ้สั่ งท าขนาด

ความสูง 170 ซม. ก็จะคิดราคา 10,000 บาท, ขนาด สูง 

120 ซม. คิดราคา 7,000 บาท, ขนาดสงู 80 ซม. คิดราคา 

5,000 บาท, ขนาดสงู 30 ซม. คิดราคา 3,000 บาท, แตถ่า้

ขนาดสูง  9 นิ ้ว  และ 5 นิ ้ว  จะคิดราคา 1, 000 บาท 

นอกจากนีย้ังมีการน าเสน้เงินและเสน้ทองมาใหส้านเป็น

หุ่นพยนต ์ขนาดห้อยคออีกดว้ย อย่างไรก็ตามขณะนีม้ี

ลูกคา้สั่งท า หุ่นพยนต ์เขา้มาเรื่อยๆ โดยผูส้ั่งซือ้จะน าไป

ปลุกเสกแลว้ใหเ้ช่าบูชาตามใบจอง ซึ่งลูกคา้ส่วนใหญ่จะ

เป็นชาวต่างชาติ เช่น มาเลเซีย และฮ่องกง โดยแต่ละครัง้

จะสั่ งหลายสิบตัว ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สร้าง

รายไดใ้หก้ับตนเองเป็นอย่างมาก ท่ีส  าคญั คือ คนสั่งท า 

ระบุว่าตอ้งใหต้นเป็นคนสานหุ่นพยนต ์เท่านัน้ เพราะเคย

ไปสั่งใหอ้ื่นท าแลว้ไม่ถูกใจ ตนจึงตอ้งพิถีพิถัน โดย 1 วัน

สามารถท าไดเ้พียง 1-2 ตวัเท่านัน้ ถึงแมว้่าคณุอมัพร จะ

พิการเป็นโรคโปลิโอ แต่มีความสามารถดา้นการจักสาน

เป็นอย่ามาก จนเป็นตวัแทนคนพิการของประเทศไทยเขา้

แข่งขันงานฝีมือคนพิการ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดบัชาติ และเหรียญเงินท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เมื่อปี 2550 ท่ี

ผ่านมา นอกจากนี้ยังเคยสร้างความฮือฮาด้วยการใช้

พรสวรรคจ์ักสานหวายเป็นพ่วงขา้งรถจักรยานยนตท์รง

เครื่องบิน เพ่ือใชส้่งหลานไปเรียนหนงัสือ และพาหลานไป

เท่ียวจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีท่ีผ่านมาอีกดว้ย 

(newtv.co.th 16 ก.ย.63) 
 

ขอทานผู้พกิารใจสู้ หันท า “แซนดว์ิช”  
ขาย พออยู่พอกิน ชีวิตมีความสุข 

 

แมชี้วิตคนเราจะเลือกเกิดไม่ได ้แต่เลือกท่ีจะเป็นได ้บาง

คนเกิดมาครบถว้นสมบูรณ์ กินอิ่มนอนหลบัในบา้นหลัง

ใหญ่ แตบ่างคนเกิดมาปากกดัตีนถีบ ไมเ่คยไดกิ้นอิ่ม หลบั

สบาย ดิน้รนใหม้ีชีวิตอยู่รอดในแต่ละวนัราวกับโชคชะตา

กลั่นแกลง้ เฉกเช่นชายวยั 33 ปีคนนี ้“ตน้-ทิน บญุมี” หนุ่ม

พิการเป็นโปลิโอตัง้แต่อายุ 3 ขวบ ผูไ้ม่เคยยอมแพใ้หก้ับ

โชคชะตา แมชี้วิตจะล าบากมาตัง้แต่เด็ก ก็ไม่เคยทอ้แท ้

วนันีเ้ขากลายเป็นเจา้ของ “ตน้บัว” แซนดวิ์ชแสนอร่อยท่ี

ทกุคนอยากอดุหนนุ “กวา่จะมาถงึจดุนีไ้ดเ้จอมาทกุปัญหา 
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ชีวิตผมล าบากมาตัง้แต่เด็ก 4 ขวบ เป็นขอทานมาจนถึง

อายุ 20 กว่าปี เพราะชีวิตเลือกเกิดไม่ได ้แตเ่ลือกท่ีจะท าดี

ได ้ใชชี้วิตตามทอ้งถนน นอนใตส้ะพาน ท าทุกทางเพ่ือเอา

ชีวิตรอด ภาพเหล่านัน้ยงัจ าไดแ้ม่น” คณุตน้ เล่าถึงความ

ล าบากของชีวิตท่ีไม่เคยลืม จนวนัหนึ่งคุณตน้ยา้ยมาแถว

เกษตร-นวมินทร ์มีผูใ้หญ่ใจดีเขา้มาช่วยเหลือใหอ้าชีพ 

แรกๆ รบัจา้งขายน า้สม้ ต่อมาจึงรบัจา้งขายแซนดวิ์ช “ผม

รบัจา้งขายแซนดวิ์ชมาปีกว่า ก็พอมีความรูอ้ยู่บา้ง คิดท า

แบรนดม์านานมากแลว้ แต่ยงัไมม่ีจงัหวะ พอมีโอกาสเลย

ออกมาท าขายเอง น าช่ือลูกสาวช่ือบัว มารวมกับช่ือผม 

กลายเป็น ตน้บวัแซนดวิ์ช ใชเ้งินเก็บจากตอนรบัจา้งขาย

มาเป็นทุน ช่วยกันท ากับภรรยา” ใชว้ัตถุดิบอย่างดี ขนม

ปังฟารม์เฮา้ส ์ใส่ใจความสะอาด ท าสดใหม่ทกุวนั มีไสห้มู

หย็อง ปูอัด แฮมไก่ ทูน่า โบโลน่า ขายชิน้ละ 30 บาท มี

ราคาขายส่งใหด้ว้ยหากซือ้จ านวนมาก เช่น 60 ชิน้ขึน้ไป 

กิจวตัรในแต่ละวนั หนุ่มสูชี้วิต เล่าว่า จะตื่นประมาณตี 5 

ไม่เกิน 6 โมงเชา้ เตรียมส่งลูกสาวไปเรียน แลว้กลับมา

ช่วยกันท าแซนด์วิชขายกับภรรยา จากนั้นออกขาย

ประมาณ 9 โมงครึ่ง บริเวณถนนเกษตร-นวมินทรต์ดัใหม่ 

ในแตล่ะวนัจะท าขายประมาณ 60-70 ชิน้ ใชว้ตัถุดิบอย่าง

ดี ขนมปังฟารม์เฮา้ส ์ใส่ใจความสะอาด ท าสดใหม่ทุกวนั 

มีไสห้มูหย็อง ปูอัด แฮมไก่ ทูน่า โบโลน่า ขายชิน้ละ 30 

บาท มีราคาขายสง่ใหด้ว้ยหากซือ้จ านวนมาก เช่น 60 ชิน้

ขึ ้นไป กิจวัตรในแต่ละวัน หนุ่มสู้ชี วิต เล่าว่า จะตื่น

ประมาณตี 5 ไม่เกิน 6 โมงเชา้ เตรียมส่งลูกสาวไปเรียน 

แลว้กลบัมาช่วยกนัท าแซนดวิ์ชขายกบัภรรยา จากนัน้ออก

ขายประมาณ 9 โมงครึ่ง บริเวณถนนเกษตร-นวมินทรต์ดั

ใหม ่ในแตล่ะวนัจะท าขายประมาณ 60-70 ชิน้ และในช่วง

วันเกิดท่ีผ่านมา คุณต้นตอบแทนลูกค้าด้วยการแจก

แซนดวิ์ชฟรี แต่ไม่ไดท้  าบ่อยครัง้ ไม่ใช่ว่าแจกฟรีเพ่ือสรา้ง

กระแส แต่มาจากใจลว้นๆ ถามถึงชีวิตตอนนีเ้ป็นอย่างไร

บา้ง คุณตน้ บอกว่า ดีขึน้กว่าแต่ก่อนมาก อยากขอบคุณ

ผูใ้หญ่ใจดีผูม้ีพระคณุท่ีใหโ้อกาสตนจนมีวนันี ้ “ผมเคยทอ้

มาก่อน อยากบอกทุกคนว่าอย่าทอ้ เพราะถา้มวัแต่ทอ้ ทัง้

ชีวิตคงไมไ่ดท้  าอะไร สูน้  าเวลาไปแสวงหาความรูห้รือลูท่าง

ดีกว่า วันหนึ่งความส าเร็จจะรอเราอยู่ ยามท่ีทอ้ใหดู้พ่อ

หลวงรชักาลท่ี 9 เป็นตวัอย่าง ท่านเหน่ือยท างานหนกัมา 

70 กว่าปียงัทนได ้เราแค่เหน่ือยแค่นีท้อ้แลว้หรือ พ่อหลวง

คือคนท่ีท าใหผ้มลุกขึน้สู ้ชีวิตตัง้แต่เล็กจนโตพอกินพอใช ้

จากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ” 

สนใจอยากชิม  “ต้นบัวแซนด์วิช” สามารถติดต่อได้ท่ี  

โทร. 090-273-5202 หรือถา้ผ่านไปแถวๆ ถนนเกษตร-นว

มินทร ์คณุตน้จะยืนขายประมาณช่วง 9 โมงครึง่เป็นตน้ไป

(sentangsedtee.com 18 ก.ย.63) 
 

เทศบาลเมืองปากช่องมอบบ้านให้ผู้พกิาร 

 

นายคมกฤษณ์  ลิม้ปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พรอ้มดว้ย น.ส.

ณัชนลิน ยะอนันต ์ปลัดเทศบาล นายจรัล รามสันเทียะ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกัน

มอบบา้นเพ่ืออยู่อาศยัใหแ้ก่นางกรม  ขันตรี  อายุ 74 ปี 

tel:090-273-5202
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นายคมกฤษณ์  ลิม้ปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พรอ้มดว้ย น.ส.

ณัชนลิน ยะอนันต ์ปลัดเทศบาล นายจรัล รามสันเทียะ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกัน

มอบบา้นเพ่ืออยู่อาศยัใหแ้ก่นางกรม  ขนัตรี  อายุ 74 ปี มี

ความพิการทางการเคลื่อนไหว  ณ บา้นเลขท่ี 8 ชมุชนปาง

แก ถนนเทศบาล 3 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง ตาม

โครงการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัส าหรับคนพิการ 

ผูสู้งอายุ ผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลนัและผูท่ี้มีภาวะ

พึ่งพิง ประจ าปี 2563  โดยนางกรม  ขนัตรี  อาย ุ74 ปี รูส้กึ

ดีใจโดยไดก้ล่าวขอบคณุ เทศบาลเมืองปากช่อง และผูใ้ห้

การช่วยเหลือครอบครัวท่ีไดม้ีบา้นอยู่อาศัยใหม่มีความ

แข็งแรง มีความสขุไมต่อ้งล าบากหลบฝนหลงัคารัว้เหมือน

ท่ีผ่านมา นายคมกฤษณ ์ ลิม้ปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองปากช่อง กล่าวว่า เทศบาลเมืองปากช่อง มี

ความห่วงใย ผูพิ้การ ผูสู้งอายุ ผูป่้วยติดเตียง ท่ีล  าบาก 

บางครอบครวัเป็นผูส้งูอายุ และพิการอาศยัอยู่เพียงล าพงั

ในบ้านท่ีมีสภาพผุพังขาดรายได้ จึงได้น างบประมาณ

จัดสรา้งบ้านให้โดยการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 

50 ,000 บาท จากกองทุน ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด

นครราชสีมา เพ่ือจดัซือ้วสัดอุปุกรณใ์นการปรบัสภาพบา้น

ท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการให้มีความมั่นคง ให้อยู่ร่วม

ชมุชนอย่างมีความสขุ โดยท่ีผ่านมาเทศบาลเมืองปากช่อง

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุน มอบอุปกรณ์

ซอ่มแซมบา้น อปุกรณเ์ครื่องใช ้เครื่องนุ่งห่ม ใหแ้ก่ ผูพิ้การ

ผูส้งูอายุ มาโดยตลอดท่ีควรไดร้บัความช่วยเหลือ(เดลินิวส์

ออนไลน ์17 ก.ย.63) 

 

"นฤมล" เล็งช่วยเหลือคนพกิาร 
 เพิม่ทักษะ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจประเทศ 

 

รมช.แรงงาน เล็งพัฒนาทักษะฝีมือใหค้นพิการ เพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายไดท่ี้มั่นคง-มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี เสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เมื่อวนัท่ี 18 

ก.ย.63 ท่ีกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารยน์ฤมล ภิญโญ

สินวฒัน ์รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมหารือ

กบั นายประหยดั ทรงค า ผูอ้  านวยการมลูนิธิสากลเพ่ือคน

พิการจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ 

อธิบดีศาลแรงงานภาค 1 สระบุรี และ นางพวงทอง ศรี

วิลยั ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีสงัวาลเชียงใหม่ โดยมี ม.ล.

ปุณฑริก สมิติ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

แรงงาน และเจ้าหน้าท่ีผู ้เ ก่ียวข้องเข้าร่วมหารือ  โดย 

ศาสตราจารยน์ฤมล กลา่วว่า การพฒันาทกัษะฝีมือใหก้บั

คนพิการ เ ป็นภาร กิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ท่ีไดด้  าเนินการมาอย่างตอ่เน่ือง และตน

มีนโยบายการขบัเคลื่อนเพ่ือพฒันาทกัษะฝีมือ ใหแ้ก่ก าลงั

แรงงานของประเทศทกุกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทาง สรา้ง 

ยก ให ้ซึ่งการพัฒนาทักษะฝีมือใหก้ับคนพิการจะอยู่ใน

ส่วนของการให ้คือ การให้โอกาสแก่กลุ่มเปราะบาง ให้

ไดร้บัความช่วยเหลือและเขา้ถึงบริการของภาครฐัไดอ้ย่าง

ทั่วถึง ทัง้คนพิการ ผูสู้งอายุ แรงงานกลุ่มสตรี ท่ีมีโอกาส

เสี่ยงต่อการถูกเลิกจา้ง จากการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้น
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กระบวนการผลิต และการท างานของกลุม่อตุสาหกรรม ซึง่ 

พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและ รมว.ทรวง

กลาโหม ไดเ้นน้ย า้และใหค้วามส าคัญมาโดยตลอด จึง

มอบหมายใหก้ระทรวงแรงงาน เร่งด าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือตัง้แต่การเพ่ิมทักษะ และส่งเสริมการจา้งงาน 

คนพิการที่อยู่ในวยัท างานอายุระหว่าง 15-60 ปี มีจ  านวน 

819,550 คน ประกอบอาชีพ จ านวน 271,916 คน คน

พิการในวยัท างานท่ีสามารถประกอบอาชีพได ้แต่ยงัไม่ได้

ประกอบอาชีพ จ านวน 330,339 คน และมีคนพิการในวยั

ท างานท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได ้จ านวน 217,295 

คน นอกจากนีย้ังพบดว้ยว่า การประกอบอาชีพของคน

พิการจะอยู่ในอาชีพเกษตรกรรม และรบัจา้งคิดเป็นรอ้ย

ละ 78 ซึง่คนพิการสว่นใหญ่อาศยัอยู่ตามชนบท (ขอ้มลู ณ 

เดือนกันยายน 2560) ด้าน นายประหยัด ทรงค า ผอ.

มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า 

ระหว่างปี 2560-2561 มีครอบครัวคนพิการท่ีผ่านการ

ฝึกอบรมจากศูนยฝึ์กอาชีพคนพิการอาเซียนไปแลว้ 4 รุ่น 

จ านวน 547 ครอบครวั น าความรูไ้ปประกอบอาชีพในเขต

ภาคเหนือและภาคกลาง หลักสูตร ท่ีด าเ นินกา รจัด

ฝึกอบรม เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลีย้งจิง้หรีด 

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์การเกษตรอินทรีย ์การแปรรูป

การตลาด การบัญชีและการจดัการ เป็นตน้ โดยในแต่ละ

หลกัสตูรจะเป็นการฝึกในภาคทฤษฎี 93 ชั่วโมงและมีการ

ฝึกปฏิบตัิ 507 ชั่วโมง รวม 600 ชั่วโมง (100 วนั) หลกัสตูร

ดงักล่าวไดร้บัการรบัรองจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน นาย

ประหยดั กล่าวต่อว่า ในปี 2561 มีคนพิการและผูด้แูลคน

พิการมากกว่า 500 คน ย่ืนขอรับความช่วยเหลือจาก

มลูนิธิสากลเพ่ือคนพิการ  ขอรบัการอบรมอาชีพอิสระหรือ

ไดร้บัการจา้งงาน การเขา้พบ รมช.แรงงานในวนันี ้เพ่ือขอ

ความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน ผลักดันและ

ประสานกบัสถานประกอบกิจการ เพ่ือใหค้วามร่วมมือรบั

คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการเขา้ท างาน โดยเฉพาะสถาน

ประกอบกิจการท่ีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการในเชิงนโยบาย ขอให้

กระทรวงแรงงานช่วยผลักดันและประสานงานกับ

กระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใชเ้งินกองทุนดงักล่าว 

เพ่ือฝึกอบรมและจา้งงานใหม้ากขึน้ "หากคนพิการไดร้ับ

การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นต่างๆท่ีเหมาะสม 

จะช่วยใหค้นพิการสามารถใชชี้วิตอยู่ไดใ้นสงัคม โดยไม่

เป็นภาระแก่ผูอ้ื่น ตอ้งส่งเสริมใหค้นพิการมีงานท าอย่าง

เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป เพ่ือจะสามารถเป็นพลงัท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปได ้ซึ่งกระทรวงแรงงาน 

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะใหค้วามช่วยเหลืออย่าง

เตม็ท่ี" รมช.แรงงาน กลา่ว(ไทยรฐัออนไลน ์19 ก.ย.63) 
 

2 มือป่ันวีลแชร3์0โลขายหวย  
พ่อม่ายพกิารสู้เลีย้งลูก 3 คน 

 

หนุ่มพิการยอดนกัสู ้2 ขา ใชก้ารไม่ได ้ใช ้2 มือป่ันวีลแชร์

ขายหวยไกลวนัละ 30 กม. หาเงินเลีย้งลกู 3 คน แมเ้หน่ือย

สายตวัแทบขาด แต่ไม่เคยทอ้ เช่ือมั่นชีวิตตอ้งไปต่อใหไ้ด ้

หวังวันขา้งหนา้เห็นลูกเติบโตเป็นคนดี  "ความจนมันน่า
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กลัว" เสียงสะท้อนท่ีดังก้องหูและอยู่ในใจใครหลายคน 

เมื่อมีชีวิตจึงตอ้งดิน้รนแมอุ้ปสรรคจะเขา้มาทา้ทาย คน

ออ่นแอก็ตอ้งแพไ้ป แต่ส  าหรบัชายคนนีอ้ปุสรรคในชีวิตท า

อะไรเขาไม่ได ้"บอย" หรือ นายบอย สขุส าราญ อายุ 47 ปี 

บ้านเกิดเป็นชาว ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

พ่อม่ายขาพิการยอดนักสู ้เหลือเพียงแขน 2 ขา้ง ท่ียังใช้

การไดด้ี ร่างกายท่ีแข็งแรงกบัหวัใจท่ีเป่ียมลน้ดว้ยก าลงัใจ

เต็มรอ้ย ยืนหยดัสูชี้วิตไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก ออก

เดินทางจากบา้นเกิดสูด่ินแดนทหารเรือ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 

ถนนทุกเสน้ทางลว้นมีจุดหมายชีวิตของชายผูนี้ก้็ เช่นกัน 

ลอ้หมุนน าทางชีวิตมุ่งหวังคา้ขายให้เกิดรายได ้น าแผง

ลอตเตอรี่ห้อยคอสองมือป่ันล้อวีลแชร์เร่หาลูกค้าเพ่ือ

ความอยู่รอด มุง่หนา้ไปตามถนนหลวงวนัละ 30 กม. จาก

บา้นพักเอือ้อาทรนาจอมเทียนสู่ความเจริญเมืองสัตหีบ 

น าเงินรายไดซ้ือ้อาหารหล่อเลีย้งชีวิต เลีย้งลกูท่ีก าลงัเติบ

ใหญ่อีก 3 คน หวงัเพียงใหพ้วกเขาทุกคนเป็นคนดี"บอย" 

เปิดเผยถึงชีวิตท่ีย่ิงกวา่นิยาย เดิมทีมีภรรยาและลกู 3 คน 

อยู่กันอย่างพรอ้มหนา้มีความสุขก่อนจะเลิกรากับภรรยา 

ตวัเองและแม่ท่ีแก่ชราจึงไดชุ้บเลีย้งดูลกู 3 คนไว ้กระทั่ง

วันท่ี 24 มี.ค.46 ถือเป็นวันท่ีโชคร้ายพลิกชะตาชีวิต 

เน่ืองจากไดม้า ประสบอุบัติรถจักรยานยนตพ์ลิกคว ่า ท า

ใหก้ระดูกสนัหลงัหัก วินาทีนัน้ชีวิตเหมือนตายทัง้เป็น ขา

ทัง้ 2 ขา้ง ใชก้ารไม่ได ้นอนป่วยติดเตียงเป็นอมัพาตนาน

ถึง 4 ปี เมื่อชีวิตเริ่มท าใจยอมรบัต่อความจริงจึงไดลุ้กขึน้

จากเตียงต่อสูชี้วิตบนรถเข็นวีลแชร  ์ ออกหาท างานสรา้ง

อาชีพด้วยการขายของช าร่วยแต่ไม่อาจไปรอดถึงฝ่ัง 

จากนัน้ราวปี 56 จึงผันชีวิตมาเป็นพ่อคา้เร่ขายลอตเตอรี่ 

ดว้ยเหตุท่ีพักอยู่ห่างไกลผูค้นและความเจริญสองมือจึง

ตอ้งป่ันลอ้หมุนไปตามถนนหนทาง มุ่งหนา้สู่จุดหมายท่ีมี

ผูค้นอาศัยลูกคา้ตามรายทางและลูกคา้ท่ีเมตตาสงสาร

แข่งขนักบัพ่อคา้แม่คา้มากมาย หากหยุดน่ิงกบัท่ีก็ยากจะ

ไปต่อไหว หากไมต่ามหาลกูคา้ก็คงตอ้งอดตาย แมห้นทาง

แสนยาวไกลเหน่ือยจนแทบขาดใจ แต่อาชีพนีก้็ท  าให้มี

รายไดเ้ลีย้งลูก 3 คน ใหเ้ติบใหญ่และต่อลมหายใจของ

ชีวิตให้ก้าวเดินต่อ  "บอย" หนุ่มพิการผู้ไม่ยอมแพ้ต่อ

โชคชะตาให้ข้อคิดทิ ้งท้าย ไม่ว่าท างานอะไรก็ต้องมี

อปุสรรคทัง้สิน้ ช่วงแรกท่ีไปขายลอตเตอรี่อยู่ตามจุดต่างๆ 

อย่างหนา้รา้นสะดวกซือ้หรือท่ีไหนท่ีเขามีคนขายอยู่แลว้ 

เขาก็จะเขม่นเหมือนเราจะไปแย่งเขาขาย จงึตอ้งตดัสินใจ

ป่ันวีลแชรไ์ปตามถนนหนทางแมเ้หน่ือยหนกัแต่ก็สบายใจ 

ทกุวนันีม้ีรายไดท่ี้พอเลีย้งตวัและลกูๆได ้ สว่นรา่งกายก็ไม่

มีปัญหาเพราะก าลงัแขนอยู่ตวัแลว้ ถา้หากตนยอมแพไ้ม่สู ้

ชีวิตป่านนีก้็ไม่รูล้กูทัง้ 3 คน และตวัเองจะเป็นอย่างไร ขอ

เป็นก าลงัใจใหท้กุคนสู้ๆ  แมว้า่จะเกิดอะไรในชีวิตเราก็ตาม 

อย่ายอมแพ้ ใหเ้ช่ือมั่นว่าชีวิตเราตอ้งไปต่อได(้เดลินิวส์

ออนไลน ์20 ก.ย.63) 
 

ไอวาส เวิลด์ เกมส ์พร้อมแล้ว! ‘ดร.ก้อง’  
ยันเดนิหน้าจัดแน่นอน 

 

ไอวาส เวิลด์ เกมส ์ครัง้ท่ี 7 ปี 2021 มีโอกาสไดจ้ัดชิงชัย

ตามก าหนดเดิมในปีนี ้ดร.ก้อง ผู้ว่าการกกท. เผยไทย

จัดเตรียมทุกอย่างพร้อมเเลว้ เหลือเเค่จับตา ประเมิน
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สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดร.กอ้งศักด ยอด

มณี ผูว้่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า 

ตามท่ีประเทศไทย โดยการ กีฬาเเห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการพาราลิมปิคเเห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬา

คนพิการแห่งประเทศไทยฯ เเละจังหวัดนครราชสีมา 

เตรียมร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการเเข่งขันกีฬาผู้พิการ

ทางการเคลื่อนไหวโลก ครัง้ท่ี 7 หรือ " ไอวาส เวิลด์เกมส ์" 

ในช่วงตน้เดือนธันวาคมนี ้หากดตูามสถาการณใ์นเวลานี ้

ตนยังขอขอยืนยันว่า เกมรายการนีจ้ะยังคงจัดขึน้ตาม

ก าหนดเดิมในปลายปีนี ้ซึ่งเเมตชนี์ถื้อว่ามีความส าคัญ 

เพราะเป็นเเมตชค์ดัเลือกนักกีฬาคนพิการไปเเข่งขันกีฬา

พาราลิมปิกเกมส ์ในปี 2021 ท่ีญ่ีปุ่ น ดร.กอ้ง เผยต่อว่า 

ตามก าหนดการเเข่งขัน จ.นครราชสีมา จะเป็นเจา้ภาพ

จดัการเเข่งขนัระหวา่ง 10-17 ธ.ค.นี ้โดยจะมี 12 ชนิดกีฬา

ท าการชิงชยั ถึงตรงนีต้นขอยืนยนัว่าเราเองพรอ้มเเล้ว ทัง้

เรื่องของสนามเเข่งขนั การจัดเเข่งขนั รวมถึงการเดินทาง 

เเละท่ีพกั โดยยืนยนัวา่ไมข่ดัขอ้งท่ีจะรบัหนา้ท่ีเป็นเจา้ภาพ

จัดการ เ เข่ งขัน  เ เต่ทั้ง นี ้ทั้งนั้น  ต้องดู เ เละประเมิน

สถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่าง

ใกล้ ชิ ดควบคู่ อย่ า ง เ ป็ น ระยะๆ ไปด้วย  "ถึ งต ร ง นี ้

สถานการณข์องประเทศไทยในการป้องกันเเละเฝ้าระวัง

ไวรสัโควิด-19 ถือว่ายงัคมุไดด้ี เเน่นอนว่าถา้สถานการณ์

ไม่เเย่ลงไปกว่านี ้การเเข่งขนัทวัรน์าเมนตนี์ก้็น่าจะเกิดขึน้ 

โดยเวลานีก้ระทรวงท่องเท่ียวเเละกีฬา ไดเ้สนอเเละส่ง

คู่มือการจดัมหกรรมกีฬาไปให ้ศบค.พิจารณาเเลว้ ก็คาด

ว่าไม่เกินเดือนต.ค.นี ้น่าจะประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ 

ซงึก็อาจจะไดป้ระเดิมใชใ้นกาท่ีเราจะไดเ้ป็นเจา้ภาพการ

เเข่งขัน ไอวาส เวิลด์ เกมส ์เเมตชนี์ด้ว้ย" ผูว้่าการกกท.ก

ลา่วทิง้ทา้ยว่า ส  าหรบัไทยเราพรอ้มท่ีจะจดัมหกรรมกีฬานี้

ขึน้มา อย่างไรก็ตามจุดท่ีน่ากังวลเพียงอย่างเดียวก็คือ

สถานการณ์การระบาดของไวรัส ซึ่งในเวลานีเ้รามีการ

หารือกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดูนโยบาลจากรฐับาล 

เพ่ือวางเเผนการท างานเเละมาตรการในการป้องกนัเเละ

รับมือใหส้อดคลอ้ง เเละก็เเน่นอนว่าการเดินทางเขา้มา

ของกลุ่มนักกีฬา ไม่ว่าจะระดบัรอ้ยคน หรือพนัคน ทุกคน

ทุกคนกลุ่มต้องผ่านการกักตัว 14 วัน เพ่ือเฝ้าระวังเชื ้อ

ไวรสั ส าหรบัการเเข่งขนักีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหว

โลก หรือ ไอวาส เวิลด์เกมส ์ครัง้ท่ี 7 ถกูผลกระทบจากการ

เเพร่ระบาดของโควิด-19 จนตอ้งเลือกโปรเเกรมการเเข่ง

ขนัไปเเลว้ถงึ 2 หน โดยก าหนดยืนยนัเเข่งขนัรอบลา่สดุคือ

วนัท่ี 10-17 ธ.ค.63 จะยงัมีขึน้ตามเดิม โดยชิงชยั 12 ชนิด

กีฬา ประกอบดว้ย กรีฑา, ว่ายน า้, ยิงปืน, จักรยาน, วีล

เเชรเ์ทนนิส, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลนั่ง, วีลเเชรฟั์น

ดาบ, ยกน า้หนกั, เเบดมินตนั, เทเบิลเทนนิส, ยิงธนู โดยมี 

2 กีฬาสาธิต คือ เปตอง เเละตะกรอ้ ขณะเดียวกนั รายการ

นีจ้ะเป็นการควอลิฟายสิทธ์ิในเเตล่ะชนิดกีฬา เพ่ือเขา้ร่วม

กีฬาพาราลิมปิกเกมส ์ในปี 2021 ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น โดยเดิม

ท่ีคาดว่าจะมีนกักีฬาคนพิการกว่า 40 ชาติ มากกวา่ 1 พนั

คนร่วมเขา้ร่วมชิงโควตา อย่างไรก็ตาม ดว้ยสถานการณ์

การเเพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ท าใหย้อดนักกีฬาท่ีพรอ้ม

จะมาร่วมชิงชัย  อาจไม่ถึง  1 พันคนตามท่ีได้มีการ

คาดการณเ์อาไว ้ซึ่งก็อาจท าไทยรบัมือเเละบริหารจดัการ

ดูเเลกลุ่มนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี เเละผู้ติดตามได้ง่ายขึ ้น

(khaosod.co.th 20 ก.ย.63) 
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"เทพไท" ขอบคุณรบ.โอนเงนิ  
อสม.-ผู้สูงอายุ- คนพกิารแล้ว  

แนะปรับปรุงบัตรคนจนท่ัวถงึคนจนจริง 

 

เม่ือวนัท่ี 21 ก.ย.นายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย ์กลา่วถงึ การโอนเงินคา่ตอบแทนใหก้บั 

อสม.ในวนันี ้วา่ ตอ้งขอขอบคณุรฐับาลที่ไดท้  าตามสญัญา 

ได้โอนเงินค่าตอบแทนเพ่ิมเติมย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน

มีนาคมถึงเดือนกันยายน เป็นเวลา7เดือนๆละ500บาท 

เป็นเงิน 3500 บาทใหก้บั อสม.ทุกคน นอกจากนีอ้ยากให้

รฐับาลไดพิ้จารณาจดังบประมาณ เป็นค่าตอบแทนใหก้บั 

อสม.ในปี 2564 อีก 12 เดือน ตามค าสญัญาท่ีเคยใหไ้วว้่า 

จะโอนค่าตอบแทนใหก้ับ อสม.จ านวน 19 เดือน เมื่อได้

โอนแล้ว7เดือน ก็ยังคงค้างอีก 12เดือน เพ่ือเป็นขวัญ

ก าลังใจให้กับ อสม.ทั่วประเทศจ านวน 1,050,000 คน 

และขอเสนอให้รัฐบาลก าหนดเป็นนโยบาย เรื่ อง

ค่าตอบแทน อสม.เดือนละ 1500 บาทในปีงบประมาณปี

ต่อๆไปดว้ย ส าหรับเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุในปีงบประมาณ 

2563 ณ เดือน ก.พ. 2562 อยู่ท่ี 8.76 ลา้นคน และล่าสุด

เดือน ก.ย. 2563 มีผูส้งูอายุท่ีจะไดร้บัเบีย้ยงัชีพเพ่ิมขึน้มา

อีก 1.84 แสนคน และในส่วนเบี ้ยยังชีพคนพิการใน

ปีงบประมาณ 2563 ณ เดือน ก.พ. 2562 อยู่ท่ี 1.83 ลา้น

คน ซึง่ลา่สดุเดือน ก.ย. 2563 มีผูพิ้การที่จะไดร้บัเบีย้ยงัชีพ

เพ่ิมขึน้มาอีก 2.65 แสนคน ตอ้งขอขอบคณุรฐับาลอีกครัง้ 

ท่ีไดด้  าเนินการโอนเงินใหเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ แมว้่าจะเกิด

ความล่าชา้ไปบา้งก็ตาม "ส่วนผูถื้อบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ

นัน้ ซึ่งปัจจุบนัจ านวนผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรฐั เหลืออยู่

เพียง 13.9 ลา้นคน จากเดิม 14.5 ลา้นคน เน่ืองจากผูถื้อ

บัตรสวัสดิการฯ กว่า 600,000 คนเสียชีวิตไป อยากให้

รฐับาลไดท้บทวนหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ในการออกบัตรให้

รัดกุม รอบคอบมากกว่านี ้เพราะในขณะนีต้นไดร้ับการ

รอ้งเรียนจากพ่ีนอ้งประชาชนจ านวนหนึ่งว่า ผูท่ี้มีฐานะ

ยากจนอย่างแทจ้ริง กลบัไมไ่ดร้บับตัรสวสัดิการแห่งรฐั แต่

ผู ้ ท่ีมีฐานะท่ีจะช่วยเหลือตัวเองได้ กลับได้รับบัตร

สวสัดิการแห่งรฐัดว้ย ท าใหเ้กิดความเหลื่อมล า้ และความ

ไม่เป็นธรรมเกิดขึน้ในสังคม จึงขอให้รัฐบาลไดท้บทวน 

ปรบัปรุงเง่ือนไข พิจารณาออกบตัรสวสัดิการแห่งรฐัใหแ้ก่

ประชาชนผู้เสียโอกาสโดยเร็วท่ีสุด"นายเทพไท กล่าว

(siamrath.co.th  21 ก.ย.63) 
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เชิญคนพกิารสมัครงาน 

บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด  ท่ีอยู่ 117/13, /16 
อาคารแพนจิตทาวเวอร ์ชัน้ 10-14 ซอยสุขุมวิท 55 (ทอง
หล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110  ต้องการ รับ Operations 
Executive (สัญญา จ้ า ง  1 ปี )  จ า น วน  1 อั ต ร า 
รายละเอียดงาน  รับผิดชอบ งานหลังการขาย ให้กับ
รา้นอาหารใน พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ดแูล 
ใหร้า้นอาหาร สามารถใชง้านระบบการจดัการรา้นอาหาร 
Wongnai Merchant Application (WMA) และ  service 
ต่างๆ  ได้อย่างราบรื่ น  จัดการ และดูแลข้อมูลของ
รา้นอาหาร บน Wongnai Platform ให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
ตรงตามแผนท่ีวางไว้ เช่น ข้อมูลร้าน , Menu อาหาร , 
Promotion, การขึน้สื่อโฆษณา, ขอ้มูลบัญชีสมาชิก และ
ขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-

เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สามารถใชโ้ปรแกรม Excel หรือ Google 
Sheet ไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ มีความรูภ้าษาองักฤษอยู่ในขัน้
ดี ประสบการณ์ท างาน 2 ปีขึน้ไป ถ้ามีประสบการณ์ใน
การประสานงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 
อาหารกลางวนั ประกนัสงัคม หอ้งน า้ส  าหรบัผูพิ้การ ทาง
ลาด เดินทางดว้ย BTS ติดต่อ... คุณกาญจนา แต่งผล 
โทรศพัท ์02-038-5088 อีเมล ์recruit@wongnai.com 

บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 
9 ซอยรามอินทรา 19 แยก 3 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ต้องการรับ
พนักงานธุรการบัญชี จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
งานธุรการบญัชี  ท าหนา้ท่ีจัดเรียงเอกสารตามหมายเลข 
วนัท่ี ประเภทใบส่งสินคา้ ใบก ากบัภาษี พรอ้มกบัการเจาะ
รู เอกสารเ พ่ือน าเก็บเข้าแฟ้ม และงานอื่ นๆ ท่ี ได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย 

สามารถเดนิได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 20-40 ปี วฒิุ
การศึกษา ม.6 ขึน้ไป ติดต่อ... คุณวีณา อัศวธ ารงกิติ 
โทรศพัท ์02-5226175 ถงึ 6 ตอ่ 105,081-9280124 อีเมล ์
hr@swfoodtech.co.th 

บริษัท วิวไอซ ์(2015) จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 1 ม.3      
ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ต้องการรับเจ้าหน้าที่

ธุรการทั่วไป จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ พิจารณาตามลักษณะความเหมาะสม
ของผู้พิการ คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้  
สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้เพศชาย/หญิง อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา อ่านออก-เขียนได้ สวัสดิการ 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทุนเงินทดแทน การฝึกอบรมใน
บริษัท ชุดยูนิฟอร์ม ท่ีพักใกล้ท่ีท างาน ประกันสังคม 
วนัหยุดพกัผ่อน เบีย้ขยนั ฯลฯ ติดต่อ...คณุณัฐพงศ ์อมร
กุ ล  โ ท ร ศั พ ท์  092- 2803802 อี เ ม ล์  
natthaphonga@viewice.co.th 

บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 
9 ซอยรามอินทรา 19 แยก 3 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ต้องการรับ
ธุรการบัญช ีจ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ท าหนา้ท่ี
จัดเรียงเอกสารตามหมายเลข วนัท่ี ประเภทใบส่งสินคา้ 
ใบก ากับภาษี พรอ้มทั้งจัดเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม และงาน
อื่นๆตามท่ีไดร้บัมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่ต้อง
ช่วยเหลือตนเองได้ (ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็น 
หรือการได้ยนิ) เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-40 ปี วฒิุ
การศึกษาระดับ ม.6 ขึน้ไป สามารถท างานตามท่ีไดร้ับ
มอบหมายได ้ติดต่อ...คุณวีณา อัศวธ ารงกิติ โทรศัพท์ 
02-5226175 ถึง 6 ต่อ 105, 081 -9280124 อีเมล์ 
hr@swfoodtech.co.th 

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด ์เซอรว์ิสเซส จ ากัด ท่ี
อยู่ 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์ชัน้ 14 ถนนเพชรบุรี

mailto:recruit@wongnai.com
mailto:natthaphonga@viewice.co.th
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ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ต้องการรับ Database Administrator จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน งานด้านการติดตั้งและดูแลระบบ
ฐานขอ้มลูและซอฟตแ์วรท่ี์เก่ียวขอ้ง คุณสมบัต ิคนพกิาร

ด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์สารสนเทศ หรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรบัผิดชอบต่อ
หนา้ท่ี  มีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดี และตรงต่อเวลา มีทักษะใน
ด้านระบบ Enterprise Database system เช่น  Oracle 
Database, MS-SQL, Sybase, DB2 หรือ Database อื่น 
ๆ มีความละเอียดรอบคอบ มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี มี
มนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี และตรงต่อเวลา ติดต่อ...คณุเยาวรตัน ์
ก ล า ง ณ ร ง ค์  โ ท ร ศั พ ท์  062- 6055808 อี เ ม ล์  
hr@inetms.co.th 

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด ์เซอรว์ิสเซส จ ากัด ท่ี
อยู่ 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์ชัน้ 14 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ต้องการ รับเ จ้าหน้าที่ ธุ รการ จ านวน 1  อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานด้านเอกสาร และจัดรูปแบบ
เอกสารได ้คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ 
เพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความเช่ียวชาญใน
การใชโ้ปรแกรม MS-Office สามารถพิมพง์าน จดัรูปเล่ม
เอกสาร และประสานงานได้ดี ติดต่อ...คุณเยาวรัตน์ 
ก ล า ง ณ ร ง ค์  โ ท ร ศั พ ท์  062- 6055808 อี เ ม ล์  
hr@inetms.co.th 

Shopee (Thailand) Co.,Ltd. สถานท่ีปฏิบตัิงาน 
สมุทรปราการ (บางเสาธง) ต้องการรับเจ้าหน้าที่คน
พิการ จ านวน 1  อัตรา รายละเอียดงาน ติดต่อ
ประสานงานภายในองคก์รและนอกองคก์ร รบัผิดชอบงาน
ด้านเอกสารต่าง  ช่วยเหลือประสานงานด้านฝ่าย
ทรพัยากรมนุษย ์และ ฝ่ายคลงัสินคา้ จัดท าเอกสารเขา้-

ออก ผูม้าติดต่อ งานอื่นๆท่ีไดร้ับมอบหมาย คุณสมบัติ 

คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 
22-30 ปี วฒิุระดบัการศกึษา ปวส.-ปริญญาตรี มีทศันคติ
ท่ีดี มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี และมีใจรกัในงานดา้นการบริการ 
มีความละเอียดรอบคอบ ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
สวสัดิการ ประกนัสงัคม สิทธิการเบิกคา่ทนัตกรรม มีเวลา
การท างานท่ียืดหยุ่น ประกนัชีวิต เงินโบนสัตามผลงาน ค่า
ท างานล่วงเวลา ประกันสุขภาพ ค่ายานพาหนะตาม
ข้อตกลง ของบริษัท ติดต่อ...คุณมนัสเทพ อินทร์ขุน 
โทรศพัท ์063-5253751 อีเมล ์ bas.inkun@shopee.com 

บริษัท สยามเคร่ืองช่ังและวิศวกรรม จ ากัด ท่ี
อยู่ 149 /48 ม.9 ซอยพิกุลทอง (บางปลา 79) ถ.เทพารกัษ์ 
ก ม . 20 ต  า บ ลบ า งป ล า  อ า เ ภ อบ า งพลี  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 10540 ต้องการรับพนักงานคนพิการ 
จ านวน 1 อัตรา  คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัด
วุฒิการศึกษา หากสามารถเริ่มงานไดท้ันทีจะพิจารณา
เป็นพิเศษ สวสัดิการ ปรบัเงินเดือนประจ าปี โบนสัประจ าปี 
เบีย้ขยัน เบีย้เลีย้งต่างจังหวดั ประกันชีวิต ประกันสงัคม 
ชุดฟอร์มพนักงาน  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ  งานเลี ้ยง
ประจ าปี และสวสัดิการอื่นๆ อีกมากมาย ติดต่อ...คณุชุลี
พร พุ่มโพธ์ิทอง (เจ้าหน้าท่ีสรรหา) โทรศัพท์ 02-706-
4850-4 ต่ อ 105,124,190 อี เ ม ล์  siamscales_5 7 
@trustmail.jobthai.com 

บริษัท เอ็นจ-์เพาเวอร ์เซอรว์ิสเซส จ ากัด ท่ี
อยู่ เลขท่ี 6/1 ซอยลาดปลาเคา้ 72 แยก 4 แขวงอนสุาวรีย ์
เขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10220 ต้องการ รับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 
จัดการงานเอกสารต่างๆ และงานอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการเคลื่อนไหว 
เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดบั ปวช.-

mailto:hr@inetms.co.th
mailto:hr@inetms.co.th
tel:02-706-4850-4
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ปริญญาตรี  สวสัดิการ ประกนัสงัคม ฯลฯ ตดิต่อ...คณุจิต
ติ ม า ภ ร ณ์  โ ท ร ศั พ ท์  095- 5803070 อี เ ม ล์  
achievegroup@hotmail.com 

บริษัท วาย.อาร.์ซี.เทก็ซไ์ทล ์จ ากัด ท่ีอยู่ 134, 
134/2, 134/3 หมู่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลออ้มน้อย 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร 74130 ต้องการ 
รับพนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต) จ านวน 10 อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานในฝ่ายการผลิตตามความ
เหมาะสม คุณสมบัติ คนพิการทางการเคลื่อนไหว 

สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 18-35 ปี วฒิุ
การศกึษาระดบั ม.3 ขึน้ไป สามารถปฏิบตัิงานตามท่ีไดร้บั
มอบหมายใหไ้ด ้สวสัดิการ ชดุยนิูฟอรม์ รถรบั-สง่พนกังาน 
หอพักพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ติดต่อ...ฝ่าย
บริหารงานบคุคล โทรศพัท ์02-8104500-29  

บริษัท คอนซัลแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจ ากัด 
ท่ีอยู่ 39 ซอยลาดพรา้ว 124 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ต้องการรับพนักงาน
ธุรการทั่วไป จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ดา้น
เอกสารและคียข์อ้มลู คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือ

ตนเองได้ สามารถพูดคุย-สื่อสารได้ เพศชาย/หญิง 
อายุไม่เกิน 30 ปี วฒิุการศกึษา ม.6 ขึน้ไป สามารถใชง้าน
คอมพิวเตอรไ์ดด้ี ติดต่อ...คุณศศินภา  พัฒนสารกุศล 
โท รศัพท์  0 2 - 9 3 4323 3  ถึ ง  4 7  ต่ อ  2 0 2  อี เ มล์  
personnel@cot.co.th 

บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 
122/4 หมู่ท่ี 1 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 74000 ต้องการรับพนักงานคนพิการ 

จ านวน  2 อัตรา  รายละเอียดงาน ลักษณะงานตาม
ความสามารถและตามความพิการ คุณสมบัติ คนพิการ

ทีส่ามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป 
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

พิจารณาพิเศษ สวัสดิการ ชุดยูนิฟอรม์  เบีย้ขยัน โบนัส 
หอพกัพนกังาน คอมมิชชั่น(เฉพาะต าแหน่ง) สวสัดิการเงิน
ช่วยเหลือกรณีต่างๆ ตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุน
ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ ติดต่อ...แผนก
ทรพัยากรบุคคล โทรศพัท ์034-406549, 063-2020895 
อีเมล ์personnel1@zip1993.co.th 

บริษัท วันทวัูน คอนแทคส ์จ ากัด ท่ีอยู่ อาคาร
ซอฟตแ์วรป์ารค์ 99/19 ม.4 ถ. แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลือ  
อ .ปากเกร็ด  จ .นนทบุรี  11120 สถาน ท่ีปฏิบัติ งาน 
กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี),กรุงเทพมหานคร (เขตบาง
รกั),กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท) ต้องการรับพนักงาน
ประจ าส านักงาน จ านวน 20 อัตรา  รายละเอียดงาน  
งานประจ าส านกังานและงานอื่นๆตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ สื่อสาร
ได้  เพศชาย/หญิง ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา สามารถใช้
คอมพิวเตอรไ์ดด้ี ติดต่อ...คุณสัญชัย / คุณกัญญารัตน ์ 
โ ท ร ศั พ ท์  083-540-5126, 085-155-6190 อี เ ม ล์
Recruit_CSR_OTO@oto.samartcorp.com 

บริษัท มิกะฟู้ดส์ จ ากัด ท่ีอยู่ ส  านักงานใหญ่ 
ตั้งอยู่ ที  447 ถนนอ่อนนุช  แขวงประเวศ เขตประเวศ 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 10250  ต้องการรับเจ้าหน้าที่

ธุรการ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน จดัท าเอกสาร
ธุรการ ปฏิบตัิงานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย คุณสมบัติ  คน

พกิารทีป่ฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหวา่ง 22-35 
ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 -ปริญญาตรี   สวัสดิการ 
ประกันสงัคม และ กองทุนเงินทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
ในการท างาน ค่าล่วงเวลา ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส
ตามผลประกอบการบริษัท  ชุดยูนิฟอรม์ เงินช่วยเหลือ
กรณีต่างๆ ติดต่อ...โทรศพัท ์086-3387708 หรือ 02-320 
0188 อีเมล ์hr.2_mika@mika.co.th Line ID : hrtohkai 
 

mailto:hr.2_mika@mika.co.th


๒๕ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง.. สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์
 

คนพกิารต้องการท างาน 
 นางสาวสรญิธรา ตนัติวศิน อาย ุ35 ปี  วฒุิการศกึษา

ระดบัปริญญาตรี คนพิการทางการไดย้ิน ตอ้งการธุรการฝ่าย

บุคคล งานตรวจสอบ หรืองานตามความเหมาะสม  มี

ประสบการณ์ด้านการไอที  และกราฟฟิก (Photoshop) 

ติดตอ่…(sms) 091-7696888 หรอื s.tantiwasin@gmail.com 

นายวรมาตร  ยารงัษี อาย ุ33 ปี วฒุิการศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) พิการทางดา้นรา่งกาย 

ใชเ้กา้อีเ้ข็น ตอ้งการงานดา้นเอกสาร งานคอมพิวเตอร ์หรือ

งานตามความเหมาะสม สามารถใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อปใน

ระดับดี   พิมพ์ดีดได้ในระดับดี   ติดต่อ...โทรศัพท์ 086 -

9129866 หรอื อีเมล ์woramat.eart@gmail.com 

นายวีระชาติ จาดนอก อายุ 30 ปี วุฒิการศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีพิการทางการเคลือ่นไหว (แขน/ขา ออ่นแรง) 

ตอ้งการงานดา้นฝ่ายบคุคล  ประชาสมัพนัธ ์คียข์อ้มลู สินเช่ือ 

งานสารบรรณ บริการลูกค้าหรือ ตามความเหมาะสม มี

ประสบการณ์ในการท างาน ด้านการบริการลูกค้า การ

ประสานงาน งานฝ่ายบคุคล การประสานงาน สนิเช่ือ ติดตอ่...

โทรศพัท ์088-7844707 

นายธนวัฒน ์จิตรสถาพร อายุ 37 ปี วุฒิการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พิการทางการไดย้ิน ตอ้งการงานคียข์อ้มูล 

งานคอมพิวเตอรห์รอืงานตามความเหมาะสม  มีประสบการณ์

งานทางดา้นสรา้งเว็บไซต ์และโประแกรมคอมพิวเตอร ์ท างาน

รายงานต่างๆ ติดต่อ...  Line ID: natnatty987 หรือ อี เมล์ 

thanawatnat24@yahoo.com  

นายอนิรุทธ์ ลือชา อายุ 27 ปี วุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พิการทางดา้นร่างกาย ใชเ้กา้อีเ้ข็น ตอ้งการงาน

ทางด้านออกแบบ ตัดต่อ หรืองานตามความเหมาะสม 

สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดด้ี ติดต่อ...โทรศพัท ์089-8729920 

หรอื อีเมล ์Zecky6661@gmail.com 

น า ง ส า ว ศ ศิ ภ รณ์   ถิ ร สุ ว ร รณ  อ า ยุ  3 4  ปี                             

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิการ

ทางดา้นร่างกาย สามารถเดินได ้(มือซา้ยนิว้ขาด3นิว้เหลือ

นิว้โป้งกับนิว้กอ้ย) ตอ้งการท างานธุรการ ประสานงานทั่วไป 

หรอืงานตามความเหมาะสม ติดตอ่...โทรศพัท ์ 061-8288836 

หรอื อีเมล ์nnnbbb_2529@hotmail.com 

นางสาวนิชาภา ศรียาภยั อาย ุ36 ปี วฒุิการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิการทางด้าน

รา่งกาย เดินได ้(กลา้มเนือ้ขาอ่อนแรง) ตอ้งการงานทางดา้น

ธุรการ ประสานงานทั่ วไป หรือตามความเหมาะสม มี

ประสบการณ์ท างานโรงแรมมา 8 ปี ติดต่อ...โทรศัพท ์083-

4479294 หรอื อีเมล ์nichaphasriyapai11@gmail.com 

นายพงษ์ธณัฐ เปรี่ยมมงคลกุล อายุ 41 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย เดินได้ 

(แขนขวาผิดรูป) ต้องการงานทางด้านการขาย ติดต่อ

ประสานงาน หรืองานตามความเหมาะสม มีประสบการณ์

ท างานเป็นเจ้าหนา้ที่สินเช่ือ งานดา้น Retail support  งาน

ดา้นติดตอ่ประสานงานเสนอสนิคา้ไอที ติดตอ่...โทรศพัท ์086-

4009475 หรอื อีเมล ์tanthai0506@gmail.com 

นายนิรุธ อมรหัตถ์ อายุ 42 ปี สามารถอ่านออก-

เขียนได ้พิการทางดา้นรา่งกาย สามารถเดินได ้(ไม่มีนิว้มือ 5 

นิว้) ตอ้งการงานตามความเหมาะสม ติดต่อ...โทรศพัท ์096-

6497785 หรอื อีเมล ์nirut8601@gmail.com 

นายพงษ์ทวี เทียมหินตัง้ อายุ 22 ปี วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พิการทางการได้ยิน (1 ข้าง) คุยได้ปกติ            

มีใบขับขี่ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ต้องการงานตาม

ความเหมาะสม มีประสบการณ์การท างาน  Report ประจ า

หอ้งพยาบาล พรอ้มเรียนรูใ้หม่ๆได ้อดทนต่อความกดดนัไดด้ี 

ติดตอ่... 098-9745007 หรอื อีเมล ์phongtavee@gmail.com 

mailto:s.tantiwasin@gmail.com
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กรมสมเดจ็พระเทพฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรแก่บุคคลในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ยะลา - กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชด าเนิน ณ ศอ.บต. พระราชทานเข็มท่ีระลึกและประกาศนียบัตรแก่ผูม้ีผลการ

ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2562 และทุนการศกึษาแก่ผูแ้ทนนกัเรียนโรงเรียน ตามโครงการประกวดการท าเกษตรกรรมตาม

แนวพระราชด าริฯ พรอ้มทอดพระเนตรความกา้วหนา้และความส าเร็จโครงการพระราชด าริฯ ในปี พ.ศ.2563วนันี ้(23 ก.ย.) 

เวลา 09.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน ณ 

ศูนย์อ  านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต ้(ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพ่ือ

พระราชทานเข็มท่ีระลกึและประกาศนียบตัรแก่ผูม้ีผลการปฏิบตัิงานดีเดน่ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประจ าปี 2562 และ

พระราชทานทุนการศกึษาแก่ผูแ้ทนนกัเรียนโรงเรียน ตามโครงการประกวดการท าเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ ปี 2562 

โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยรู เลขาธิการ ศอ.บต. ขา้ราชการ และบคุลากร สงักดั ศอ.บต. หวัหนา้สว่นราชการ เจา้หนา้ท่ี

ต ารวจ ทหาร ตลอดจนประชาชนทัง้ในและนอกพืน้ท่ีรว่มเขา้เฝ้ารบัเสด็จฯ  ภายหลงัจากการเสร็จสิน้พิธี สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเก่ียวกบัผลงานตามแนว

พระราชด าริฯ และผลงานส าคญัของ ศอ.บต. พรอ้มกนันี ้เลขาธิการ ศอ.บต.ไดถ้วายรายงานความกา้วหนา้และความส าเรจ็ใน

ปี พ.ศ. 2563 ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ การช่วยเหลือคนพิการในพืน้ท่ีห่างไกลผ่านรถโมบายเคลื่อนท่ี “สิริเวชยาน” 

ความกา้วหนา้ “แกไ้ขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้” การช่วยเหลือครอบครวัเด็กพิการทาง

สมองตามโครงการ “เกา้อีส้ขุใจ สู่ รองเทา้สั่งตดั” ธนาคารอปุกรณเ์พ่ือคนพิการ ส่วนท่ี 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ 

โครงการ “ครวัโรงเรียน สู่ครวับา้น” การพฒันาคณุภาพชีวิตกลุ่มชาติพนัธุม์านิ (โอรงั อสัลี) จังหวดัชายแดนภาคใต ้ศูนยฝึ์ก

อาชีพพระราชทานจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่วนท่ี 3 ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การปลกูกาแฟเพ่ือการผลิตกาแฟทัง้ระบบและครบ

วงจร การควบคมุคณุภาพและกระบวนการผลิต ยกระดบัเป็น “ศนูยก์ารเรียนรูก้ารปลกูและพฒันากาแฟโรบสัตา” และส่วนท่ี 

4 ดา้นการศกึษา ไดแ้ก่ โครงการเสริมการพฒันาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประกอบดว้ย 1.การพฒันาทกัษะการเรียนรู ้

ทุกมิติ โดยเฉพาะความสามารถดา้นภาษาไทย 2.การส่งเสริมอาชีพ และการเพ่ิมศกัยภาพ และโครงการธนาคารสื่อส่งเสริม

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์เป็นตน้(mgronline.co 23 ก.ย.63) 



๒๗ 

อย่าไปจมกบัสิ่งหนึ่ง.. สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสขุ หรอื ทกุข ์
 

 
 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ ์จนัทยานนท ์- ที่ปรกึษา   นายส าเรงิ    วิระชะนงั   -  ที่ปรกึษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน ์ ศรปีฐมสวสัดิ ์- กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย ์- กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรญัญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

                               เลขที่ ๒๓ ชัน้ ๒  ถ.วิสทุธิกษัตรยิ ์  แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร  กทม. ๑๐๒๐๐   

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               http:// www.tddf.or.th  E-mail : office@ tddf.or.th, tddf_or_th@hotmail.com 

     เวลาท าการ เปิดทกุวนั จนัทร-์ศกุร ์เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
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