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1

ผังขั�นตอนการทาํงาน

การรับคนพกิารเขา้ทาํงานในกระทรวงการคลงั

ขั�นตอน

นับจํานวนผูป้ฏบัิติงานทั�งหมด
 ในภาพรวมของกระทรวง

 

รายละเอยีดงาน

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

1.  พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 
2550 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2556 (มาตรา 33)

2. กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนคนพกิารที�นายจา้งหรอืเจา้ของ 
สถานประกอบการและหน่วยงานของรฐัจะตอ้งรบัเขา้ทาํงานฯ 
พ.ศ. 2554

           - ขอ้ 4 ใหห้น่วยงานของรฐัซึ�งมผีูป้ฏิบตังิานตั�งแต ่100 คน 
ขึ�นไป รบัคนพกิารที�สามารถทาํงานไดไ้มว่่าจะอยูใ่นตาํแหน่งใดใน 
อตัราสว่นผูป้ฏบิตังิานที�ไมใ่ช่คนพกิาร 100 คน ตอ่คนพกิาร 1 คน 
(เศษ 50 คนขึ�นไป รบัเพิ�มอกีหนึ�งคน)

1

การปฏบิตัแิละขอ้พงึระวงั 

1. การนับจาํนวนผูป้ฏบิตังิานใหนั้บทกุวันที� 1 ตลุาคมของแตล่ะป�
 

2.ใหนั้บจาํนวนผูป้ฏบิตังิานที�มอียูจ่รงิของหน่วยงาน โดยนับ
เฉพาะผูท้ี�มลีกัษณะงานประจาํ ไดแ้ก ่ ขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจา้งประจาํ

3.ใหนั้บจาํนวนผูป้ฏบิตังิานรวมเป�นกระทรวง โดยนับรวมผู้
ปฏบิตังิานของรฐัวิสาหกจิในกาํกบัที�ไมม่ฐีานะเป�นนิตบิคุคล
(รฐัวิสาหกจิประเภท 3) ไดแ้ก ่ โรงงานไพ ่ และ องคก์ารสรุา
(กรมสรรพสามติ)



1

ขั�นตอน

เสนอปลดักระทรวงจัดสรร 
สดัสว่นการรับคนพกิาร
ใหห้น่วยงาน ในสงักดั
ตามความเหมาะสม

รายละเอยีดงาน

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

1. กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนคนพกิารที�นายจา้งหรอืเจ้าของ 
สถานประกอบการและหน่วยงานของรฐัจะตอ้งรบัเขา้ทาํงานฯ 
พ.ศ. 2554 (ขอ้ 4) 

2. หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขในการสรรหาและเลอืกสรรคน 
พกิารเขา้ทาํงานในสว่นราชการ ตามหนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 
1004/ว 21 ลงวันที� 3 พฤศจกิายน 2558 (ขอ้ 1)

2

การปฏบิตัิ

1. คาํนวณอตัราสว่นการจา้งงานคนพกิารในภาพรวมของ 
กระทรวง (100 : 1)

2. คาํนวณอตัราสว่นรายหน่วยงาน 

3. มหีนังสอืเสนอปลดักระทรวงการคลงัเพื�อพจิารณาจดัสรร 
โควตาคนพกิารใหแ้กห่น่วยงานในสงักดั

หน่วยงานในสงักดัดําเนินการ 
ตามโควตาที�ไดรั้บจัดสรร

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขในการสรรหาและเลอืกสรรคน 
พกิารเขา้ทาํงานในสว่นราชการ ตามหนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 
1004/ว 21 ลงวันที� 3 พฤศจกิายน 2558 (ขอ้ 1.3)



1

ขั�นตอน

หน่วยงานในสงักดัดําเนินการ 
ตามโควตาที�ได้รับจัดสรร

รายละเอยีดงาน

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

1. พ.ร.บ. สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550 และ 
ที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ 
    -    มาตรา 33 กรณีรบัคนพกิารเขา้ทาํงานเป�นขา้ราชการหรอื 
พนักงานราชการ 
    -    มาตรา 35 กรณีไมป่ระสงคจ์ะรบัคนพกิารเขา้ทาํงานตาม 
มาตรา 33 

2. หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขในการสรรหาและเลอืกสรรคน 
พกิารเขา้ทาํงานในสว่นราชการ ตามหนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 
1004/ว 21 ลงวันที� 3 พฤศจกิายน 2558 

มตคิณะรัฐมนตรี

1. เมื�อวันที� 27 ตลุาคม 2558
  - ใหห้น่วยงานของรฐัตอ้งรบัคนพกิารใหค้รบตามอตัราสว่นที� 
กฎหมายกาํหนดภายในป�งบประมาณ 2561 และรายงานผลการ 
ปฏบิตัทิกุป�

2. เมื�อวันที� 17 ตลุาคม 2560
   - ใหห้น่วยงานของรฐัเรง่รดัดาํเนินการใหค้รบอตัราสว่นภายใน 
ป�งบประมาณ 2561
    - มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตร ี(นายวิษณุ เครอืงาม) และ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง (ก.พ.ร.) พจิารณากาํหนดเป�นตวัชี�วัดของ 
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
(กาํหนดเป�นตวัชี�วัดป� 2562)

3. เมื�อวันที� 17 สงิหาคม 2561
    - ใหห้น่วยงานของรฐัเรง่รดัดาํเนินการจา้งงานคนพกิารตาม 
กฎหมายการจา้งงานคนพกิารในหน่วยงานของรฐัตามนัยมตคิณะ 
รฐัมนตรเีมื�อวันที� 27 ตลุาคม 2558 ใหค้รบถว้นภายในเดอืน 
ธันวาคม 2561
         - กาํหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามกฎหมายการจา้งงานคน 
พกิารในหน่วยงานของรฐัเป�นตวัชี�วัดในการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของหวัหน้าหน่วยงานระดบักระทรวง 2



พ.ร.บ.สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร  พ.ศ. 2550 และ 
ที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ มมีาตราที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานของรฐัที�พงึ 
ศึกษาโดยละเอยีด ดงันี�

   - มาตรา 13/1 การดาํเนินการกรณีพบหน่วยงานของรฐัฝ�าฝ�น 
หรอื
 ไมป่ฏบิตัติามที�กฎหมายกาํหนด
    - มาตรา 15 การเลอืกปฏบัิตโิดยไมเ่ป�นธรรมตอ่คนพกิาร 
(การประกาศรบัสมคัรคนพกิาร ควรคาํนึงถงึขอ้นี�ประกอบดว้ย) 
    - มาตรา 16 และมาตรา 17 สทิธิและการใช้สทิธิของคนพกิาร
ที�ไดร้บัหรอืจะไดค้วามเสยีหายจากการกระทาํตามมาตรา 15 
    - มาตรา 33 การรบัคนพกิารเขา้ทาํงานตามกฎกระทรวง 
แรงงาน
    - มาตรา 35 การดาํเนินการกรณีที�หน่วยงานของรฐัไมเ่ป�น 
ประสงคจ์ะรบัคนพกิารเขา้ทํางานตามมาตรา 33
    - มาตรา 39 การประกาศโฆษณาขอ้มลูการปฏบิตัหิรอืไม ่
ปฏบิตัขิองหน่วยงานรฐัตอ่สาธารณะอยา่งน้อยป�ละหนึ�งครั�ง

โดยให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษยร์บัไป 
พจิารณาในรายละเอยีดรว่มกบัสาํนักงานคณะกรรมการพฒันา 
ระบบราชการ และสาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
ตอ่ไป

ขอ้พงึระวงั/ขอ้เสนอแนะ 

รับคนพิการเข้าทาํงานตามมาตรา 33 
แหง่ พ.ร.บ. สง่เสริมฯ

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขในการสรรหาและเลอืกสรรคน 
พกิารเขา้ทาํงานในสว่นราชการ ตามหนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 
1004/ว 21 ลงวันที� 3 พฤศจกิายน 2558 (ขอ้ 2-4)

2. การคดัเลอืกโดยการนํารายชื�อคนพกิารผูผ้า่นการคดัเลอืกใน 
ตาํแหน่งหนึ�งไปเป�นผูผ้า่นการคดัเลอืกในตาํแหน่งอื�น ตามหนังสอื 
สาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1004/ว 17 ลงวันที� 31 ตลุาคม 2559 

3. การสรรหาและเลอืกสรรคนพกิารเป�นพนักงานราชการ ตาม 
หนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/คพร./พเิศษ 1791 ลงวันที� 17 
สงิหาคม 2554
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การรบัสมคัรคนพกิาร พงึศึกษาขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ 
ประกอบ เช่น

1. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
      - มาตรา 27 หา้มมใิหเ้ลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป�นธรรมตอ่บคุคล 
เพราะเหตแุหง่ความแตกตา่งในเรื�องความพกิาร

2. อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิของคนพกิาร (CRPD) ว่าดว้ยสทิธิ 
ความเทา่เทยีมและการไมเ่ลอืกปฏิบตัิ

3. คาํวินิจฉัยศาลรฐัธรรมนูญที� 14/2555 กรณีการปฏิบตัโิดย 
ไมเ่ป�นธรรมตอ่คนพกิารในขั�นตอนการรบัสมคัรบคุคลเพื�อสอบ 
คดัเลอืกเป�นขา้ราชการตลุาการ

4. คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที� 142/2547 กรณีการปฏิบตั ิ
โดยไมเ่ป�นธรรมในการสอบคดัเลอืกเพื�อบรรจเุป�นขา้ราชการ 
อยัการในตาํแหน่งอยัการผูช่้วย

4. ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์
เรื�อง ประเภทและหลกัเกณฑค์วามพกิาร พ.ศ. 2552 และที�แก้ไข 
เพิ�มเตมิ พ.ศ. 2555

ขอ้พงึระวงั/ขอ้เสนอแนะ 

รายงานปลดักระทรวงเพื�อพิจารณาในภาพ 
รวมและจัดสรรใหส้ว่นราชการอื�น/ใหส้ว่น 

ราชการดําเนินการตามมาตรา 35
 

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

1. หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการสรรหาและเลอืกสรรคน
พกิาร เขา้ทาํงานในสว่นราชการ ตามหนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ที� นร
1004/ว 21  ลงวันที� 3 พฤศจกิายน 2558 (ขอ้ 5)

2. ระเบยีบคณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร
แหง่ชาต ิ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงื�อนไขการใหส้มัปทาน
จดัสถานที�จาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร จดัจา้งเหมาช่วงงานหรอืจา้ง
เหมาบรกิารโดยวิธีกรณีพเิศษ ฝ�กงาน หรอืจดัใหมี้อปุกรณห์รอืสิ�ง
อาํนวยความสะดวก ลา่มภาษามอื หรอืใหค้วามช่วยเหลอือื�นใดแก่
คนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิาร พ.ศ. 2558 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบั
ที� 2) พ.ศ. 2559

และ / หรือ
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รายงานปลดักระทรวงเพื�อพิจารณาในภาพ 
รวมและจัดสรรใหส้ว่นราชการอื�น/ใหส้ว่น 

ราชการดําเนินการตามมาตรา 35
 

-  การจดัสถานที�จาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร และการจดัจา้งเหมา 
ช่วงงานหรอืจา้งเหมาบรกิาร เป�นวิธีการที�หน่วยงานของรฐัเลอืก 
ใช้มากที�สดุ

-  ยื�นขอใช้สทิธิ�ตามมาตรา 35 และตรวจสอบการใช้สทิธิ�ซ�าซอ้น 
ของคนพกิารไดท้ี�สาํนักงานจดัหางานพื�นที�ที�หน่วยงานตั�งอยู ่

ขอ้เสนอแนะ 

ตารางสรุปแนวทางการดาํเนินการตามมาตรา 35
 (เอกสารหมายเลข 1)

ภาคผนวก 

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขในการสรรหาและเลอืกสรรคน 
พกิารเข้าทาํงานในสว่นราชการ ตามหนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 
1004/ว 21 ลงวันที� 3 พฤศจกิายน 2558 (ขอ้ 6)

เมื�อมกีารจา้งงานคนพกิาร ควรรายงานให ้ก.พ. และ พม. ทราบ 
ทกุครั�ง เพื�อใหข้อ้มลูในสว่นของกระทรวงการคลงัเป�นป�จจบุนั 
และพรอ้มนําเสนอให ้ครม. ทราบอยูเ่สมอ

ขอ้เสนอแนะ 

- แบบรายงานของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์
(เอกสารหมายเลข 2)
- แบบรายงานของสาํนักงาน ก.พ. (เอกสารหมายเลข 3)

ภาคผนวก 
รายงานให ้ก.พ. และ พม. 

ทราบภายในเดือนกันยายน
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ขอ้มลู ณ วนัที�  สงิหาคม 2562
จัดทาํโดย นางสาวสปิป�พรรณ โมสกิรตัน ์

นักทรพัยากรบคุคลชํานาญการ



ภาคผนวก
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สาํนักบริหารทรัพยากรบคุคล  สาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั


