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ค�ำน�ำ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพือ่ เป็นกรอบแนวทางการท�ำงานในระยะ 3 ปี ไปสูก่ าร
ปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลือ่ นและส่งเสริมให้
คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สู่ระดับสากล” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการ
ด้านคนพิการให้มผี ลสัมฤทธิแ์ ละมีธรรมาภิบาล (Development) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังคนพิการ
ให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม (Empowerment) ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย (Participation)
ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังกล่าวจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ของประเทศไทยอย่างเป็นระบบคนพิการได้รบั การพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้จากสิทธิที่เป็นจริงในสภาพแวดล้อมทีป่ ราศจากอุปสรรค โดยความร่วมมือจากการขับเคลือ่ นของ
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอันจะน�ำไปสูผ่ ลประโยชน์ของกลุม่ คนพิการและผลสัมฤทธิต์ อ่ การพัฒนาประเทศ
ชาติในภาพรวมต่อไป
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

		
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ เป็นกรอบแนวทางการท�ำงานในระยะ 3 ปี โดยได้มกี ารทบทวนทิศทางการด�ำเนินงานให้มคี วาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรปู ประเทศด้านสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 รวมถึงความสอดคล้องกับอนุสัญญา พันธกรณี กรอบยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการด�ำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้  
ส�ำหรับทิศทางแผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม สูร่ ะดับสากล” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มผี ลสัมฤทธิแ์ ละมีธรรมาภิบาล (Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม (Empowerment)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย (Participation)
ทั้งนี้จากทิศทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2564) ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล
(Development)
เป้าหมาย : (1) คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแผนงาน นโยบาย การวิจยั นวัตกรรมด้านคนพิการ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง
(2) ระบบบริการจัดการองค์กร พก.มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด : (1) จ�ำนวนคนพิการทีเ่ ข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก แผนงาน นโยบาย งานวิจยั และนวัตกรรม
ด้านคนพิการ
(2) จ�ำนวนระบบบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนา
แนวทาง : (1) ขับเคลือ่ นและพัฒนานโยบาย แผนงาน งานวิจยั เพือ่ ให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ พก.และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีผลสัมฤทธิ์
สูงและธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมยุคดิจิทัล
โครงการ : (1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม
(Empowerment)		
เป้าหมาย : (1) คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด : (1) จ�ำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
(2) จ�ำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพ
(3) จ�ำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
(4) จ�ำนวนคนพิการทีเ่ ข้าถึงสภาพแวดล้อม สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะทีเ่ อือ้
ต่อการด�ำรงชีวิต
แนวทาง : (1) ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างทั่วถึงตอบสนองต่อความต้องการจ�ำเป็น
ของคนพิการแต่ละประเภท
(2) พัฒนาศักยภาพ อาชีพ และการมีงานท�ำเพือ่ ให้คนพิการมีรายได้สามารถเลีย้ งดูตวั เองและ
ครอบครัวอย่างพอเพียง
(3) ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและจัดระบบสวัสดิการให้กับคนพิการ
(4) ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่คนพิการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้
โครงการ : (1) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
(2) โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
(3) โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ
(4) โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย
(Participation)
เป้าหมาย : องค์กรด้านคนพิการ ผู้น�ำคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพและความเข้มแข็ง
เป็นสากลและทันสมัย
ตัวชี้วัด : จ�ำนวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แนวทาง : (1) พัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการ แกนน�ำคนพิการและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการงานด้านคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทัง้ ในประเทศระดับอนุภมู ภิ าค และ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย
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ทั้งนี้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ก�ำกับทิศทางของกรมฯ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
เป้าหมายการให้บริการ คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
.........................................................
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
2.1 การลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาให้มีหลักประกันความมั่นคง ความคุ้มครองทางสังคม และสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ และการมีสว่ นร่วมเป็นพลังในสังคมส�ำหรับคนทุกกลุม่
ตลอดจนส่งเสริมแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
		
(1) ประเด็นด้านที่ 15 พลังทางสังคม
			 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคใน
สังคม ผ่านการมีสว่ นร่วมจากประชากรทุกกลุม่ ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีตา่ งๆ ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการ
กับปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ และการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทีเ่ กือ้ กูลการด�ำเนินการของ
ภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างระหว่างกัน
บนฐานองค์ความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง
			 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม
• แนวทางการพัฒนา : เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุม่
ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมเป็นพลังส�ำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล�้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ ในการพัฒนา การพึง่ ตนเอง และการ
จัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทนุ เดิมทีเ่ ป็นยกย่องและยอมรับทัว่ โลก คือความมีนำ�้ ใจ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
• เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
• ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เน้นการเปิดโอกาสให้เกิด
กระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและ
เป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด
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(2) ประเด็นด้านที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
			 (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กลไกส�ำคัญของการก�ำจัดวงจรความเหลือ่ มล�ำ้
และความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
			 (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
• แนวทางการพัฒนา : เน้นการขยายความคุม้ ครองทางสังคมขัน้ ต�ำ่ ให้ทกุ ชีวติ ให้สามารถ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบสร้างระบบคุ้มครองและ
ป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ครอบคลุมอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุม้ ครองแรงงานไทยให้มสี วัสดิภาพของผูใ้ ช้แรงงานไทยให้มสี วัสดิภาพ
ในการท�ำงานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุม้ ครองสวัสดิภาพของผูใ้ ช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริม
การท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้ได้รบั สินค้าและบริการทีป่ ลอดภัยและได้มาตรฐาน เพือ่ ให้เกิดความ
เป็นธรรมและลดความเสียเปรียบของผู้บริโภค
• เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
• ตัวชีว้ ดั : สัดส่วนประชากรกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบางได้รบั ความคุม้ ครองตาม
มาตรการคุม้ ครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ 1) เจ็บป่วย 2) คลอดบุตร 3) ตาย 4) ทุพพลภาพ 5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร 6) ชราภาพ 7) ว่างงาน 8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ 9) การบาดเจ็บจากการท�ำงาน ร้อยละ 80
• บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนา
กลไกสนับสนุนช่วยเหลือคนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบางได้รบั การคุม้ ครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม
		
(1) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
			 (1.1) ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all)
ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคน
ทั้งมวล (Design for all) ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย
2) กิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 ปฏิรูปกฎหมายและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลหรือติดตาม
การบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกแบบที่ยึดหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design)
3) ขั้นตอนการด�ำเนินงาน : ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบที่ยึดหลักการ
ออกแบบทีเ่ ป็นสากล (Universal Design) ซึง่ อาศัยบทกฎหมายหลักอืน่ ๆ ให้เป็นประมวลกฎหมายรวมอยูใ่ นฉบับเดียว
และมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เพื่อบังคับใช้และก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายโดยให้สามารถควบคุม จัดการ
และใช้ประโยชน์ต่างๆ ด้วย
4) เป้าหมายกิจกรรม : คนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงบริการสาธารณะ และได้รับประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมสาธารณะอย่างทั่วถึง
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			 (1.2) ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2) กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการศูนย์บริการ
คนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการและปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการใช้เงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ จากลักษณะ project-based เป็น unit-cost โดยเน้นโครงการที่เป็นการเสริมสร้างอาชีพคนพิการที่ไม่
สามารถท�ำงานในสถานประกอบการได้ หรือคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระ
3) ขั้นตอนการด�ำเนินงาน :
1. ด�ำเนินการให้มีศูนย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามสัดส่วนคนพิการ
2. ด�ำเนินการให้ศนู ย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการสนับสนุนภาครัฐตาม
ที่กฎหมายบัญญัติในการดูแลคนพิการ โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะของการร่วมบริหารโครงการ เพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และการประเมินผลเพื่อตอบสนองโครงการในลักษณะ unit-cost
4) เป้าหมายกิจกรรม :
1. มีศนู ย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการทีไ่ ด้มาตรฐานครอบคลุมทัว่ ประเทศ
2. คนพิการสามารถใช้ชวี ติ ได้โดยไม่มอี ปุ สรรคและมีศกั ยภาพในการประกอบอาชีพ
			 (1.3) ปฏิรปู การขึน้ ทะเบียนคนพิการ เพือ่ ให้คนพิการได้รบั สิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
1) เรือ่ ง/ประเด็นการปฏิรปู : ปฏิรปู การขึน้ ทะเบียนคนพิการ เพือ่ ให้คนพิการได้รบั สิทธิ
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
2) กิจกรรม :
(2.1) การนิยามความพิการ
(2.2) การก�ำหนดสถานพยาบาล/การรับรองความพิการ
(2.3) กระบวนการออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
(2.4) การเชือ่ มโยงข้อมูล รวมถึงการจัดท�ำระบบข้อมูลคนพิการในชุมชน (Data on
individual and family) และน�ำมาใช้ประโยชน์เพือ่ การรายงานสถานการณ์และการค้นหา และให้การช่วยเหลือผ่าน
ระบบภูมิสารสนเทศด้านคนพิการในชุมชน (GIS-Geographic Information System)
3) ขั้นตอนการด�ำเนินงาน :
(3.1) ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6
ให้เพิ่มเติมสถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้ นอกเหนือจาก
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่ผู้อ�ำนวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก�ำหนด เพื่อให้กระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการมีความรวดเร็ว
และเข้าถึงกลุ่มคนที่ประสบสภาวะความพิการได้อย่างครอบคลุม
(3.2) ขั้นตอนที่ 2 วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ปรับให้
เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยให้สถานพยาบาลที่รับ
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ขึ้นทะเบียนคนพิการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ พม. สธ. ศธ. รง. มท. กค. โดยก�ำหนดช่วง
ระยะเวลาการน�ำเข้าข้อมูลที่แน่นอน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือตามสิทธิคนพิการได้อย่างทันการณ์และรอบด้าน
4) เป้าหมายกิจกรรม :
(4.1) คนพิการทุกคนไม่มีข้อจ�ำกัดด้านการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ
(4.2) ฐานข้อมูลคนพิการเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลส�ำคัญต่างๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบนั
และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเพื่อให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน
5) ตัวชี้วัด
(5.1) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรอง
ความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้
(5.2) มีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลคนพิการที่เชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
		
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
2) เป้าหมายรวมที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น
(3.2) แนวทางการพัฒนา :
- ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด�ำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่า (ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดงาน)
- ข้อ 3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
(ข้อ 3.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และ
ที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม)
		
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
			
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2) เป้าหมายรวมที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ
(3.2) แนวทางการพัฒนา :
- ข้อ 3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (ข้อ 3.1.5 เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม)

12
_20=01-40 P3.indd 12

17/12/2563 BE 11:34

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

- ข้อ 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทัง้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (ข้อ 3.2.4 ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ให้ประชากรกลุ่มต่างๆ
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาส
ทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รบั การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพและ
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทัง้ ส่งเสริมบทบาทของกลุม่ ข้างต้นให้มสี ว่ นร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ)
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 7 มีนาคม
2560 อนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบูรณาการด�ำเนินการตามแนวทางและมาตรการ
ทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น�ำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ.2560 - 2564 ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด�ำรงชีวติ อิสระ ในสังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันอย่าง
ยัง่ ยืน” ภายใต้ยทุ ธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ได้แก่ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มศี กั ยภาพ
และความเข้มแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ เพือ่ ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
ได้จริง (Quality Management) เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ
(Understanding) สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) และ
ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage)  
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรอบแนวทางการท�ำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ที่มุ่งยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงและเป็นองค์กรหลักในการ
ก�ำหนดนโยบายสังคม มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต รวมถึงสร้างสังคมแห่งโอกาส
และมีความเท่าเทียมกัน ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ” โดยมีพันธกิจ (1) พัฒนาคนและสังคม
ให้มคี ณ
ุ ภาพเต็มศักยภาพและมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง (2) สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีสว่ นร่วม
พัฒนาสังคม (3) พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม และ (4) จัดระบบ
สวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพือ่ ให้ประชาชนมีหลักประกัน และมีความมัน่ คงในชีวติ ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย (2) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(3) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสูก่ ารเป็นหุน้ ส่วนทางสังคม และ (4) ยกระบบองค์กรสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ทางสังคม
.........................................................
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ส่วนที่ 3 สาระส�ำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของส่วนราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3.1 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
		
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2556 นับเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ โดยมีสาระทัง้ ในด้านการ
ก�ำหนดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างกลไกเพื่อการคุ้มครองคนพิการในเชิงนโยบายไว้ใน
กฎหมาย เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ และโอกาส การคุ้มครองจากรัฐ โดยให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
บริการต่างๆ จากสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ ทัง้ ในด้านฟืน้ ฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ การคุม้ ครอง เพือ่ มิให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
การยอมรับและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร โทรคมนาคม บริการล่ามภาษามือ สิทธิในการเข้าไปใช้ในบริการสาธารณะ เช่นเดียวกับ
บุคคลทัว่ ไป การจัดสวัสดิการเบีย้ ความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และสิทธิ
ในการได้รับการลดหย่อนภาษีส�ำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
2. พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
		
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD)
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยมี
จุดมุ่งหมายความมุ่งประสงค์ที่จะส่งเสริม คุ้มครองและประกันให้คนพิการได้ใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อย่างเต็มทีแ่ ละเท่าเทียม ตลอดจนส่งเสริมการเคารพในศักดิศ์ รีของตนเอง “คนพิการ” ตามความหมายของอนุสญ
ั ญานี้
หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสติปัญญา หรือประสาทสัมผัสในระยะยาวประกอบกับ
อุปสรรคต่าง ๆ ท�ำให้ไม่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น โดยหลักการ
ส�ำคัญที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญานี้คือ การเคารพในศักดิ์ศรี การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมในสังคม
การเคารพความแตกต่างและการยอมรับความหลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถ
ในการเข้าถึง ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ โดยสาระส�ำคัญของ
อนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคี มีพันธกรณีที่จะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในด้านกฎหมาย
การปกครอง และการปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในส่วนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ
การยอมรับความเท่าเทียมในทางกฎหมายส�ำหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเข้าท�ำงาน การรักษาพยาบาล
การประกันสิทธิ และโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
ยุทธศาสตร์อินชอน เพื่อท�ำสิทธิให้เป็นจริง (Incheon Strategy : Make the Right Real) ได้รับการ
รับรองจากทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงระหว่างรัฐบาล ภายใต้การด�ำเนินการทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟกิ
พ.ศ. 2556 - 2565 ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยยุทธศาสตร์อินชอนมีรากฐานมาจากอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการและกรอบการปฏิบตั งิ าน และกึง่ กลางกรอบการปฏิบตั งิ านแห่งสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสูส่ งั คม
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บูรณาการ และตั้งอยู่บนฐานสิทธิส�ำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยยุทธศาสตร์อินชอน ประกอบด้วย
10 เป้าประสงค์ ดังนี้ (1) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการท�ำงานและการจ้างงาน (2) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (3) ส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะ
ความรูแ้ ละการสือ่ สาร (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งการคุม้ ครองทางสังคม (5) ขยายการช่วยเหลือในระยะแรกเริม่ และ
ด้านการศึกษาให้กับเด็กพิการ (6) ประกันความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี (7) ประกันการจัดการและ
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั สิ ำ� หรับคนพิการ (8) ปรับปรุงข้อมูลด้านคนพิการให้นา่ เชือ่ ถือและสามารถเปรียบเทียบได้
(9) เร่งให้มีการให้สัตยาบันและด�ำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและการปรับกฎหมายในประเทศให้
สอดคล้องกับอนุสัญญา (10) พัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จากการพัฒนาในด้าน
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความ
เสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมือ่ ปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกรวม 189 ประเทศ รวมตัวกัน
ในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมาย
การพัฒนาทัง้ ในระดับชาติและระดับสากลทีท่ กุ ประเทศจะด�ำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าว
เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย
8 เป้าหมายหลัก คือ (1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย(2) ให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาระดับประถมศึกษา (3) ส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมคี รรภ์ (6) ต่อสูก้ บั
โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส�ำคัญอื่น ๆ (7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ (8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
ตลอดระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อดังกล่าว ได้สิ้นสุดลง โดยประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้ก�ำหนด
เป้าหมายการพัฒนาขึน้ ใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดทีม่ องการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเชือ่ มโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
ซึง่ ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตัง้ แต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบ
ไปด้วย 17 เป้าหมาย คือ (1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (2) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมัน่ คงทางอาหาร
และโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (3) ท�ำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด�ำรงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (4) ท�ำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (5) บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่
สตรีและเด็กหญิงทุกคน (6) ท�ำให้แน่ใจว่าเรือ่ งน�ำ้ และการสุขาภิบาลได้รบั การจัดการอย่างยัง่ ยืน และมีสภาพพร้อมใช้
ส�ำหรับทุกคน (7) ท�ำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานทีท่ นั สมัย ยัง่ ยืน เชือ่ ถือได้ ตามก�ำลังซือ้ ของตน (8) ส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท�ำและการจ้างงาน
เต็มที่ และงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับทุกคน (9) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมรับการเปลีย่ นแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (10) ลดความเหลื่อมล�้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
(11) ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (12) ท�ำให้
แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (13) ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
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ส�ำหรับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ ยืน (15) พิทกั ษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทยี่ งั่ ยืนของระบบนิเวศ
บนบก จัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน ต่อสูก้ บั การแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยัง้ และฟืน้ ฟูความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (16) ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และ
เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ (17) เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai framework for
disaster Risk Reduction 2015) เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลก ในระยะ 15 ปี
เริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2558 – 2557 ซึง่ ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจำ� นวน 187 ประเทศ ได้รว่ มให้การรับรองในการ
ประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2558 ณ เมือง
เชนได ประเทศญีป่ นุ่ ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยใน
ฐานะประเทศสมาชิกเข้าร่วมให้การรับรองกรอบเซนไดดังกล่าว ทัง้ นีผ้ ลลัพธ์ของกรอบเซนไดนัน้ มุง่ เน้นการลดความเสีย่ ง
จากภัยพิบตั ิ และลดการสูญเสียชีวติ วิถชี วี ติ และสุขภาพ ตลอดจนการสูญเสียต่อทรัพย์สนิ ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม
และสภาพแวดล้อม ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายคือป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ ง
ใหม่ และลดความเสีย่ งเดิม รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันทีม่ กี ารบูรณาการและลดความเหลือ่ มล�ำ้ เพือ่ ป้องกัน และท�ำให้
ความล่อแหลม และเปราะบางต่อภัยพิบตั นิ อ้ ยลง ตลอดจนช่วยให้มกี ารเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเผชิญเหตุและฟืน้ ฟู
ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ อันน�ำไปสูค่ วามสามารถทีจ่ ะรับมือและฟืน้ คืนกลับได้ในระยะเวลาทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพนั ธกิจ
4 พันธกิจ คือ (1) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (2) เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ (3) การลงทุนในด้านการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั เิ พือ่ ให้พร้อมรับมือและฟืน้ คืนกลับได้ในระยะ
เวลารวดเร็ว และ (4) พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภยั พิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนการฟืน้ สภาพ
และซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิมในช่วงการบูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ
ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 (ASEAN Decade of Persons with Disabilities
2011-2020) จากการประชุมสุดยอดผูน้ ำ� อาเซียน ครัง้ ที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที  ่ 7 - 8 พฤษภาคม 2554 ได้มี
การยืนยันอีกครัง้ หนึง่ ถึงความเป็นไปได้ในการทีจ่ ะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นประชาคมทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึง่ คน
ทุกกลุ่มในสังคม รวมทั้งคนพิการ สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์เต็มที่จากการรวมตัวของชาติอาเซียน ผู้น�ำ
อาเซียนยังได้เน้นถึงความส�ำคัญในการส่งเสริมบทบาท โอกาส และการมีส่วนร่วมของคนพิการในการพัฒนาภูมิภาค
ด้วยการรับข้อริเริ่มส�ำหรับปฎิญญาบาหลีว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคม
อาเซียน รวมทัง้ การประกาศทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 ทัง้ นีผ้ นู้ ำ� ชาติอาเซียน ในฐานะตัวแทนของ
รัฐภาคีอาเซียนและประชาชนในชาติ ได้ประกาศทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 ให้เป็นช่วงเวลาหลัก
ของการส่งเสริมการพัฒนางานด้านคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน และได้ยนื ยันอีกครัง้ หนึง่ ถึงข้อผูกพันของอาเซียน
ในการส่งเสริมสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการในทุกภาคส่วนของอาเซียน โดยให้สอดคล้องกับเอกสารด้าน
คนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  โดยทีม่ กี ารเน้นถึงประเด็นหลัก 15 ประเด็นซึง่ ได้ถกู ก�ำหนด
ให้สอดคล้องกับเสาหลักทั้งสามของอาเซียน โดยเน้นย�้ำว่าประเด็นด้านคนพิการเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
ทัง้ สามเสาหลักของอาเซียน และเพือ่ เป็นการให้เกียรติตอ่ องค์กรสาขาของอาเซียน รวมทัง้ กลไก และพิธสี ารต่าง ๆ ทีม่ ี
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อยูแ่ ล้ว ทศวรรษคนพิการอาเซียน จะใช้กลไกทีม่ อี ยูแ่ ล้วเหล่านีร้ ว่ มกับข้อริเริม่ อืน่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ในอาเซียน ได้แก่ (1) การตระหนักรูแ้ ละการปกป้องสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ (2) การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายและ
การรวมประเด็นด้านคนพิการเข้าไว้ในกระแสหลักในการก�ำหนดนโยบายและแผน (3) การจ้างงานและงานที่มีคุณค่า
(4) การศึกษาทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ (5) การดูแลสุขภาพและการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ รวมทัง้ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
(6) การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการ (7) การด�ำรงชีวิต การบรรเทาความ
ยากจน และบริการทางสังคม (8) การด�ำรงชีวติ อิสระและการมีสว่ นร่วมในชุมชน (9) เด็กพิการ (10) สตรีพกิ าร (11) ผูส้ งู อายุ
พิการ (12) การมีสว่ นร่วมในวัฒนธรรม นันทนาการ สันทนาการ และกีฬา (13) การเข้าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
เครื่องช่วย ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอ�ำนวยความสะดวก การคมนาคม บริการ (14) การสร้างศักยภาพรัฐบาล องค์กร
พึ่งตนเองของคนพิการ และองค์กรทางสังคมภาคพลเรือน (15) คนพิการที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพือ่ บูรณาการสิทธิคนพิการ ผูน้ ำ� อาเซียนสิบประเทศได้รว่ มกันให้ความเห็นชอบ
“แผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน 2568” หรือ ASEAN Enabling Masterplan 2025 : Mainstreaming the Rights
of Persons with Disabilities in the ASEAN Community ในทีป่ ระชุมสุดยอดผูน้ ำ� ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ซงึ่ เป็นก้าวส�ำคัญ
ในการยกระดับการปกป้องและส่งเสริมสิทธิคนพิการในอาเซียน โดยความส�ำคัญของแผนบูรณาการสิทธิคนพิการ
อาเซียน วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียนคือการท�ำให้ทุกองค์กรของอาเซียนตระหนักถึงสิทธิ
คนพิการและน�ำประเด็นเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ ผนวกรวมในการพิจารณาก�ำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการของ
แต่ละองค์กรซึ่งการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับมาตรฐานสิทธิคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียนจะเสริมการ
ด�ำเนินการในระดับประเทศสมาชิกทีจ่ ะมีการรายงานความก้าวหน้าไปยังอาเซียน ท�ำให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน
และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสถานการณ์ของคนพิการในอาเซียนอย่างเป็นระบบ ความท้าทายใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือการสร้างความตระหนักรูว้ า่ คนพิการเป็นผูท้ มี่ สี ทิ ธิและศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสมาชิกในสังคมทุกคน ซึง่ เป็นหลักการพืน้ ฐานของอนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities) ที่ประเทศสมาชิกทั้งสิบของประชาคมอาเซียนได้ลงนามผูกพันและ
มีหน้าที่ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับในประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นองค์การระหว่าง
รัฐบาลของประเทศสมาชิกก็ประสบกับความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ได้มีการแบ่งภารกิจในด้านต่าง ๆ
และจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจเป็นการเฉพาะ ผ่านประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประเด็นคนพิการเป็นความรับผิดชอบหลักของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
(ASEAN Socio-Cultural Community) จึงท�ำให้ประชาคมอืน่ ๆ ยังมิได้นำ� ข้อพิจารณาเกีย่ วกับสิทธิคนพิการเป็นส่วนหนึง่
ในการวางแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ทั้งที่ทุกภาคส่วนของประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์กับชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนพิการ เช่น การที่คนพิการมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหรือลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิ
ทางการเมือง หรือการเป็นเจ้าของกิจการทางธุรกิจซึ่งเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ เป็นต้น แผนบูรณาการฯ เป็นเอกสาร
ของอาเซียนฉบับแรกที่ก�ำหนดความยึดโยงของสิทธิคนพิการกับทุก “เสา” ของอาเซียนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมและวัฒนธรรม ในส่วนการด�ำเนินการ อาจกล่าวในภาพกว้างได้ว่า แผนบูรณาการฯ ก�ำหนด “หน้าที่”
ของอาเซียนไว้สามด้านคือส�ำหรับแต่ละประชาคมข้างต้น ซึ่งหน้าที่ที่ว่านี้แบ่งออกเป็นประเด็นการด�ำเนินการหลัก
(Key Action Points) รวม 76 ข้อ ส�ำหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคง 24 ข้อประชาคมเศรษฐกิจ 25 ข้อ
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 27 ข้อ
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3. สถิติด้านคนพิการ
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวัน หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทาง
สังคม เนือ่ งจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปญ
ั ญา
การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอืน่ ใด ประกอบกับมีอปุ สรรคด้านต่างๆ และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษทีจ่ ะต้องได้รบั ความ
ช่วยเหลือด้านใดด้านหนึง่ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวัน หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทัว่ ไป (พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556)

จากรายงานสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทยทีจ่ ดั ท�ำโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวติ คนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า มีคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัว
คนพิการทั่วประเทศ จ�ำนวน 2,058,082 คน โดยเป็นคนพิการเพศชาย จ�ำนวน 1,074,427 คน และเพศหญิง จ�ำนวน
983,655 คน โดยเมือ่ พิจารณากระจายตัวของประชากรพิการ พบว่า อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ จ�ำนวน
824,884 คน คิดเป็นร้อยละ 40.08 รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ มีคนพิการจ�ำนวน 452,875 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00
ภาคกลาง จ�ำนวน 427,816 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 ภาคใต้ จ�ำนวน 251,160 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 กรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 94,957 คน คิดเป็นร้อยละ 4.61 และข้อมูลรอการยืนยัน จ�ำนวน 6,390 คน คิดเป็นร้อยละ 0.31
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ทางการเห็น       
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
ทางสติปัญญา        
พิการมากกว่า 1 ประเภท
ออทิสติก       
ทางการเรียนรู้                                                                                                                                    
ข้อมูลรอการยืนยัน
รวม

จ�ำนวน
1,021,065
388,233
191,264
160,195
140,656
123,779
15,361
12,426
5,103
2,058,082

ร้อยละ
49.61
18.86
9.29
7.78
6.83
6.01
0.75
0.60
0.25
100.00
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

- คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจ�ำนวน 1,123,050 คน ร้อยละ 54.57 (ของจ�ำนวนคนพิการทั้งหมด)
- คนพิการที่อยู่ในวัยท�ำงาน อายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีจ�ำนวน 853,504 คน ร้อยละ 41.47 (ของจ�ำนวน
คนพิการทั้งหมด)
- คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการ
เคลือ่ นไหวหรือทางร่างกายมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 55.86 และร้อยละ 44.20 ของจ�ำนวน คนพิการ อายุ 15 - 59 ปี และ
60 ปีขึ้นไป ตามล�ำดับ
- คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญา มากที่สุด
จ�ำนวน 46,464 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 ของจ�ำนวนคนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) ทั้งหมด

20
_20=01-40 P3.indd 20

17/12/2563 BE 11:34

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สาเหตุความพิการ
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
อันดับที่ 5
อันดับที่ 6

แพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 51.96
ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 22.27
ความเจ็บป่วย/โรคอื่นๆ ร้อยละ 18.31
อุบัติเหตุ ร้อยละ 6.83
กรรมพันธุ์ / พันธุกรรม ร้อยละ 0.58
พิการแต่ก�ำเนิด ร้อยละ 0.05
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

แบ่งเป็น

คนพิการทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา จ�ำนวน 65,885 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 (ของคนพิการทีม่ บี ตั รประจ�ำตัวคนพิการ)

- อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ�ำนวน 4,350 คน (ร้อยละ 6.60 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
- คนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จ�ำนวน 41,545 คน (ร้อยละ 63.06 ของคนพิการที่ไม่ได้รับ
การศึกษา) และเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา 19,990 คน (ร้อยละ 30.34 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
- คนพิการที่ได้รับการศึกษา จ�ำนวน 1,547,145 คน คิดเป็นร้อยละ 75.17 (ของคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัว
คนพิการ) แบ่งเป็น การศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ�ำนวน 1,260,484 คน (ร้อยละ 81.47) รองลงมาคือ
มัธยมศึกษา จ�ำนวน 172,780 คน (ร้อยละ 11.17) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จ�ำนวน 35,761 คน
(ร้อยละ 2.31) นอกระบบและอื่นๆ จ�ำนวน 20,158 คน (ร้อยละ 0.98) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 4,019 คน
(ร้อยละ 0.20) ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 3,109 คน (ร้อยละ 0.15) และคนพิการได้รบั การศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยทีส่ ดุ
จ�ำนวน 540 คน (ร้อยละ 0.03) คนพิการที่อยู่ในวัยท�ำงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จ�ำนวน 853,504 คน
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. คนพิการในวัยท�ำงานทีป่ ระกอบอาชีพ  267,172 คน ร้อยละ 31.30 (ของจ�ำนวนคนพิการวัยท�ำงานทัง้ หมด)
2. คนพิการในวัยท�ำงานทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยงั ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 182,013 คน ร้อยละ
21.33 (ของจ�ำนวนคนพิการวัยท�ำงานทั้งหมด)
3. คนพิการในวัยท�ำงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จ�ำนวน
53,958 คน ร้อยละ 6.32 (ของจ�ำนวนคนพิการวัยท�ำงานทั้งหมด)
4. คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ จ�ำนวน 350,361 คน ร้อยละ 41.05 (ของจ�ำนวนคนพิการวัย
ท�ำงานทั้งหมด)
5. การประกอบอาชีพของคนพิการ เกษตรกรรม ร้อยละ 42.04 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 25.89 ไม่ระบุ ร้อยละ
13.25 ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 7.31 อืน่ ๆ ร้อยละ 6.08 ลูกจ้างภาคเอกชน/พนักงานบริษทั ร้อยละ
4.17 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.23 และกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ร้อยละ 0.03
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

4. ภารกิจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอ
นโยบาย และจัดท�ำแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ รวมทัง้ ด�ำเนินการด้านการคุม้ ครอง การ
ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่คนพิการ การตรวจสอบการได้รับ
สิทธิประโยชน์ของคนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ การให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือ
คนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นได้ตาม
ความต้องการจ�ำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการปฏิบัติงานและการเสนอนโยบาย
จัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ และสถานการณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกัน รักษา และฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทัง้ จัดท�ำแผนงาน และติดตามประเมินผล
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(3) บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) จัดท�ำแผนงานการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ การด�ำเนินงาน และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ
เพื่อให้สามารถท�ำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณ
ให้แก่องค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ด�ำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
(7) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลศูนย์บริการคนพิการทุกประเภท
(8) ด�ำเนินการและส่งเสริมกิจการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้จัดตั้งขึ้นทั้งใน
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(9) ตรวจสอบการได้รบั สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมทัง้ ขจัดการเลือกปฏิบตั โิ ดย
ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ตา่ งคดีให้แก่คนพิการ
(10) ให้ค�ำแนะน�ำ  และช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย
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- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 8 แห่ง
- ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 1 แห่ง
- ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 77 ศูนย์

กองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สานักงานเลขานุกรม

นายกรัฐมนตรี
อธิบดี พก.

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
กรอบ 233 อัตรา ปฏิบัติงาน 233 อัตรา

ลูกจ้างประจา

กรอบ 500 อัตรา
ปฏิบัติงาน 447 อัตรา

พนักงานราชการ

กรอบอัตรากาลัง

กองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ

กรอบ 276 อัตรา
ปฏิบัติงาน 236 อัตรา

ข้าราชการ

กองกองทุนและส่งเสริมและ
ความเสมอภาคคนพิการ

- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 11 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 2 แห่ง

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี

อธิบดี

โครงสร้างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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5. สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ พก.
5.1 สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสของ พก.
ตารางที่ 1. ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสของ พก. ได้รับการประเมินให้ความส�ำคัญที่สุด 5 ล�ำดับ
อันดับ
ประเด็น
ผู้เลือก
1 มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการทีเ่ ป็นข้อผูกพัน 17
ทางกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิและการ
ปฏิบัติบนพืน้ ฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอืน่ และด�ำเนินมาตรการด้านสิทธิทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
(O3)
2 กระแสการพัฒนาคนพิการทั่วโลก ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และคนพิการ 13
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงาน (O1)
3 ผูบ้ ริหารระดับประเทศให้ความส�ำคัญกับงานด้านคนพิการ และผูน้ ำ� ท้องถิน่ มีความเข้าใจ 12
งานพัฒนาสังคมมากขึ้น (O2)
4 งานด้านคนพิการเป็นการด�ำเนินงานตามข้อก�ำหนดด้านกฎหมาย โดยก�ำหนดไว้ตั้งแต่ 10
รัฐธรรมนูญ ท�ำให้มีโอกาสในการออกกฎหมายรองรับการด�ำเนินงานได้ (O4)
5 มีองค์กรด้านคนพิการระดับชาติ ครบทุกประเภทความพิการ ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญใน 15
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสมาชิก (O12)

คะแนน
267

ร้อยละ
2.84

188

2.00

184

1.95

164

1.74

144

1.53

5.2 สภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามของ พก.
ตารางที่ 2. ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามของ พก. ที่ได้รับการประเมินให้ความส�ำคัญที่สุด 5 ล�ำดับ
อันดับ
ประเด็น
ผู้เลือก
1 สังคมยังขาดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ และขาดความรู้ความ 23
เข้าใจประเด็นความสามารถ ศักยภาพของคนพิการ ความคาดหวังต่องานบริการคน
พิการในลักษณะเป็นการสงเคราะห์มากกว่าการพัฒนา (T2)
2 หลักการงบประมาณ จัดสรรงบประมาณในการดูแลคนพิการในสถาบันไม่สอดคล้องกับ 14
ความต้องการจ�ำเป็นของคนพิการและสภาพเศรษฐกิจสังคม (T47)
3 ขาดการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการส่งเสริมและ 12
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น (T1)
4 การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ยังจ�ำกัดอยู่ที่การด�ำเนิน 11
งานโดยส่วนกลางเป็นส�ำคัญยังไม่ครอบคลุมในมิติจังหวัด และกลุ่มจังหวัด พื้นที่ระดับ
ท้องถิ่น รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (T3)
5 ครอบครัว ชุมชน ผลักภาระให้ภาครัฐดูแลคนพิการ (ท�ำให้มกี ารทอดทิง้ และส่งคนพิการ 11
เข้าสถานสงเคราะห์) (T6)

คะแนน
273

ร้อยละ
2.90

144

1.53

131

1.39

126

1.34

124

1.32
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5.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งของ พก.
ตารางที่ 3. ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งของ พก. ที่ได้รับการประเมินให้ความส�ำคัญที่สุด 5 ล�ำดับ
อันดับ
ประเด็น
ผู้เลือก
1 พก.เป็นเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ 20
ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการสามารถขับเคลือ่ นงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์
และระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้ และมติของคณะกรรมการเป็นส่วน
สนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ (S1)
2 พก.มีกฎหมาย ระเบียบรองรับการด�ำเนินงานด้านคนพิการ เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริมและ 21
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.การจัด
การศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เป็นต้น เอื้อให้ พก. มีทิศทางการด�ำเนินงานที่
ชัดเจน (S3)
3 ผู้บริหารระดับนโยบายมีวิสัยทัศน์ และให้ความส�ำคัญในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนา 18
คุณภาพชีวิตของคนพิการ (S4)
4 มีคณะกรรมการและอนุกรรมการด�ำเนินงานจัดท�ำแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ 13
ทัง้ ในระดับชาติและระดับจังหวัด เพือ่ ขับเคลือ่ นการน�ำนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ ในระดับ
ภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร โดยจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด�ำเนิน
งานตามแผน รวมทั้งมีการก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงาน (S2)
5 มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือทัง้ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาบัน 14
การศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นกระทรวง กรม และภาคีเครือข่ายอื่นๆ
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (S5)

คะแนน
337

ร้อยละ
3.58

330

3.51

296

3.14

182

1.93

150

1.59

5.4 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนของ พก.
ตารางที่ 4. ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนของ พก. ที่ได้รับการประเมินให้ความส�ำคัญที่สุด 5 ล�ำดับ
อันดับ
ประเด็น
ผู้เลือก
1 บุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจยังไม่เพียงพอต่อภารกิจใหม่ๆ ของ พก. รวมถึงขาด 17
บุคลากรหลักทางวิชาชีพในสัดส่วนที่เหมาะสม (W21)
2 บุคลากรยังไม่มีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และ 17
บูรณาการเชิงนโยบายที่มีระบบและมีประสิทธิภาพ  (W1)
3 ระบบบริการคนพิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ส�ำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการยังไม่ 14
ตอบสนองต่อความต้องการ จ�ำเป็นของคนพิการแต่ละประเภทความพิการได้อย่างทัว่ ถึง
(W14)
4 ระบบฐานข้อมูลคนพิการยังไม่เป็นปัจจุบัน ทันสมัยและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ 11
เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ (W3)
5 ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (W30)
11

คะแนน
207

ร้อยละ
2.20

193

2.05

156

1.66

125

1.33

115

1.22
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6. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
6.1 ข้อเสนอจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ สนช.
1) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2) การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การบูรณาการประเด็นด้านคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก
4) การผลักดันยุทธศาสตร์การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(Accessibility for  All  Act: AAA)
5) แนวทางการจัดบริการคนพิการทางจิตสังคมในประเทศไทย
6) การเตรียมการจัดท�ำรายงานประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
7) การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
6.2 ข้อเสนอจากองค์กรด้านคนพิการ
1) การปรับปรุง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ /ระเบียบต่างๆ
2) การน�ำยุทธศาสตร์ EQUAL มาใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบ
3) การส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิต่างๆอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4) การพัฒนาที่ศูนย์เรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
5) การทบทวนปรับเปลีย่ นโครงสร้างของอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการประจ�ำ
จังหวัดให้มีความกระชับและท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6) การผลักดันให้ พก เป็นหน่วยประสานและบูรณาการประเด็นด้านคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแส
หลัก โดยยึดโยง พรบ.ส่งเสริมฯ
7) การบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) การน�ำ IT มาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรด้านคนพิการ
6.3 ข้อเสนอจากเครือข่ายสตรีพิการ
1) เชื่อมโยงกลไกที่มีอยู่กับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น คณะกรรมการสตรี
ภายใต้กรม สค. / เป้าหมาย SDG / และกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ
2) ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีพิการ ทุกประเภทความพิการ
3) สร้างความเข้าใจของสถานศึกษาที่สอนคนหูหนวก โดยใช้ครูหูหนวกสอนภาษามือร่วมด้วย
4) จัดท�ำฐานข้อมูลคนพิการระดับพืน้ ที่ big data/ gps เพือ่ ทราบข้อมูลคนพิการทัว่ ประเทศ และช่วยเหลือ
ได้ทันที
5) พัฒนาล่ามภาษามือ ให้มกี ารใช้ภาษามืออย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษามือวิชาชีพ มากกว่าล่าม
ภาษามือชุมชน และให้มีบริการล่ามภาษามือเพื่อความบันเทิงด้วย
6) จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนการท�ำงานร่วมกันสม�่ำเสมอ
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7. ข้อเสนอแนะจากสมัชชาเครือข่ายระดับชาติด้านคนพิการ
มติคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการด�ำเนินงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2561 ได้กำ� หนดประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจ�ำปี 2562
จ�ำนวน 5 ประเด็น โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท
แห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย สมาคมคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)สมาคมเพื่อ
ผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติ ประจ�ำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงระหว่างปี 2563 - 2564 ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
1. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการประสานบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ทุกส่วนราชการ องค์กรคนพิการ หน่วยงานอิสระ องค์กรภาคประชาสังคม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) และการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม
อย่างรอบด้าน ได้แก่ 1) ระบบขนส่งมวลชน 2) ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ 3) ระบบดิจิทัล
4) ด้านอาคารและสถานที่ 5) การอ�ำนวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผลและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
2. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด�ำเนินการศึกษาระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมคนพิการ
ทุกช่วงวัย และศึกษาความเป็นไปได้ของการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
จ�ำเป็นของคนพิการแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรปู แบบการจ่ายเบีย้ ความพิการ
ที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสวัสดิการส�ำหรับคนพิการ
3. ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม ก�ำกับ ติดตาม เพือ่ ให้เด็กพิการสามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาได้อย่าง
เสมอภาคอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างมีระบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท�ำ  การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาทางเลือก และให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วย
สื่อบริการการเรียนการสอน และความช่วยเหลืออื่นใดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ซึ่งรวมถึงบริการขนส่งเพื่อการศึกษาส�ำหรับคนพิการที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในสถานศึกษา
4. ให้กระทรวงสาธารณสุขและส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทบทวนแนวทางและปรับปรุงการให้
บริการสาธารณสุข โดยก�ำหนดให้ศนู ย์บริการคนพิการทัว่ ไปเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ เพือ่ ให้
คนพิการได้รับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน และจัดชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
5. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับความ
ต้องการของคนพิการ เพือ่ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม และขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการอย่าง
แท้จริง
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data)
ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 20 ร่วมจัดท�ำฐานข้อมูลคนพิการ
(Big Data) บนระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System: GIS) และเชือ่ มโยงข้อมูลด้านคนพิการ
กับหน่วยงานต่างๆ  เพีอ่ ให้สามารถทราบถึงจ�ำนวนคนพิการ ประเภทความพิการ การเข้าถึงสิทธิดา้ นต่าง ๆ ของคนพิการ
อาทิ ด้านการแพทย์ การศึกษา การมีงานท�ำ และสวัสดิการสังคม เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายแผนการด�ำเนินงาน
และลดความซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล โดยควรมีการก�ำหนดมาตรฐาน และกลไกการเชือ่ มต่อข้อมูลเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ประเด็นที่ 3 การพัฒนามาตรการคุม้ ครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการท�ำงานและอาชีพอิสระส�ำหรับคนพิการ
1. ให้กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาองค์กรนายจ้างฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
เรื่องทักษะอาชีพส�ำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้
เข้าสู่มาตรฐานอาชีพ และตามความเหมาะสมตามประเภทความพิการ รวมทั้งการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตาม
กฎหมาย
2. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา
ช่องทางการตลาด การจัดหาทรัพยากร การสนับสนุนเงินทุน การจัดสรรบุคลากร (Coaching) และการสอนงาน (Job
Coach) คนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพอิสระ และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
3. ให้สำ� นักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุน
วิสาหกิจเพือ่ สังคมด้านคนพิการ (Social Enterprises) รวมถึงการจัดตัง้ คณะกรรมการวิสาหกิจเพือ่ สนับสนุนวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนพิการในการประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ประเด็นที่ 4 การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป
1. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและองค์กรด้านคนพิการ ร่วมกันก�ำหนดมาตรฐานการ
ด�ำเนินงาน การบริหารจัดการ การสนับสนุนกลไกการเงินการคลัง รวมถึงการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป
โดยสร้างการมีสว่ นร่วมของกลไกเครือข่ายในระดับพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดการเข้าถึงสิทธิและบริการของคนพิการอย่างทัว่ ถึง
2. ให้เร่งด�ำเนินการเสริมพลังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการระดับจังหวัด เพือ่ เป็น
กลไกในการขับเคลือ่ นนโยบายด้านคนพิการในระดับพืน้ ที่ โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดให้มี
สัดส่วนเหมาะสม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
3. ให้ศนู ย์บริการคนพิการระดับจังหวัด เป็นหน่วยงานประสานงานระดับพืน้ ที่ ในการจัดบริการ ให้คำ� แนะน�ำ 
และก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ รวมทั้งการด�ำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
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ประเด็นที่ 5 การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ
1. หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับองค์กรด้านคนพิการ และภาคประชาสังคม ควรร่วมกันพัฒนาศักยภาพเพือ่ เสริม
พลังให้กบั คนพิการ รวมทัง้ พัฒนาหลักสูตรเพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่บคุ ลากร และควรมีชอ่ งทางสือ่ สารประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สังคมได้ตระหนัก รับรู้ และเข้าใจถึงความพิการและคนพิการ และปรับทัศนคติของคนในสังคม
2. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์กรด้านคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
อิสระ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเร่งสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อพิการและ
ครอบครัว เพือ่ เสริมสร้างให้คนในสังคม รวมทัง้ คนพิการมีเจตคติทดี่ ตี อ่ ตนเอง เชือ่ มัน่ ในศักยภาพของตนเอง และสร้าง
ความตระหนักรู้ของคนในสังคมให้เข้าใจต่อคนพิการ สลายมุมมองเชิงลบและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
คนพิการซึง่ น�ำไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการในสังคมให้ลดน้อยลง คนพิการได้รบั การยอมรับจากครอบครัวและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
3.2 ทิศทางยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
		 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมสู่ระดับสากล”
		
พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้องค์กร
ที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่าง
เท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม
		
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มผี ลสัมฤทธิแ์ ละมีธรรมาภิบาล
(Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม
(Empowerment)
		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย
(Participation)
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เป้าหมาย

1. คนพิการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้จากแผน
งาน นโยบาย การวิจัย
นวัตกรรมด้านคนพิการ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีผลสัมฤทธิ์สูง

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนานโยบายและ
การบริหารจัดการด้าน
คนพิการให้มผี ลสัมฤทธิ์
และมี ธ รรมาภิ บ าล
(Development)

1. จ� ำ นวนคนพิ ก ารที่
เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้จาก แผนงาน นโยบาย
งานวิจยั และนวัตกรรม
ด้านคนพิการ

ตัวชี้วัด

1.1 การขั บ เคลื่ อ นแผน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คน
พิการสู่การปฏิบัติ
1.2 ขับเคลื่อนกลไกการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คน
พิการ
1.3 สมัชชาเครือข่ายคน
พิการระดับชาติ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการและวิจัยด้าน
คนพิการ
1.5 ติ ด ตามประเมิ น
ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต            
คนพิการ
1 . 6 ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
มาตรฐานคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ
2.1740

1,000
คน
500 คน

1.0000

1.0000

1,000
คน
1,000
คน

1.5000

7.0000

10.9600

1,000
คน

17,500
คน

1,000
คน

1,000
คน

1,000
คน
500 คน

1,000
คน

17,500
คน

1.2932

1.0000

1.5000

1.5000

3.5000

8.7962

1,100
คน

1,100
คน

1,100
คน
600 คน

1,100
คน

19,000
คน

1.4369

1.1110

1.6667

1.6667

3.8889

9.7736

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
โครงการส�ำคัญ/
แนวทาง
งบ
งบ
งบ
กิจกรรม
เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
1. ขับเคลือ่ นและพัฒนา 1. โครงการพัฒนาและขับ 22,000 23.6340 22,000 17.5894 24,000 19.5438
นโยบาย แผนงาน งาน เคลื่อนนโยบายและแผน คน
คน
คน
วิจยั เพือ่ ให้คนพิการเข้า ด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ
ถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม

3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
โครงการส�ำคัญ/
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทาง
งบ
งบ
งบ
กิจกรรม
เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
2.ระบบบริการจัดการ 2.จ�ำนวนระบบบริหาร 2.พัฒนาระบบบริหาร 2. โครงการพัฒนาระบบ 5 ระบบ 63.1830 5 ระบบ 97.4898 5 ระบบ 140.6499
องค์กร พก.มีประสิทธิ- จัดการด้านคนพิการที่ จัดการภาครัฐ พก และ บริ ห ารจั ด การด้ า นคน
ภาพ ประสิทธิผล
ได้รับการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพบุคลากร พิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงและ
ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ขั บ
เคลือ่ นสูส่ งั คมยุคดิจทิ ลั
2.1 ปรับปรุงและพัฒนา 5 ระบบ 8.1000 5 ระบบ 8.1000 5 ระบบ 17.0000
สมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคนพิการ
(MA)
2.2 พัฒนาประสิทธิภาพ ระดับ 5 1.0000 ระดับ 5 0.7735 ระดับ 5 3.0000
ในการบริหารราชการ
2.3 ส่งเสริมการป้องกัน 100 คน 0.4960 200 คน 0.4960 300 คน 3.0000
การทุ จ ริ ต และประพฤติ           
มิชอบ
2.4 พัฒนาบุคลากรตาม 100 คน 1.0000 200 คน 1.0000 300 คน 10.0000
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
2.5 ประชาสั ม พั น ธ์ ขั บ ร้อยละ 0.6028 ร้อยละ 0.4943 ร้อยละ 4.0000
เคลื่อนงานด้านคนพิการ
80
80
90
2.6 การบริหารจัดการด้าน ร้อยละ 51.9842 ร้อยละ 86.6260 ร้อยละ 103.6499
คนพิการ
80
80
90

3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ต่อ)

สลก./
กยผ./
กคพ./
กสส.

สลก.

สลก.

สลก.

กพร.

กยผ.

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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เป้าหมาย

1.คนพิการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ
สวัสดิการ การพัฒนา
ศั ก ยภาพ สิ่ ง อ� ำ นวย
ควมสะดวกและบริการ
สาธารณะอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และเท่าเทียมกัน

ยุทธศาสตร์

2. เสริมพลังคนพิการ
ให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ
และสิ่ ง อ� ำ นวยความ
สะดวกอย่างเท่าเทียม
(Empowerment)
6,500
คน
1,950
คน
76 ศูนย์

4,500
คน
ผู้ช่วย
1,417
คน
3.6 การจัดสวัสดิการคน
พิการระดับชุมชน (กทม.)
3.7 ส่ ง เสริ ม การมี บั ต ร 300,000
ประจ�ำตัวคนพิการ
คน

3.1 เงิ น สงเคราะห์ แ ละ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ
3.2 ค่ากายอุปกรณ์สำ� หรับ
ช่วยคนพิการ
3.3 ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
การจั ด บริ ก ารของศู น ย์
บริการคนพิการ
3.4 การจั ด บริ ก ารล่ า ม
ภาษามือ
3.5 สนั บ สนุ น การจั ด
บริการผู้ช่วยคนพิการ

100 คน
50,000
คน

8.1708

8.5000

4,500
คน
ผู้ช่วย
210 คน

6,500
คน
1,263
คน
76 ศูนย์
5.0000

31.0537

13.6500

19.5000

9.0000

2.0000

23.7000

5.0000

27.2878

11.3610

19.5000

55,000
คน

110 คน

5,000
คน
ผู้ช่วย
230 คน

7,000
คน
1,400
คน
76 ศูนย์

9.9000

2.2400

26.5378

5.5000

30.3198

12.6233

21.6000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
โครงการส�ำคัญ/
ตัวชี้วัด
แนวทาง
งบ
งบ
งบ
กิจกรรม
เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
1.จ�ำนวนคนพิการที่ได้ ส่งเสริมให้คนพิการได้ 3. โครงการส่งเสริมการ 250,000 85.8745 255,300 97.8488 283,700 108.7209
รับการส่งเสริมการเข้า เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ เข้าถึงสิทธิคนพิการ
คน
คน
คน
ถึงสิทธิคนพิการ
อย่างทัว่ ถึงสนองตอบต่อ
ความต้องการจ�ำเป็นของ
คนพิการแต่ละประเภท

3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ต่อ)

กยผ.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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เป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
โครงการส�ำคัญ/
ตัวชี้วัด
แนวทาง
งบ
งบ
งบ
กิจกรรม
เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
2. จ�ำนวนคนพิการที่ได้ พัฒนาศักยภาพ อาชีพ 4. โครงการส่ ง เสริ ม 22,000 88.9622 22,000 57.9855 24,000 72.5173
รับการพัฒนาศักยภาพ และการมี ง านท� ำ เพื่ อ ศักยภาพและพัฒนาอาชีพ คน
คน
คน
และส่งเสริมอาชีพ
ให้ ค นพิ ก ารมี ร ายได้ คนพิการ
สามารถเลี้ ย งดู ตั ว เอง
และครอบครัวอย่างพอ
เพียง
4.1 การส่งเสริมศักยภาพ 7,500 12.3912 20,900 12.8691 23,370 14.2990
ด้านอาชีพในชุมชน
คน
คน
คน
4.2 การส่งเสริมศักยภาพ 320 คน 31.1368 600 คน 28.7546 600 คน 31.9496
ด้านอาชีพในศูนย์พัฒนา
ศั ก ยภาพและอาชี พ คน
พิการ
4.2 การส่งเสริมศักยภาพ 320 คน 31.1368 600 คน 28.7546 600 คน 31.9496
ด้านอาชีพในศูนย์พัฒนา
ศั ก ยภาพและอาชี พ คน
พิการ
4.3 การส่งเสริมความร่วม 30 คน 0.7000
30 คน 0.7000
มือในการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอาชีพแก่คนพิการ
ในระดับสากล
4.4 การจัดสวัสดิการคน 140 คน 2.2000
พิการระดับชุมชน (กทม.)
4.5 การจัดสวัสดิการคน 14 ชุมชน 4.3206
พิการระดับชุมชน

3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ต่อ)

กคพ.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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เป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
โครงการส�ำคัญ/
ตัวชี้วัด
แนวทาง
งบ
งบ
งบ
กิจกรรม
เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
4.6 งบลงทุน ศพอ.
1 งาน 28.2136 หน่วยงาน 14.0118 1 งาน 15.5687
9 แห่ง
4.7 Thailand Social 20,000 10.0000
20,000 10.0000
Expo
คน
คน
4.8 การพัฒนาศักยภาพ
500 คน 2.3500
สตรีพิการ
3 . จ� ำ น ว น ค น พิ ก า ร ส่ ง เสริ ม การคุ ้ ม ครอง 5. โครงการคุ ้ ม ครอง 6,000 195.8285 6,000 195.5985 7,000 249.9206
ที่ ไ ด้ รั บ การคุ ้ ม ครอง สิทธิ สวัสดิภาพและจัด สวัสดิภาพคนพิการ
คน
คน
คน
สวัสดิภาพและพัฒนา ระบบสวัสดิการให้กับ
คนพิการ
5.1 บริการสวัสดิการสังคม 3,700 117.9320 4,320 121.7768 4,400 135.3076
ในสถาบันแก่คนพิการและ คน
คน
คน
บุคคลออทิสติก
5.2 บริการสวัสดิการสังคม 1,080 29.1196 1,080 27.6561 1,100 30.2790
ในสถาบันแก่ผปู้ ว่ ยจิตเวช คน
คน
คน
รองรับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต
พ.ศ. 2551
5.3 ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริม 1,220 18.9240 600 คน 12.7020 600 คน 13.9722
การฝึกอาชีพ
คน
5.4 ยกระดับคุณภาพการ หน่วยงาน 29.8529 หน่วยงาน 33.4636 หน่วยงาน 37.1818
จัดบริการส�ำหรับคนพิการ 13 แห่ง
13 แห่ง
13 แห่ง
5.5 ส่งเสริมและพัฒนา
700 คน 14.9321
ระบบการคุม้ ครองสวัสดิการ
คนพิการ

3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ต่อ)

กคพ.

กคพ.

กสส.

กคพ.

กคพ.

กยผ.

กยผ.

กสส.

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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เป้าหมาย

4.จ� ำ นวนคนพิ ก ารที่
เข้าถึ งสภาพแวดล้ อม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และบริ ก ารสาธารณะ
ที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิต

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
โครงการส�ำคัญ/
แนวทาง
งบ
งบ
งบ
กิจกรรม
เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
5.6 สนั บ สนุ น บริ ก าร
100 คน 0.3645
สวัสดิการสังคมในสถาบัน
แก่ ค นพิ ก ารและบุ ค คล
ออทิสติก
5.7 โครงการจัดหาผู้ดูแล
100 คน 17.8834
คนพิการในสถานคุม้ ครอง
และพัฒนาคนพิการ/ศูนย์
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คล
ออทิ ส ติ ก และผู ้ ป ฏิ บั ติ
หน้าทีใ่ นภาวะยากล�ำบาก
ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น 6. โครงการส่งเสริมการ 25,000 24.2875 30,000 61.6851 33,700 68,5390
ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวก คน
คน
คน
เอกชน อปท. และ ส�ำหรับคนพิการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และบริ ก ารสาธารณะ
ที่ ค นพิ ก ารเข้ า ถึ ง และ
ใช้ประโยชน์ได้
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 462 หลัง 9.2400 2,500 50.0000 2,700 54.0000
การปรับสภาพแวดล้อมที่
หลัง
หลัง
อยู่อาศัยส�ำหรับคนพิการ
6.2 ส่ ง เสริ ม การจั ด สิ่ ง 25,000 9.7087 25,500 7.6851 28,500 8.5390
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ แห่ง
คน
แห่ง
คนพิการและทุกคนในสังคม

3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ต่อ)

กสส.

กสส.

กคพ.

กคพ.

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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เป้าหมาย

องค์กรด้านคนพิการผูน้ ำ�
คนพิการ และเครือข่าย
ทุ ก ระดั บ มี ศั ก ยภาพ
และความเข้มแข็ง เป็น
สากลและทันสมัย

ยุทธศาสตร์

3. เสริ ม สร้ า งการมี
ส่ ว นร่ ว มและความ
เข้มแข็งขององค์กรด้าน
คนพิการและเครือข่าย
(Participation)

จ�ำนวนองค์กรด้านคน
พิการและเครือข่ายทีไ่ ด้
รับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด

1.พัฒนาศักยภาพองค์กร
ด้านคนพิการ แกนน�ำ
คนพิการและเครือข่าย
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
สามารถบริหารจัดการ
งานด้ า นคนพิ ก ารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทาง

7.1 ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ขององค์กรด้านคนพิการ
7.2 รับรองมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการ
7.3 สนั บ สนุ น องค์ ก ร
ด้านคนพิการที่ได้รับรอง
มาตรฐาน
7.4 สนับสนุนการด�ำเนิน
งานของอาสาสมัครฯ

330
องค์กร
2.2500
70
องค์กร
8,500 คน 5.1000
2.2800

3,465
คน

7,700
คน

6.4976

300
องค์กร
70
องค์กร
170
องค์กร

11.3660

170
องค์กร

2.2500

4.0768

9,000
คน

340
องค์กร
80
องค์กร
9,000
คน

12.6289

5.6667

2.7778

4.5298

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

ปีงบประมาณ
หน่วย
2563
2564
2565
โครงการส�ำคัญ/
งาน
งบ
งบ
งบ
กิจกรรม
รับผิด
เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ ชอบ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
6.3 การขับเคลื่อนศูน ย์ 25,000 4.8388 2,000 4.0000 2,500 6.0000
กยผ.
เรียนรูน้ วัตกรรม เทคโนโลยี คน
คน
คน
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
ส�ำหรับคนพิการ
7. โครงการเสริ ม สร้ า ง 550
32.5734
570
34.7550
590 65,085 คน 42.4168
ความเข้มแข็งและการมี องค์กร/
องค์กร/
องค์กร
ส่วนร่วมขององค์กรด้าน 55,000
64,700
คนพิการและเครือข่าย
คน
คน

3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ต่อ)
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2 . เ ส ริ ม ส ร ้ า ง แ ล ะ
บูรณาการความร่วมมือ
กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง
ในประเทศ ระดั บ
อนุภมู ภิ าค และระหว่าง
ประเทศเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

แนวทาง

7.6 พั ฒ นากลไกความ 100 คน
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ
7.7 สนับสนุนการด�ำเนิน 1 แห่ง
งานศู น ย์ พั ฒ นาและฝึ ก
อบรมคนพิการแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก
7.8 งานวันคนพิการสากล 30
องค์กร

1 แห่ง

30
องค์กร

1.0000

50 คน

8.0000

4.4300

1.0000

8.0000

0.3670

40
องค์กร

1 แห่ง

100 คน

1.5000

8.0000

4.4300

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
โครงการส�ำคัญ/
งบ
งบ
งบ
กิจกรรม
เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ เป้าหมาย ประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
7.5 การด�ำเนินงานด้าน 100 คน 3.0148 100 คน 2.5952 110 คน 2.8836
คนพิการตามแผนประชา
สั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซียน

3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ต่อ)

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2563 - 2565 จะเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน โดยมีความเชือ่ มโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ตลอดจนนโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ก�ำหนดปัจจัยความส�ำเร็จและกระบวนการน�ำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุง่ เน้นผลสัมฤทธิข์ องงาน และการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม           
ที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. มีการเชื่อมโยงความส�ำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการน�ำแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท�ำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ พร้อมก�ำหนดบทบาทความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์และจัดท�ำแผนปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
4. ด�ำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก�ำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน�ำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจ�ำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
.........................................................
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-354-3388 ต่อ 303, 304 โทรสาร : 02-354-5026
E-mail : webmaster@dep.go.th Website : www.dep.go.th
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กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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