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คำนำ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ได้จดั ทำแผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทำงานในระยะ 3 ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
สู่ระดับสากล” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล (Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม
(Empowerment) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่าย (Participation) ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น
กรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร หวั ง เป็ น อย่ า งยิ ่ ง ว่ า แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย
อย่างเป็นระบบคนพิการได้รบั การพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิทเ่ี ป็นจริง
ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคโดยความร่วมมือจากการขับเคลื่อนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของกลุ่มคนพิการและผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวมต่อไป
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สารบัญ

สวนที่ 1
บทสรุปผูบ ร�หาร

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เป็นกรอบและแนวทางการทำงานในระยะ 3 ปี โดยได้มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงาน
ให้ ม ี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมี ค วามเชื ่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 รวมถึงความสอดคล้องกับ
อนุสัญญา พันธกรณี กรอบยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบและทิศทางใน
การดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
สำหรับทิศทางแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม สูร่ ะดับสากล” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่ น
การดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้
มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล (Development) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม (Empowerment) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
การมีสว่ นร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย (Participation) ทัง้ นีจ้ ากทิศทาง
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ได้มกี ารจัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์และ
มีธรรมาภิบาล (Development)
เป้าหมาย : (1) คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแผนงาน นโยบาย การวิจัย
นวัตกรรมด้านคนพิการ อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง
(2) ระบบบริการจัดการองค์กร พก.มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด : (1) จำนวนคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก แผนงาน นโยบาย
งานวิจัย และนวัตกรรมด้านคนพิการ
(2) จำนวนระบบบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนา
แนวทาง : (1) ขับเคลื่อนและพัฒนานโยบาย แผนงาน งานวิจัยเพื่อให้คนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
(2) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงและธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมยุคดิจิทัล
โครงการ : (1) โครงการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายและแผนด้านคนพิการสูก่ ารปฏิบตั ิ
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิง่ อำนวยความสะดวกอย่าง
เท่าเทียม (Empowerment)
เป้าหมาย : (1) คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด : (1) จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
(2) จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพ
(3) จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา
(4) จำนวนคนพิการที่เข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต
แนวทาง : (1) ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างทั่วถึงสนองตอบต่อ
ความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท
(2) พัฒนาศักยภาพ อาชีพ และการมีงานทำเพื่อให้คนพิการมีรายได้สามารถ
เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวอย่างพอเพียง
(3) ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและจัดระบบสวัสดิการให้กับคนพิการ
(4) ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อปท และหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
โครงการ : (1) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
(2) โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
(3) โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ
(4) โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและ
เครือข่าย (Participation)
เป้าหมาย : องค์กรด้านคนพิการ ผู้นำคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง เป็นสากลและทันสมัย
ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แนวทาง : (1) พัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการ แกนนำคนพิการและเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการงานด้านคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เสริ ม สร้ า งและบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั ้ ง ในประเทศ
ระดับอนุภูมิภาค และระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่าย
ทัง้ นีก้ ารขับเคลือ่ นการดำเนินงานภายใต้ทศิ ทางยุทธศาสตร์ดงั กล่าวข้างต้น จะเป็นเครือ่ งมือ
สำคัญในการกำกับทิศทางของกรม ฯ โดยการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีใ่ นทุกระดับ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ
การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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สวนที่ 2

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร�
เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(3) การบรรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ : การขั บ เคลื ่ อ นให้ ท ุ ก ภาคส่ ว นมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้
2) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
2.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การขับเคลือ่ นให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาให้มีหลักประกันความมั่นคง ความคุ้มครองทางสังคม และสวัสดิการ
ตามกลุม่ เป้าหมาย รวมทัง้ สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการดำรงชีวติ
และการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมแรงงานทั้งในระบบ
และนอกระบบ
3) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทำงานทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์สว่ นรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
2.1 ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
2.2 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดทำและเชื่อมโยงข้อมูลด้านสังคมที่ทันสมัย
เป็นสากลเป็นที่ยอมรับในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ เชื่อมโยงกับข้อมูลสารสนเทศ
นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน และการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกสายงานทุกระดับ โดยวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง
ที่มีความสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
การอบรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงาน
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2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(1) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ คนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ พร้อมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ
ซึง่ จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบ
(2) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย : การคุม้ ครองทางสังคมขัน้ พืน้ ฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มุ่งเน้นขยายความคุ้มครองทางสังคมให้ทุกชีวิตให้
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ
สร้างระบบคุ้มครอง และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ คลอบคลุมทั่วถึง
และเป็นธรรม
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม
(1) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
1.1 ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all)
ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรค เพือ่ คนทัง้ มวล
(Design for all) ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย
2) กิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 ปฏิรปู กฎหมายและหน่วยงานทีก่ ำกับดูแลหรือติดตามการบังคับ
ใช้กฎหมาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกแบบที่ยึดหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design)
3) ขัน้ ตอนการดำเนินงาน : ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบทีย่ ดึ หลักการออกแบบ
ที่เป็นสากล (Universal Design) ซึ่งอาศัยบทกฎหมายหลักอื่น ๆ ให้เป็นประมวลกฎหมายรวมอยู่
ในฉบับเดียวและมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อบังคับใช้และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
โดยให้สามารถควบคุม จัดการ และใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ด้วย
4) เป้าหมายกิจกรรม : คนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงบริการสาธารณะ และได้รับประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมสาธารณะอย่างทั่วถึง
1.2 ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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2) กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการศูนย์บริการคนพิการ
โดยองค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการพิ จ ารณาการใช้ เ งิ น ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร จากลั ก ษณะ project-based เป็ น unit-cost โดยเน้ น โครงการ
ที ่ เ ป็ น การเสริ ม สร้ า งอาชี พ คนพิ ก ารที ่ ไ ม่ ส ามารถทำงานในสถานประกอบการได้ หรื อ คนพิ ก าร
ที่ประกอบอาชีพอิสระ
3) ขั้นตอนการดำเนินงาน :
1. ดำเนินการให้มศี นู ย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการทีไ่ ด้มาตรฐานและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ตามสัดส่วนคนพิการ
2. ดำเนินการให้ศนู ย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการสนับสนุนภาครัฐตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติในการดูแลคนพิการ โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะของการร่วมบริหารโครงการ เพื่อพิจารณา
วัตถุประสงค์เป้าหมาย และการประเมินผลเพื่อตอบสนองโครงการในลักษณะ unit-cost
4) เป้าหมายกิจกรรม :
1. มีศูนย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ
2. คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่มีอุปสรรคและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
2) เป้าหมายรวมที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู้ และความสามารถเพิม่ ขึน้
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น
(3.2) แนวทางการพัฒนา :
- ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่า (ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดงาน)
- ข้อ 3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
(ข้อ 3.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่
พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม)
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.2 เพือ่ ให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้อย่างทัว่ ถึง
2) เป้าหมายรวมที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ทางสังคมของภาครัฐ
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(3.2) แนวทางการพัฒนา :
- ข้อ 3.1 เพิม่ โอกาสให้กบั กลุม่ เป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ทีม่ รี ายได้ตำ่ สุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (ข้อ 3.1.5 เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม)
- ข้อ 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้ครอบคลุมและทัว่ ถึง (ข้อ 3.2.4 ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสม ให้ประชากร
กลุม่ ต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่ เด็ก เยาวชน สตรี ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม เพือ่ ให้เข้าถึง
บริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทัง้ ส่งเสริมบทบาท
ของกลุม่ ข้างต้นให้มสี ว่ นร่วมในการบริหารและการตัดสินใจทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ)

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 อนุมตั ใิ นหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ.2560 - 2564 โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
บูรณาการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการทีก่ ำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ.2560 - 2564 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบดำเนินการ
เกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 กำหนดวิสยั ทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวติ อิสระ ในสังคมอยูเ่ ย็น
เป็นสุขร่วมกันอย่างยัง่ ยืน” ภายใต้ยทุ ธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ได้แก่ เสริมพลังคนพิการ
และองค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารให้ ม ี ศ ั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง (Empowerment) พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management)
เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding)
สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะทีท่ กุ คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) และส่งเสริม
การบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการอย่างยัง่ ยืน (Linkage)
แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นกรอบแนวทางการทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ที่มุ่งยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐที่มีศักยภาพสูง
และเป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบายสังคม มีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาคนให้มศี กั ยภาพและมีความมัน่ คง
ในชีวติ รวมถึงสร้างสังคมแห่งโอกาสและมีความเท่าเทียมกัน ได้กำหนดวิสยั ทัศน์ “สร้างสังคมดี คนมีคณ
ุ ภาพ”
โดยมีพันธกิจ (1) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
(2) สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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(3) พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ขี ด ความสามารถ และระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม
(4) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และ
มีความมั่นคงในชีวิต ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้
มีความเข้มแข็งและสร้างระบบทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ประกอบด้วย (2) สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (3) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
สู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม และ (4) ยกระบบองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม
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สวนที่ 3

สาระสำคัญแผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 - 2565)
ของสวนราชการ
กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�วต� คนพิการ
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3.1 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2556 นับเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีสาระ
ทั้งในด้านการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสร้างกลไก
เพื่อการคุ้มครองคนพิการในเชิงนโยบายไว้ในกฎหมาย เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ และโอกาส
การคุม้ ครองจากรัฐ โดยให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ จากสิง่ อำนวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ ทัง้ ในด้านฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการ
ทางการแพทย์การศึกษา การอาชีพ การคุม้ ครอง เพือ่ มิให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมการยอมรับ
และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร โทรคมนาคม บริการล่ามภาษามือ สิทธิในการเข้าไปใช้ในบริการสาธารณะ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และสิทธิในการได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
2. พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD)
ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบัน เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 สิงหาคม 2551
โดยมีจุดมุ่งหมายความมุ่งประสงค์ที่จะส่งเสริม คุ้มครองและประกันให้คนพิการได้ใช้สิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานอย่างเต็มทีแ่ ละเท่าเทียม ตลอดจนส่งเสริมการเคารพในศักดิศ์ รีของตนเอง “คนพิการ”
ตามความหมายของอนุสญ
ั ญานีห้ มายถึง บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสติปญ
ั ญา
หรือประสาทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถมีสว่ นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกับบุคคลอืน่ โดยหลักการสำคัญทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในอนุสญ
ั ญานีค้ อื การเคารพในศักดิศ์ รี
การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมในสังคม การเคารพความแตกต่างและการยอมรับ
ความหลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถในการเข้าถึง ความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ โดยสาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้
คือ รัฐภาคี มีพันธกรณีที่จะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในด้านกฎหมาย
การปกครอง และการปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในส่วนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง
ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเท่าเทียมในทางกฎหมายสำหรับโอกาสในการรับ
การศึกษา การเข้าทำงาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิ และโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
ยุทธศาสตร์อินชอน เพื่อทำสิทธิให้เป็นจริง (Incheon Strategy : Make the Right Real)
ได้รบั การรับรองจากทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงระหว่างรัฐบาล ภายใต้การดำเนินการทศวรรษ คนพิการ
แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2556 - 2565 ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก (ESCAP) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
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โดยยุทธศาสตร์อินชอนมีรากฐานมาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและกรอบการปฏิบัติงาน และ
กึ่งกลางกรอบการปฏิบัติงานแห่งสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสู่สังคมบูรณาการ และตั้งอยู่บนฐานสิทธิ
สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยยุทธศาสตร์อินชอน ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์
ดังนี้ (1) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทำงานและการจ้างงาน (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (3) ส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การขนส่งสาธารณะความรู้แ ละการสื ่ อสาร (4) เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งการคุ ้ ม ครองทางสั งคม
(5) ขยายการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มและด้านการศึกษาให้กับเด็กพิการ (6) ประกันความเท่าเทียม
ทางเพศและการเสริมพลังสตรี (7) ประกันการจัดการและการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั สิ ำหรับคนพิการ
(8) ปรับปรุงข้อมูลด้านคนพิการให้น่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบได้ (9) เร่งให้มีการให้สัตยาบัน
และดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและการปรับกฎหมายในประเทศให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญา (10) พัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จากการพัฒนา
ในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกรวม 189 ประเทศ รวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติทม่ี หานครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล
ทีท่ กุ ประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ
(1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
(3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพ
ของสตรีมีครรภ์ (6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่น ๆ (7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และ (8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
ตลอดระยะเวลา 15 ปีผา่ นมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทัง้ 8 ข้อดังกล่าว ได้สน้ิ สุดลง
โดยประสบความสำเร็ จ เป็ น อย่ า งดี ใ นหลายประเทศ เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื ่ อ งของการพั ฒ นา
องค์การสหประชาชาติจงึ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึน้ ใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดทีม่ องการพัฒนา
เป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเชือ่ มโยงกัน เรียกว่าเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึง่ ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตัง้ แต่
เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย คือ
(1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (2) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (3) ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (4) ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ แก่ทกุ คน (5) บรรลุถงึ ความเท่าเทียม
ทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน (6) ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล
ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน (7) ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึง
พลังงานทีท่ นั สมัย ยัง่ ยืน เชือ่ ถือได้ ตามกำลังซือ้ ของตน (8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ ง่ั ยืน
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และทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่า
สำหรับทุกคน (9)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (10)ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ (11)ทำให้เมืองและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์มคี วามปลอดภัย ทัว่ ถึง พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
และยัง่ ยืน (12)ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคทีย่ ง่ั ยืน (13) ดำเนินการอย่างเร่งด่วน
เพือ่ ต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (14) อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ ยืน (15) พิทกั ษ์ บูรณะ
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทย่ี ง่ั ยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน ต่อสูก้ บั การแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (16) ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุตธิ รรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นทีพ่ ง่ึ ของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่
ยอมรับในทุกระดับ (17) เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธกี ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุน้ ส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนกรอบการดำเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai framework for disaster Risk Reduction 2015) เป็นเครือ่ งมือสำคัญในการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลก ในระยะ 15 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2557 ซึ่งประเทศสมาชิกของ
องค์การสหประชาชาติจำนวน 187 ประเทศได้รว่ มให้การรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วย
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเชนได ประเทศญีป่ นุ่
สำหรับประเทศไทยนัน้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกเข้าร่วมให้การรับรองกรอบเซนไดดังกล่าว ทั้งนี้ผลลัพธ์ของกรอบเซนไดนั้น มุ่งเน้น
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ และลดการสูญเสียชีวติ วิถชี วี ติ และสุขภาพ ตลอดจนการสูญเสียต่อทรัพย์สนิ
ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีเป้าหมายคือป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งใหม่ และลดความเสีย่ งเดิม รวมถึงมาตรการเชิงสถาบัน
ทีม่ กี ารบูรณการและลดความเหลือ่ มล้ำเพือ่ ป้องกัน และทำให้ความหล่อแหลม และเปาะบางต่อภัยพิบตั ิ
น้อยลง ตลอดจนช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญเหตุและฟื้นฟูที่ดียิ่งขึ้น อันนำไปสู่
ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจ
4 พันธกิจ คือ (1) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (2) เสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (3) การลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้
พร้อมรับมือและฟืน้ คืนกลับได้ในระยะเวลารวดเร็ว และ (4) พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อม
เผชิญเหตุภยั พิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนการการฟืน้ สภาพและซ่อมสร้างทีด่ กี ว่าเดิมในช่วงการบูรณะ
ฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ
ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 (ASEAN Decade of Persons with
Disabilities 2011-2020) จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่าง
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2554 ได้มกี ารยืนยันอีกครัง้ หนึง่ ถึงความเป็นไปได้ในการทีจ่ ะส่งเสริมให้อาเซียน
เป็นประชาคมทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึง่ คนทุกกลุม่ ในสังคม รวมทัง้ คนพิการ สามารถมีสว่ นร่วม
และได้รับประโยชน์เต็มที่จากการรวมตัวของชาติอาเซียน ผู้นำอาเซียนยังได้เน้นถึงความสำคัญ
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ในการส่งเสริมบทบาท โอกาส และการมีสว่ นร่วมของคนพิการในการพัฒนาภูมภิ าค ด้วยการรับข้อริเริม่
สำหรับปฎิญญาบาหลีว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน
รวมทัง้ การประกาศทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 ทัง้ นีผ้ นู้ ำชาติอาเซียน ในฐานะตัวแทน
ของรัฐภาคีอาเซียนและประชาชนในชาติ ได้ประกาศทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563
ให้เป็นช่วงเวลาหลักของการส่งเสริมการพัฒนางานด้านคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน และได้ยนื ยัน
อีกครัง้ หนึง่ ถึงข้อผูกพันของอาเซียน ในการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทีเ่ ท่าเทียมของคนพิการในทุกภาคส่วน
ของอาเซียน โดยให้สอดคล้องกับเอกสารด้านคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
โดยทีม่ กี ารเน้นถึงประเด็นหลัก 15 ประเด็นซึง่ ได้ถกู กำหนดให้สอดคล้องกับเสาหลักทัง้ สามของอาเซียน
โดยเน้นย้ำว่าประเด็นด้านคนพิการเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน
และเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อองค์กรสาขาของอาเซียน รวมทั้งกลไก และพิธีสารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว
ทศวรรษคนพิการอาเซียน จะใช้กลไกทีม่ อี ยูแ่ ล้วเหล่านีร้ ว่ มกับข้อริเริม่ อืน่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ในอาเซียน ได้แก่ (1) การตระหนักรู้และการปกป้องสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ (2) การพัฒนาและ
บังคับใช้กฎหมายและการรวมประเด็นด้านคนพิการเข้าไว้ในกระแสหลักในการกำหนดนโยบายและแผน
(3) การจ้างงานและงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า (4) การศึกษาทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ (5) การดูแลสุขภาพและการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (6) การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของคนพิการ (7) การดำรงชีวิต การบรรเทาความยากจน และบริการทางสังคม
(8) การดำรงชีวิตอิสระและการมีส่วนร่วมในชุมชน (9) เด็กพิการ (10) สตรีพิการ (11) ผู้สูงอายุพิการ
(12) การมีสว่ นร่วมในวัฒนธรรม นันทนาการ สันทนาการ และกีฬา (13) การเข้าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีเครือ่ งช่วย ข้อมูลข่าวสาร สิง่ อำนวยความสะดวก การคมนาคม บริการ (14) การสร้างศักยภาพรัฐบาล
องค์กรพึ่งตนเองของคนพิการ และองค์กรทางสังคมภาคพลเรือน (15) คนพิการที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ ผู้นำอาเซียนสิบประเทศได้ร่วมกัน
ให้ความเห็นชอบ “แผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน 2568” หรือ ASEAN Enabling Masterplan 2025
: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community ในทีป่ ระชุม
สุดยอดผู้นำที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการปกป้องและส่งเสริมสิทธิคนพิการ
ในอาเซียน โดยความสำคัญของแผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการ
สิทธิคนพิการอาเซียนคือการทำให้ทกุ องค์กรของอาเซียนตระหนักถึงสิทธิคนพิการและนำประเด็นเกีย่ วกับ
สิทธิคนพิการผนวกรวมในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการของแต่ละองค์กร
ซึ่งการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับมาตรฐานสิทธิคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียนจะเสริม
การดำเนินการในระดับประเทศสมาชิกทีจ่ ะมีการรายงานความก้าวหน้าไปยังอาเซียน ทำให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างกันและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสถานการณ์ของคนพิการ ในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ ความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สำคัญประการหนึ่งคือการสร้าง
ความตระหนักรู้ว่า คนพิการเป็นผู้ที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสมาชิกในสังคม
ทุกคน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities) ที่ประเทศสมาชิกทั้งสิบของประชาคมอาเซียนได้ลงนามผูกพันและ
มีหน้าทีด่ ำเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณีตา่ ง ๆ ทีก่ ำหนดไว้ สำหรับในประชาคมอาเซียนซึง่ เป็นองค์การ
ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกก็ประสบกับความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกัน กล่าวคือ
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ได้มกี ารแบ่งภารกิจ ในด้านต่าง ๆ และจัดตัง้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบภารกิจเป็นการเฉพาะ ผ่านประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประเด็นคนพิการ
เป็นความรับผิดชอบหลักของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community)
จึงทำให้ประชาคมอื่น ๆ ยังมิได้นำข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิคนพิการเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนงาน
และโครงการที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ทั้งที่ทุกภาคส่วนของประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์กับชีวิต
ความเป็นอยู่องคนพิการ เช่น การที่คนพิการมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหรือลงสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นสิทธิทางการเมือง หรือการเป็นเจ้าของกิจการทางธุรกิจซึ่งเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
แผนบูรณาการฯ เป็นเอกสารของอาเซียนฉบับแรกที่กำหนดความยึดโยงของสิทธิคนพิการกับทุก “เสา”
ของอาเซียนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม ในส่วนการดำเนินการ อาจกล่าวใน
ภาพกว้างได้วา่ แผนบูรณาการฯ กำหนด “หน้าที”่ ของอาเซียนไว้สามด้านคือสำหรับแต่ละประชาคมข้างต้น
ซึ่งหน้าที่ที่ว่านี้ แบ่งออกเป็นประเด็นการดำเนินการหลัก (Key Action Points) รวม 76 ข้อ สำหรับ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 24 ข้อประชาคมเศรษฐกิจ 25 ข้อ และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม 27 ข้อ
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3. สถิติด้านคนพิการ

“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึง่ มีขอ้ จำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำวัน หรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่าง ๆ
และมีความจำเป็นเป็นพิเศษทีจ่ ะต้องได้รบั ความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึง่ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรม
ในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป (พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

22.13%
40.39%
20.64%

11.97%

จากรายงานสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทยทีจ่ ดั ทำโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า
มีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศ จำนวน 2,015,385 คน โดยเป็นคนพิการเพศชาย
จำนวน 1,051,878 คน และเพศหญิง จำนวน 963,507 คน โดยเมือ่ พิจารณากระจายตัวของประชากรพิการ
พบว่า อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จำนวน 814,063 คน คิดเป็นร้อยละ 40.39 รองลงมา
ได้แก่ ภาคเหนือ มีคนพิการจำนวน 446,043 คน คิดเป็นร้อยละ 22.13 ภาคกลาง จำนวน 416,075 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.64 ภาคใต้ จำนวน 241,141 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97 กรุงเทพมหานคร จำนวน 90,982 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.51 และข้อมูลรอการยืนยัน จำนวน 7,081 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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อันดับ

ประเด็น

จำนวน

รอยละ

1

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

995,419

49.39

2

ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

379,701

18.84

3

ทางการเห็น

192,502

9.55

4

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

155,591

7.72

5

ทางสติปัญญา

137,570

6.83

6

พิการมากกว่า 1 ประเภท

122,963

6.10

7

ออทิสติก

14,175

0.70

8

ทางการเรียนรู้

11,569

0.57

9

ข้อมูลรอการยืนยัน

5,895

0.29
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- คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 1,081,572 คน ร้อยละ 53.67 (ของจำนวน คนพิการทั้งหมด)
- คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีจำนวน 850,270 คน ร้อยละ 42.19 (ของจำนวน
คนพิการทัง้ หมด)
- คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทาง
การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.54 และร้อยละ 55.44 ของจำนวน
คนพิการ อายุ 15 - 59 ปี และ 60 ปีขน้ึ ไป ตามลำดับ
- คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญา
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 31.90 ของจำนวนคนพิการทีอ่ ยูใ่ นวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) ทัง้ หมด
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สาเหตุความพิการ
อันดับที่
1

แพทยไมระบุสาเหตุความพิการ
รอยละ 51.22

อันดับที่
5

มากกวา 1 สาเหตุ
รอยละ 6.06

อันดับที่
2

ภาวะความเจ็บปวยและโรคตาง ๆ
ในภายหลัง (หลอดเลือดหัวใจตีบ
/ขอสันหลังอักเสบ/โรคติดเช�้อ
/เบาหวาน/ลมชัก) รอยละ 20.01

อันดับที่
6

โรคติดเช�้อ รอยละ 1.29

อันดับที่
3

แพทยไมระบุสาเหตุความพิการ
รอยละ 51.22

อันดับที่
7

กรรมพันธุ รอยละ 0.45

อันดับที่
4

อุบัติเหตุ รอยละ 6.29

อันดับที่
8

ไมทราบสาเหตุ รอยละ 0.23
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คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 73,686 คน คิดเป็นร้อยละ 3.66 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัว
คนพิการ) แบ่งเป็น
- อายุไม่ถงึ เกณฑ์ทจ่ี ะเรียน จำนวน 4,725 คน (ร้อยละ 6.41 ของคนพิการทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา)
- คนพิการทีอ่ ายุถงึ เกณฑ์แต่ไม่ได้รบั การศึกษา จำนวน 45,979 คน (ร้อยละ 62.40 ของคนพิการ
ที่ไม่ได้รับการศึกษา) และเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 22,982 คน (ร้อยละ 31.19
ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
- คนพิการที่ได้รับการศึกษา จำนวน 1,497,534 คน คิดเป็นร้อยละ 74.31 (ของคนพิการ
ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) แบ่งเป็น การศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 1,223,227 คน
(ร้อยละ 81.68) รองลงมาคือ การศึกษานอกระบบและอื่น ๆ จำนวน 462,502 คน (ร้อยละ 23.82)
มัธยมศึกษา จำนวน 162,838 คน (ร้อยละ 8.39) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.)
จำนวน 33,464 คน (ร้อยละ 1.72) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,457 คน (ร้อยละ 0.18) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
จำนวน 3,703 คน (ร้อยละ 0.19) และคนพิการได้รบั การศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยทีส่ ดุ จำนวน 596 คน
(ร้อยละ 0.03)
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คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จำนวน 850,270 คน
1. คนพิการในวัยทำงานที่ประกอบอาชีพ จำนวน 265,918 คน ร้อยละ 31.27 (ของจำนวนคนพิการ
วัยทำงานทั้งหมด)
2. คนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 203,490 คน
ร้อยละ 23.93 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
3. คนพิการในวัยทำงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้)
จำนวน 54,904 คน ร้อยละ 6.46 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
4. คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ จำนวน 325,958 คน ร้อยละ 38.34 (ของจำนวนคนพิการ
วัยทำงานทั้งหมด)
5. การประกอบอาชีพของคนพิการ อืน่ ๆ/ไม่ระบุ ร้อยละ 37.83 เกษตรกรรม ร้อยละ 25.79 รับจ้างทัว่ ไป
ร้อยละ 24.66 ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 6.67 ลูกจ้างภาคเอกชน ร้อยละ 4.69
และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.36
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4. ภารกิจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 กำหนดให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ มีภารกิจ
เกีย่ วกับการเสนอนโยบาย และจัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ รวมทัง้
ดำเนินการด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคแก่คนพิการ การตรวจสอบการได้รบั สิทธิประโยชน์ของคนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ การให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นได้ตามความต้องการจำเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการปฏิบัติงาน
และการเสนอนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ และสถานการณ์เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้ง
จัดทำแผนงาน และติดตามประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
(3) บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) จัดทำแผนงานการคุม้ ครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การดำเนินงาน และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงาน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน และการกำกับดูแลศูนย์บริการคนพิการ
ทุกประเภท
(8) ดำเนินการและส่งเสริมกิจการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้
จัดตั้งขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(9) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนาย
ความว่าต่างแก้ต่างคดีให้แก่คนพิการ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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(10) ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวย
ความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออืน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายความว่าต่างแก้ต่างคดีให้แก่คนพิการ

26

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565

27

- ศูนยสงเสริมอาชีพคนพิการ 1 แหง
- ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด 77 ศูนย

ข้าราชการ
กรอบ 276 อัตรา
ปฏิบัติงาน 237 อัตร

พนักงานราชการ
กรอบ 471 อัตรา
ปฏิบัติงาน 439 อัตรา

- ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 2 แหง

กองกองทุนและส่งเสริม
และความเสมอภาคคนพิการ
- สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ 11 แหง

กองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลูกจ้างประจำ
กรอบ 265 อัตรา
ปฏิบัติงาน 259 อัตรา

กรอบอัตรากำลัง

ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ

รองอธิบดี

อธิบดี

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 8 แหง

สำนักงานเลขานุการกรม กองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
อธิบดี พก.
กรรมการและเลขานุการ

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ

โครงสราง

5. สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ พก.

5.1 สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสของ พก.
ตารางที่ 1 ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสของ พก. ได้รับการประเมินให้ความสำคัญที่สุด 5 ลำดับ

อันดับ
1

2

3

4

5

28

ประเด็น
มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการที่เป็น
ข้อผูกพันทางกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องมีการส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิ
และการปฏิบัติบนพื้นฐาน ที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น และดำเนินมาตรการด้านสิทธิ
ที่มีประสิทธิภาพ (O3)
กระแสการพัฒนาคนพิการทั่วโลก
ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม
และคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของ
การดำเนินงาน (O1)
กระแสการพัฒนาคนพิการทั่วโลก
ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม
และคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของ
การดำเนินงาน (O1)
งานด้านคนพิการเป็นการดำเนินงาน
ตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย โดยกำหนดไว้
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ทำให้มีโอกาสใน
การออกกฎหมายรองรับการดำเนินงาน
ได้ (O4)
มีองค์กรด้านคนพิการระดับชาติ ครบทุกประเภท
ความพิการ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสมาชิก (O12)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

17

267

2.84

13

188

2.00

12

184

1.95

10

164

1.74

15

144

1.53

5.2 สภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามของ พก.

ตารางที่ 2 ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามของ พก. ที่ได้รับการประเมินให้ความสำคัญที่สุด
5 ลำดับ

อันดับ

1

2

3

4

5

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

23

273

2.90

14

144

1.53

12

131

1.39

การขับเคลือ่ นงานด้านคนพิการในเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ยงั จำกัดอยูท่ ก่ี ารดำเนินงานโดย
ส่วนกลางเป็นสำคัญยังไม่ครอบคลุมในมิตจิ งั หวัด
และกลุม่ จังหวัด พืน้ ทีร่ ะดับท้องถิน่ รวมถึง
นโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (T3)

11

126

1.34

ครอบครัว ชุมชน ผลักภาระให้ภาครัฐดูแล
คนพิการ (ทำให้มีการทอดทิ้ง และส่งคนพิการ
เข้าสถานสงเคราะห์) (T6)

11

124

1.32

สังคมยังขาดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
และความพิการ และขาดความรู้ความเข้าใจ
ประเด็นความสามารถ ศักยภาพของคนพิการ
ความคาดหวังต่องานบริการคนพิการใน
ลักษณะเป็นการสงเคราะห์มากกว่าการพัฒนา
(T2)
หลักการงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ
ในการดูแลคนพิการในสถาบันไม่สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นของคนพิการและ
สภาพเศรษฐกิจสังคม (T47)
ขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
และแนวทาง การปฏิบัติด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น (T1)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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5.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งของ พก.

ตารางที่ 3 ประเด็นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นจุดแข็งของ พก. ทีไ่ ด้รบั การประเมินให้ความสำคัญทีส่ ดุ 5 ลำดับ

อันดับ

1

2

3

4

5

30

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

20

337

3.58

พก.มีกฎหมาย ระเบียบรองรับการดำเนินงาน
ด้านคนพิการ เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.สุขภาพจิต
พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พ.ศ. 2551 เป็นต้น เอื้อให้ พก. มีทิศทาง
การดำเนินงานที่ชัดเจน (S3)

21

330

3.51

ผู้บริหารระดับนโยบายมีวิสัยทัศน์ และให้
ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ (S4)

18

296

3.14

มีคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงาน
จัดทำแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้ง
ในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับภูมิภาค
และในกรุงเทพมหานคร โดยจะประสานให้
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามแผน
รวมทั้งมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงาน (S2)

13

182

1.93

มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือทั้งกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาบันการศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นกระทรวง
กรม และภาคีเครือข่ายอื่นๆในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้ง ในประเทศ
และต่างประเทศ (S5)

14

150

1.59

พก.เป็นเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
สามารถขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์
และระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้
และมติของคณะกรรมการเป็นส่วนสนับสนุน
การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาครัฐ (S1)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565

5.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งของ พก.

ตารางที่ 3 ประเด็นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นจุดแข็งของ พก. ทีไ่ ด้รบั การประเมินให้ความสำคัญทีส่ ดุ 5 ลำดับ

อันดับ

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

1

บุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจยังไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจใหม ๆ่ ของ พก. รวมถึงขาดบุคลากรหลัก
ทางวิชาชีพในสัดส่วน ที่เหมาะสม (W21)

17

207

2.20

2

บุคลากรยังไม่มีทักษะและความสามารถ
ในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และ
บูรณาการเชิงนโยบายที่มีระบบและ
มีประสิทธิภาพ (W1)

17

193

2.05

ระบบบริการคนพิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์
สำหรับ คนพิการ ผูด้ แู ลคนพิการยังไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ จำเป็นของคนพิการแต่ละ
ประเภทความพิการได้อย่างทั่วถึง (W14)

14

156

1.66

ระบบฐานข้อมูลคนพิการยังไม่เป็นปัจจุบัน
ทันสมัยและ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมและ ใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่ (W3)

11

125

1.33

ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร ทัง้ ใน
ระยะสัน้ และ ระยะยาว (W30)

11

115

1.22

3

4

5

ประเด็น

6. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

6.1 ข้อเสนอจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ สนช.
1) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การบูรณาการประเด็นด้านคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก
4) การผลักดันยุทธศาสตร์การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(Accessibility for All Act: AAA)
5) แนวทางการจัดบริการคนพิการทางจิตสังคมในประเทศไทย
6) การเตรียมการจัดทำรายงานประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
7) การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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6.2 ข้อเสนอจากองค์กรด้านคนพิการ
1) การปรับปรุง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ /ระเบียบต่าง ๆ
2) การนำยุทธศาสตร์ EQUAL มาใช้เป็นกรอบในการขับเคลือ่ นงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบ
3) การส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4) การพัฒนาที่ศูนย์เรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
5) การทบทวนปรับเปลีย่ นโครงสร้างของอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ประจำจังหวัดให้มีความกระชับและทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6) การผลักดันให้ พก เป็นหน่วยประสานและบูรณาการประเด็นด้านคนพิการเข้ากับ การพัฒนา
กระแสหลัก โดยยึดโยง พรบ.ส่งเสริมฯ
7) การบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) การนำ IT มาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรด้านคนพิการ
6.3 ข้อเสนอจากเครือข่ายสตรีพิการ
1) เชื่อมโยงกลไกที่มีอยู่กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
คณะกรรมการสตรี ภายใต้กรม สค. / เป้าหมาย SDG / และกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ
2) ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีพิการ ทุกประเภทความพิการ
3) สร้างความเข้าใจของสถานศึกษาที่สอนคนหูหนวก โดยใช้ครูหูหนวกสอนภาษามือร่วมด้วย
4) จัดทำฐานข้อมูลคนพิการระดับพื้นที่ big data/ gps เพื่อทราบข้อมูลคนพิการทั่วประเทศ
และช่วยเหลือได้ทันที
5) พัฒนาล่ามภาษามือ ให้มีการใช้ภาษามืออย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษามือวิชาชีพ
มากกว่าล่ามภาษามือชุมชน และให้มีบริการล่ามภาษามือเพื่อความบันเทิงด้วย
6) จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันสม่ำเสมอ

7. ข้อเสนอแนะจากสมัชชาเครือข่ายระดับชาติด้านคนพิการ

มติคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้กำหนดประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 5 ประเด็น โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา
แห่งประเทศไทย สมาคมผูป้ กครองบุคคลออทิซมึ (ไทย) สมาคมเพือ่ ผูบ้ กพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562
เพือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงระหว่างปี 2563 - 2564 ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
1. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการประสาน
บูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ทุกส่วนราชการ องค์กรคนพิการ หน่วยงานอิสระ
องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์การจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) และ
การจัดสิง่ อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมอย่างรอบด้าน ได้แก่ 1) ระบบขนส่งมวลชน
2) ด้านเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 3) ระบบดิจิทัล 4) ด้านอาคารและสถานที่
5) การอำนวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผลและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
2. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ดำเนินการศึกษาระบบสวัสดิการทีค่ รอบคลุม
คนพิการทุกช่วงวัย และศึกษาความเป็นไปได้ของการปรับเพิม่ เบีย้ ความพิการในอัตราทีเ่ หมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
รูปแบบการจ่ายเบี้ยความพิการที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ
3. ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม กำกับ ติดตาม เพื่อให้เด็กพิการสามารถเข้าถึงสิทธิทาง
การศึกษาได้อย่างเสมอภาค อย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างมีระบบ รวมทัง้
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทำ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาทางเลือก และให้คนพิการ
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วย สื่อบริการการเรียนการสอน และความช่วยเหลืออื่นใด
ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ การจัดสิง่ อำนวยความสะดวกซึง่ รวมถึงบริการขนส่งเพือ่ การศึกษาสำหรับคนพิการ
ทีส่ ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในสถานศึกษา
4. ให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทบทวนแนวทาง และ
ปรับปรุงการให้บริการสาธารณสุข โดยกำหนดให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเป็นหน่วยร่วมบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพ เพือ่ ให้คนพิการได้รบั บริการทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน และจัดชุดสิทธิประโยชน์
ที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
โดยสอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม และ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการอย่างแท้จริง
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data)
ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 20 ร่วมจัดทำ
ฐานข้อมูลคนพิการ (Big Data) บนระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System: GIS)
และเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นคนพิ ก ารกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพี ่ อ ให้ ส ามารถทราบถึ ง จำนวนคนพิ ก าร
ประเภทความพิการ การเข้าถึงสิทธิดา้ นต่าง ๆ ของคนพิการ อาทิ ด้านการแพทย์ การศึกษา การมีงานทำ
และสวัสดิการสังคม เพือ่ นำไปสูก่ ารกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
โดยควรมีการกำหนดมาตรฐาน และกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน
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ประเด็นที่ 3 การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระ
สำหรับคนพิการ
1. ให้ ก ระทรวงแรงงาน ร่ ว มกั บ กรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร และ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาองค์กรนายจ้างฯ
สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรือ่ งทักษะอาชีพสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพ และตามความเหมาะสม
ตามประเภทความพิการ รวมทั้งการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย
2. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดหาช่องทางการตลาด การจัดหาทรัพยากร การสนับสนุนเงินทุน การจัดสรรบุคลากร (Coaching)
และการสอนงาน (Job Coach) คนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพอิสระ และ
สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
3. ให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สนับสนุนวิสาหกิจเพือ่ สังคมด้านคนพิการ (Social Enterprises) รวมถึงการจัดตัง้ คณะกรรมการวิสาหกิจ
เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนพิการในการประกอบอาชีพ
และสามารถพึ่งพาตนเองได้
ประเด็นที่ 4 การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป
1. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการ ร่วมกันกำหนด
มาตรฐานการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การสนับสนุนกลไกการเงินการคลัง รวมถึงการจัดบริการของ
ศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป โดยสร้างการมีสว่ นร่วมของกลไกเครือข่ายในระดับพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดการเข้าถึง
สิทธิและบริการของคนพิการอย่างทั่วถึง
2. ให้เร่งดำเนินการเสริมพลังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการระดับจังหวัด
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการในระดับพื้นที่ โดยปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดให้มีสัดส่วนเหมาะสม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างคล่องตัว และ
มีประสิทธิภาพ
3. ให้ศนู ย์บริการคนพิการระดับจังหวัด เป็นหน่วยงานประสานงานระดับพืน้ ที่ ในการจัดบริการ
ให้คำแนะนำ และกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงานของ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ประเด็นที่ 5 การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ
1. หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับองค์กรด้านคนพิการ และภาคประชาสังคม ควรร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเสริมพลังให้กับคนพิการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร และควรมี
ช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สังคมได้ตระหนัก รับรู้ และเข้าใจถึงความพิการและคนพิการ
และปรับทัศนคติของคนในสังคม
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2. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์กรด้านคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานอิสระ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเร่งสร้างเจตคติที่ดี
ของสังคมทีม่ ตี อ่ พิการและครอบครัว เพือ่ เสริมสร้างให้คนในสังคม รวมทัง้ คนพิการมีเจตคติทด่ี ตี อ่ ตนเอง
เชือ่ มัน่ ในศักยภาพของตนเอง และสร้างความตระหนักรูข้ องคนในสังคมให้เข้าใจต่อคนพิการ สลายมุมมอง
เชิงลบและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในสังคม
ให้ลดน้อยลง คนพิการได้รับการยอมรับจากครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องในอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างเสมอภาคเท่าเทียม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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3.2 ทิศทางยุทธศาสตร

ของกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ

ว�สัยทัศน
เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนและสงเสร�มใหคนพิการ
เขาถึงสิทธ� สวัสดิการ อยางทั่วถึงและเทาเทียม สูระดับสากล

พันธกิจ
1
2
3

ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายดานการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ
ภายใตองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
สงเสร�มใหคนพิการไดเขาถึงสิทธ� สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอัน เปนสาธารณะ
อยางเทาเทียม
สงเสร�มและสนับสนุนองคกรและเคร�อขายดานคนพิการ ใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวม

ประเด็นยุทธศาสตร

D

ยุทธศาสตรที่ 1 (Development)
พัฒนานโยบายและการบร�หารจัดการดานคนพิการ
ใหมีผลสัมฤทธ�์และมีธรรมาภิบาล

E

ยุทธศาสตรที่ 2 (Empowerment)
เสร�มพลังคนพิการใหเขาถึงสิทธ� สวัสดิการและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอยางเทาเทียม

P

ยุทธศาสตรที่ 3 (Participation)
เสร�มสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งขององคกร
ดานคนพิการและเคร�อขาย

คานิยม
36

มีคุณธรรม นวัตกรรมดีีเดน
เนนทีมงาน ประสานเคร�อขาย

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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1.พัฒนานโยบายและ
การบริหารจัดการ
ด้านคนพิการให้มี
ผลสัมฤทธิ์และมี
ธรรมาภิบาล
(Development)

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1. คนพิการเข้าถึง 1.จำนวนคนพิการ
และใช้ประโยชน์
ที่เข้าถึงและ
ได้จากแผนงาน ใช้ประโยชน์ได้จาก
นโยบาย การวิจัย แผนงาน นโยบาย
นวัตกรรมด้าน
งานวิจัย และ
คนพิการ อย่างมี นวัตกรรมด้าน
ประสิทธิภาพและ
คนพิการ
มีผลสัมฤทธิ์สูง

เป้าหมาย

1.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ
และวิจัยด้านคนพิการ

1.3 สมัชชาเครือข่าย
คนพิการระดับชาติ

1.2 ขับเคลื่อนกลไก
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการ

ปีงบประมาณ
2564
2565

500
คน

1,000
คน

1,000
คน

1.5000

2.1740

7.0000

10.9600

22,0000 23.6340
คน

1,000
คน

2,000
คน

38,500
คน

107,800
คน

153,000
คน

6.8581

2.3275

8.0266

27.0000

53.3802

2,000
คน

3,000
คน

46,200
คน

115,500
คน

172,700
คน

8.2300

3,000

8.0000

30.0000

60.176

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

2563

1.1 ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹
17,500
¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ
คน
¤¹¾Ô¡ÒÃÊÙè¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ

1.ขับเคลื่อนและ 1. โครงการพัฒนา
พัฒนานโยบาย
และขับเคลื่อน
แผนงาน งานวิจัย นโยบายและแผน
เพื่อให้คนพิการ
ด้านคนพิการ
เข้าถึงและใช้
สู่การปฏิบัติ
ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

แนวทาง

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม

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

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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2.ระบบบริการ
จัดการองค์กร พก.
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

เป้าหมาย

2.จำนวนระบบ
บริหารจัดการด้าน
คนพิการที่ได้รับ
การพัฒนา

ตัวชี้วัด

2.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ พกและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้
มีผลสัมฤทธิ์
สูงและธรรมาภิบาล
เพื่อขับเคลื่อนสู่
สังคมยุคดิจิทัล

แนวทาง

ปีงบประมาณ
2564
2565

1,000
คน

2,000
คน

2,000
คน

3.6520

5.5160

3,000
คน

3,000
คน

4.3820

6.5640

5 ระบบ

ระดับ 5

5 ระบบ 8.1000

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพ ระดับ 5 1.0000
ในการบริหารราชการ

2.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาสมรรถนะ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
คนพิการ (MA)

2.1337

16.2070

ระดับ 5

5 ระบบ

3.0000

17.0000

2. โครงการพัฒนา 5 ระบบ 63.1830 5 ระบบ 136.9422 5 ระบบ 141.6864
500 คน
700 คน
ระบบบริหารจัดการ 200 คน
ด้านคนพิการให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

1.0000

1.0000

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

2563

1.6 การขับเคลื่อน
มาตรฐานคุณภาพชีวติ 1,000
คน
คนพิการ

1.5 ติดตาม
ประเมินผล
การดำเนินงาน
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม

กพร.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แนวทาง

2563
100
คน

1.0000
คน

0.4960

ร้อยละ
80

2.5 ประชาสัมพันธ์
ร้อยละ 0.6028
ขับเคลื่อนงาน
80
ด้านคนพิการ
2.6 การบริหาร
จัดการด้าน
คนพิการ

ปีงบประมาณ
2564

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

300
คน

200
คน

3.0000

9.1304
คน

2.6700
คน

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)

2.4 พัฒนาบุคลากร
100
ตามเส้นทาง
คน
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

2.3 ส่งเสริม
การป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

400

300

4.0000

10.0000

3.0000

เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)

2565

สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

40

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2. เสริมพลังคนพิการ 1.คนพิการเข้าถึง
1.จำนวนคนพิการ
ให้เข้าถึงสิทธิ
และใช้ประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
สวัสดิการและ
ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การเข้าถึงสิทธิ
สิง่ อำนวยความสะดวก การพัฒนาศักยภาพ คนพิการ
อย่าง เท่าเทียม
สิง่ อำนวยความสะดวก
(Empowerment) และบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน

ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)

2563

ปีงบประมาณ
2564
เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)

2565

31.0537

13.6500

19.5000

13.6500

24.2400

317,000 612.73603
คน

1,950
คน

474,660
คน

20,000
คน

1,950
คน

7,000
คน

700.0000

13.6500

25.0000

8.1708

100,000
คน

17.7037

100,000
คน

17.7037

4,500 5.0000 10,000 11.6347 12,000
2.0000
คน
คน
คน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
8,000 คน
1,417 คน
7,532 คน
ให้บริการ 8.5000 ให้บริการ 527.4396 ให้บริการ 600.0000
คนพิการ
คนพิการ
คนพิการ
37,660 คน
7,085 คน
40,000 คน

76
ศูนย์

1,950
คน

3.6 ส่งเสริมการมีบัตร 300,000
ประจำตัวคนพิการ
คน

3.3 ส่งเสริม
การดำเนินงาน
การจัดบริการ
ของศูนย์บริการ
คนพิการ
3.4 การจัดบริการ
ล่ามภาษามือ
3.5 สนับสนุน
การจัดบริการ
ผู้ช่วยคนพิการ

3.2 กายอุปกรณ์
สำหรับช่วย
คนพิการ

3.1 เงินสงเคราะห์และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
6,500
คน
คนพิการ

ส่งเสริมให้คนพิการ 3.โครงการส่งเสริม 250,000 85.8745 474,660 1,207.4040 480,950 1,368.3540
คน
คน
คน
ได้เข้าถึงสิทธิ
การเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง คนพิการ
สนองตอบต่อ
ความต้องการจำเป็น
ของคนพิการแต่ละ
ประเภท

แนวทาง

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม

กยผ.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565
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เป้าหมาย

2.จำนวนคนพิการ
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ตัวชี้วัด

4.5 การจัดสวัสดิการ
คนพิการระดับชุมชน

4.3 การส่งเสริม
ความร่วมมือใน
การพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอาชีพแก่
คนพิการในระดับสากล
4.4 การจัดสวัสดิการ
คนพิการระดับชุมชน
(กทม.)

4.2 การส่งเสริม
ศักยภาพด้านอาชีพ
ในศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพ
คนพิการ

4.1 การส่งเสริม
ศักยภาพด้านอาชีพ
ในชุมชน

ปีงบประมาณ
2564

4.3206

2.2000

140
คน
14
ชุมชน

0.7000

31.1368

-

-

30
คน

2,170
คน

200
กลุ่ม
12.3912 16,700
คน

30
คน

320
คน

150
กลุ่ม
7,500
คน

-

-

0.7000

40.3984

16.1033

218,900 127.6090
คน

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)

2563

4. โครงการส่งเสริม 22,000 88.962
พัฒนาศักยภาพ
อาชีพ และการมี
ศักยภาพและพัฒนา คน
งานทำเพื่อให้
คนพิการมีรายได้ อาชีพคนพิการ
สามารถเลี้ยงดู
ตัวเองและครอบครัว
อย่างพอเพียง

แนวทาง

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม

-

-

30
คน

2,500
คน

250
กลุ่ม
17,000
คน

-

-

0.7000

42.0000

18.0000

19,530 131.1073
คน

เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)

2565

กคพ.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย

แนวทาง

4.7 Thailand
Social Expo

4.6 งบลงทุน ศพอ.

5.3 ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพ

3.จำนวนคนพิการ ส่งเสริมการคุ้มครอง 5. โครงการคุ้มครอง
ที่ได้รับการคุ้มครอง สิทธิ สวัสดิภาพและ สวัสดิภาพคนพิการ
สวัสดิภาพและพัฒนา จัดระบบสวัสดิการ
ให้กับ คนพิการ
5.1 บริการสวัสดิการ
สังคมในสถาบันแก่
คนพิการและบุคคล
ออทิสติก
5.2 บริการสวัสดิการ
สังคมในสถาบันแก่
ผู้ป่วยจิตเวชรองรับ
พ.ร.บ. สุขภาพจิต
พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัด

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม
28.2136

1 งาน

1,220
คน

18.9240

-

1,080
คน

1,080
คน

29.1196

3,730
คน

3,700 117.9320
คน

-

38.3752
คน

125.4812

7,400 1,231.6384
คน

10.0000

70.4073

6,000 195.8285
คน

20,000 10.0000 20,000
คน
คน

1 งาน

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)

2563

ปีงบประมาณ
2564

10.0000

70.4073

-

1,080

3,800
คน

-

44.1315

144.3034

7,597 1,299.3909
คน

20,000
คน

1 งาน

เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)

2565

กสส.

กคพ.

กคพ.

กยผ.

กสส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แนวทาง

2565

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

2563

ปีงบประมาณ
2564

5.8 การจัดสวัสดิการ
คนพิการระดับชุมชน

5.7 โครงการจัดหา
ผู้ดูแลคนพิการใน
สถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการ/
ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลออทิสติก และ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะ
ยากลำบาก

-

-

-

-

24
คน

117
คน

5.1838

15.5508

34
คน

117
คน

5.9614

17.8834

5.4 ยกระดับคุณภาพ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
การจัดบริการสำหรับ 13 แห่ง 29.8529 13 แห่ง 254.2308 13 แห่ง 292.3654
คนพิการ
5.5 ส่งเสริมและพัฒนา
973
12.9845 1,000 14.9321
ระบบการคุ้มครอง
คน
คน
สวัสดิการคนพิการ
5.6 สนับสนุนบริการ
สวัสดิการสังคมใน
100
0.3169 100
0.3645
สถาบันแก่คนพิการ
คน
คน
และบุคคลออทิสติก

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม

กคพ.

กคพ.

กคพ.

กคพ.

กคพ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย

4.จำนวนคนพิการ
ทีเ่ ข้าถึงสภาพแวดล้อม
สิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ
สาธารณะที่เอื้อต่อ
การดำรงชีวิต

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)

2563

ปีงบประมาณ
2564

462
หลัง

6.3 การขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสิ่งอำนวย 25,000
ความสะดวกสำหรับ คน
คนพิการ

6.2 ส่งเสริมการจัด
สิง่ อำนวยความสะดวก 25,000
สำหรับคนพิการและ แห่ง
ทุกคนในสังคม

6.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยสำหรับ
คนพิการ

4.8388
คน

9.7087

9.2400

6,000

29,992
แห่ง

10,000
หลัง

11.9308
คน

12.6085

500.0000

ส่งเสริมและผลักดัน 6. โครงการส่งเสริม 25,000 24.2875 45,992 524.5393
คน
คน
ให้หน่วยงานภาครัฐ การจัดสิง่ อำนวย
เอกชน อปท และ ความสะดวกสำหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนพิการ
จัดสภาพแวดล้อม
สิง่ อำนวยความสะดวก
และบริการสาธารณะ
ที่คนพิการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้

แนวทาง

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม

10,000

35,000
แห่ง

15,000
หลัง

49,885
คน

15.0000

15.0000

750.0000

780.0000

เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)

2565

กยผ.

กสส.

กสส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

จำนวนองค์กร
ด้านคนพิการ
และเครือข่ายที่
ได้รบั การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

เป้าหมาย

องค์กรด้านคนพิการ
ผู้นำคนพิการ และ
เครือข่ายทุกระดับ
มีศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
เป็นสากลและ
ทันสมัย

ยุทธศาสตร์

3. เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของ
องค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่าย
(Participation)

2.เสริมสรางและบูรณาการ
ความรวมมือกับภาคี
เครือขายทั้งในประเทศ
ระดับอนุภูมิภาค และ
ระหวางประเทศเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

1 พัฒนาศักยภาพ
องค์กรด้านคนพิการ
แกนนำคนพิการ
และเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็ง
สามารถบริหาร
จัดการงานด้าน
คนพิการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แนวทาง

7.5 การดำเนินงาน
ด้านคนพิการตาม
แผนประชาสังคม
และวัฒนธรรม
อาเซียน

7.4 สนับสนุน
การดำเนินงานของ
อาสาสมัครฯ

100
คน

3,465
คน

คน

3.0148
คน

2.2800
คน

5.1000

7.3 สนับสนุนองค์กร 170
ด้านคนพิการที่ได้ องค์กร
รับรองมาตรฐาน
/8,500

6.4976
2.2500

300
องค์กร

70
7.2 รับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ องค์กร

7.1 ส่งเสริมความ
เข้มแข็งขององค์กร
ด้านคนพิการ

ปีงบประมาณ
2564
2565

100
คน

23,100
คน

75
องค์กร
180
องค์กร
/59,800
คน

310
องค์กร

600
องค์กร
/83,100
คน

3.0148

32.6090

11.1000

5.1000

6.5156

74.7718

100

25,000

190
องค์กร
/60,000
คน

80
องค์กร

320
องค์กร

630
องค์กร
/85,200
คน

3.0148

35.0000

12.0000

6.0000

7.0000

80.4448

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

2563

7.โครงการเสริมสร้าง 550 32.5734
ความเข้มแข็งและ องค์กร
การมีส่วนร่วมของ /55,000
องค์กรด้านคนพิการ คน
และเครือข่าย

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม

กยผ.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แนวทาง

2563

ปีงบประมาณ
2564

1
แห่ง

30
องค์กร

7.7 สนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนา
และฝึกอบรมคนพิการ
แห่งเอเชียและแปซิฟิก

7.8 งานวันคนพิการ
สากล
1.0000

8.0000

4.4300

35
องค์กร

1
แห่ง

คน

100

4.0024

8.0000

4.4300

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)
(ลบ.)

7.6 พัฒนากลไก
ความร่วมมือระหว่าง 100
คน
ประเทศด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนพิการ

โครงการสำคัญ
/กิจกรรม

40
องค์กร

1
แห่ง

คน

100

5.0000

8.0000

4.4300

เป้าหมาย งบประมาณ
(ลบ.)

2565

กยผ.

กยผ.

กยผ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สวนที่ 4

การขับเคลือ่ นแผน
ไปสูก ารปฏิบตั ิ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จะเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ตลอดจนนโยบาย
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ปัจจัยความสำเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม ที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. มีการเชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ
1. สือ่ สารทิศทางองค์กรทัง้ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ พร้อมกำหนดบทบาท
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึง่ ปี และการประเมินผลเมือ่ สิน้ สุดปีงบประมาณ
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กลุมแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ
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