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กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ

คำนำ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพือ่ ให้หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นกรอบ
และทิศทาง การดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี
สาระสำคัญประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั แนวทาง โครงการกิจกรรม
และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปี กับนโยบายของรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 พระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร พ.ศ.2550 และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ.2556
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกำหนดวิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในการขับเคลือ่ นและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
สูร่ ะดับสากล” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ DEP ในการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1
พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล (Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม
(Empowerment) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้าน
คนพิการและเครือข่าย (Participation) ซึง่ จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลือ่ นภารกิจกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น
การดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการกรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ ต้องได้
รับความช่วยเหลือจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พก. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันผลักดัน
แผนสู่การปฏิบัติ โดยการขับเคลื่อนบทบาท และภารกิจของ พก. ไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติดา้ นคนพิการ รวมถึงการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกคนในสังคม และเกิดผลประโยชน์สูงสุดและความคุ้มค่าในการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป
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สวนที่ 1

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร�
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
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1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ
มีทักษะความรู้ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้
2) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล้ำในทุกมิติ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
2.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การขับเคลือ่ นให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาให้มหี ลักประกันความมัน่ คง ความคุม้ ครองทางสังคม และสวัสดิการตามกลุม่ เป้าหมาย
รวมทัง้ สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการดำรงชีวติ และการมีสว่ นร่วมเป็นพลัง
ในสังคมสำหรับคนทุกกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
3) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2.2 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดทำและเชือ่ มโยงข้อมูลด้านสังคมทีท่ นั สมัย
เป็นสากล เป็นทีย่ อมรับในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ เชือ่ มโยงกับข้อมูลสารสนเทศ นำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน และการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในทุกสายงานทุกระดับ โดยวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การอบรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงาน
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1.2 แผนระดับที่ 2

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย : การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่าง
เต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
(2) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มุง่ เน้นขยายความคุม้ ครองทางสังคมให้ทกุ ชีวติ
ให้สามารถดำรงชีวติ ได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการทีท่ กุ ภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ
สร้างระบบคุ้มครอง และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ คลอบคลุมทั่วถึงและ
เป็นธรรม
1.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม
(1) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
1.1 ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all)
ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อ คนทั้งมวล
(Design for all) ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย
2) กิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 ปฏิรปู กฎหมายและหน่วยงานทีก่ ำกับดูแลหรือติดตามการบังคับ
ใช้กฎหมาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกแบบที่ยึดหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design)
3) ขั้นตอนการดำเนินงาน : ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบที่ยึดหลักการออกแบบ
ที่เป็นสากล (Universal Design) ซึ่งอาศัยบทกฎหมายหลักอื่นๆ ให้เป็นประมวลกฎหมายรวมอยู่ใน
ฉบับเดียวและมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อบังคับใช้และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายโดย
ให้สามารถควบคุม จัดการ และใช้ประโยชน์ต่างๆ ด้วย
4) เป้าหมายกิจกรรม : คนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงบริการสาธารณะ และได้รับประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมสาธารณะอย่างทั่วถึง
1.2 ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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2) กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการศูนย์บริการ
คนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการและปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการใช้เงินของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากลักษณะ project-based เป็น unit-cost โดยเน้นโครงการที่เป็น
การเสริมสร้างอาชีพคนพิการทีไ่ ม่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้ หรือคนพิการทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ
3) ขั้นตอนการดำเนินงาน :
1. ดำเนินการให้มศี นู ย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการทีไ่ ด้มาตรฐานและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ตามสัดส่วนคนพิการ
2. ดำเนินการให้ศูนย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการสนับสนุนภาครัฐ ตามที่
กฎหมายบัญญัติในการดูแลคนพิการ โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการจัดตัง้ คณะกรรมการในลักษณะของการร่วมบริหารโครงการ เพือ่ พิจารณา
วัตถุประสงค์เป้าหมาย และการประเมินผลเพื่อตอบสนองโครงการในลักษณะ unit-cost
4) เป้าหมายกิจกรรม :
1. มีศูนย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ
2. คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่มีอุปสรรคและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
1.2.3 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 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
(3.2) แนวทางการพัฒนา :
- ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมีคณ
ุ ค่า (ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพทีเ่ ป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน)
- ข้อ 3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคม สูงวัย
(ข้อ 3.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่
สาธารณะ 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 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด
ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (ข้อ 3.1.5 เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม)
- ข้ อ 3.2 กระจายการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ทั ้ ง ด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (ข้อ 3.2.4 ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
ให้ประชากรกลุม่ ต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุม่ เด็ก เยาวชน สตรี ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
เพือ่ ให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะ
ให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทัง้ ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นให้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ)
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สวนที่ 2

สถานการณการดำเนินงาน
ดานคนพิการ
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1. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
1.1 กฎหมายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 นับเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยมีสาระทั้งในด้านการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างกลไกเพื่อ
การคุม้ ครองคนพิการในเชิงนโยบายไว้ในกฎหมาย เพือ่ ให้คนพิการได้รบั สิทธิ และโอกาส การคุม้ ครอง
จากรัฐ โดยให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งในด้านฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการ
ทางการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ การคุม้ ครอง เพือ่ มิให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมการยอมรับ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร โทรคมนาคม บริการล่ามภาษามือ สิทธิในการเข้าไปใช้ในบริการ
สาธารณะ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสิทธิในการได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับ คนพิการ และผู้ดูแล
คนพิการ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มี วิ ส ั ย ทั ศ น์ ที ่ ป ระเทศมี ค วามมั ่ น คง มั ่ ง คั ่ ง ยั ่ ง ยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการสร้างส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธชาติ พ.ศ.2561 - 2580 เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผยระดับต่างๆ แผนแม่บทภายใต้ยุทธชาติ พ.ศ.2561 - 2580 มีจำนวนรวม
23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต (5) การท่องเทีย่ ว (6)พืน้ ทีแ่ ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ (7) โครงสร้างพืน้ ฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(10) การปรับเปลืย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้
(13)การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจ
ฐานราก (17)ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (20)การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยหลักการสำคัญของแผน
ประกอบด้วย (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
(3) ยึด “วิสยั ทัศน์ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสยั ทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12 (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” เป็นกรอบการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน
5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมาควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ (5) ยึดหลักการนำไปสู่
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การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี สำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (2) เพื่อให้
คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็งแข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
(4) เพือ่ รักษาและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ (5) เพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีการทำงานเชิงบูรณาการ (6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (7) เพื่อผลักดันให้
ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายรวม
ประกอบด้วย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ (2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และ
ความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตยและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 อนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ.2560 - 2564 โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
บูรณาการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการทีก่ ำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และ
ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564
ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบดำเนินการเกีย่ วกับการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564
กำหนดวิสยั ทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวติ อิสระ ในสังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยัง่ ยืน”
ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ได้แก่ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้
มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management) เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding) สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่
ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) และส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีสว่ น
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นกรอบแนวทางการทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ทีม่ งุ่ ยกระดับไปสูก่ ารเป็นองค์กรภาครัฐทีม่ ศี กั ยภาพสูงและเป็นองค์กรหลัก
ในการกำหนดนโยบายสังคม มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต รวมถึง
สร้างสังคมแห่งโอกาสและมีความเท่าเทียมกัน ได้กำหนดวิสยั ทัศน์ “สร้างสังคมดี คนมีคณ
ุ ภาพ” โดยมี
พันธกิจ (1) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
(2) สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีสว่ นร่วมพัฒนาสังคม (3) พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ
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และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม และ (4) จัดระบบสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย เพือ่ ให้ประชาชนมีหลักประกัน และมีความมัน่ คงในชีวติ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งและสร้างระบบทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย (2) สร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมายเฉพาะ (3) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสูก่ ารเป็นหุน้ ส่วนทางสังคม และ (4) ยกระบบองค์กร
สู่การเป็นผู้นำทางสังคม
1.2 พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities
: CRPD) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28
สิงหาคม 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายความมุ่งประสงค์ที่จะส่งเสริม คุ้มครองและประกันให้คนพิการได้ใช้
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียม ตลอดจนส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรี
ของตนเอง “คนพิการ” ตามความหมายของอนุสัญญานี้หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
ทางจิตใจ ทางสติปญ
ั ญา หรือประสาทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถมี
ส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น โดยหลักการสำคัญที่บัญญัติไว้ใน
อนุสัญญานี้คือ การเคารพในศักดิ์ศรี การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมในสังคม
การเคารพความแตกต่างและการยอมรับความหลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส
ความสามารถในการเข้าถึง ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง การเคารพขีดความสามารถของ
เด็กพิการ โดยสาระสำคัญของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคี มีพนั ธกรณีทจ่ี ะต้องขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่
คนพิการในทุกรูปแบบ ทัง้ ในด้านกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบตั ติ า่ ง ๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพือ่ ประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในส่วนสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเท่าเทียมในทางกฎหมาย
สำหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเข้าทำงาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิ และโอกาสที่จะ
มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
ยุทธศาสตร์อนิ ชอน เพือ่ ทำสิทธิให้เป็นจริง (Incheon Strategy : Make the Right Real) ได้รบั
การรับรองจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างรัฐบาล ภายใต้การดำเนินการทศวรรษคนพิการแห่ง
เอเชียและแปซิฟกิ พ.ศ. 2556 - 2565 ซึง่ จัดตัง้ โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก (ESCAP) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
โดยยุทธศาสตร์อินชอนมีรากฐานมาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและกรอบการปฏิบัติงาน และ
กึง่ กลางกรอบการปฏิบตั งิ านแห่งสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสูส่ งั คมบูรณาการ และตัง้ อยูบ่ นฐานสิทธิ
สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยยุทธศาสตร์อินชอน ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์
ดังนี้ (1) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทำงานและการจ้างงาน (2) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (3) ส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง
สาธารณะความรู้และการสื่อสาร (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครองทางสังคม (5) ขยายการช่วยเหลือ
ในระยะแรกเริ ่ ม และด้ า นการศึ ก ษาให้ ก ั บ เด็ ก พิ ก าร (6) ประกั น ความเท่ า เที ย มทางเพศ
และการเสริมพลังสตรี (7) ประกันการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับคนพิการ
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(8) ปรับปรุงข้อมูลด้านคนพิการให้นา่ เชือ่ ถือและสามารถเปรียบเทียบได้ (9) เร่งให้มกี ารให้สตั ยาบันและ
ดำเนินการตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและการปรับกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา
(10) พัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จากการพัฒนาใน
ด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมือ่ ปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ
ทั ่ ว โลกรวม 189 ประเทศ รวมตั ว กั น ในการประชุ ม องค์ ก ารสหประชาชาติ ท ี ่ ม หานครนิ ว ยอร์ ก
สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล
ทีท่ กุ ประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ
(1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (2)ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (3) ส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมคี รรภ์
(6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ (7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ
(8) ส่งเสริมการเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาในประชาคมโลก
ตลอดระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อดังกล่าว ได้สิ้นสุดลง
โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การ
สหประชาชาติจงึ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึน้ ใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดทีม่ องการพัฒนาเป็นมิติ
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเชือ่ มโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือน
กันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย คือ
(1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (2) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (3) ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และ
ส่งเสริมความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องทุกคนในทุกช่วงอายุ (4) ทำให้แน่ใจถึงการได้รบั การศึกษาทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพอย่าง
เท่าเทียมและทัว่ ถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ แก่ทกุ คน (5) บรรลุถงึ ความเท่าเทียมทางเพศ
และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน (6) ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับ
การจัดการอย่างยัง่ ยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน (7) ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน
ที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำลังซื้อของตน (8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ
ทัว่ ถึงให้เป็นไปอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าสำหรับ
ทุกคน (9)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (10)ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
(11) ทำให้เมืองและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์มคี วามปลอดภัย ทัว่ ถึง พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและยัง่ ยืน
(12)ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (13) ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้
กับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (14) อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ ยืน (15)พิทกั ษ์ บูรณะ และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ทย่ี ง่ั ยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน ต่อสูก้ บั การแปรสภาพเป็นทะเลทราย
- 15 แผนปฏิบัติราชการ
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(8)
งข้อ้นมูฟูลด้คาวามเสื
นคนพิ่อกมโทรมของที
ารให้นา่ เชือ่ ถือ่ดและสามารถเปรี
ยบเทีญ
ยบได้
(9) เร่งให้มกี ารให้สตั ยาบัวภาพ
นและ
หยุดปรัยับ้งปรุ
และฟื
ิน และหยุดยั้งการสู
เสียความหลากหลายทางชี
ดำเนิ
สญ
ั ญาว่
าด้วนยสิ
ทธิสคขุ นพิไม่กแารและการปรั
บกฎหมายในประเทศให้
องกัตบธิ อนุ
สญ
ั ญา
(16) ส่นงการตามอนุ
เสริมให้สงั คมมี
ความเป็
ปกติ
บ่งแยก เพือ่ การพั
ฒนาทีย่ ง่ั ยืน มีการเข้สาอดคล้
ถึงความยุ
รรมโดย
พัฒานาความร่
วมมื
ภูมิภวาคและระหว่
ถ้(10)
วนหน้
และสร้างให้
เกิอดในระดั
สถาบันบอัอนุ
นเป็ภนูมทีิภพ่ าคง่ึ ของส่
นรวม มีประสิางประเทศ
ทธิผล และเป็นทีย่ อมรับในทุกระดับ
าหมายการพั
นาทีงในวิ
ย่ ง่ั ยืธนีก(Sustainable
Goals
(17) เสริเป้
มสร้
างความเข้ฒมแข็
ารปฏิบัติให้เกิDevelopment
ดผล และสร้างพลั
งแห่: งSDGs)
การเป็นจากการพั
หุ้นส่วน ฒนาใน
ด้านอุตวสาหกรรม
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ความร่
มมือระดับวิสากลต่
อการพั
ฒนาที่ยั่งยืน ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความเสี
หายต่อทรัพอ่ ยากรโลกเป็
นอย่ย่ งจากภั
างมากยเมื
2543 ประเทศไทยและประเทศต่
าง ๆ
กรอบการดำเนินยงานเซนไดเพื
การลดความเสี
พิบอ่ ตั ปีิ พ.ศ.2558
- 2573 (Sendai framework
ทัfor่ ว โลกรวม
189 Reduction
ประเทศ รวมตั
ในการประชุ
ก ารสหประชาชาติ
ท ี ่ ม หานครนิ
ว ยอร์ ก
disaster Risk
2015) วเป็กั นเครื
่องมือสำคัญม องค์
ในการจั
ดการความเสี่ยงจากภั
ยพิบัติของโลก
สหรั
ฐอเมริ
พ้องต้
องกันในการตั
้งเป้าหมายการพั
นาทั้งในระดับจชาติ
และระดั
บสากล
ในระยะ
15 ปีกาเริมและเห็
่ ตัง้ แต่นพ.ศ.
2558-2557
ซึง่ ประเทศสมาชิ
กขององค์ฒการสหประชาชาติ
ำนวน
187 ประเทศ
ทีได้ท่ รกุ ว่ ประเทศจะดำเนิ
นการร่วมกัมนสหประชาชาติ
ให้ได้ภายในปีระดั
2558
โดยเป้
งกล่าวเรียย่ กว่
า เป้ภัายหมายการพั
มให้การรับรองในการประชุ
บโลกว่
าด้าวหมายดั
ยการลดความเสี
งจาก
พิบตั ิ ครัง้ ทีฒ่ 3นา
แห่
งสหั
(MDGs)
อันประกอบด้
วย 8 เป้น้ าหมายหลั
ก คือ
ระหว่
างวัสวรรษ
นที่ 14หรื- อ18Millennium
มีนาคม 2558Development
ณ เมืองเชนไดGoals
ประเทศญี
ป่ นุ่ สำหรั
บประเทศไทยนั
คณะรัฐมนตรี
(1)
โหย
(2)ให้เปด็ระเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิ
กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึ
ษาก(3)
เสริม
ได้มขจั
มี ติดเความยากจนและความหิ
มือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2558 วเห็
นชอบให้
กเข้าร่วกมให้
ารรัส่บงรอง
ความเท่
าเทียมกังกล่
นทางเพศและบทบาทสตรี
(4) ลดอัตราการตายของเด็
ก (5) พัฒนาสุ
ขภาพของสตรี
มคี รรภ์
กรอบเซนไดดั
าว ทั้งนี้ผลลัพธ์ของกรอบเซนไดนั
้น มุ่งเน้นการลดความเสี
่ยงจากภั
ยพิบัติ และลด
(6)
ญอื่นๆ ญ(7)เสีรัยกต่ษาและจั
่งแวดล้อจมอย่
างยั่งยืสันงคม
และ
การสูต่อญสูเสี้กยับชีโรคเอดส์
วติ วิถชี วี มาลาเรี
ติ และสุยขและโรคสำคั
ภาพ ตลอดจนการสู
อทรัพย์สดนิ การสิ
ทางเศรษฐกิ
กายภาพ
(8)
ส่งเสริมการเป็อนมหุของบุ
น้ ส่วนเพื
และสภาพแวดล้
คคลอ่ การพั
ธุรกิจฒชุนาในประชาคมโลก
มชน และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายคือป้องกัน
15 ปีผ่านมา เป้า่ยหมายการพั
งสหัสวรรษทั
งกล่รณการและลด
าว ได้สิ้นสุดลง
ไม่ให้เกิดตลอดระยะเวลา
ความเสี่ยงใหม่ และลดความเสี
งเดิม รวมถึฒงนาแห่
มาตรการเชิ
งสถาบั้งน8ที่มข้อีกดัารบู
โดยประสบความสำเร็
อย่างดีใคนหลายประเทศ
เพื่อให้เกิดความต่
ฒนา องค์
การ
ความเหลือ่ มล้ำเพือ่ ป้องกัจเป็
น นและทำให้
วามหล่อแหลม และเปราะบางต่
อภัยอพิเนืบตั่อนิงของการพั
อ้ ยลง ตลอดจนช่
วยให้
สหประชาชาติ
จงึ ได้กำหนดเป้
นาขึแน้ละฟื
ใหม่้นโฟูดยอาศั
ทีม่ องการพัฒนาเป็
มีการเตรียมความพร้
อมสำหรัาหมายการพั
บการเผชิญฒเหตุ
ที่ดียิ่งยขึกรอบความคิ
้น อันนำไปสู่คดวามสามารถที
่จะรับนมืมิอติ
(Dimensions)
จ สังคม
และสิ
ง่ แวดล้
อมทให้
และฟืน้ คืนกลับของเศรษฐกิ
ได้ในระยะเวลาที
ร่ วดเร็
วและมี
ประสิ
ธิภมาพคี วามเชื
โดยมีอ่ พมโยงกั
นั ธกิจน4เรีพัยนกว่
ธกิาจเป้คืาหมายการพั
อ (1) การสร้ฒานา
ง
ทีความเข้
่ยั่งยืนาใจเกี
หรือย่ Sustainable
Development
ซึ่งใช้เป็นทิศทางการพั
ฒนาตั้งแต่
เดือน
วกับความเสีย่ งจากภั
ยพิบตั (ิ 2)Goals
เสริมสร้(SDGs)
างศักยภาพในการบริ
หารจัดการความเสี
ย่ งจาก
กัภันยยายน
2558การลงทุ
ถึงเดือนนสิ
งหาคม
2573 ครอบคลุ
มระยะเวลา
วย ้น17คืนเป้กลั
าหมาย
พิบัติ (3)
ในด้
านการลดความเสี
่ยงจากภั
ยพิบัต15ิเพืปี่อให้โดยประกอบไปด้
พร้อมรับมือและฟื
บได้ในคือ
(1)
ขจัดความยากจนในทุ
แบบกยภาพในการเตรี
ทุกที่ (2) ขจัดความหิ
วโหยอมเผชิ
บรรลุญเป้เหตุ
าความมั
ระยะเวลารวดเร็
ว และ (4) กพัรูฒปนาศั
ยมความพร้
ภยั พิบ่นตั คงทางอาหารและ
ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
โภชนาการที
่ดีขึ้น และส่
งเสริมเกษตรกรรมยั
ทำให้
แน่ใจถึรณะฟื
งการมี้นฟูสุขภภาวะในการดำรงชี
ตลอดจนการการฟื
้นสภาพและซ่
อมสร้างที่ดีก่งยืว่านเดิ(3)
มในช่
วงการบู
ายหลังเหตุภัยพิบัตวิต และ
ส่งเสริมความเป็
นอยูท่ กด่ี ารแห่
ขี องทุงอาเซี
กคนในทุ
กช่ว2554
งอายุ-(4)
แน่ใจถึDecade
งการได้รofบั การศึ
กษาทีwith
ไ่ ด้คDisabilities
ณ
ุ ภาพอย่าง
ทศวรรษคนพิ
ยน พ.ศ.
2563ทำให้
(ASEAN
Persons
เท่าเทียมและทั
ว่ ถึง และส่มงสุเสริ
มโอกาสในการเรี
ยนรู
วติ งแก่
ทกุ ตคนา ระหว่
(5) บรรลุ
าเทียมทางเพศ
2011-2020)
จากการประชุ
ดยอดผู
น้ ำอาเซียน ครั
ง้ ทีต้ ่ 18ลอดชี
ณ กรุ
จาการ์
างวันถทีงึ ่ 7ความเท่
- 8 พฤษภาคม
2554
และเสริ
งให้
แก่่งสถึตรี
และเด็นกไปได้
หญิงใทุนการที
กคน (6)
าเรืย่อนเป็
งน้นำและการสุ
าลได้รับ
ได้
มีการยืมนสร้ยัานงพลั
อีกครั
้งหนึ
งความเป็
่จะส่ทำให้
งเสริแมน่ให้ใจว่
อาเซี
ประชาคมทีขาภิ
่มีปบระชาชน
การจั
ยืน และมี
ภาพพร้
มใช้สำหรั
บทุกการคน สามารถมี
(7) ทำให้แสน่่วในร่
จว่วามและได้
ทุกคนสามารถเข้
าถึงพลั
เป็
นศูดนการอย่
ย์กลางางยั
ซึ่งง่ คนทุ
กกลุ่มสในสั
งคมอรวมทั
้งคนพิ
รับประโยชน์
เต็มงงาน
ที่
ที่ทันสมัย ยั่งยืวนของชาติ
เชื่อถืออได้
งซื้อของตน
(8)เน้ส่นงถึเสริ
มการเจริญในการส่
เติบโตทางเศรษฐกิ
จที่ยั่งโอกาส
ยืนและ
จากการรวมตั
าเซีตามกำลั
ยน ผู้นำอาเซี
ยนยังได้
งความสำคั
งเสริมบทบาท
ทัว่ ถึงให้เป็สน่วไปอย่
างยัง่ ยืน ส่กงเสริ
มศักยภาพการมี
านทำและการจ้
มที่ และงานที
ม่ คี ณ
ุ ค่วาา่ สำหรั
และการมี
นร่วมของคนพิ
ารในการพั
ฒนาภูมิภงาค
ด้วยการรับข้าองงานเต็
ริเริม่ สำหรั
บปฎิญญาบาหลี
ด้วย บ
ทุกคนงเสริ
(9)พัมบทบาทและการมี
ฒนาโครงสร้างพื้นสฐานที
ร้อมรับการเปลี
่ยนแปลง ส่งเสริยมนการปรั
วให้เป็นอุตสาหกรรม
การส่
่วนร่ว่พมของคนพิ
การในประชาคมอาเซี
รวมทับ้งตัการประกาศทศวรรษ
อย่างยัการแห่
่งยืนและทั
และสนั
บสนุนนวัทัต้งกรรม
(10)ลดความเหลื
่อมล้ำทัวแทนของรั
้งภายในและระหว่
างประเทศ
คนพิ
งอาเซี่วยถึนง พ.ศ.
2554-2563
นี้ผู้นำชาติ
อาเซียน ในฐานะตั
ฐภาคีอาเซี
ยนและ
(11) ทำให้เมืองและการตั
ง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์มกคารแห่
ี วามปลอดภั
ทัว่ ถึง2554-2563
พร้อมรับการเปลี
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(13) ดำเนิ
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การส่
งเสริแมน่การพั
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านคนพิการแบบบู
รณาการในอาเซี
ยนื ยันนการอย่
อีกครัง้ าหนึ
อผูก่อพัต่นอสู้
กับการเปลียย่ นนแปลงสภาพภู
ขึน้ (14) อนุกรารในทุ
กั ษ์และใช้
ประโยชน์
จากมหาสมุ
ร ทะเล
ของอาเซี
ในการส่งเสริมสิอิ ากาศและผลกระทบที
ทธิและโอกาสทีเ่ ท่าเทีเ่ กิยดมของคนพิ
กภาคส่
วนของอาเซี
ยน ทโดยให้
และทรัพอยากรทางทะเลสำหรั
บการพั
ย่ ง่ั ยืน ให้เป็านงยิไปอย่
ยืน (15)พิ
ทกั ทษ์ธิบูครนพิ
ณะกและส่
งเสริม่
สอดคล้
งกับเอกสารด้านคนพิ
การฒนาที
โดยเฉพาะอย่
่งอนุาสงยััญง่ ญาว่
าด้วยสิ
าร โดยที
ประโยชน์
ทย่ี ง่ั ยืนนหลั
ของระบบนิ
เวศบนบก
าไม้อย่สางยั
ง่ ยืน อต่งกั
อสูบก้ เสาหลั
บั การแปรสภาพเป็
นทะเลทราย
มีการใช้
การเน้
นถึงประเด็
ก 15 ประเด็
นซึ่งได้จัถดูกการป่
กำหนดให้
อดคล้
กทั้งสามของอาเซี
ยน
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โดยเน้ น ย้ ำ ว่ า ประเด็ น ด้ า นคนพิ ก ารเป็ น ประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ประชาคมทั ้ ง สามเสาหลั ก ของ
อาเซียน และเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อองค์กรสาขาของอาเซียน รวมทั้งกลไก และพิธีสารต่าง ๆ
ที ่ ม ี อ ยู ่ แ ล้ ว ทศวรรษคนพิ ก ารอาเซี ย น จะใช้ ก ลไกที ่ ม ี อ ยู ่ แ ล้ ว เหล่ า นี ้ ร ่ ว มกั บ ข้ อ ริ เ ริ ่ ม อื ่ น ๆ
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก ารในอาเซี ย น ได้ แ ก่ (1) การตระหนั ก รู ้ แ ละการปกป้ อ งสิ ท ธิ
เสรีภาพของคนพิการ (2) การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายและการรวมประเด็นด้านคนพิการเข้า
ไว้ในกระแสหลักในการกำหนดนโยบายและแผน (3) การจ้างงานและงานที่มีคุณค่า (4) การศึกษา
ที ่ เ หมาะสมและเพี ย งพอ (5) การดู แ ลสุ ข ภาพและการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ รวมทั ้ ง การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพโดยชุมชน (6) การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
คนพิ ก าร (7) การดำรงชี ว ิ ต การบรรเทาความยากจน และบริ ก ารทางสั ง คม (8) การดำรงชี ว ิ ต
อิสระและการมีสว่ นร่วมในชุมชน (9) เด็กพิการ (10) สตรีพกิ าร (11) ผูส้ งู อายุพกิ าร (12) การมีสว่ นร่วม
ในวั ฒ นธรรม นั น ทนาการ สั น ทนาการ และกี ฬ า (13) การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เทคโนโลยีเครื่องช่วย ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคม บริการ (14) การสร้าง
ศักยภาพรัฐบาล องค์กรพึ่งตนเองของคนพิการ และองค์กรทางสังคมภาคพลเรือน (15) คนพิการ
ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
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 ในที่
ประชุม สุดยอดผู้นำที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการปกป้องและส่งเสริมสิทธิ
คนพิการในอาเซียน โดยความสำคัญของแผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการ
สิทธิคนพิการอาเซียนคือการทำให้ทกุ องค์กรของอาเซียนตระหนักถึงสิทธิคนพิการและนำประเด็นเกีย่ วกับ
สิทธิคนพิการผนวกรวมในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการของแต่ละองค์กรซึง่ การ
ขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับมาตรฐานสิทธิคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียนจะเสริมการดำเนิน
การในระดับประเทศสมาชิกทีจ่ ะมีการรายงานความก้าวหน้าไปยังอาเซียน ทำให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูล
ระหว่างกันและเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิและสถานการณ์ของคนพิการในอาเซียนอย่างเป็นระบบ
ความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการที่สำคัญประการหนึ่งคือการสร้างความตระหนักรู้ว่า
คนพิการเป็นผู้ที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสมาชิกในสังคมทุกคน ซึ่งเป็นหลักการ
พืน้ ฐานของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
ที่ประเทศสมาชิกทั้งสิบของประชาคมอาเซียนได้ลงนามผูกพันและมีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีต่างๆ ที่กำหนดไว้ สำหรับในประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกก็ประสบกับความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ได้มกี ารแบ่งภารกิจ ในด้านต่าง ๆ และ
จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจเป็นการเฉพาะ ผ่านประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคม
เศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประเด็นคนพิการเป็นความรับผิดชอบหลักของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) จึงทำให้ประชาคมอื่น ๆ
ยั ง มิ ไ ด้ น ำข้ อ พิ จ ารณาเกี ่ ย วกั บ สิ ท ธิ ค นพิ ก ารเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในการวางแผนงานและโครงการ
ทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีค่ วร ทัง้ ทีท่ กุ ภาคส่วนของประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์กบั ชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนพิการ
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เช่น การที่คนพิการมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหรือลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมือง
หรือการเป็นเจ้าของกิจการทางธุรกิจซึง่ เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ เป็นต้น แผนบูรณาการฯ เป็นเอกสารของ
อาเซียนฉบับแรกที่กำหนดความยึดโยงของสิทธิคนพิการกับทุก “เสา” ของอาเซียนทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม ในส่วนการดำเนินการ อาจกล่าวในภาพกว้างได้วา่ แผนบูรณาการฯ
กำหนด “หน้าที”่ ของอาเซียนไว้สามด้านคือสำหรับแต่ละประชาคมข้างต้น ซึง่ หน้าทีท่ ว่ี า่ นี้ แบ่งออกเป็น
ประเด็นการดำเนินการหลัก (Key Action Points) รวม 76 ข้อ สำหรับประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
24 ข้อประชาคมเศรษฐกิจ 25 ข้อ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 27 ข้อ
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2. สถิติดานคนพิการ
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึง่ มีขอ้ จำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำวัน หรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่าง ๆ
และมีความจำเป็นเป็นพิเศษทีจ่ ะต้องได้รบั ความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึง่ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรม
ในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป (พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556)

จากรายงานสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทยทีจ่ ดั ทำโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า
มีคนพิการทีม่ บี ตั รประจำตัวคนพิการทัว่ ประเทศ จำนวน 2,015,385 คน โดยเป็นคนพิการเพศชาย จำนวน
1,051,878 คน และเพศหญิง จำนวน 963,507 คน โดยเมื่อพิจารณากระจายตัวของประชากรพิการ 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
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ลำดับที่

ประเภทความพิการ

จำนวน

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

995,419
379,701
192,502
155,591

49.39
18.84
9.55
7.72

137,570

6.83

¾Ô¡ÒÃÁÒ¡¡ÇèÒ 1 »ÃÐàÀ·

122,963

6.10

ออทิสติก

14,175

0.70

·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙé

11,569

0.57

ข้อมูลรอการยืนยัน

5,895

0.29

·Ò§¡ÒÃä´éÂÔ¹ËÃ×ÍÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ
ทางการเห็น
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา

รวม

1,998,096
- 20 -

แผนปฏิบัติราชการ

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2,015,385

ทัง้ หมด)

- คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 1,081,572 คน ร้อยละ 53.67 (ของจำนวนคนพิการ

- คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีจำนวน 850,270 คน ร้อยละ 42.19
(ของจำนวนคนพิการทั้งหมด)
- คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.54 และร้อยละ 55.44 ของจำนวน
คนพิการ อายุ 15 - 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ตามลำดับ
- คนพิ ก ารที ่ อ ยู ่ ใ นวั ย เด็ ก และวั ย ศึ ก ษา (แรกเกิ ด - 21 ปี ) มี อ ั ต ราส่ ว น
ของคนพิ ก าร ทางสติปญ
ั ญา มากทีส่ ดุ ร้อยละ 31.90ของจำนวนคนพิการทีอ่ ยูใ่ นวัยเด็ก
และวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) ทั้งหมด
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สาเหตุความพิการ
อั น ดั บ ที ่ 1
อั น ดั บ ที ่ 2

อั น ดั บ ที ่ 3
อั น ดั บ ที ่ 4
อั น ดั บ ที ่ 5

แพทย์ ไ ม่ ร ะบุ ส าเหตุ ค วามพิ ก าร ร้ อ ยละ 51.22
ภาวะความเจ็ บ ป่ ว ยและโรคต่ า ง ๆ ในภายหลั ง
(หลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ /ข้ อ สั น หลั ง อั ก เสบ/โรคติ ด เชื ้ อ /เบาหวาน/ลมชั ก )
ร้ อ ยละ 20.01
โรคอื ่ น ๆ ร้ อ ยละ 14.46
อุ บ ั ต ิ เ หตุ ร้ อ ยละ 6.29
มากกว่ า 1 สาเหตุ ร้ อ ยละ 6.06

อั น ดั บ ที ่ 6

โรคติ ด เชื ้ อ ร้ อ ยละ 1.29

อั น ดั บ ที ่

กรรมพั น ธุ ์ ร้ อ ยละ 0.45

7
อั น ดั บ ที ่ 8

ไม่ ท ราบสาเหตุ ร้ อ ยละ 0.23
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STEP

01

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore

คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 73,686 คน คิดเป็นร้อยละ 3.66 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัว
คนพิการ) แบ่งเป็น
- อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จำนวน 4,725 คน (ร้อยละ 6.41ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
- คนพิการทีอ่ ายุถงึ เกณฑ์แต่ไม่ได้รบั การศึกษา จำนวน 45,979 คน (ร้อยละ 62.4) ของคนพิการ
ที่ไม่ได้รับการศึกษา) และเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 22,982 คน (ร้อยละ 31.19
ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
- คนพิการที่ได้รับการศึกษา จำนวน 1,497,534 คน คิดเป็นร้อยละ 74.31 (ของคนพิการที่มี
บัตรประจำตัวคนพิการ) แบ่งเป็น การศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 1,223,227 คน
(ร้อยละ 81.68) รองลงมาคือ การศึกษานอกระบบและอื่นๆ 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
ระดั บ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี จำนวน 3,703 คน (ร้ อ ยละ 0.19) และ คนพิ ก ารได้ ร ั บ การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาน้อยที่สุด 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 (ของจำนวน
คนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
2. คนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน
203,490 คน ร้อยละ 23.93 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
3. คนพิ ก ารในวั ย ทำงานที ่ ไ ม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ( เนื ่ อ งจากคนพิ ก ารส่ ว นมาก
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จำนวน 54,904 คน ร้อยละ 6.46 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
4. คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ จำนวน 325,958 คน ร้อยละ 38.34 (ของจำนวน
คนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
5. การประกอบอาชีพของคนพิการ อื่นๆ/ไม่ระบุ ร้อยละ 37.83 เกษตรกรรม ร้อยละ 25.79
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 24.66 ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 6.67 ลูกจ้างภาคเอกชน
ร้อยละ 4.69 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.36
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3. ภารกิจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 กำหนดให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ มีภารกิจ
เกีย่ วกับการเสนอนโยบาย และจัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ รวมทัง้
ดำเนินการ ด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคแก่คนพิการ การตรวจสอบการได้รบั สิทธิประโยชน์ของคนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบตั โิ ดย
ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ การให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก
สิง่ อำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออืน่ ได้ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
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) จัดทำแผนงานการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอต่อคณะกรรม
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ การดำเนินงาน และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ด้านคนพิการ เพือ่ ให้สามารถทำหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์สทิ ธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์กรด้านคนพิการ เพือ่ ให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
(7) ดำเนินการเกีย่ วกับการจัดตัง้ การดำเนินงาน และการกำกับดูแลศูนย์บริการคนพิการทุกประเภท
(8) ดำเนินการและส่งเสริมกิจการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้
จัดตั้งขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(9) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนาย
ความว่าต่างแก้ต่างคดีให้แก่คนพิการ
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4. สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ พก.
(10) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวย
ความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออืน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
4.1 สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสของ พก.
ตารางที่ 1 ประเด็นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นโอกาสของ พก. ได้รบั การประเมินให้ความสำคัญทีส่ ดุ 5 ลำดับ

ลำดับที่

1

2
3
4
5

»ÃÐà´ç¹

ผู้เลือก คะแนน ร้อยละ

มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการที่เป็น
ข้อผูกพันทางกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องมีการส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิ
และการปฏิบัติบนพื้นฐาน ที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น และดำเนินมาตรการด้านสิทธิ
ที่มีประสิทธิภาพ (O3)
กระแสการพัฒนาคนพิการทั่วโลก ต้องให้
ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม และคนพิการ
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน (O1)
ผู้บริหารระดับประเทศให้ความสำคัญกับ
งานด้านคนพิการ และผู้นำท้องถิ่นมี
ความเข้าใจงานพัฒนาสังคมมากขึ้น (O2)
งานด้านคนพิการเป็นการดำเนินงานตาม
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย โดยกำหนดไว้
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ทำให้มีโอกาสใน
การออกกฎหมายรองรับการดำเนินงานได้
(O4)
ÁÕÍ§¤ì¡Ã´éÒ¹¤¹¾Ô¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤Ãº
·Ø¡»ÃÐàÀ·¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ «Öè§¨Ðà»ç¹¡Åä¡ÊÓ¤Ñญ
ã¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃéÒ§¤ÇÒÁà¢éÁá¢ç§¢Í§Í§¤ì¡Ã
ÊÁÒªÔ¡ (O12)

17

2.84

13

188

2.00

12

184

1.95

10

164

1.74

15

144

1.53
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4.2 สภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามของ พก.
ตารางที่ 2 ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามของ พก. ที่ได้รับการประเมินให้ความสำคัญที่สุด
5 ลำดับ

ลำดับที่

1

»ÃÐà´ç¹

ผู้เลือก คะแนน ร้อยละ

สังคมยังขาดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อ
คนพิการและความพิการ และขาดความรู้
ความเข้าใจประเด็นความสามารถ ศักยภาพ
ของคนพิการ ความคาดหวังต่องานบริการ
คนพิการในลักษณะเป็นการสงเคราะห์
มากกว่าการพัฒนา (T2)

2

หลักการงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ
ในการดูแลคนพิการในสถาบันไม่สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นของคนพิการและ
สภาพเศรษฐกิจสังคม (T47)

3

¢Ò´¡ÒÃÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ
áÅÐá¹Ç·Ò§ ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´éÒ¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁáÅÐ
¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹¾Ô¡ÒÃ ã¹ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤
áÅÐ·éÍ§¶Ôè¹ (T1)

4

การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ยังจำกัดอยู่ที่การดำเนินงาน
โดยส่วนกลางเป็นสำคัญยังไม่ครอบคลุมใน
มิติจังหวัด และกลุ่มจังหวัด พื้นที่ระดับท้องถิ่น
รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
(T3)
ครอบครัว ชุมชน ผลักภาระให้ภาครัฐดูแล
คนพิการ (ทำให้มีการทอดทิ้ง และส่งคนพิการ
เข้าสถานสงเคราะห์) (T6)

5

23

273

2.90

14

144

1.53

12

131

1.39

11

126

1.34

11

124

1.32
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4.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งของ พก.
ตารางที่ 3 ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งของ พก. ที่ได้รับการประเมินให้ความสำคัญที่สุด 5 ลำดับ

ลำดับที่

»ÃÐà´ç¹

1

พก.เป็นเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการสามารถ
ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้ และ
มติ ข องคณะกรรมการเป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น
การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาครัฐ (S1)

ผู้เลือก คะแนน ร้อยละ

20

337

3.58

2

พก.มีกฎหมาย ระเบียบรองรับการดำเนินงาน
ด้านคนพิการ เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 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

3

ผูบ้ ริหารระดับนโยบายมีวสิ ยั ทัศน์ และให้ความสำคัญ
ในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ (S4)

18

296

3.14

4

มีคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำ
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการทัง้ ในระดับชาติ
และระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบาย
สู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ทั ้ ง ในระดั บ ภู ม ิ ภ าค และใน
กรุงเทพมหานคร โดยจะประสานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งมี
การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน (S2)

13

182

1.93

14

150

1.59

5

มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือทั้งกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ ทีเ่ ป็นกระทรวง กรม
และภาคีเครือข่ายอื่นๆในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(S5)
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4.4 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนของ พก.
ตารางที่ 4 ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนของ พก. ที่ได้รับการประเมินให้ความสำคัญที่สุด 5 ลำดับ

ลำดับที่

»ÃÐà´ç¹

ผู้เลือก คะแนน ร้อยละ

1

บุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจยังไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจใหม่ๆ ของ พก. รวมถึงขาดบุคลากร
หลักทางวิชาชีพในสัดส่วน ที่เหมาะสม (W21)

17

207

2.20

2

บุคลากรยังไม่มีทักษะและความสามารถใน
การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และบูรณาการ
เชิงนโยบายที่มีระบบและ มีประสิทธิภาพ (W1)

17

193

2.05

3

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

14

156

1.66

4

ระบบฐานข้อมูลคนพิการยังไม่เป็นปัจจุบัน
ทันสมัยและ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมและ ใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่ (W3)

11

125

1.33

5

ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร ทั้งใน
ระยะสั้นและ ระยะยาว (W30)

11

115

1.22
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5. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

5.1 ข้อเสนอจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ สนช.
1) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
2) การขับเคลือ่ นการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การบูรณาการประเด็นด้านคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก
4) การผลักดันยุทธศาสตร์การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act: AAA)
5) แนวทางการจัดบริการคนพิการทางจิตสังคมในประเทศไทย
6) การเตรียมการจัดทำรายงานประเทศไทย ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
7) การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
5.2 ข้อเสนอจากองค์กรด้านคนพิการ
1) การปรับปรุง พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการฯ /ระเบียบต่าง ๆ
2) การนำยุทธศาสตร์ EQUAL มาใช้เป็นกรอบในการขับเคลือ่ นงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบ
3) การส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิตา่ งๆอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
4) การพัฒนาทีศ่ นู ย์เรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสง่ิ อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
5) การทบทวนปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจำจังหวัดให้มคี วามกระชับและทำหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
6) การผลักดันให้ พก. เป็นหน่วยประสานและบูรณาการประเด็นด้านคนพิการเข้ากับ
การพัฒนากระแสหลัก โดยยึดโยง พรบ.ส่งเสริมฯ
7) การบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8) การนำ IT มาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรด้านคนพิการ
5.3 ข้อเสนอจากเครือข่ายสตรีพกิ าร
1) เชื่อมโยงกลไกที่มีอยู่กับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
คณะกรรมการสตรี ภายใต้กรม สค. / เป้าหมาย SDG / และกลุ่มทีมี
ความหลากหลายทางเพศ
2) ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีพิการ ทุกประเภทความพิการ
3) สร้างความเข้าใจของสถานศึกษาที่สอนคนหูหนวก โดยใช้ครูหูหนวกสอนภาษามือ
ร่วมด้วย
4) จัดทำฐานข้อมูลคนพิการระดับพื้นที่ big data/ gps เพื่อทราบข้อมูลคนพิการทั่ว
ประเทศ และช่วยเหลือได้ทันที
5) พัฒนาล่ามภาษามือ ให้มกี ารใช้ภาษามืออย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษามือวิชาชีพ
มากกว่าล่ามภาษามือชุมชน และให้มีบริการล่ามภาษามือเพื่อความบันเทิงด้วย
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6. ข้อเสนอแนะจากสมัชชาเครือข่าย
ระดับชาติด้านคนพิการ

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
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงระหว่างปี 2563 - 2564 ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและใช้ประโยชน์จากสิง่ อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
1. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการประสาน
บูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ทุกส่วนราชการ องค์กรคนพิการ หน่วยงานอิสระ
องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์การจัดสภาพ
แวดล้อมสาธารณะ ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) และการจัด
สิง่ อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมอย่างรอบด้าน ได้แก่ 1) ระบบขนส่งมวลชน
2) ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 3) ระบบดิจิทัล 4) ด้านอาคารและสถานที่
5) การอำนวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผลและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
2. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ดำเนินการศึกษาระบบสวัสดิการทีค่ รอบคลุม
คนพิการทุกช่วงวัย และศึกษาความเป็นไปได้ของการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการในอัตราที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมีรูปแบบการจ่ายเบี้ยความพิการที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ
3. ให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริม กำกับ ติดตาม เพื่อให้เด็กพิการสามารถเข้าถึงสิทธิทางการ
ศึกษาได้อย่างเสมอภาค อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างมีระบบ รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทำ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาทางเลือก และให้คนพิการ
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วย สื่อบริการการเรียนการสอน และความช่วยเหลืออื่นใดได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งรวมถึงบริการขนส่งเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในสถานศึกษา
4. ให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทบทวนแนวทางและ
ปรับปรุงการให้บริการสาธารณสุข โดยกำหนดให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเป็นหน่วยร่วมบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คนพิการได้รับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน และจัดชุดสิทธิประโยชน์
ที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
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ประเด็นที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data)
ให้ ก รมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ตามมาตรา 20
ร่วมจัดทำฐานข้อมูลคนพิการ (Big Data) บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) และเชื่อมโยงข้อมูลด้านคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ เพี่อให้สามารถทราบถึงจำนวน
คนพิการ ประเภทความพิการ การเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ของคนพิการ อาทิ ด้านการแพทย์ การศึกษา
การมีงานทำ และสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน และลดความ
ซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยควรมีการกำหนดมาตรฐาน และกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบ
ถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ประเด็นที่ 3 การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระ
สำหรับ คนพิการ
1. ให้กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ สภาองค์กรนายจ้างฯ สภาอุตสาหกรรมฯ
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรื่องทักษะอาชีพสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพ และตามความเหมาะสมตามประเภท
ความพิการ รวมทั้งการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย
2. ให้ ก รมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร ร่ ว มกั บ กระทรวงแรงงาน ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดหาช่องทางการตลาด การจัดหาทรัพยากร การสนับสนุนเงินทุน การจัดสรรบุคลากร
(Coaching) และการสอนงาน (Job Coach) คนพิการ เพือ่ ส่งเสริมให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ
อิสระ และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
3. ให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่
เกี ่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ เพื ่ อ สั ง คมด้ า นคนพิ ก าร (Social Enterprises) รวมถึ ง การจั ด ตั ้ ง
คณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
คนพิการในการประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ประเด็นที่ 4 การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป
1. ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการ ร่วมกันกำหนด
มาตรฐานการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การสนับสนุนกลไกการเงินการคลัง รวมถึงการจัดบริการ
ของศูนย์บริการ คนพิการทั่วไป โดยสร้างการมีส่วนร่วมของกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิด
การเข้าถึงสิทธิและบริการของคนพิการอย่างทั่วถึง
2. ให้เร่งดำเนินการเสริมพลังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับ
จังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการในระดับพื้นที่ โดยปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดให้มีสัดส่วนเหมาะสม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 3

ทิศทางยุทธศาสตร

ของกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ
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ว�สัยทัศน

พันธกิจ

เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนและสงเสร�มใหคนพิการเขาถึงสิทธ�
สวัสดิการ อยางทั่วถึงและเทาเทียม สูระดับสากล

1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายดานการสงเสร�มและพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตคนพิการ ภายใตองคกรที่มีสมรรถนะสูง
และมีธรรมาภิบาล
2. สงเสร�มใหคนพิการไดเขาถึงสิทธ� สวัสดิการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางเทาเทียม
3. สงเสร�มและสนับสนุนองคกรและเคร�อขายดานคนพิการ
ใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวม

ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนานโยบายและการบร�หารจัดการดานคนพิการ
ใหมีผลสัมฤทธ�์และมีธรรมาภิบาล (Development)

ยุทธศาสตรที่ 2

เสร�มพลังคนพิการใหเขาถึงสิทธ� สวัสดิการและ
สิ่งอำนวยความสะดวกอยางเทาเทียม (Empowerment)

ยุทธศาสตรที่ 3

เสร�มสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งขององคกร
ดานคนพิการและเคร�อขาย (Participation)

มีคุณธรรม นวัตกรรมดีีเดน เนนทีมงาน ประสานเคร�อขาย
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เปาหมาย

1. คนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์
ได้จากแผนงาน
นโยบาย การวิจัย
นวัตกรรมด้าน
คนพิการ อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีผลสัมฤทธิ์สูง

ยุทธศาสตร

1.พัฒนานโยบาย
และการบริหาร
จัดการด้านคนพิการ
ให้มีผลสัมฤทธิ์และ
มีธรรมาภิบาล
(Development)

1.จำนวนคนพิการ
ที่เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จาก
แผนงาน นโยบาย
งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้าน
คนพิการ

ตัวช�้วัด

1,000 คน
1,000 คน
500 คน

1.2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
1.3 สมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติประจำปี 2563
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการและวิจัยด้านคนพิการ

22,0000 คน

17,500 คน

1. โครงการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ

1.ขับเคลื่อนและ
พัฒนานโยบาย
แผนงาน งานวิจัย
เพื่อให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

1,500,000

1,500,000

7,000,000

10,460,000

23,634,000

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

1.1 การขับเคลื่อน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สู่การปฏิบัติ

โครงการสำคัญ/กิจกรรม

แนวทาง
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ยุทธศาสตร

2.ระบบบริการ
จัดการองค์กร พก.
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

เปาหมาย

2.จำนวนระบบ
บริหารจัดการ
ด้านคนพิการ
ที่ได้รับการพัฒนา

ตัวช�้วัด

1.7 งบบริหารจัดการ กยผ.

1.6 การขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

1.5 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการสำคัญ/กิจกรรม

2.1 ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
คนพิการ (MA)

2.พัฒนาระบบ
2. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
บริหารจัดการภาครัฐ จัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
พก.และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
และธรรมาภิบาล
เพื่อขับเคลื่อนสู่
สังคมยุคดิจิทัล

แนวทาง

5 ระบบ

5 ระบบ
200 คน

1 งาน

1,000 คน

1,000 คน

8,100,000

63,159,000

500,000

1,000,000

1,000,000

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร

เปาหมาย

ตัวช�้วัด

แนวทาง

602,800
51,960,200

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

2.5 ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงาน
ด้านคนพิการ
2.6 การบริหารจัดการด้านคนพิการ

1,000,000

496,000
100 คน

100 คน

2.3 ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

1,000,000

2.4 พัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ระดับ 5

สลก.

สลก.

สลก.

สลก.

กพร.

เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ

โครงการสำคัญ/กิจกรรม
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เปาหมาย

1.คนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้
จากสิทธิ สวัสดิการ
การพัฒนาศักยภาพ
สิง่ อำนวยความสะดวก
และบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน

ยุทธศาสตร

2. เสริมพลังคนพิการ
ให้เข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการและ
สิ่งอำนวย
ความสะดวกอย่าง
เท่าเทียม
(Empowerment)

1.จำนวนคนพิการ
ที่ได้รับการส่งเสริม
การเข้าถึงสิทธิ
คนพิการ

ตัวช�้วัด

โครงการสำคัญ/กิจกรรม

3.6 ส่งเสริมการมีบัตรประจำตัว
คนพิการ

3.5 สนับสนุนการจัดบริการ
ผู้ช่วยคนพิการ

3.4 การจัดบริการล่ามภาษามือ

3.3 ส่งเสริมการดำเนินงาน
การจัดบริการของศูนย์บริการ
คนพิการ

3.1 เงินสงเคราะห์และฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
3.2 ค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วย
คนพิการ

ส่งเสริมให้คนพิการ 3. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
คนพิการ
ได้เข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการอย่าง
ทั่วถึงสนองตอบ
ต่อความต้องการ
จำเป็นของคนพิการ
แต่ละประเภท

แนวทาง

300,000 คน

8,170,800

8,500,000

5,000,000

4,500 คน
ผู้ช่วย 1,417 คน
ให้บริการ
คนพิการ
7,085 คน

30,309,700

76 ศูนย์

กยผ.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

1,950 คน

13,650,000

กสส.

85,130,500

Loremคน
ipsum 19,500,000
6,500

250,000 คน

เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร

เปาหมาย
2. จำนวนคนพิการ
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ตัวช�้วัด

โครงการสำคัญ/กิจกรรม

22,000 คน

87,030,200

4,820,600
27,981,600

14 จังหวัด
11 งาน
20,000 คน

4.6 งบลงทุน ศพอ.
4.7 Thailand Social Expo 2020

7,800,000

2,200,000
140 คน

4.4 การจัดสวัสดิการคนพิการ
ระดับชุมชน (กรุงเทพมหานคร)
4.5 การจัดสวัสดิการคนพิการ
ระดับชุมชน

กยผ.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

4.1 การส่งเสริมศักยภาพด้าน
150 กลุ่ม
อาชีพในชุมชน
Lorem
7,500
คนipsum 12,391,200
4.2 การส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ
ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
320 คน
31,136,800
คนพิการ
4.3 การส่งเสริมความร่วมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพ
700,000
30 คน
แก่คนพิการในระดับสากล

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาอาชีพคนพิการ
อาชีพ และการมี
งานทำเพื่อให้
คนพิการมีรายได้
สามารถเลี้ยงดู
ตัวเองและครอบครัว
อย่างพอเพียง

แนวทาง
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ยุทธศาสตร

เปาหมาย

แนวทาง

โครงการสำคัญ/กิจกรรม

1 งาน

หน่วยงาน
13 แห่ง

5.4 ยกระดับคุณภาพการจัด
บริการสำหรับคนพิการ
5.5 งบบริหารจัดการ

1,220 คน

1,080 คน

3,700 คน

6,000 คน

5,784,000

29,852,900

13,140,000

29,119,600

117,432,000

195,328,500

กคพ.
ตสน.
สลก.

กคพ.

กคพ.

กคพ.

กคพ.

เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

5.3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การฝึกอาชีพ

5.1 บริการสวัสดิการสังคมใน
สถาบันแก่คนพิการและบุคคล
ออทิสติก
5.2 บริการสวัสดิการสังคมใน
สถาบันแก่ผู้ป่วยจิตเวชรองรับ
พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

3.จำนวนคนพิการ ส่งเสริมการคุ้มครอง 5. โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ
คนพิการ
ที่ได้รับการคุ้มครอง สิทธิ สวัสดิภาพ
สวัสดิภาพและพัฒนา และจัดระบบ
สวัสดิการให้กับ
คนพิการ

ตัวช�้วัด
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แผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร

เปาหมาย

4.จำนวนคนพิการที่
เข้าถึงสภาพแวดล้อม
สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการสาธารณะ
ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต

ตัวช�้วัด

6.3 การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับคนพิการ
6.4 งบบริหารจัดการ

4,038,800
500,000

1 งาน

9,708,700

25,000 แห่ง
25,000 คน

9,240,000

23,487,500

462 หลัง

25,000 คน

กสส.

กยผ.

กสส.

กสส.

โครงการสำคัญ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

ส่งเสริมและผลักดัน 6. โครงการส่งเสริมการจัด
ให้หน่วยงานภาครัฐ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
เอกชน อปท และ
คนพิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดสภาพแวดล้อม
สิง่ อำนวยความสะดวก
และบริการสาธารณะ
ที่คนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สำหรับคนพิการ
6.2 ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับคนพิการ
และทุกคนในสังคม

แนวทาง
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แผนปฏิบัติราชการ

เปาหมาย

องค์กรด้านคนพิการ
ผู้นำคนพิการ และ
เครือข่ายทุกระดับ
มีศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
เป็นสากลและ
ทันสมัย

ยุทธศาสตร

3. เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของ
องค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่าย
(Participation)

จำนวนองค์กรด้าน
คนพิการและ
เครือข่ายที่ได้รับ
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

ตัวช�้วัด

7.4 สนับสนุนการดำเนินงานของ
อาสาสมัครฯ

3,465 คน

170 องค์กร
8,500 คน

70 องค์กร

7.2 รับรองมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการ
7.3 สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการ
ที่ได้รับรองมาตรฐาน

300 องค์กร

7.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
องค์กรด้านคนพิการ

550 องค์กร
/55,000 คน

2,280,000

5,100,00

2,250,000

6,497,600

32,572,400

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

โครงการสำคัญ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

1 พัฒนาศักยภาพ 7. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรด้านคนพิการ และการมีส่วนร่วมขององค์กรด้าน
แกนนำคนพิการและ คนพิการและเครือข่าย
เครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็งสามารถ
บริหารจัดการงาน
ด้านคนพิการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แนวทาง

- 44 -

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร

เปาหมาย

ตัวช�้วัด

7.8 งานวันคนพิการ

7.6 พัฒนากลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
7.7 สนับสนุนการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

4,430,000

8,000,000
1,000,000

1 แห่ง
30 องค์กร

3,014,800

100 คน

100 คน

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

โครงการสำคัญ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

2.เสริมสร้างและ
7.5 การดำเนินงานด้าน คนพิการ
บูรณาการความร่วมมือ ตามแผนประชาสังคมและ
กับภาคีเครือข่ายทั้ง วัฒนธรรมอาเซียน
ในประเทศ ระดับ
อนุภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

แนวทาง

สวนที่ 5

การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
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เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผน
สู่การปฏิบัติ ดังนี้
ปัจจัยความสำเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม ที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. มีการเชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนำแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ พร้อมกำหนดบทบาท
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผน
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
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