แผนปฏิบัติราชการ

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ (พก.)
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

กลุมแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ (พก.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คำนำ
กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ (พก.) ไดดำเนินการทบทวน

แผนปฏิบัติราชการกรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ�่อใหมีความสอดคลองกับกับนโยบายของรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.
๒๕๕๐ และทีแ่ กไขเพ�ม� เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การแหงชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตลอดจน
ปญหาความตองการของคนพ�การและสภาพแวดลอมที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
ของประเทศไทย โดยแผนปฏิบตั กิ ารฉบับนี้ จะใชเปนกรอบและทิศทางการดำเนินงานและขับเคลือ่ นภารกิจ
การสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การไปสูการปฏิบัติ โดยประกอบดวย ว�สัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ซึ่งทิศทางยุทธศาสตร
ของแผนมุง เนนเปนองคกรหลักในการขับเคลือ่ นและสงเสร�มใหคนพ�การเขาถึงสิทธิสวัสดิการอยางทัว่ ถึง
และเทาเทียม สูระดับสากล ภายใตยุทธศาสตร DEP ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกลาว
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) จะบรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนดไว
ตองบูรณการความรวมมือผูบ ร�หาร เจาหนาที่ พก. และภาคีเคร�อขายทีเ่ กีย่ วของในการรวมกันผลักดัน
แผนสูก ารปฏิบตั ิ โดยการขับเคลือ่ นบทบาทและภารกิจของ พก. ไปสูก ารเปนหนวยงานทีก่ ำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรระดับชาติดานคนพ�การ รวมถึงการสงเสร�มใหคนพ�การเขาถึงสิทธิอยางเทาเทียมกับ
ทุกคนในสังคม และเกิดผลประโยชนสูงสุดและความคุมคาในการบร�หารจัดการภาครัฐตอไป

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
สวนที่ ๑ สถานการณการดำเนินงานดานคนพ�การ
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
สถิติดานคนพ�การ
ภารกิจกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานของ พก.
ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานดานการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
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๒
๘
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๑๘

สวนที่ ๒ ทิศทางยุทธศาสตรกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
ว�สัยทัศน
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
คานิยม
ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปกับแผนที่เกี่ยวของ
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๒๐
๒๐
๒๑

สวนที่ ๓ รายละเอียดแผนปฏิบตั ริ าชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
ยุทธศาสตรที่ ๓

๒๒
๒๓
๒๗
๓๔

สวนที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

๓๘

๑

สวนที่ สถานการณการดำเนินงาน
ดานคนพ�การ

๑

สวนที่ ๑

สถานการณการดำเนินงานดานคนพ�การ
๑. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
๑.๑ กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในประเทศไทย
พระราชบัญญัตสิ ง เสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ พ.ศ.๒๕๕๐ และทีแ่ ก ไขเพ�ม� เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ นับเปนนวัตกรรมทางกฎหมายดานการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ โดยมีสาระทั้งในดานการกำหนดมาตรการในการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
การสรางกลไกเพ�่อการคุมครองคนพ�การในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย เพ�่อใหคนพ�การไดรับสิทธิ์
และโอกาส การคุ  ม ครองจากรั ฐ โดยให ค นพ� ก ารได เ ข า ถึ ง และใช ป ระโยชน จ ากบร� ก ารต า ง ๆ
จากสิ�งอำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือจากรัฐ
ทั้งในดานฟ��นฟ�สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย การศึกษา การอาชีพ การคุมครอง
เพ�อ่ มิใหมกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมการยอมรับและมีสว นรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง การเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ขอมูลขาวสาร การสือ่ สาร โทรคมนาคม
บร�การลามภาษามือ สิทธิในการเขาไปใช ในบร�การสาธารณะ เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป การจัด
สวัสดิการเบี้ยความพ�การ การบร�หารจัดการกองทุนเพ�่อการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ และ
สิทธิในการไดรับการลดหยอนภาษีสำหรับคนพ�การ และผูดูแลคนพ�การ
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มีวส� ยั ทัศน ทีป่ ระเทศ “มีความมัน่ คง
มั ่ ง คั ่ ง ยั ่ ง ยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพ� ย ง”
โดยประกอบดวยยุทธศาสตร ในการขับเคลื่อน ๖ ยุทธศาสตรดวยกันคือ (๑) ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง มีแนวทางในการขับเคลื่อนสำคัญ ไดแก การเสร�มสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข การปฏิรูปกลไก
การบร�หารประเทศ การปองกันและแก ไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต การพัฒนา
ระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน มีแนวทางขับเคลือ่ นไดแก สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น สงเสร�มการคาและการลงทุน สงเสร�มการคาและการลงทุน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาผูประกอบการและขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล และพัฒนา
ว�สาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสร�มสรางศักยภาพคน มีแนวทาง
ในการขับเคลื่อน ไดแก พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีว�ตใหสนับสนุนการเจร�ญเติบโตของประเทศ
สรางเสร�มใหคนมีสุขภาวะที่ดี สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน
(๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม มีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนไดแก สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม และสราง
ความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน (๕) ยุทธศาสตร
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีว�ตที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม โดยการจัดระบบอนุรักษ ฟ��นฟ�
และปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน

๒

(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบร�หารจัดการภาครัฐ มีแนวทาง
ในการขับเคลือ่ นไดแก การพัฒนาระบบการใหบร�การประชาชนของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม การวางระบบบร�หาร
งานราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบร�หารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัติราชการ การตอตานการทุจร�ตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงแก ไขกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหร�อ
ขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่เสนอความเห็น
ทางกฎหมายใหมีศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยหลักการสำคัญ
ของแผนประกอบดวย (๑) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพ�ยง” (๒) ยึด “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” (๓) ยึด “ว�สัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของว�สัยทัศน
ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๔) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙”
เปนกรอบการกำหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมาควบคูกับ
กรอบเปาหมายที่ยั่งยืน และ (๕) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจร�งจังใน
๕ ป สำหรับวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย
(๑) เพ�่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีว�ต (๒) เพ�่อใหคนไทยมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พ�่งพาตนเองได (๓) เพ�่อใหเศรษฐกิจเขมแข็งแขงขันไดมีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน (๔) เพ�่อรักษา
และฟ��นฟ�ทรัพยากรธรรมชาติ (๕) เพ�่อใหการบร�หารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และมีการทำงานเชิงบูรณาการ (๖) เพ�่อใหมีการกระจายความเจร�ญไปสูภูมิภาค (๗) เพ�่อผลักดัน
ใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ โดยมี
เปาหมายรวมประกอบดวย (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ (๒) ความเหลื่อมล้ำ
ทางดานรายไดและความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได (๔) ทุนทาง
ธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ � ง แวดล อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที ่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ � ง แวดล อ ม
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ��มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย และ
(๖) มี ร ะบบบร� ห ารจั ด การภาครั ฐ ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใส ตรวจสอบได กระจายอำนาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตร�
ไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมตั ใิ นหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ�่อขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� นำเสนอแผนพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหคณะกรรมการเตร�ยมการ
ยุทธศาสตรชาติทราบ เพ�่อใชเปนขอมูลประกอบดำเนินการเกี่ยวกับการเตร�ยมการยุทธศาสตร
ในสวนที่เกี่ยวของ โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
กำหนดว�สัยทัศน “คนพ�การเขาถึงสิทธิ ไดจร�ง ดำรงชีว�ตอิสระ ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
อยางยัง่ ยืน” ภายใตยุทธศาสตรแหงความเทาเทียม (EQUAL)

๓

ไดแก เสร�มพลังคนพ�การและองคกรดานคนพ�การใหมศี กั ยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment)
พัฒนาคุณภาพการบร�หารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ�่อใหคนพ�การเขาถึงสิทธิไดจร�ง
(Quality Management) เสร�มสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอ คนพ�การและความพ�การ
(Understanding) สรางสภาพแวดลอมและบร�การสาธารณะที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชน ได
(Accessibility) และสงเสร�มการบูรณาการเคร�อขายและสรางการมีสว นรวมเพ�อ่ พัฒนาคุณภาพชีวต�
คนพ�การอยางยั่งยืน (Linkage)

ยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ว�สัยทัศน
พม. เปนผูนำดานสังคมของไทยและอาเซียน มุงสูคนอยูดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

พันธกิจ
พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
สรางเสร�มเคร�อขายจากทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม
พัฒนาองคความรู ข�ดความสามารถ และระบบการบร�หารจัดการดานการพัฒนาสังคม
จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบร�บทของประเทศไทย เพ�่อใหประชาชนมีหลักประกันและ
มีความมั่นคงในชีว�ต

คานิยม
อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชนสุข

ยุทธศาสตร
สงเสร�มโอกาสการเขาถึงบร�การทางสังคมบนพ�้นฐานความพอเพ�ยง
สรางภูมิคุมกันและพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมาย
ผนึกกำลังทางสังคมเพ�่อเปนกลไกในการพัฒนาสังคม
บร�หารจัดการองคกรสูความเปนผูนำทางสังคมดวยหลักธรรมาภิบาล

๔

๑.๒ พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
อนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพ�การ (Convention on the rights of persons with disabilities
: CRPD) ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมีจด� มุง หมายความมุง ประสงคทจ่ี ะสงเสร�ม คุม ครองและประกันใหคนพ�การ
ไดใชสิทธิมนุษยชนและเสร�ภาพขั้นพ�้นฐานอยางเต็มที่และเทาเทียม ตลอดจนสงเสร�มการเคารพ
ในศักดิ์ศร�ของตนเอง “คนพ�การ” ตามความหมายของอนุสัญญานี้หมายถึง บุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกาย ทางจ�ตใจ ทางสติปญญา หร�อประสาทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับ
อุปสรรคตาง ๆ ทำให ไมสามารถมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพบนพ�้นฐานที่เทาเทียมกับ
บุคคลอื่น โดยหลักการสำคัญที่บัญญัติไวในอนุสัญญานี้คือ การเคารพในศักดิ์ศร� การไมเลือก
ปฏิบัติ การมีสวนรวมและการเขารวมในสังคม การเคารพความแตกตางและการยอมรับความ
หลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถในการเขาถึง ความเทาเทียมกัน
ระหวางชายและหญิง การเคารพข�ดความสามารถของเด็กพ�การ โดยสาระสำคัญของอนุสญ
ั ญา
ฉบับนี้ คือ รัฐภาคี มีพนั ธกรณีทจ่ี ะตองขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ คนพ�การในทุกรูปแบบ ทัง้ ในดาน
กฎหมาย การปกครอง และการปฏิบตั ติ า ง ๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมเพ�อ่ ประกัน
การเขาถึงและใชประโยชน ไดอยางเทาเทียมกันของคนพ�การ ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ
การขนสง ขอมูลขาวสารและบร�การสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมในทางกฎหมายสำหรับ
โอกาสในการรับการศึกษา การเขาทำงาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิ และโอกาสที่จะมี
สวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป
ยุทธศาสตรอนิ ชอน เพ�อ่ ทำสิทธิใหเปนจร�ง (Incheon Strategy : Make the Right Real)
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมเจาหนาที่ระดับสูงระหวางรัฐบาล ภายใตการดำเนินการทศวรรษ
คนพ�การแหงเอเชียและแปซิฟ�ก พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงเอเชียและแปซิฟ�ก (ESCAP) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจ�กายน ๒๕๕๕
ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยยุทธศาสตรอินชอนมีรากฐานมาจากอนุสัญญาวาดวย
สิทธิคนพ�การและกรอบการปฏิบตั งิ าน และกรอบการปฏิบตั งิ านแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวา
สู  ส ั ง คมบู ร ณาการ และตั ้ ง อยู  บ นฐานสิ ท ธิ ส ำหรั บ คนพ� ก ารในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ � ก
โดยยุทธศาสตรอินชอน ประกอบดวย ๑๐ เปาประสงค ดังนี้ (๑) การลดความยากจนและขยาย
โอกาสในการทำงานและการจางงาน (๒) สงเสร�มการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและ
การตัดสินใจ (๓) สงเสร�มการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสงสาธารณะความรูแ ละ
การสื่อสาร (๔) เสร�มสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคม (๕) ขยายการชวยเหลือในระยะ
แรกเร�ม� และดานการศึกษาใหกบั เด็กพ�การ (๖) ประกันความเทาเทียมทางเพศและการเสร�มพลังสตร�
(๗) ประกันการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติสำหรับคนพ�การ (๘) ปรับปรุงขอมูล
ดานคนพ�การใหนาเชื่อถือและสามารถเปร�ยบเทียบได (๙) เรงใหมีการใหสัตยาบันและดำเนินการ
ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพ�การและการปรับกฎหมายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญา
(๑๐) พัฒนาความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหวางประเทศ

๕

เปาประสงคการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จากการพัฒนา
ในดานอุตสาหกรรม ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวง ๔ ทศวรรษที่ผานมา เปนการพัฒนา
ทีก่ อ ใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอทรัพยากรโลกเปนอยางมาก เมือ่ ป ๒๕๔๓ ประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวม ๑๘๙ ประเทศ รวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาติที่
มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมร�กา และเห็นพองตองกันในการตัง้ เปาหมายการพัฒนาทัง้ ในระดับชาติ
และระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการรวมกันให ไดภายในป ๒๕๕๘ โดยเปาหมายดังกลาว
เร�ยกวา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หร�อ Millennium Development Goals (MDGs)
อันประกอบดวย ๘ เปาหมายหลัก คือ (๑) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (๒) ใหเด็กทุกคนไดรบั
การศึกษาระดับประถมศึกษา (๓) สงเสร�มความเทาเทียมกันทางเพศและบทบาทสตร� (๔) ลดอัตรา
การตายของเด็ก (๕) พัฒนาสุขภาพของสตร�มีครรภ (๖) ตอสูกับโรคเอดส มาลาเร�ย และโรค
สำคัญอืน่ ๆ (๗) รักษาและจัดการสิง� แวดลอมอยางยัง่ ยืน และ (๘) สงเสร�มการเปนหุน สวนเพ�อ่ การ
พัฒนาในประชาคมโลก
ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปผา นมา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษทัง้ ๘ ขอดังกลาว ไดสน�ิ สุดลง
ดยประสบความสำเร็จเปนอยางดีในหลายประเทศ เพ�่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนา
องคการสหประชาชาติจ�งไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาข�้นใหมโดยอาศัยกรอบความคิดที่มอง
การพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน
เร�ยกวาเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน หร�อ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึง่ ใชเปน
ทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา
๑๕ ป โดยประกอบไปดวย ๑๗ เปาหมาย คือ (๑) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (๒) ขจัด
ความหิวโหย บรรลุเปาความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการทีด่ ขี น้� และสงเสร�มเกษตรกรรมยัง่ ยืน
(๓) ทำใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีว�ต และสงเสร�มความเปนอยูที่ดีของทุกคนในทุก
ชวงอายุ (๔) ทำใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสร�ม
โอกาสในการเร�ยนรูต ลอดชีวต� แกทกุ คน (๕) บรรลุถงึ ความเทาเทียมทางเพศ และเสร�มสรางพลัง
ใหแกสตร�และเด็กหญิงทุกคน (๖) ทำใหแนใจวาเร�่องน้ำและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยาง
ยัง่ ยืน และมีสภาพพรอมใชสำหรับทุกคน (๗) ทำใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานทีท่ นั สมัย
ยัง่ ยืน เชือ่ ถือได ตามกำลังซือ้ ของตน (๘) สงเสร�มการเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ ง่ั ยืนและทัว่ ถึง
ใหเปนไปอยางยั่งยืน สงเสร�มศักยภาพการมีงานทำและการจางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคา
สำหรับทุกคน (๙) พัฒนาโครงสรางพ�น้ ฐานทีพ
่ รอมรับการเปลีย่ นแปลง สงเสร�มการปรับตัวใหเปน
อุตสาหกรรมอยางยัง่ ยืนและทัว่ ถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (๑๐)ลดความเหลือ่ มล้ำทัง้ ภายในและ
ระหวางประเทศ (๑๑)ทำใหเมืองและการตั้งถิ�นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (๑๒) ทำใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบร�โภคที่ยั่งยืน
(๑๓) ดำเนินการอยางเรงดวนเพ�อ่ ตอสูก บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบทีเ่ กิดข�น้
(๑๔) อนุรกั ษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ใหเปนไปอยางยัง่ ยืน (๑๕)พ�ทกั ษ บูรณะ และสงเสร�มการใชประโยชนทย่ี ง่ั ยืนของระบบนิเวศบนบก
จัดการปาไมอยางยัง่ ยืน ตอสูก บั การแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยัง้ และฟ�น� ฟ�ความเสือ่ มโทรม
ของทีด่ นิ และหยุดยัง้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖) สงเสร�มใหสงั คมมีความเปน
ปกติสุข ไมแบงแยก เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางให
เกิดสถาบันอันเปนทีพ
่ ง่� ของสวนรวม มีประสิทธิผล และเปนทีย่ อมรับในทุกระดับ (๑๗) เสร�มสราง
ความเขมแข็งในว�ธกี ารปฏิบตั ใิ หเกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุน สวนความรวมมือระดับสากล
ตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

๖

กรอบการดำเนินงานเซนไดเพ�่อการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๓
(Sendai framework for disaster Risk Reduction ๒๐๑๕) เปนเคร�อ่ งมือสำคัญในการจัดการ
ความเสีย่ งจากภัยพ�บตั ขิ องโลก ในระยะ ๑๕ ป เร�ม� ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๗ ซึง่ ประเทศสมาชิก
ขององคการสหประชาชาติจำนวน ๑๘๗ ประเทศไดรวมใหการรับรองในการประชุมสหประชาชาติ
ระดับโลกวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ เมืองเชนได ประเทศญีป่ นุ สำหรับประเทศไทยนัน้ คณะรัฐมนตร�ไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เห็นชอบใหประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเขารวมใหการรับรองกรอบเซนไดดังกลาว ทัง้ นีผ้ ลลัพธ
ของกรอบเซนไดนั้น มุงเนนการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ และลดการสูญเสียชีว�ต ว�ถีชีว�ต และ
สุขภาพ ตลอดจนการสูญเสียตอทรัพยสินทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดลอม
ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายคือปองกันไมใหเกิด
ความเสี่ยงใหม และลดความเสี่ยงเดิม รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันที่มีการบูรณการและลดความ
เหลือ่ มล้ำเพ�อ่ ปองกัน และทำใหความหลอแหลม และเปาะบางตอภัยพ�บตั นิ อ ยลง ตลอดจนชวยใหมี
การเตร�ยมความพรอมสำหรับการเผชิญเหตุและฟ�น� ฟ�ทด่ี ยี ง�ิ ข�น้ อันนำไปสูค วามสามารถทีจ่ ะรับมือ
และฟ��นคืนกลับไดในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจ ๔ พันธกิจ คือ (๑) การ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ (๒) เสร�มสรางศักยภาพในการบร�หารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ (๓) การลงทุนในดานการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติเพ�่อใหพรอมรับมือ
และฟ��นคืนกลับไดในระยะเวลารวดเร็ว และ (๔) พัฒนาศักยภาพในการเตร�ยมความพรอมเผชิญ
เหตุภยั พ�บตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนการการฟ�น� สภาพและซอมสรางทีด่ กี วาเดิมในชวงการบูรณะ
ฟ��นฟ�ภายหลังเหตุภัยพ�บัติ
ทศวรรษคนพ�การแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ (ASEAN Decade of Persons
with Disabilities 2011-2020) จากการประชุมสุดยอดผูน ำอาเซียน ครัง้ ที่ ๑๘ ณ กรุงจาการตา
ระหวางวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไดมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงความเปนไปไดในการที่จะ
สงเสร�มใหอาเซียนเปนประชาคมทีม่ ปี ระชาชนเปนศูนยกลาง ซึง่ คนทุกกลุม ในสังคม รวมทัง้ คนพ�การ
สามารถมีสว นรวมและไดรบั ประโยชนเต็มทีจ่ ากการรวมตัวของชาติอาเซียน ผูน ำอาเซียนยังไดเนน
ถึงความสำคัญในการสงเสร�มบทบาท โอกาส และการมีสว นรวมของคนพ�การในการพัฒนาภูมภิ าค
ดวยการรับขอร�เร��มสำหรับปฎิญญาบาหลีวาดวยการสงเสร�มบทบาทและการมีสวนรวมของ
คนพ�การในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการประกาศทศวรรษคนพ�การแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๖๓ ทั้งนี้ผูนำชาติอาเซียน ในฐานะตัวแทนของรัฐภาคีอาเซียนและประชาชนในชาติ ไดประกาศ
ทศวรรษคนพ�การแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ใหเปนชวงเวลาหลักของการสงเสร�มการ
พัฒนางานดานคนพ�การแบบบูรณาการในอาเซียน และไดยนื ยันอีกครัง้ หนึง่ ถึงขอผูกพันของอาเซียน
ในการสงเสร�มสิทธิและโอกาสทีเ่ ทาเทียมของคนพ�การในทุกภาคสวนของอาเซียน โดยใหสอดคลอง
กับเอกสารดานคนพ�การ โดยเฉพาะอยางยิ�งอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพ�การ โดยที่มีการเนนถึง
ประเด็นหลัก ๑๕ ประเด็นซึ่งไดถูกกำหนดใหสอดคลองกับเสาหลักทั้งสามของอาเซียน โดยเนนย้ำ
วาประเด็นดานคนพ�การเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน และเพ�่อ
เปนการใหเกียรติตอ องคกรสาขาของอาเซียน รวมทัง้ กลไก และพ�ธสี ารตาง ๆ ทีม่ อี ยูแ ลว ทศวรรษ
คนพ�การอาเซียน จะใชกลไกที่มีอยูแลวเหลานี้รวมกับขอร�เร��มอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การในอาเซียน

๗

ในการนี้ที่ประชุมยังไดรับรอง แผนการประกาศและการขับเคลื่อนทศวรรษคนพ�การแหง
อาเซียน : ชวงเวลาแหงการสงเสร�มการพัฒนางานดานคนพ�การแบบบูรณาการในอาเซียน
(Concept Note and Mobilization Plan of ASEAN Decade for Persons with Disabilities:
The Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN) ซึง่ เสนอ
โดยประเทศไทย โดยสำนักงานสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติ (ปจจ�บัน
กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ)รวมทั้งเห็นชอบการเสนอใหผูนำอาเซียนประกาศ
ทศวรรษคนพ�การแหงอาเซียน ในการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ ที่จัดข�้นในเดือน
พฤษจ�กายน ๒๕๕๔ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สาระสำคัญของทศวรรษคนพ�การอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ประกอบดวย ๑๕ ประเด็น ไดแก (๑) การตระหนักรูและการปกปองสิทธิ
เสร�ภาพของคนพ�การ (๒) การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายและการรวมประเด็นดานคนพ�การ
เขาไวในกระแสหลักในการกำหนดนโยบายและแผน (๓) การจางงานและงานทีม่ คี ณ
ุ คา (๔) การศึกษา
ทีเ่ หมาะสมและเพ�ยงพอ (๕) การดูแลสุขภาพและการฟ�น� ฟ�สมรรถภาพ รวมทัง้ การฟ�น� ฟ�สมรรถภาพ
โดยชุมชน (๖) การมีสวนรวมทางการเมืองและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพ�การ (๗)
การดำรงชีว�ต การบรรเทาความยากจน และบร�การทางสังคม (๘) การดำรงชีว�ตอิสระและการมี
สวนรวมในชุมชน (๙) เด็กพ�การ(๑๐) สตร�พ�การ (๑๑) ผูสูงอายุพ�การ(๑๒) การมีสวนรวมใน
วัฒนธรรม นันทนาการ สันทนาการ และกีฬา (๑๓) การเขาถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
เคร�อ่ งชวย ขอมูลขาวสาร สิง� อำนวยความสะดวก การคมนาคม บร�การ (๑๔) การสรางศักยภาพ
รัฐบาล องคกรพ�่งตนเองของคนพ�การ และองคกรทางสังคมภาคพลเร�อน (๑๕) คนพ�การที่อยู
ในภาวะฉุกเฉิน

๒. สถิติดานคนพ�การ
“คนพ�การ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีว�ตประจำวัน

หร�อเขาไปมีสว นรวมทางสังคม เนือ่ งจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยนิ การเคลือ่ นไหว
การสือ่ สาร จ�ตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญ
 ญา การเร�ยนรู หร�อความบกพรองอืน่ ใด ประกอบกับ
มีอุปสรรคดานตางๆ และมีความจำเปนเปนพ�เศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานใดดานหนึ่ง
เพ�อ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรม ในชีวต� ประจำวัน หร�อเขาไปมีสว นรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทัว่ ไป
(พระราชบัญญัติสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก ไขเพ��มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖)

๘

จากรายงานสถานการณดานคนพ�การในประเทศไทยที่จัดทำโดยกรมสงเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีวต� คนพ�การ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๒ พบวา มีคนพ�การทีม่ บี ตั รประจำตัวคนพ�การทัว่ ประเทศ จำนวน ๑,๙๙๕,๗๖๗ คน โดยเปน
คนพ�การ เพศชาย จำนวน ๑,๐๔๓,๓๐๘ คน (รอยละ ๕๒.๒๘) และเพศหญิง จำนวน ๙๕๒,๔๕๙ คน
(รอยละ ๔๗.๗๒) โดยเมือ่ พ�จารณากระจายตัวของประชากรพ�การ พบวา อาศัยในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมากที่สุด จำนวน ๘๐๙,๐๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๕๔ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ
มีคนพ�การจำนวน ๔๔๔,๔๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๒๗ ภาคกลาง จำนวน ๔๑๐,๓๓๘ คน
คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๖ ภาคใต จำนวน ๒๓๕,๓๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๙ กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๘๘,๔๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๓ และขอมูลรอการยืนยัน จำนวน ๘,๑๖๖ คน คิดเปน
รอยละ ๐.๔๑

ทั้งนี้ เมื่อพ�จารณาถึงสาเหตุของความพ�การ พบวา สวนใหญเกิดจากแพทย ไมระบุหร�อ
ไม ท ราบสาเหตุ ค วามพ� ก าร จำนวน ๑,๐๕๐,๖๒๙ คน (ร อ ยละ ๕๒.๖๔) รองลงมา ได แ ก
ไมทราบสาเหตุ จำนวน ๓๘๖,๕๒๗ คน (รอยละ ๑๙.๓๗) โรคอื่น ๆ จำนวน ๒๕๗,๖๑๖ คน
(รอยละ ๑๓.๘๑) มากกวา ๑ สาเหตุ จำนวน ๑๒๒,๒๗๒ คน (รอยละ ๖.๑๓) อุบัติเหตุ จำนวน
๑๒๑,๗๐๓ คน (รอยละ ๖.๑๐) โรคติดเชื้อ จำนวน ๒๕,๒๔๗ คน (รอยละ ๑.๒๗) พันธุกรรม
จำนวน ๘,๕๔๘ คน (รอยละ ๐.๔๓) ภาวะเจ็บปวย ๕,๒๒๕ คน (รอยละ ๐.๒๖) ตามลำดับ

๙

ประเภทความพ�การ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เร�อ่ งประเภทและหลักเกณฑความพ�การ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่ ออกตามมาตรา ๔ และมาตรา
๔๕ แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ กไขเพ�ม� เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบงประเภทความพ�การออกเปน ๗ ประเภทดวยกัน โดยจากจำนวน
คนพ�การทัง้ หมด ๑,๙๙๕,๗๖๗ คน เปนความพ�การทางการเคลือ่ นไหวหร�อทางรางกายมากทีส่ ดุ
จำนวน ๙๘๖,๕๘๓ คน (รอยละ ๔๙.๔๓) รองลงมา ไดแก คนพ�การทางการไดยนิ หร�อสือ่ ความหมาย
จำนวน ๓๗๒,๑๘๙ คน (รอยละ ๑๘.๖๕) คนพ�การทางการเห็น จำนวน ๑๙๖,๐๘๑ คน (รอยละ
๙.๘๒) คนพ�การทางจ�ตใจหร�อพฤติกรรม จำนวน ๑๕๑,๔๙๕ คน (รอยละ ๗.๕๙) คนพ�การทาง
สติปญ
 ญา จำนวน ๑๓๕,๐๘๕ คน (รอยละ ๖.๗๗) พ�การมากกวา ๑ ประเภท ความพ�การ จำนวน
๑๒๓,๙๓๖ คน (รอยละ ๖.๒๑) คนพ�การทางออทิสติก จำนวน ๑๒,๘๙๒ คน (รอยละ ๐.๖๕)
คนพ�การทางการเร�ยนรู จำนวน ๑๐,๕๓๓ คน (รอยละ ๐.๕๓) ตามลำดับ และขอมูลรอการยืนยัน
จำนวน ๖,๙๗๓ คน (รอยละ ๐.๓๕)

๑๐

ทัง้ นี้ หากพ�จารณาถึงชวงอายุของคนพ�การในประเทศไทย พบวาคนพ�การสวนใหญจะอยู
ในชวงอายุตง้ั แต ๖๐ ปขน้� ไป จำนวน ๑,๐๗๒,๔๗๐ คน รองลงมาอยูร ะหวาง ชวงอายุ ๑๕ – ๕๙ ป
จำนวน ๘๔๑,๔๐๘ คน ชวงอายุ ๑๕ – ๒๑ ป จำนวน ๗๑,๓๐๕ ชวงอายุ ๖ - ๑๔ ป จำนวน ๖๗,๖๙๘ คน
และชวงอายุแรกเกิดถึง ๕ ป จำนวน ๑๔,๑๙๑ คน

โดยการศึกษาของคนพ�การพบวา คนพ�การที่ไมไดรับการศึกษา จำนวน ๘๓,๗๗๑ คน
แบงเปน อายุไมถงึ เกณฑทจ่ี ะเร�ยน จำนวน ๕,๒๒๔ คน และเปนคนพ�การทีอ่ ายุถงึ เกณฑแตไมไดรบั
การศึกษา จำนวน ๗๘,๕๔๗ คน คนพ�การที่ไดรับการศึกษา จำนวน ๑,๔๐๓,๗๔๓ คน มีการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน ๑,๑๘๘,๐๑๒ คน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา
จำนวน ๑๕๒,๕๘๐ คน ระดับประกาศนียบัตรว�ชาชีพ (ปวช. /ปวส.) จำนวน ๓๐,๘๗๐ คน
ระดับปร�ญญาตร� จำนวน ๓,๓๘๘๖ คน ระดับสูงกวาปร�ญญาตร� จำนวน ๓,๓๖๕ คน คนพ�การ
ไดรบั การศึกษาระดับปร�ญญาตร�ตอ เนือ่ ง นอยทีส่ ดุ จำนวน ๖๗๐ คน คนพ�การไดรบั การศึกษา
นอกระบบ จำนวน ๒๔,๓๖๐ คน และไมระบุขอมูลดานการศึกษา ๕๐๘,๒๕๓ คน

๑๑

สำหรับการประกอบอาชีพของคนพ�การ จากจำนวนคนพ�การที่อยูในวัยแรงงาน
(อายุระหวาง ๑๕ – ๕๙ ป) พบวา มีจำนวน ๘๔๑,๔๐๘ คน เปนคนพ�การในวัยทำงานที่
ประกอบอาชีพ จำนวน ๒๑๗,๔๘๐ คน (รอยละ ๒๕.๘๕) คนพ�การในวัยทำงานที่สามารถ
ประกอบอาชีพได แตไมไดประกอบอาชีพ จำนวน ๑๕๑,๑๕๐ คน (รอยละ ๑๗.๙๖) และคนพ�การ
ในวัยทำงานที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเนือ่ งจากพ�การรุนแรงชวยเหลือตนเองไมได จำนวน
๕๗,๖๘๗ คน (รอยละ ๖.๘๖) และคนพ�การที่ไมระบุขอมูลดานอาชีพ จำนวน ๔๑๕,๐๙๑ คน
(รอยละ ๔๙.๓๓) โดยคนพ�การสวนใหญจะประกอบอาชีพ ดังนี้ อืน่ ๆ /ไมระบุ (รอยละ ๓๗.๘๓)
รองลงมา ไดแก เกษตรกรรม (รอยละ ๒๕.๗๙) รับจางทัว่ ไป (รอยละ ๒๔.๖๖) ประกอบธุรกิจสวนตัว
/อาชีพอิสระ (รอยละ ๖.๖๗) ลูกจางภาคเอกชน (รอยละ ๔.๖๙) และราชการและรัฐว�สาหกิจ
(รอยละ ๐.๓๖) ตามลำดับ

๓. ภารกิจกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดใหกรมสงเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีวต� คนพ�การ มีภารกิจเกีย่ วกับการเสนอนโยบาย และจัดทำแผนงานดานการสงเสร�ม
และพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ รวมทั้งดำเนินการดานการคุมครอง การสงเสร�มสิทธิและ
สวัสดิการของคนพ�การ การสรางโอกาสและความเสมอภาคแกคนพ�การ การตรวจสอบการ
ไดรับสิทธิประโยชนของคนพ�การ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพ�การ
การใหคำแนะนำและชวยเหลือคนพ�การใหสามารถเขาถึงและใชประโยชน ไดจากสิ�งอำนวย
ความสะดวก สวัสดิการ และความชวยเหลืออืน่ ไดตามความตองการจำเปนพ�เศษเฉพาะบุคคล
โดยใหมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ และหนวยงานภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
ในการปฏิบัติงานและการเสนอนโยบาย จัดทำยุทธศาสตรและแผนงานเกี่ยวกับการคุมครอง
การสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
(๒) ศึกษา ว�เคราะห สำรวจและรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับคนพ�การ และสถานการณเกีย่ วกับ
คุณภาพชีวต� ของคนพ�การ เพ�อ่ ประโยชนในการปองกัน รักษา และฟ�น� ฟ�สมรรถภาพคนพ�การ
รวมทั้งจัดทำแผนงาน และติดตามประเมินผล เพ�่อเสนอตอคณะกรรมการสงเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติ
(๓) บร�หาร จัดการ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนศูนยกลางขอมูล
ดานการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
(๔) จัดทำแผนงานการคุมครอง สงเสร�ม และพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การเสนอตอ
คณะกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติ
(๕) สงเสร�มและสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง การดำเนินงาน และการสรางความเขมแข็งของ
องคกรดานคนพ�การ เพ�่อใหสามารถทำหนาที่พ�ทักษสิทธิคนพ�การ ตลอดจนสนับสนุนและ
ประสานงานใหหนวยงานของรัฐจัดงบประมาณใหแกองคกรดานคนพ�การ เพ�่อใหสามารถ
ดำเนินงานสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๒

(๖) ดำเนินการคุมครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพ�การ
(๗) ดำเนินการเกีย่ วกับการจัดตัง้ การดำเนินงาน และการกำกับดูแลศูนยบร�การคนพ�การ
ทุกประเภท
(๘) ดำเนินการและสงเสร�มกิจการของกองทุนสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
ที่ไดจัดตั้งข�้นทั้งในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ�น
(๙) ตรวจสอบการไดรับสิทธิประโยชนของคนพ�การตามที่กฎหมายกำหนด พรอมทั้ง
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพ�การ ตลอดจนใหความชวยเหลือทางกฎหมายและ
จัดหาทนายความวาตางแกตางคดีใหแกคนพ�การ
(๑๐) ใหคำแนะนำ และชวยเหลือคนพ�การใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิ�งอำนวย
ความสะดวก สวัสดิการ และความชวยเหลืออื่น ตามกฎหมายวาดวยการสงเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การ
(๑๑) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาทีข่ องกรมหร�อตามทีร่ ฐั มนตร�
หร�อคณะรัฐมนตร�มอบหมาย

๑๓

๑๔

๔. สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานของ พก.
๔.๑ สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสของ พก.
ตารางที่ ๑ : ประเด็นสภาพแวดลอมทีเ่ ปนโอกาสของ พก. ไดรบั การประเมินใหความสำคัญทีส่ ดุ
๕ ลำดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

มีกรอบความรวมมือระหวางประเทศและอนุสัญญา
วาดวยสิทธิคนพ�การที่เปนขอผูกพันทางกฎหมาย
ที่หนวยงานภาครัฐจะตองมีการสงเสร�มใหคนพ�การ
ไดรับสิทธิและการปฏิบัติบนพ�้นฐาน ที่เทาเทียมกับ
บุคคลอืน่ และดำเนินมาตรการดานสิทธิทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
(O3)

๑๗

๒๖๗

๒.๘๔

๒

กระแสการพัฒนาคนพ�การทัว่ โลกตองใหทกุ ภาคสวน
เขามามีสวนรวม และคนพ�การเปนสวนหนึ่งของการ
ดำเนินงาน (O1)

๑๓

๑๘๘

๒.๐๐

๓

ผูบร�หารระดับประเทศใหความสำคัญกับงานดาน
คนพ�การ และผูนำทองถิ�นมีความเขาใจงานพัฒนา
สังคมมากข�้น (O2)

๑๒

๑๘๔

๑.๙๕

๔

งานดานคนพ�การเปนการดำเนินงานตามขอกำหนด
ดานกฎหมาย โดยกำหนดไวตั้งแตรัฐธรรมนูญ ทำให
มีโอกาสในการออกกฎหมายรองรับการดำเนินงานได
(O4)
มีองคกรดานคนพ�การระดับชาติ ครบทุกประเภท
ความพ�การ ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญในการเสร�มสราง
ความเขมแข็งขององคกรสมาชิก (O12)

๑๐

๑๖๔

๑.๗๔

๑๕

๑๔๔

๑.๕๓

๕

๔.๒ สภาพแวดลอมที่เปนภัยคุกคามของ พก.
ตารางที่ ๒ : ประเด็นสภาพแวดลอมทีเ่ ปนภัยคุกคามของ พก. ที่ไดรบั การประเมินใหความสำคัญ
ทีส่ ดุ ๕ ลำดับ
อันดับ
ประเด็น
ผูเลือก คะแนน รอยละ
๑

สังคมยังขาดเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพ�การ
และความพ�การ และขาดความรูความเขาใจประเด็น
ความสามารถ ศักยภาพของคนพ�การ ความคาดหวัง
ตองานบร�การคนพ�การในลักษณะเปนการสงเคราะห
มากกวาการพัฒนา (T2)

๑๕

๒๓

๒๗๓

๒.๙๐

อันดับ
๒
๓
๔

๕

ประเด็น
หลักการงบประมาณ จัดสรรงบประมาณในการดูแล
คนพ�การในสถาบันไมสอดคลองกับความตองการ
จำเปนของคนพ�การและสภาพเศรษฐกิจสังคม (T47)
ขาดการมีสว นรวมในการกำหนดนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติดานการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ ในระดับภูมิภาคและทองถิ�น (T1)
การขับเคลื่อนงานดานคนพ�การในเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตรยงั จำกัดอยูท ก่ี ารดำเนินงานโดยสวนกลาง
เปนสำคัญยังไมครอบคลุมในมิตจิ งั หวัด และกลุม จังหวัด
พ�้นที่ระดับทองถิ�น รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร
ระหวางประเทศ (T3)
ครอบครัว ชุมชน ผลักภาระใหภาครัฐดูแลคนพ�การ
(ทำใหมกี ารทอดทิง� และสงคนพ�การเขาสถานสงเคราะห)
(T6)

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑๔

๑๔๔

๑.๕๓

๑๒

๑๒๖

๑.๓๙

๑๑

๑๒๖

๑.๓๔

๑๑

๑๒๔

๑.๓๒

๔.๓ สภาพแวดลอมที่เปนจ�ดแข็งของ พก.
ตารางที่ ๓ : ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนจ�ดแข็งของ พก. ที่ ไดรับการประเมินใหความสำคัญ
ทีส่ ดุ ๕ ลำดับ
อันดับ
๑

๒

๓

ประเด็น
พก.เปนเลขานุการของคณะกรรมการสงเสร�มและ
พัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติ ซึ่งมีนายก
รัฐมนตร�เปนประธานกรรมการสามารถขับเคลือ่ นงาน
เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และระดมการมีสว นรวมจาก
ทุกภาคสวนได และมติของคณะกรรมการเปนสวน
สนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะ
ภาครัฐ (S๑)
พก.มีกฎหมาย ระเบียบรองรับการดำเนินงานดาน
คนพ�การ เชน พ.ร.บ.สงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต�
คนพ�การ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ.สุขภาพจ�ต พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพ�การ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนตน เอือ้ ให พก. มีทศิ ทางการดำเนินงานทีช่ ดั เจน (S3)
ผูบ ร�หารระดับนโยบายมีวส� ยั ทัศน และใหความสำคัญ
ในเร� ่ อ งการส ง เสร� ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว � ต ของ
คนพ�การ (S4)

๑๖

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๒๐

๓๓๗

๓.๕๘

๒๑

๓๓๐

๓.๕๑

๑๘

๒๙๖

๓.๑๔

อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๔

มีคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำ
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การทัง้ ในระดับชาติ
และระดับจังหวัด เพ�อ่ ขับเคลือ่ นการนำนโยบายสูก าร
ปฏิบัติ ทั้งในระดับภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร
โดยจะประสานใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีการดำเนินงาน
ตามแผน รวมทัง้ มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนงาน (S2)

๑๓

๑๘๒

๑.๙๓

๕

มีการบูรณาการและประสานความรวมมือทั้งกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ�นและสถาบันการศึกษา
ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ทัง้ ทีเ่ ปนกระทรวง กรม
และภาคีเคร�อขายอื่น ๆ ในการสงเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีวต� คนพ�การทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
(S5)

๑๔

๑๕๐

๑.๕๓

๔.๔ สภาพแวดลอมที่เปนจ�ดออนของ พก.
ตารางที่ ๔ : ประเด็นสภาพแวดลอมทีเ่ ปนจ�ดออนของ พก. ที่ไดรบั การประเมินใหความสำคัญทีส่ ดุ
๕ ลำดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

บุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจยังไมเพ�ยงพอ
ตอภารกิจใหมๆ ของ พก. รวมถึงขาดบุคลากรหลัก
ทางว�ชาชีพในสัดสวนที่เหมาะสม (W21)

๑๗

๒๐๗

๒.๒๐

๒

บุคลากรยังไมมีทักษะและความสามารถในการ
บร�หารจัดการเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการเชิง
นโยบายที่มีระบบและมีประสิทธิภาพ (W1)

๑๗

๑๙๓

๒.๐๕

๓

ระบบบร�การคนพ�การ ตลอดจนสิทธิประโยชน
สำหรับคนพ�การ ผูดูแลคนพ�การยังไมตอบสนอง
ตอความตองการ จำเปนของคนพ�การแตละประเภท
ความพ�การไดอยางทั่วถึง (W14)

๑๔

๑๕๖

๑.๖๖

๔

ระบบฐานขอมูลคนพ�การยังไมเปนปจจ�บนั ทันสมัย
และการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของยังไม
ครอบคลุมและใชประโยชน ไดอยางเต็มที่ (W3)
ขาดการวางแผนในการพั ฒ นาองค ก ร ทั ้ ง ใน
ระยะสั้นและระยะยาว (W30)

๑๑

๑๒๕

๑.๓๓

๑๑

๑๑๕

๑.๒๒

๕

๑๗

๕. ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานดานการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
๕.๑ ขอเสนอจากคณะอนุกรรมาธิการดานคนพ�การ สนช.
๑) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิน� ในการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ
๒) การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนยบร�การคนพ�การทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓) การบูรณาการประเด็นดานคนพ�การเขากับการพัฒนากระแสหลัก
๔) การผลักดันยุทธศาสตรการจัดสภาพแวดลอมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชน ได (Accessibility for All Act: AAA)
๕) แนวทางการจัดบร�การคนพ�การทางจ�ตสังคมในประเทศไทย
๖) การเตร�ยมการจัดทำรายงานประเทศไทย ภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพ�การ
๗) การปรับปรุงแก ไข พ.ร.บ.สงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

๕.๒ ขอเสนอจากองคกรดานคนพ�การ
๑) การปรับปรุง พระราชบัญญัตสิ ง เสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การฯ /ระเบียบตางๆ
๒) การนำยุทธศาสตร EQUAL มาใชเปนกรอบในการขับเคลือ่ นงานดานคนพ�การอยางเปนระบบ
๓) การสงเสร�มใหคนพ�การไดเขาถึงสิทธิตา งๆอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม
๔) การพัฒนาทีศ่ นู ยเร�ยนรู นวัตกรรม เทคโนโลยีสง�ิ อำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การ
๕) การทบทวนปรับเปลี่ยนโครงสรางของอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การประจำจังหวัดใหมคี วามกระชับและทำหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพ
๖) การผลักดันให พก เปนหนวยประสานและบูรณาการประเด็นดานคนพ�การเขากับการพัฒนา
กระแสหลัก โดยยึดโยง พรบ.สงเสร�มฯ
๗) การบูรณการความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิน�
๘) การนำ IT มาใชในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรดานคนพ�การ

๕.๓ ขอเสนอจากเคร�อขายสตร�พ�การ
๑) เชือ่ มโยงกลไกทีม่ อี ยูก บั ภาคสวนตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ใหมคี วามชัดเจนยิง� ข�น้ เชน คณะกรรมการ
สตร� ภายใตกรม สค. / เปาหมาย SDG / และกลุม ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
๒) ใหความรูเ ร�อ่ งสุขอนามัยเจร�ญพันธุ ของสตร�พก� าร ทุกประเภทความพ�การ
๓) สรางความเขาใจของสถานศึกษาทีส่ อนคนหูหนวก โดยใชครูหหู นวกสอนภาษามือรวมดวย
๔) จัดทำฐานขอมูลคนพ�การระดับพ�น้ ที่ big data/ gps. เพ�อ่ ทราบขอมูลคนพ�การทัว่ ประเทศ
และชวยเหลือไดทนั ที
๕) พัฒนาลามภาษามือ ใหมีการใชภาษามืออยางถูกตอง และสามารถใชภาษามือว�ชาชีพ
มากกวาลามภาษามือชุมชน และใหมบี ร�การลามภาษามือเพ�อ่ ความบันเทิงดวย
๖) จัดเวทีเพ�อ่ การแลกเปลีย่ นเร�ยนรู ขับเคลือ่ นการทำงานรวมกันสม่ำเสมอ

๑๘

๒

สวนที่ ทิศทางยุทธศาสตร

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

๑๙

๑. ว�สัยทัศน

“เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนและสงเสร�มให
คนพ�การเขาถึงสิทธิสวัสดิการ
อยางทั่วถึงและเทาเทียม สูระดับสากล”
๒. พันธกิจ
๑. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายดานการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
ภายใตองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
๒. สงเสร�มใหคนพ�การไดเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิง� อำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
อยางเทาเทียม
๓. สงเสร�มและสนับสนุนองคกรและเคร�อขายดานคนพ�การ ใหมคี วามเขมแข็งและมีสว นรวม

๓. ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนานโยบายและการบร�หารจัดการดาน
คนพ�การใหมีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล (Development)
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสร�มพลังคนพ�การใหเขาถึงสิทธิ
สวัสดิการ และสิ�งอำนวยความสะดวกอยางเทาเทียม
(Empowerment)
ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสร�มสรางการมีสว นรวม
และความเขมแข็งขององคกรดานคนพ�การ
และเคร�อขาย (Participation

๔. คานิยม

“มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเดน เนนทีมงาน ประสานเคร�อขาย”

๒๐

๒๑

๓

สวนที่

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม เดือน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๒
๒๒

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร กับ ยุทธศาสตร พก. ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

แผนงานพ�้นฐาน

แผนงานพ�้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สงเสร�มโอกาสการเขาถึงบร�การทางสังคมบนพ�น้ ฐานความพอเพ�ยง/ยุทธศาสตรบร�หารจัดการ
องคกรทีเ่ ปนเลิศและเสร�มสรางธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนานโยบายและการบร�หารจัดการดานคนพ�การใหมีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล (Development)
ยุทธศาสตรกระทรวง พม.

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร :
๑. จำนวนขอเสนอนโยบายดานคนพ�การที่ไดรับการพัฒนาและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ (ปละ ๑๐ เร�่อง)
๒. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติสูการปฏิบัติ (ระดับ ๕)
๓. จำนวนงานว�จัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การที่ไดรบั การสงเสร�มและพัฒนา (ปละอยางนอย ๑๐ เร�อ่ ง)
๔. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและบร�หารจัดการ พก. ใหเปนองคกรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีธรรมาภิบาล(ระดับ ๕)
๕. รอยละของบุคลากรของ พก. ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและข�ดความสามารถในการดำเนินงานดานคนพ�การ (รอยละ ๘๐)

๒๓

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

Flagship 1 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานคนพ�การ (F1)
กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ :
๑. คณะกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติ
๒. อนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การประจำจังหวัด
๓. อนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การกรุงเทพมหานคร
๔. อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแหงชาติฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๕. คณะอนุกรรมการสงเสร�มและสนับสนุนการดำเนินงานภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพ�การ
แนวทางที่ ๑.๑
ขับเคลื่อน ประสาน และบูรณาการ
นโยบาย และกลไกดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวต� คนพ�การรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ทั้งภาครัฐเอกชนและองคระหวางประเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
แนวทางที่ ๑.๒
จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
คุณภาพชีวต� คนพ�การแหงชาติ ตลอดจน
แผนที่เกี่ยวของเชิงประเด็น และขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

• กิจกรรมสงเสร�มงานคณะกรรมการสงเสร�มและ
พัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ และอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของ
• กิจกรรมสมัชชาคนพ�การ
• การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเบีย้ ความพ�การ

คณะกรรมการ,
อนุกรรมการทัง้ ตาม
ประเด็นและเชิงพ�น้ ที่
จำนวน ๓,๕๐๐ คน

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กยผ.

คนพ�การ, องคกร
ดานคนพ�การ,
• กิจกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาคุณภาพชีวต�
คนพ�การสูการปฏิบัติ (แผนฉบับที่ ๕, แผนสตร� สวนราชการที่ของ
ตามแผนจำนวน
พ�การ,แผนภัยพ�บัติ แผนจังหวัด)
จำนวนปละ
๑๐๐,๐๐๐ คน

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กยผ.

๒๔

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

Flagship 1 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานคนพ�การ (F1)
แนวทางที่ ๑.๓
• กิจกรรมปรับปรุงระบบการบร�หารจัดการของ
ขาราชการ
พัฒนาระบบบร�หารจัดการภาครัฐ พก. กรมตามแนวทางการพัฒนาระบบการบร�หาร
เจาหนาที่
ใหเปนองคกรทีม่ ผี ลสัมฤทธิส์ งู เพ�อ่ ขับเคลือ่ น จัดการภาครัฐ (PMQA)
และผูบร�หาร พก.
สูสังคมยุคดิจ�ทัล

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กพร.

แนวทางที่ ๑.๔
เสร�มสรางสมรรถนะ ข�ดความสามารถ
และพัฒนาบุคลากร พก. ใหเปนผูท ม่ี คี วามรู
ความเชีย่ วชาญดานคนพ�การและเชีย่ วชาญ
ดานยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการ
บร�หารจัดการ

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

สลก.

• กิจกรรมอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ขาราชการ
รายบุคคล : ตามสมรรถนะหลักระดับปฏิบตั กิ าร/
เจาหนาที่
ปฏิบตั งิ าน
และผูบร�หาร พก.
• กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร พก. ระดับ
ชำนาญการ หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูน ำสูก าร
ทำงานเปนทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• กิจกรรมเพ�ม� ข�ดสมรรถนะและพัฒนาองคความรู
ทีท่ นั สมัยเพ�อ่ เพ�ม� ความสามารถในการแขงขัน
• กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามเสนทางความ
กาวหนาในสายอาชีพ
• หลักสูตรการพัฒนานวัตกรสังคม
• กิจกรรมจางทีป่ ร�กษาเพ�อ่ พัฒนา (Career Path)
• กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามเสนทางความ
กาวหนา (ว�ชาชีพเฉพาะ)

๒๕

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

• หลักสูตรการพัฒนานักยุทธศาสตรดจิ ต� อล
• หลักสูตร Strategic and change Management
• กิจกรรมการว�เคราะหการกำหนดตำแหนง เพ�อ่
เตร�ยมความพรอมตอการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
(ยุทธศาสตร 20 ป)
แนวทางที่ ๑.๕
สรางสภาพแวดลอมในการทำงานเพ�อ่ ให
เปนองคกรแหงความสุขและองคกรแหงการ
เร�ยนรูรวมกัน

• กิจกรรม Happiness Time
ขาราชการ
• Co-Working Space
เจาหนาที่
• กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และผูบร�หาร พก.
• กิจกรรมการอนุรกั ษทรัพยากรและสิง� แวดลอม

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

สลก.

แนวทางที่ ๑.๖
• กิจกรรมการปองกันการทุจร�ตและประพฤติมชิ อบ
ขาราชการ
เสร�มสรางธรรมาภิบาลและการบร�หาร • กิจกรรมการสรางเคร�อขายปองกันและปราบปราม
เจาหนาที่
จัดการองคกรทีม่ คี วามโปรงใส ตรวจสอบได การทุจร�ตประพฤติมิชอบในสวนภูมิภาค
และผูบร�หาร พก.

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

สลก.

๒๖

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

Flagship 3 การติดตามประเมินผลและการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีว�ตคนพ�การ (F3)
แนวทางที่ ๑.๗
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ และ
มาตรฐานคุณภาพชีวต� คนพ�การ

• กิจกรรมการพัฒนาระบบการติดตามการ
ขาราชการ
ดำเนินงานและการใชจายเง�นงบประมาณ
าที่
• กิจกรรมการขับเคลือ่ นมาตรฐานคุณภาพชีวต� และผูเจบาร�หน
หาร พก.
คนพ�การ

๒๕๖๒
ถึง
กยผ. สลก.
๒๕๖๔

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตรกับ ยุทธศาสตร พก. ยุทธศาสตรที่ ๒
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

แผนงานพ�้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตรสรางหลักประกันทางสังคม/แผนงานบูรณาการการเตร�ยมความพรอม
เพ�่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรกระทรวง พม.

สงเสร�มโอกาสการเขาถึงบร�การทางสังคมบนพ�้นฐานความพอเพ�ยง

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒๗

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๒ เสร�มพลังคนพ�การใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ�งอำนวยความสะดวกอยางเทาเทียม (Empowerment)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร:
๑. จำนวนคนพ�การที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีว�ต ทักษะสังคมและมีอาชีพที่เหมาะสม (ปละ ๗๐,๐๐๐ คน)
๒.จำนวนคนพ�การที่เขาถึงและใชประโยชน ไดจากสิทธิ สวัสดิการ (ปละ ๓๐๐,๐๐๐ คน)
๓. จำนวนศูนยบร�การคนพ�การที่ไดรับการจัดตั้งใหคลอบคลุมพ�้นที่ในระดับอำเภอ (ปละ ๑๐๐ ศูนย)
๔.จำนวนหนวยงานภาครัฐ องคปกครองสวนทองถิ�นที่มีการจัดสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การ (ปละ ๗๖ แหง)
๕. จำนวนสื่อ และกิจกรรมเชิงสรางสรรคเจตคติตอคนพ�การและความพ�การที่ไดรับการผลิตและขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
(ปละ ๕ รายการ )
Flagship 4 เมืองที่เปนมิตรสำหรับทุกคน ( Smile City For All) (F4)
กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ :
๑.คณะอนุกรรมการสงเสร�มการจัดสวัสดิการใหแกคนพ�การและผูดูแลคนพ�การ
๒.คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาลามภาษามือ
๓.คณะอนุกรรมการชวยเหลือทางกฎหมายแกคนพ�การ
๔.คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
๕.คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพ�การ
๖.คณะอนุกรรมการดานสิ�งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดลอมสำหรับคนพ�การ
๗.คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาศูนยบร�การคนพ�การ
๘.คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดลอมและระบบขนสงมวลชนที่เอื้อตอการดำรงชีว�ตอิสระของคนพ�การ
๙.คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร การสือ่ สารบร�การโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความสะดวกเพ�่อการสื่อสารและบร�การสื่อสาธารณะสำหรับคนพ�การ
๑๐..คณะอนุกรรมการนโยบาย แผนงาน และมาตรการกองทุนสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

๒๘

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ :
๑๑. คณะอนุกรรมการดูแลโรคทางหู การปองกันและควบคุมการสูญเสียทางการไดยิน
๑๒. คณะอนุกรรมการบร�หารกองทุนสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
๑๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ
แนวทางที่ ๒.๑
สงเสร�มใหคนพ�การไดเขาถึงสิทธิ
สวัสดิการ อยางทั่วถึงและเปนธรรม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่ ๒.๒
เฝาระวังและปองกันความพ�การทั้ง
ความพ�การแตกำเนิดและความพ�การ
ภายหลัง
แนวทางที่ ๒.๓
พัฒนาระบบการเฝาระวัง ระบบการ
ชวยเหลือและการปองกันการกระทำ
ความรุนแรงตอคนพ�การ สตร�พ�การ
และเด็กพ�การ

• กิจกรรมสนับสนุนการจัดบร�การผูชวย
คนพ�การ
• กิจกรรมสนับสนุนการจัดบร�การลาม
ภาษามือ
• กิจกรรมจัดบร�การคุมครองสวัสดิภาพ
คนพ�การในสถาบัน
• กิจกรรมสงเสร�มและสนับสนุนการปรับ
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสำหรับคนพ�การ

คนพ�การ
ผูดูแลคนพ�การ
ผูชวยคนพ�การ
ลามภาษามือ

กสส.
กคพ.

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กสส.

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กคพ.

จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ คน

คนพ�การ
• กิจกรรมเฝาระวังและปองกันความพ�การทั้ง
ครอบครัว
ความพ�การแตกำเนิดและความพ�การภายหลัง
• กิจกรรมการรณรงคปองกันอุบัติเหตุในชวง ที่เขารชุวมมกิชนจกรรม
เทศกาล
ปละ ๑๕,๐๐๐ คน
• กิ จ กรรมสร า งเคร� อ ข า ยในระดั บ พ� ้ น ที ่ สตร�พก� าร เด็กพ�การ
เพ�อ่ เฝาระวังระบบการชวยเหลือและการปองกัน และครอบครัว ชุมชน
การกระทำความรุนแรงตอคนพ�การ สตร�พก� าร เปาหมายจังหวัดละ
และเด็กพ�การ
1 เคร�อขาย ตอป

๒๙

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แนวทางที่ ๒.๔
สนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน
ของศูนยบร�การคนพ�การใหครอบคลุม
ในทุ ก อำเภอและสามารถจั ด บร� ก าร
คนพ�การไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
แนวทางที่ ๒.๕
ยกระดับการบร�หารจัดการกองทุน
ส ง เสร� ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว � ต
คนพ�การ เพ�่อใหคนพ�การ ผูดูแล
คนพ�การ องคกรดานคนพ�การได
เขาถึงและใชประโยชน ไดอยางเทาเทียม
และเปนธรรม

• กิจกรรมสงเสร�มการดำเนินงานการจัดบร�การ
ของศูนยบร�การคนพ�การ

• กิจกรรมการรับจายเง�นผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Payment)
• กิจกรรมจางทีป่ ร�กษาเพ�อ่ ศึกษาว�เคราะหปรับปรุง
โครงสรางการบร�หารจัดการกองทุนสงเสร�มและ
พัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ
• กิจกรรมการจัดทำ Mobile application การให
บร�การเพ�่อตรวจสอบลูกหนี้ของกองทุนสงเสร�ม
และพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ
• กิจกรรมการเชื่อมโยงขอมูล/การบร�หารจัดการ
ขอมูลกับหนวยงานภายนอกเพ�อ่ เพ�ม� ประสิทธิภาพ
ดานขอมูล
แนวทางที่ ๒.๖
• กิจกรรมผลักดันการจัดสิง� อำนวยความสะดวก
สงเสร�มและผลักดันใหหนวยงานภาครัฐ สำหรับคนพ�การและทุกคนในสังคม
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ�น • Smile city for All
ภาคประชาสังคม จัดสภาพแวดลอม • การฝกอบรมการดูแลคนพ�การในแตละประเภท
สิ�งอำนวยความสะดวก การเดินทาง
เพ�อ่ ใหเขาถึงบร�การสาธารณะ
บร�การสาธารณะที่คนพ�การสามารถ • ผลักดันระบบขนสงสาธารณะสำหรับคนพ�การ
เขาถึงและใชประโยชน ได

๓๐

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

จำนวน
ปละ ๑๐๐ ศูนย

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

มีระบบการบร�การ
จัดการกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

สถานทีร่ าชการ
เอกชน อปท. วัด
จำนวนปละ ๗๖ แหง

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กสส.

กทพ.

กสส.

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

แนวทางที่ ๒.๗
พัฒนาระบบกลไกการคุมครองสิทธิ
คนพ�การและจัดระบบสวัสดิการดาน
คุมครองคนพ�การในสถาบัน

• กิจกรรมทบทวนและพัฒนามาตรฐานการ
คุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพ�การ

มีมาตรฐานคุมครอง
สวัสดิภาพและพัฒนา
คนพ�การ 1 มาตรฐาน

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กสส.
กคพ.

แนวทางที่ ๒.๘
สงเสร�มการจัดสวัสดิการระดับชุมชน
และการพัฒนาศักยภาพคนพ�การโดย
ชุมชน

คนพ�การ ครอบครัว
• กิจกรรมสงเสร�มการจัดทำ Group Home ชุมชน ปละอยางนอย
๕ กลุม
ในพ�้นที่ตนแบบ
• กิจกรรมสงเสร�มการจัดทำ Group Home จัดตั้ง Group Home
อยางนอย ปละ ๓ กลุม
ในพ�้นที่ตนแบบ

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กคพ.

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

Flagship 5 ศูนยเร�ยนรู นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การ (F5)
กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ :
๑.คณะอนุกรรมการสงเสร�มการว�จัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ�่อการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
แนวทางที่ ๒.๙
ยกระดับ พก. ใหเปนศูนยการเร�ยนรู และ • กิจกรรมสงเสร�มงานงานว�จัยนวัตกรรม และ
ศูนยสง เสร�มและพัฒนางานว�จยั นวัตกรรม เทคโนโลยีสง�ิ อำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การ
และเทคโนโลยีสง�ิ อำนวยความสะดวกสำหรับ • จางศึกษาวางแผนแมบทศูนยเร�ยนรู นวัตกรรม
คนพ�การ

๓๑

ผูแทนจากหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรเอกชน
ที่เกี่ยวของกับคนพ�การ
สถาบันการศึกษาตางๆ
นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
คนพ�การ องคกรคนพ�การ
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
และทุกภาคสวนในสังคม
จำนวนปละ ๒,๐๐๐ คน

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กยผ.

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

แนวทางที่ ๒.๑๐
พัฒนาระบบการจัดการขอมูล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานคนพ�การ
เพ�่อนำไปสูการกำหนดนโยบายและการ
บร�หารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานคนพ�การ
• ระบบฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพ�การ
• พัฒนาระบบขอมูลเชิงพ�้นที่ (GIS) ไดแก UD/
ลาม/PA/ปรับปรุงสภาพบาน/เง�นสงเคราะห/
การบูรณาการขอมูลรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
• จัดทำระบบขอมูลผูใชบร�การในสถาบัน

- คนพ�การที่มีบัตรประจำตัว
คนพ�การ
- ผูดูแลคนพ�การ
- ศูนยบร�การคนพ�การจังหวัด
- ศูนยบร�การคนพ�การทั่วไป
- อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
(อพม.)
- หนวยงานภาครัฐ
- องคกรปกครองสวนทองถิ�น
- สถานประกอบการและเอกชน
ที่เกี่ยวของ จำนวนปละ
๒,๐๐๐,๐๐๐ คน
- ผูใชบร�การในสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพ�การ
- ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
ออทิสติก
- ศูนยพฒ
ั นาศักยภาพและอาชีพ
คนพ�การ

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กยผ.

Flagship 6 สงเสร�มศักยภาพอาชีพและการมีงานทำ (F6)

กลไกอนุกรรมการ :
๑. คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งชุมชนแหงการทำงานของคนพ�การและการจางงานคนพ�การในชุมชน
๒. คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การดานแรงงาน
• กิจกรรมศูนยเสร�มสรางทักษะชีว�ต/ทักษะทาง คนพ�การ
แนวทางที่ ๒.๑๑
สังคมใหแกคนพ�การ
ผูดูแลคนพ�การ
สงเสร�มและสนับสนุนการพัฒนา
๒๕๖๒
•
กิ
จ
กรรมสร
า
งเคร�
อ
ข
า
ยเฝ
า
ระวั
ง
และการป
อ
งกั
น
ครอบครั
ว
ชุ
ม
ชน
ศักยภาพ ทักษะชีว�ต และทักษะทาง
ถึง
ความพ�
ก
าร
จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน
สังคม ใหแกคนพ�การในทุกชวงวัย
๒๕๖๔
• กิจกรรมสงเสร�มศักยภาพและพัฒนาเคร�อขาย ตอป
ตัง้ แตแรกเกิดหร�อแรกพบความพ�การ
รูปแบบ CBR

๓๒

กสส.
กคพ.

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

• กิจกรรมสงเสร�มการดำเนินงานในรูปแบบ
Shelter workshop
• กิจกรรมสงเสร�มระบบพ�เ่ ลีย้ งสำหรับคนพ�การ
Job coach

แนวทางที่ ๒.๑๒
• กิจกรรมการใหบร�การกูย มื เง�นกองทุนเพ�อ่ เปนทุน
พัฒนาศักยภาพทางอาชีพและการ สำหรับการประกอบอาชีพหร�อขยายกิจการ
มีงานทำ เพ�อ่ ใหคนพ�การมีรายไดสามารถ • กิจกรรมการบูรณาการการจัดทำ MOU ดาน
เลีย้ งดูตวั เองและครอบครัวอยางเพ�ยงพอ การจัดทำมาตรฐานฝมือแรงงาน/ หลักสูตร/
การทดสอบมาตรฐาน
คนพ�การ
• กิจกรรมจัดตั้งศูนยสงเสร�มอาชีพคนพ�การ
ผูด แู ลคนพ�การ
(โรงงานในอารักษ 4 ภาค)
จำนวน ๗๐,๐๐๐ คน
• สงเสร�มกิจการสังคมเพ�อ่ สังคมเพ�อ่ คนพ�การ(SE)
• กิจกรรมศูนยกลางประสานจัดหางานใหคนพ�การ
ในพ�้นที่
• กิจกรรมสงเสร�มและพัฒนาศักยภาพคนพ�การ
ในชุมชน
• กิจกรรมการสงเสร�มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพ�การ

๓๓

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กสส.
กทพ.

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

Flagship 7 การรณรงคเจตคติเชิงสรางสรรค (Awareness Raising) (F7)

แนวทางที่ ๒.๑๓
เสร�มสรางความรูความเขาใจและเจตคติ
เชิงสรางสรรคตอ คนพ�การและความพ�การ
ตลอดจนสรางการรับรูของคนในสังคมใน
มิตสิ รางสรรคตอ การพัฒนาคุณภาพชีวต�
คนพ�การ

• กิจกรรมวันคนพ�การสากล
• กิ จ กรรมประกวดหนั ง สั ้ น ๕ นาที “เจตคติ
เชิงสรางสรรคตอคนพ�การ ๗ ประเภท”
• กิจกรรม“One Day Trip Life : คนพ�การ
ตนแบบ”
• กิจกรรมตลาดนัดคนพ�การ /ภูมิปญญา
• กิจกรรมจากผูร บั สูผ ใู ห … รวมพลังคนพ�การ
บำเพ็ญประโยชนในชุมชน
• Street Art
• Thailand Social Expo

ปละ อยางนอย
๕ กิจกรรม

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร กับ ยุทธศาสตร พก. ยุทธศาสตรที่ ๓

ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานพ�้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตรการเสร�มสรางพลังทางสังคม

ยุทธศาสตรกระทรวง พม.

ผนึกกำลังทางสังคมเพ�่อเปนกลไกการพัฒนาสังคม

๓๔

สลก.
กสส.
กคพ.
กผย.

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๓ เสร�มสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งขององคกรดานคนพ�การและเคร�อขาย (Participation)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร:
๑. จำนวนองคกรดานคนพ�การที่ไดรับการรับรองมาตรฐานและมีความเขมแข็ง จำนวนปละ ๒๕๐ องคกร
๒. จำนวนเคร�อขายความรวมมือระหวางประเทศที่มีความรวมมือดานคนพ�การกับประเทศไทย จำนวนปละ ๑๐ เคร�อขาย
Flagship 8 การเสร�มพลังและสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพ�การและเคร�อขาย (F8)

กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ
๑. คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางสติปญญาและคนพ�การทางการเร�ยนรู
๒. คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางออทิสติก
๓. คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางการเห็น
๔. คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางกายหร�อการเคลื่อนไหว
๕. คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางการไดยินหร�อสื่อความหมาย
๖. คณะอนุกรรมการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางจ�ตใจหร�อพฤติกรรม
๗. คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพ�การหร�อองคกรอื่นใดที่ใหบร�การแกคนพ�การ
๘. คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองคกรดานคนพ�การหร�อองคกรอื่นใดที่ใหบร�การแกคนพ�การ
๙. คณะอนุกรรมการสงเสร�มว�สาหกิจเพ�่อสังคมเพ�่อคนพ�การ
แนวทางที่ ๓.๑
สงเสร�มและสนับสนุนการรวมกลุม
การจัดตั้ง การดำเนินงานขององคกร
ดานคนพ�การเพ�่อใหทำหนาที่ในการ
คุมครองพ�ทักษสิทธิคนพ�การ

• กิจกรรมการสงเสร�มการรวมกลุม จัดตัง้ องคกร องคกรดานคนพ�การ
คนพ�การ
ปละ ๕๐๐ องคกร

๓๕

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กสส.
กทพ.

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

แนวทางที่ ๓.๒
พัฒนาศักยภาพแกนนำคนพ�การ
ผูปกครอง ครอบครัว ผูดูแลคนพ�การ
ใหสามารถสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพ
ชีว�ตคนพ�การ

• กิจกรรมการสรางแกนนำคนพ�การตนแบบ
ในการสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ
• กิจกรรมสงเสร�มองคความรูแกผูปกครอง
ครอบครัว ผูดูแลคนพ�การดานการพัฒนา
ศักยภาพคนพ�การ

แกนนำคนพ�การ
ปละ ๕๐๐ คน

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กสส.

องคกรดานคนพ�การ
๒๕๐ องคกร

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กสส.

องคกรดานคนพ�การ
ปละ ๒๕๐ องคกร

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กสส.

อาสาสมัคร
ปละ ๒,๕๐๐ คน

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กสส.

จำนวนปละ ๑๐ แหง

๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กยผ.
กทพ.

• กิ จ กรรมเสร� ม สร า งความเข ม แข็ ง องค ก ร
แนวทางที่ ๓.๓
เสร�มสรางความเขมแข็ง การมีสว นรวม ดานคนพ�การ
และธรรมาภิบาลในการบร�การจัดการ
องคกรดานคนพ�การในทุกระดับ
• กิจกรรมการพัฒนาและการรับรองมาตรฐาน
แนวทางที่ ๓.๔
พัฒนาและรับรองมาตรฐานองคกร องคกรดานคนพ�การ
ดานคนพ�การหร�อองคกรอื่นใดที่ให • กิจกรรมสนับสนุนองคกรดานคนพ�การที่ไดรบั
การรับรองมาตรฐาน
บร�การแกคนพ�การ
• กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร
แนวทางที่ ๓.๕
พัฒนาและยกระดับอาสาสมัครและกลไก พัฒนาสังคมฯ ชวยเหลือคนพ�การ
เคร�อขายเพ�่อการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ
แนวทางที่ ๓.๖
• กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งว�สาหกิจ
สนับสนุนใหเกิดว�สาหกิจเพ�่อสังคม เพ�่อสังคมเพ�่อคนพ�การ
เพ� ่ อ คนพ� ก าร ประชารั ฐ เพ� ่ อ สั ง คม
เพ�อ่ คนพ�การ ตลอดจนการบูรณาการ
เคร�อขายที่เกี่ยวของดานคนพ�การ

๓๖

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ทิศทางแผน พก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

แนวทางที่ ๓.๗
เสร�มสรางการมีสว นรวม บูรณาการ
ความรวมมือกับเคร�อขายการดำเนินงาน
ดานคนพ�การในระดับอนุภมู ภิ าค ภูมภิ าค
และระหว า งประเทศเพ� ่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวต� คนพ�การ

• กิจกรรมการประชุมเคร�อขายผูเชี่ยวชาญ
ดานผูประกอบการอาเซียน ครั้งที่ ๓”
(The 3rd Meeting for the Network of
Experts on Inclusive Entrepreneurship
for ASEAN)
• กิจกรรมการเขารวมประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญา
วาดวยสิทธิคนพ�การ ครั้งที่ ๑๒

เคร�อขายตางประเทศ
ปละ ๒ เคร�อขาย
กิจกรรมการเขารวม
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
วาดวยสิทธิคนพ�การ
จำนวน ๑ ครั้งตอป

๓๗

ปทด่ี ำเนินการ ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
ถึง
๒๕๖๔

กยผ.

๔

สวนที่ การขับเคลื่อนแผน
ไปสูการปฏิบัติ

๓๘

สวนที่ ๔

การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบตั ริ าชการกรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีวต� คนพ�การ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เปนเคร�อ่ งมือสำคัญในการปฏิบตั งิ านเพ�อ่ การพัฒนาคุณภาพชีวต�
คนพ�การ โดยเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ จ�งไดกำหนด
ปจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้

ปจจัยความสำเร็จ
๑. ผูบร�หารใหความสำคัญในการบร�หารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงาน
แบบมีสวนรวมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดร�เร��มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว
๒. สงเสร�มการบร�หารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
๓. มีการเชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบร�หารงานบุคคลอยางชัดเจน
๔. บร�หารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติ
๑. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งว�สัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จ�ดเนนการพัฒนา และเปาหมาย
การใหบร�การหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
๒. จัดโครงสราง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบ พรอมกำหนดบทบาท
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน
๓. ว�เคราะหเปร�ยบเทียบสภาพปจจ�บนั และเปาหมายตามนโยบาย เพ�อ่ กำหนดกลยุทธและจัดทำ
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
๔. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ�่อใหการนำกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนาประจำป การประเมินผลระยะคร�่งป และการประเมินผลเมื่อสิ�นสุด
ปงบประมาณ

๓๙

