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กรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ (พก.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�



คำนำ
 กรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ (พก.) ได�ดำเนินการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการกรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ�่อให�มีความสอดคล�องกับกับนโยบายของรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ ๒๐ ป� พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.
๒๕๕๐ และท่ีแก�ไขเพ��มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� ตลอดจน
ป�ญหาความต�องการของคนพ�การและสภาพแวดล�อมที่ส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
ของประเทศไทย โดยแผนปฏิบัติการฉบับน้ี จะใช�เป�นกรอบและทิศทางการดำเนินงานและขับเคล่ือนภารกิจ
การส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การไปสู�การปฏิบัติ โดยประกอบด�วย ว�สัยทัศน� พันธกิจ
ยุทธศาสตร� เป�าประสงค� ตัวชี้วัด กลยุทธ� แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ซึ่งทิศทางยุทธศาสตร�
ของแผนมุ�งเน�นเป�นองค�กรหลักในการขับเคล่ือนและส�งเสร�มให�คนพ�การเข�าถึงสิทธิสวัสดิการอย�างท่ัวถึง
และเท�าเทียม สู�ระดับสากล ภายใต�ยุทธศาสตร� DEP ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล�าว

 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) จะบรรลุผลตามเป�าหมายที่กำหนดไว�
ต�องบูรณการความร�วมมือผู�บร�หาร เจ�าหน�าท่ี พก. และภาคีเคร�อข�ายท่ีเก่ียวข�องในการร�วมกันผลักดัน
แผนสู�การปฏิบัติ โดยการขับเคล่ือนบทบาทและภารกิจของ พก. ไปสู�การเป�นหน�วยงานท่ีกำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร�ระดับชาติด�านคนพ�การ รวมถึงการส�งเสร�มให�คนพ�การเข�าถึงสิทธิอย�างเท�าเทียมกับ
ทุกคนในสังคม และเกิดผลประโยชน�สูงสุดและความคุ�มค�าในการบร�หารจัดการภาครัฐต�อไป

กรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ





สารบัญ
         คำนำ
         สารบัญ 

          ส�วนที่ ๑ สถานการณ�การดำเนินงานด�านคนพ�การ   ๑
 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข�อง    ๒
 สถิติด�านคนพ�การ    ๘
 ภารกิจกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ  ๑๒
 สภาพแวดล�อมที่ส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานของ พก.  ๑๕
 ข�อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด�านการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ ๑๘

          ส�วนที่ ๒ ทิศทางยุทธศาสตร�กรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ ๑๙
 ว�สัยทัศน�     ๒๐
 พันธกิจ     ๒๐
 ประเด็นยุทธศาสตร�    ๒๐
 ค�านิยม     ๒๐
 ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป�กับแผนที่เกี่ยวข�อง  ๒๑

          ส�วนท่ี ๓ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ     
                         ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ๒๒   
 ยุทธศาสตร�ที่ ๑     ๒๓ 
 ยุทธศาสตร�ที่ ๒    ๒๗ 
 ยุทธศาสตร�ที่ ๓     ๓๔ 

          ส�วนที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนไปสู�การปฏิบัติ   ๓๘ 



๑

         คำนำ
         สารบัญ 

          ส�วนที่ ๑ สถานการณ�การดำเนินงานด�านคนพ�การ   ๑
 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข�อง    ๒
 สถิติด�านคนพ�การ    ๘
 ภารกิจกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ  ๑๒
 สภาพแวดล�อมที่ส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานของ พก.  ๑๕
 ข�อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด�านการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ ๑๘

          ส�วนที่ ๒ ทิศทางยุทธศาสตร�กรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ ๑๙
 ว�สัยทัศน�     ๒๐
 พันธกิจ     ๒๐
 ประเด็นยุทธศาสตร�    ๒๐
 ค�านิยม     ๒๐
 ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป�กับแผนที่เกี่ยวข�อง  ๒๑

          ส�วนท่ี ๓ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ     
                         ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ๒๒   
 ยุทธศาสตร�ที่ ๑     ๒๓ 
 ยุทธศาสตร�ที่ ๒    ๒๗ 
 ยุทธศาสตร�ที่ ๓     ๓๔ 

          ส�วนที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนไปสู�การปฏิบัติ   ๓๘ 

สถานการณ�การดำเนินงาน
ด�านคนพ�การ  

ส�วนที่๑



ส�วนที่ ๑
สถานการณ�การดำเนินงานด�านคนพ�การ  

๑. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข�อง

๑.๑ กฎหมายและยุทธศาสตร�ที่เกี่ยวข�องในประเทศไทย

         พระราชบัญญัติส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก� ไขเพ��มเติม
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ นับเป�นนวัตกรรมทางกฎหมายด�านการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ โดยมีสาระทั้งในด�านการกำหนดมาตรการในการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
การสร�างกลไกเพ�่อการคุ�มครองคนพ�การในเชิงนโยบายไว�ในกฎหมาย เพ�่อให�คนพ�การได�รับสิทธิ์
และโอกาส การคุ �มครองจากรัฐ โดยให�คนพ�การได�เข�าถึงและใช�ประโยชน�จากบร�การต�าง ๆ
จากสิ�งอำนวยความสะดวกอันเป�นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช�วยเหลือจากรัฐ 
ทั้งในด�านฟ��นฟ�สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย� การศึกษา การอาชีพ การคุ�มครอง
เพ�อ่มิให�มีการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป�นธรรมการยอมรับและมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง การเข�าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ข�อมูลข�าวสาร การส่ือสาร โทรคมนาคม
บร�การล�ามภาษามือ สิทธิในการเข�าไปใช�ในบร�การสาธารณะ เช�นเดียวกับบุคคลทั่วไป การจัด
สวัสดิการเบี้ยความพ�การ การบร�หารจัดการกองทุนเพ�่อการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ และ
สิทธิในการได�รับการลดหย�อนภาษีสำหรับคนพ�การ และผู�ดูแลคนพ�การ
         กรอบยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ ๒๐ ป� พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มีว�สัยทัศน� ท่ีประเทศ “มีความม่ันคง
มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง”
โดยประกอบด�วยยุทธศาสตร�ในการขับเคลื่อน ๖ ยุทธศาสตร�ด�วยกันคือ (๑) ยุทธศาสตร�ด�าน
ความมั่นคง มีแนวทางในการขับเคลื่อนสำคัญ ได�แก� การเสร�มสร�างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร�ย�ทรงเป�นประมุข การปฏิรูปกลไก
การบร�หารประเทศ การป�องกันและแก�ไขการก�อความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� การพัฒนา
ระบบ กลไก มาตรการและความร�วมมือระหว�างประเทศทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตร�ด�านการสร�าง
ความสามารถในการแข�งขัน มีแนวทางขับเคล่ือนได�แก� สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได�แก� รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและสร�างความเชื่อมั่น ส�งเสร�มการค�าและการลงทุน ส�งเสร�มการค�าและการลงทุน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาผู�ประกอบการและขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล และพัฒนา
ว�สาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๓) ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสร�มสร�างศักยภาพคน มีแนวทาง
ในการขับเคลื่อน ได�แก� พัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีว�ตให�สนับสนุนการเจร�ญเติบโตของประเทศ
สร�างเสร�มให�คนมีสุขภาวะที่ดี สร�างความอยู�ดีมีสุขของครอบครัวไทยให�เอื้อต�อการพัฒนาคน
(๔) ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม  มีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนได�แก� สร�างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด�านเศรษฐกิจและสังคม และสร�าง
ความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็งของชุมชน (๕) ยุทธศาสตร�
ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีว�ตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม โดยการจัดระบบอนุรักษ� ฟ��นฟ�
และป�องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป�นต�น

๒



          (๖) ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบร�หารจัดการภาครัฐ มีแนวทาง
ในการขับเคล่ือนได�แก� การพัฒนาระบบการให�บร�การประชาชนของหน�วยงานภาครัฐ การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และโครงสร�างของหน�วยงานภาครัฐให�มีขนาดที่เหมาะสม การวางระบบบร�หาร
งานราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบร�หารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัติราชการ การต�อต�านการทุจร�ตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงแก�ไขกฎหมาย
ระเบียบ และข�อบังคับให�มีความชัดเจน ทันสมัย เป�นธรรม และสอดคล�องกับข�อบังคับสากลหร�อ
ข�อตกลงระหว�างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน�วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน�าที่เสนอความเห็น 
ทางกฎหมายให�มีศักยภาพ
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  โดยหลักการสำคัญ
ของแผนประกอบด�วย (๑) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพ�ยง”  (๒)  ยึด “คนเป�นศูนย�กลาง
การพัฒนา”  (๓)  ยึด “ว�สัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป�”  มาเป�นกรอบของว�สัยทัศน�
ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่  ๑๒  (๔)  ยึด  “เป�าหมายอนาคตประเทศไทยป� ๒๕๗๙”
เป�นกรอบการกำหนดเป�าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ป�แรก และเป�าหมายในระดับย�อยลงมาควบคู�กับ
กรอบเป�าหมายที่ยั่งยืน และ (๕) ยึดหลักการนำไปสู�การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย�างจร�งจังใน
๕ ป� สำหรับวัตถุประสงค�และเป�าหมายการพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด�วย 
(๑) เพ�่อวางรากฐานให�คนไทยเป�นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป�นคนเก�งที่มีทักษะ
ความรู�ความสามารถและพัฒนาตนเองได�ต�อเนื่องตลอดชีว�ต (๒) เพ�่อให�คนไทยมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผู�ด�อยโอกาสได�รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข�มแข็ง
พ�่งพาตนเองได� (๓) เพ�่อให�เศรษฐกิจเข�มแข็งแข�งขันได�มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน (๔) เพ�่อรักษา
และฟ��นฟ�ทรัพยากรธรรมชาติ (๕) เพ�่อให�การบร�หารราชการแผ�นดินมีประสิทธิภาพ โปร�งใส
และมีการทำงานเชิงบูรณาการ (๖) เพ�่อให�มีการกระจายความเจร�ญไปสู�ภูมิภาค (๗) เพ�่อผลักดัน
ให�ประเทศไทยมีความเชื ่อมโยงกับประเทศต�าง ๆ ได�อย�างสมบูรณ�และมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป�าหมายรวมประกอบด�วย  (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป�นคนไทยที่สมบูรณ� (๒) ความเหลื่อมล้ำ
ทางด�านรายได�และความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข�มแข็งและแข�งขันได� (๔) ทุนทาง
ธรรมชาติและคุณภาพสิ �งแวดล�อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป�นมิตรกับสิ �งแวดล�อม
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ��มความเชื่อมั่นของนานาชาติต�อประเทศไทย และ
(๖) มีระบบบร�หารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได� กระจายอำนาจ
และมีส�วนร�วมจากประชาชน

          แผนพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตร�
ได�มีมติเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ 
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยให�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� และ
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องบูรณาการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว�ในแผนพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ�่อขับเคลื่อนแผนไปสู�การปฏิบัติ
อย�างเป�นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และให�สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� นำเสนอแผนพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ  ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให�คณะกรรมการเตร�ยมการ
ยุทธศาสตร�ชาติทราบ เพ�่อใช�เป�นข�อมูลประกอบดำเนินการเกี่ยวกับการเตร�ยมการยุทธศาสตร�
ในส�วนที่เกี่ยวข�อง โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
กำหนดว�สัยทัศน� “คนพ�การเข�าถึงสิทธิได�จร�ง ดำรงชีว�ตอิสระ ในสังคมอยู�เย็นเป�นสุขร�วมกัน
อย�างย่ังยืน” ภายใต�ยุทธศาสตร�แห�งความเท�าเทียม (EQUAL)
 

๓



๔

ได�แก� เสร�มพลังคนพ�การและองค�กรด�านคนพ�การให�มีศักยภาพและความเข�มแข็ง (Empowerment)
พัฒนาคุณภาพการบร�หารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ�่อให�คนพ�การเข�าถึงสิทธิได�จร�ง
(Quality Management) เสร�มสร�างความเข�าใจและเจตคติเชิงสร�างสรรค�ต�อคนพ�การและความพ�การ
(Understanding) สร�างสภาพแวดล�อมและบร�การสาธารณะที่ทุกคนเข�าถึงและใช�ประโยชน�ได�
(Accessibility) และส�งเสร�มการบูรณาการเคร�อข�ายและสร�างการมีส�วนร�วมเพ�อ่พัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การอย�างยั่งยืน (Linkage)

ยุทธศาสตร�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ว�สัยทัศน�

พันธกิจ

ค�านิยม

ยุทธศาสตร�

พม. เป�นผู�นำด�านสังคมของไทยและอาเซียน มุ�งสู�คนอยู�ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ 

พัฒนาคนและสังคมให�มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลง
สร�างเสร�มเคร�อข�ายจากทุกภาคส�วนในการมีส�วนร�วมพัฒนาสังคม
พัฒนาองค�ความรู� ข�ดความสามารถ และระบบการบร�หารจัดการด�านการพัฒนาสังคม
จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบร�บทของประเทศไทย เพ�่อให�ประชาชนมีหลักประกันและ
มีความมั่นคงในชีว�ต

ส�งเสร�มโอกาสการเข�าถึงบร�การทางสังคมบนพ�้นฐานความพอเพ�ยง
สร�างภูมิคุ�มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ�มเป�าหมาย
ผนึกกำลังทางสังคมเพ�่อเป�นกลไกในการพัฒนาสังคม
บร�หารจัดการองค�กรสู�ความเป�นผู�นำทางสังคมด�วยหลักธรรมาภิบาล 

อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน�สุข 



๑.๒ พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร� ระหว�างประเทศที่เกี่ยวข�อง 

       อนุสัญญาว�าด�วยสิทธิคนพ�การ (Convention on the rights of persons with disabilities
: CRPD) ประเทศไทยได�ให�สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช� ตั้งแต�วันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมีจ�ดมุ�งหมายความมุ�งประสงค�ท่ีจะส�งเสร�ม คุ�มครองและประกันให�คนพ�การ
ได�ใช�สิทธิมนุษยชนและเสร�ภาพขั้นพ�้นฐานอย�างเต็มที่และเท�าเทียม ตลอดจนส�งเสร�มการเคารพ
ในศักดิ์ศร�ของตนเอง “คนพ�การ” ตามความหมายของอนุสัญญานี้หมายถึง บุคคลที่มีความ
บกพร�องทางร�างกาย ทางจ�ตใจ ทางสติป�ญญา หร�อประสาทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับ
อุปสรรคต�าง ๆ ทำให�ไม�สามารถมีส�วนร�วมได�อย�างมีประสิทธิภาพบนพ�้นฐานที่เท�าเทียมกับ
บุคคลอื่น โดยหลักการสำคัญที่บัญญัติไว�ในอนุสัญญานี้คือ การเคารพในศักดิ์ศร� การไม�เลือก
ปฏิบัติ การมีส�วนร�วมและการเข�าร�วมในสังคม การเคารพความแตกต�างและการยอมรับความ
หลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถในการเข�าถึง ความเท�าเทียมกัน
ระหว�างชายและหญิง การเคารพข�ดความสามารถของเด็กพ�การ โดยสาระสำคัญของอนุสัญญา
ฉบับน้ี คือ รัฐภาคี มีพันธกรณีท่ีจะต�องขจัดการเลือกปฏิบัติต�อคนพ�การในทุกรูปแบบ ท้ังในด�าน
กฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติต�าง ๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ�อ่ประกัน
การเข�าถึงและใช�ประโยชน�ได�อย�างเท�าเทียมกันของคนพ�การ ในส�วนสภาพแวดล�อมทางกายภาพ
การขนส�ง ข�อมูลข�าวสารและบร�การสาธารณะ การยอมรับความเท�าเทียมในทางกฎหมายสำหรับ
โอกาสในการรับการศึกษา การเข�าทำงาน การรักษาพยาบาล  การประกันสิทธิ และโอกาสที่จะมี
ส�วนร�วมทางการเมืองอย�างเท�าเทียมกับบุคคลทั่วไป

         ยุทธศาสตร�อินชอน เพ�อ่ทำสิทธิให�เป�นจร�ง (Incheon Strategy : Make the Right Real)
ได�รับการรับรองจากที่ประชุมเจ�าหน�าที่ระดับสูงระหว�างรัฐบาล ภายใต�การดำเนินการทศวรรษ
คนพ�การแห�งเอเชียและแปซิฟ�ก พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งเอเชียและแปซิฟ�ก  (ESCAP)  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม –  ๒  พฤศจ�กายน  ๒๕๕๕ 
ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยยุทธศาสตร�อินชอนมีรากฐานมาจากอนุสัญญาว�าด�วย
สิทธิคนพ�การและกรอบการปฏิบัติงาน และกรอบการปฏิบัติงานแห�งสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวา
สู �สังคมบูรณาการ  และตั ้งอยู �บนฐานสิทธิสำหรับคนพ�การในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ�ก
โดยยุทธศาสตร�อินชอน ประกอบด�วย ๑๐ เป�าประสงค� ดังนี้  (๑) การลดความยากจนและขยาย
โอกาสในการทำงานและการจ�างงาน (๒) ส�งเสร�มการมีส�วนร�วมในกระบวนการทางการเมืองและ
การตัดสินใจ (๓) ส�งเสร�มการเข�าถึงสภาพแวดล�อมทางกายภาพ การขนส�งสาธารณะความรู�และ
การสื่อสาร (๔) เสร�มสร�างความเข�มแข็งการคุ�มครองทางสังคม (๕) ขยายการช�วยเหลือในระยะ
แรกเร��มและด�านการศึกษาให�กับเด็กพ�การ (๖) ประกันความเท�าเทียมทางเพศและการเสร�มพลังสตร�
(๗) ประกันการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติสำหรับคนพ�การ (๘) ปรับปรุงข�อมูล
ด�านคนพ�การให�น�าเชื่อถือและสามารถเปร�ยบเทียบได� (๙) เร�งให�มีการให�สัตยาบันและดำเนินการ
ตามอนุสัญญาว�าด�วยสิทธิคนพ�การและการปรับกฎหมายในประเทศให�สอดคล�องกับอนุสัญญา
(๑๐) พัฒนาความร�วมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว�างประเทศ 

๕



๖

        เป�าประสงค�การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จากการพัฒนา
ในด�านอุตสาหกรรม ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ในช�วง ๔ ทศวรรษที่ผ�านมา เป�นการพัฒนา
ท่ีก�อให�เกิดผลกระทบและความเสียหายต�อทรัพยากรโลกเป�นอย�างมาก เม่ือป� ๒๕๔๓ ประเทศไทย
และประเทศต�าง ๆ ทั่วโลกรวม ๑๘๙ ประเทศ รวมตัวกันในการประชุมองค�การสหประชาชาติที่
มหานครนิวยอร�ก สหรัฐอเมร�กา และเห็นพ�องต�องกันในการต้ังเป�าหมายการพัฒนาท้ังในระดับชาติ
และระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการร�วมกันให�ได�ภายในป�  ๒๕๕๘  โดยเป�าหมายดังกล�าว
เร�ยกว�า เป�าหมายการพัฒนาแห�งสหัสวรรษ หร�อ Millennium Development Goals (MDGs)
อนัประกอบด�วย ๘ เป�าหมายหลัก คือ (๑) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (๒) ให�เด็กทุกคนได�รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (๓) ส�งเสร�มความเท�าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตร� (๔) ลดอัตรา
การตายของเด็ก (๕) พัฒนาสุขภาพของสตร�มีครรภ� (๖) ต�อสู�กับโรคเอดส� มาลาเร�ย และโรค
สำคัญอ่ืน ๆ (๗) รักษาและจัดการสิ�งแวดล�อมอย�างย่ังยืน และ (๘) ส�งเสร�มการเป�นหุ�นส�วนเพ�อ่การ
พัฒนาในประชาคมโลก
      ตลอดระยะเวลา ๑๕ ป�ผ�านมา เป�าหมายการพัฒนาแห�งสหัสวรรษท้ัง ๘ ข�อดังกล�าว ได�สิ�นสุดลง 
ดยประสบความสำเร็จเป�นอย�างดีในหลายประเทศ เพ�่อให�เกิดความต�อเนื่องของการพัฒนา
องค�การสหประชาชาติจ�งได�กำหนดเป�าหมายการพัฒนาข�้นใหม�โดยอาศัยกรอบความคิดที่มอง
การพัฒนาเป�นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม ให�มีความเชื่อมโยงกัน
เร�ยกว�าเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หร�อ Sustainable Development Goals (SDGs) ซ่ึงใช�เป�น
ทิศทางการพัฒนาตั้งแต�เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา
๑๕ ป� โดยประกอบไปด�วย ๑๗ เป�าหมาย คือ (๑) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (๒) ขจัด
ความหิวโหย บรรลุเป�าความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีข�น้ และส�งเสร�มเกษตรกรรมย่ังยืน
(๓) ทำให�แน�ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีว�ต และส�งเสร�มความเป�นอยู�ที่ดีของทุกคนในทุก
ช�วงอายุ (๔) ทำให�แน�ใจถึงการได�รับการศึกษาที่ได�คุณภาพอย�างเท�าเทียมและทั่วถึง และส�งเสร�ม
โอกาสในการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ตแก�ทุกคน (๕) บรรลุถึงความเท�าเทียมทางเพศ และเสร�มสร�างพลัง
ให�แก�สตร�และเด็กหญิงทุกคน (๖) ทำให�แน�ใจว�าเร�่องน้ำและการสุขาภิบาลได�รับการจัดการอย�าง
ย่ังยืน และมีสภาพพร�อมใช�สำหรับทุกคน (๗) ทำให�แน�ใจว�าทุกคนสามารถเข�าถึงพลังงานท่ีทันสมัย
ย่ังยืน เช่ือถือได� ตามกำลังซ้ือของตน (๘) ส�งเสร�มการเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนและท่ัวถึง
ให�เป�นไปอย�างยั่งยืน ส�งเสร�มศักยภาพการมีงานทำและการจ�างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค�า
สำหรับทุกคน (๙) พัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐานท่ีพร�อมรับการเปล่ียนแปลง ส�งเสร�มการปรับตัวให�เป�น
อุตสาหกรรมอย�างย่ังยืนและท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (๑๐)ลดความเหล่ือมล้ำท้ังภายในและ
ระหว�างประเทศ (๑๑)ทำให�เมืองและการตั้งถิ�นฐานของมนุษย�มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร�อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  (๑๒)  ทำให�แน�ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบร�โภคที่ยั่งยืน
(๑๓) ดำเนินการอย�างเร�งด�วนเพ�อ่ต�อสู�กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข�น้
(๑๔) อนุรักษ�และใช�ประโยชน�จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ให�เป�นไปอย�างย่ังยืน (๑๕)พ�ทักษ� บูรณะ และส�งเสร�มการใช�ประโยชน�ท่ีย่ังยืนของระบบนิเวศบนบก
จัดการป�าไม�อย�างย่ังยืน ต�อสู�กับการแปรสภาพเป�นทะเลทราย หยุดย้ังและฟ��นฟ�ความเส่ือมโทรม
ของท่ีดิน และหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖) ส�งเสร�มให�สังคมมีความเป�น
ปกติสุข ไม�แบ�งแยก เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข�าถึงความยุติธรรมโดยถ�วนหน�า และสร�างให�
เกิดสถาบันอันเป�นท่ีพ�ง่ของส�วนรวม มีประสิทธิผล และเป�นท่ียอมรับในทุกระดับ (๑๗) เสร�มสร�าง
ความเข�มแข็งในว�ธีการปฏิบัติให�เกิดผล และสร�างพลังแห�งการเป�นหุ�นส�วนความร�วมมือระดับสากล
ต�อการพัฒนาที่ยั่งยืน 



          กรอบการดำเนินงานเซนไดเพ�่อการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๓
(Sendai framework for disaster Risk Reduction ๒๐๑๕) เป�นเคร�อ่งมือสำคัญในการจัดการ
ความเส่ียงจากภัยพ�บัติของโลก ในระยะ ๑๕ ป� เร��มต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๗ ซ่ึงประเทศสมาชิก
ขององค�การสหประชาชาติจำนวน ๑๘๗ ประเทศได�ร�วมให�การรับรองในการประชุมสหประชาชาติ
ระดับโลกว�าด�วยการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ ครั้งที่ ๓ ระหว�างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ เมืองเชนได ประเทศญ่ีปุ�น สำหรับประเทศไทยน้ัน คณะรัฐมนตร�ได�มีมติเม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เห็นชอบให�ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเข�าร�วมให�การรับรองกรอบเซนไดดังกล�าว ท้ังน้ีผลลัพธ�
ของกรอบเซนไดนั้น มุ�งเน�นการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ และลดการสูญเสียชีว�ต ว�ถีชีว�ต และ
สุขภาพ ตลอดจนการสูญเสียต�อทรัพย�สินทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล�อม
ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศอย�างเป�นรูปธรรม โดยมีเป�าหมายคือป�องกันไม�ให�เกิด
ความเสี่ยงใหม� และลดความเสี่ยงเดิม รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันที่มีการบูรณการและลดความ
เหล่ือมล้ำเพ�อ่ป�องกัน และทำให�ความหล�อแหลม และเปาะบางต�อภัยพ�บัติน�อยลง ตลอดจนช�วยให�มี
การเตร�ยมความพร�อมสำหรับการเผชิญเหตุและฟ��นฟ�ท่ีดียิ�งข�น้ อันนำไปสู�ความสามารถท่ีจะรับมือ
และฟ��นคืนกลับได�ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจ ๔ พันธกิจ คือ (๑) การ
สร�างความเข�าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ (๒) เสร�มสร�างศักยภาพในการบร�หารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ  (๓) การลงทุนในด�านการลดความเสี่ยงจากภัยพ�บัติเพ�่อให�พร�อมรับมือ
และฟ��นคืนกลับได�ในระยะเวลารวดเร็ว และ (๔) พัฒนาศักยภาพในการเตร�ยมความพร�อมเผชิญ
เหตุภัยพ�บัติท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการการฟ��นสภาพและซ�อมสร�างท่ีดีกว�าเดิมในช�วงการบูรณะ
ฟ��นฟ�ภายหลังเหตุภัยพ�บัติ 
           ทศวรรษคนพ�การแห�งอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ –  ๒๕๖๓ (ASEAN Decade of Persons
with Disabilities 2011-2020) จากการประชุมสุดยอดผู�นำอาเซียน คร้ังท่ี ๑๘ ณ กรุงจาการ�ตา
ระหว�างวันที่  ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได�มีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงความเป�นไปได�ในการที่จะ
ส�งเสร�มให�อาเซียนเป�นประชาคมท่ีมีประชาชนเป�นศูนย�กลาง ซ่ึงคนทุกกลุ�มในสังคม รวมท้ังคนพ�การ
สามารถมีส�วนร�วมและได�รับประโยชน�เต็มท่ีจากการรวมตัวของชาติอาเซียน ผู�นำอาเซียนยังได�เน�น
ถึงความสำคัญในการส�งเสร�มบทบาท โอกาส และการมีส�วนร�วมของคนพ�การในการพัฒนาภูมิภาค
ด�วยการรับข�อร�เร��มสำหรับปฎิญญาบาหลีว�าด�วยการส�งเสร�มบทบาทและการมีส�วนร�วมของ
คนพ�การในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการประกาศทศวรรษคนพ�การแห�งอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๖๓ ทั้งนี้ผู�นำชาติอาเซียน ในฐานะตัวแทนของรัฐภาคีอาเซียนและประชาชนในชาติ ได�ประกาศ
ทศวรรษคนพ�การแห�งอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ให�เป�นช�วงเวลาหลักของการส�งเสร�มการ
พัฒนางานด�านคนพ�การแบบบูรณาการในอาเซียน และได�ยืนยันอีกคร้ังหน่ึงถึงข�อผูกพันของอาเซียน
ในการส�งเสร�มสิทธิและโอกาสท่ีเท�าเทียมของคนพ�การในทุกภาคส�วนของอาเซียน โดยให�สอดคล�อง
กับเอกสารด�านคนพ�การ โดยเฉพาะอย�างยิ�งอนุสัญญาว�าด�วยสิทธิคนพ�การ  โดยที่มีการเน�นถึง
ประเด็นหลัก ๑๕ ประเด็นซึ่งได�ถูกกำหนดให�สอดคล�องกับเสาหลักทั้งสามของอาเซียน โดยเน�นย้ำ
ว�าประเด็นด�านคนพ�การเป�นประเด็นที่เกี่ยวข�องกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน และเพ�่อ
เป�นการให�เกียรติต�อองค�กรสาขาของอาเซียน รวมท้ังกลไก และพ�ธีสารต�าง ๆ ท่ีมีอยู�แล�ว ทศวรรษ
คนพ�การอาเซียน จะใช�กลไกที่มีอยู�แล�วเหล�านี้ร�วมกับข�อร�เร��มอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การในอาเซียน

๗



๒. สถิติด�านคนพ�การ 

          ในการนี้ที่ประชุมยังได�รับรอง แผนการประกาศและการขับเคลื่อนทศวรรษคนพ�การแห�ง
อาเซียน : ช�วงเวลาแห�งการส�งเสร�มการพัฒนางานด�านคนพ�การแบบบูรณาการในอาเซียน
(Concept Note and Mobilization Plan of ASEAN Decade for Persons with Disabilities:
The Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN) ซ่ึงเสนอ
โดยประเทศไทย โดยสำนักงานส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ (ป�จจ�บัน
กรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ)รวมทั้งเห็นชอบการเสนอให�ผู�นำอาเซียนประกาศ
ทศวรรษคนพ�การแห�งอาเซียน ในการประชุมสุดยอดผู�นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ ที่จัดข�้นในเดือน
พฤษจ�กายน ๒๕๕๔ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สาระสำคัญของทศวรรษคนพ�การอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ประกอบด�วย ๑๕ ประเด็น ได�แก� (๑) การตระหนักรู�และการปกป�องสิทธิ 
เสร�ภาพของคนพ�การ (๒) การพัฒนาและบังคับใช�กฎหมายและการรวมประเด็นด�านคนพ�การ
เข�าไว�ในกระแสหลักในการกำหนดนโยบายและแผน (๓) การจ�างงานและงานท่ีมีคุณค�า (๔) การศึกษา
ท่ีเหมาะสมและเพ�ยงพอ (๕) การดูแลสุขภาพและการฟ��นฟ�สมรรถภาพ รวมท้ังการฟ��นฟ�สมรรถภาพ
โดยชุมชน (๖) การมีส�วนร�วมทางการเมืองและการเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพ�การ (๗)
การดำรงชีว�ต การบรรเทาความยากจน และบร�การทางสังคม (๘) การดำรงชีว�ตอิสระและการมี
ส�วนร�วมในชุมชน (๙) เด็กพ�การ(๑๐) สตร�พ�การ (๑๑) ผู�สูงอายุพ�การ(๑๒) การมีส�วนร�วมใน
วัฒนธรรม นันทนาการ สันทนาการ และกีฬา (๑๓) การเข�าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
เคร�อ่งช�วย ข�อมูลข�าวสาร สิ�งอำนวยความสะดวก การคมนาคม บร�การ (๑๔) การสร�างศักยภาพ
รัฐบาล องค�กรพ�่งตนเองของคนพ�การ และองค�กรทางสังคมภาคพลเร�อน (๑๕) คนพ�การที่อยู�
ในภาวะฉุกเฉิน

         “คนพ�การ” หมายความว�า บุคคลซึ่งมีข�อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีว�ตประจำวัน
หร�อเข�าไปมีส�วนร�วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร�องทางการเห็น การได�ยิน การเคล่ือนไหว
การส่ือสาร จ�ตใจ อารมณ� พฤติกรรม สติป�ญญา การเร�ยนรู� หร�อความบกพร�องอ่ืนใด ประกอบกับ
มีอุปสรรคด�านต�างๆ และมีความจำเป�นเป�นพ�เศษที่จะต�องได�รับความช�วยเหลือด�านใดด�านหนึ่ง
เพ�อ่ให�สามารถปฏิบัติกิจกรรม ในชีว�ตประจำวัน หร�อเข�าไปมีส�วนร�วมทางสังคมได�อย�างบุคคลท่ัวไป
(พระราชบัญญัติส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก�ไขเพ��มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖)

๘



            จากรายงานสถานการณ�ด�านคนพ�การในประเทศไทยที่จัดทำโดยกรมส�งเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๒ พบว�า มีคนพ�การท่ีมีบัตรประจำตัวคนพ�การท่ัวประเทศ จำนวน ๑,๙๙๕,๗๖๗ คน โดยเป�น
คนพ�การ เพศชาย จำนวน ๑,๐๔๓,๓๐๘ คน (ร�อยละ ๕๒.๒๘) และเพศหญิง จำนวน ๙๕๒,๔๕๙ คน
(ร�อยละ ๔๗.๗๒) โดยเม่ือพ�จารณากระจายตัวของประชากรพ�การ พบว�า อาศัยในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมากที่สุด จำนวน ๘๐๙,๐๑๕ คน คิดเป�นร�อยละ ๔๐.๕๔ รองลงมา ได�แก�  ภาคเหนือ
มีคนพ�การจำนวน ๔๔๔,๔๘๕ คน คิดเป�นร�อยละ ๒๒.๒๗ ภาคกลาง จำนวน ๔๑๐,๓๓๘ คน
คิดเป�นร�อยละ ๒๐.๕๖ ภาคใต� จำนวน ๒๓๕,๓๓๐ คน คิดเป�นร�อยละ ๑๑.๗๙ กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๘๘,๔๓๓ คน คิดเป�นร�อยละ ๔.๔๓ และข�อมูลรอการยืนยัน จำนวน ๘,๑๖๖ คน คิดเป�น
ร�อยละ ๐.๔๑

            ทั้งนี้ เมื่อพ�จารณาถึงสาเหตุของความพ�การ พบว�า ส�วนใหญ�เกิดจากแพทย�ไม�ระบุหร�อ
ไม�ทราบสาเหตุความพ�การ จำนวน ๑,๐๕๐,๖๒๙ คน (ร�อยละ ๕๒.๖๔) รองลงมา  ได�แก�
ไม�ทราบสาเหตุ จำนวน ๓๘๖,๕๒๗ คน (ร�อยละ ๑๙.๓๗) โรคอื่น ๆ จำนวน ๒๕๗,๖๑๖ คน
(ร�อยละ ๑๓.๘๑) มากกว�า ๑ สาเหตุ จำนวน ๑๒๒,๒๗๒ คน (ร�อยละ ๖.๑๓) อุบัติเหตุ จำนวน
๑๒๑,๗๐๓ คน (ร�อยละ ๖.๑๐) โรคติดเชื้อ จำนวน ๒๕,๒๔๗ คน (ร�อยละ ๑.๒๗) พันธุกรรม
จำนวน ๘,๕๔๘ คน (ร�อยละ ๐.๔๓) ภาวะเจ็บป�วย ๕,๒๒๕ คน (ร�อยละ ๐.๒๖) ตามลำดับ

๙



๑๐

          ประเภทความพ�การ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� 
เร�อ่งประเภทและหลักเกณฑ�ความพ�การ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงออกตามมาตรา ๔ และมาตรา
๔๕ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก�ไขเพ��มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบ�งประเภทความพ�การออกเป�น ๗ ประเภทด�วยกัน โดยจากจำนวน
คนพ�การท้ังหมด ๑,๙๙๕,๗๖๗ คน เป�นความพ�การทางการเคล่ือนไหวหร�อทางร�างกายมากท่ีสุด
จำนวน ๙๘๖,๕๘๓ คน (ร�อยละ ๔๙.๔๓) รองลงมา ได�แก� คนพ�การทางการได�ยินหร�อส่ือความหมาย
จำนวน ๓๗๒,๑๘๙ คน (ร�อยละ ๑๘.๖๕) คนพ�การทางการเห็น จำนวน ๑๙๖,๐๘๑ คน (ร�อยละ
๙.๘๒) คนพ�การทางจ�ตใจหร�อพฤติกรรม จำนวน ๑๕๑,๔๙๕ คน (ร�อยละ ๗.๕๙) คนพ�การทาง
สติป�ญญา จำนวน ๑๓๕,๐๘๕ คน (ร�อยละ ๖.๗๗) พ�การมากกว�า ๑ ประเภท ความพ�การ จำนวน
๑๒๓,๙๓๖ คน (ร�อยละ ๖.๒๑) คนพ�การทางออทิสติก จำนวน ๑๒,๘๙๒ คน (ร�อยละ ๐.๖๕)
คนพ�การทางการเร�ยนรู� จำนวน ๑๐,๕๓๓ คน (ร�อยละ ๐.๕๓) ตามลำดับ และข�อมูลรอการยืนยัน
จำนวน ๖,๙๗๓ คน (ร�อยละ ๐.๓๕) 



          ท้ังน้ี หากพ�จารณาถึงช�วงอายุของคนพ�การในประเทศไทย พบว�าคนพ�การส�วนใหญ�จะอยู�
ในช�วงอายุต้ังแต� ๖๐ ป�ข�น้ไป จำนวน ๑,๐๗๒,๔๗๐ คน รองลงมาอยู�ระหว�าง ช�วงอายุ ๑๕ – ๕๙ ป�
จำนวน ๘๔๑,๔๐๘ คน ช�วงอายุ ๑๕ – ๒๑ ป� จำนวน ๗๑,๓๐๕ ช�วงอายุ ๖ - ๑๔ ป� จำนวน ๖๗,๖๙๘ คน
และช�วงอายุแรกเกิดถึง ๕ ป� จำนวน ๑๔,๑๙๑ คน 

          โดยการศึกษาของคนพ�การพบว�า คนพ�การที่ไม�ได�รับการศึกษา จำนวน ๘๓,๗๗๑ คน
แบ�งเป�น อายุไม�ถึงเกณฑ�ท่ีจะเร�ยน จำนวน ๕,๒๒๔ คน และเป�นคนพ�การท่ีอายุถึงเกณฑ�แต�ไม�ได�รับ
การศึกษา จำนวน ๗๘,๕๔๗ คน คนพ�การที่ได�รับการศึกษา 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  ระดับสูงกว�าปร�ญญาตร� จำนวน ๓,๓๖๕ คน คนพ�การ
ได�รับการศึกษาระดับปร�ญญาตร�ต�อเน่ือง น�อยท่ีสุด จำนวน ๖๗๐ คน คนพ�การได�รับการศึกษา
นอกระบบ จำนวน ๒๔,๓๖๐ คน และไม�ระบุข�อมูลด�านการศึกษา ๕๐๘,๒๕๓ คน

๑๑



๑๒

          สำหรับการประกอบอาชีพของคนพ�การ จากจำนวนคนพ�การที่อยู�ในวัยแรงงาน
(อายุระหว�าง ๑๕ – ๕๙ ป�) พบว�า มีจำนวน ๘๔๑,๔๐๘ คน เป�นคนพ�การในวัยทำงานที่
ประกอบอาชีพ จำนวน ๒๑๗,๔๘๐ คน (ร�อยละ ๒๕.๘๕) คนพ�การในวัยทำงานที่สามารถ
ประกอบอาชีพได� แต�ไมได�ประกอบอาชีพ จำนวน ๑๕๑,๑๕๐ คน (ร�อยละ ๑๗.๙๖) และคนพ�การ
ในวัยทำงานท่ีไม�สามารถประกอบอาชีพได�เน่ืองจากพ�การรุนแรงช�วยเหลือตนเองไม�ได� จำนวน
๕๗,๖๘๗ คน (ร�อยละ ๖.๘๖) และคนพ�การที่ไม�ระบุข�อมูลด�านอาชีพ จำนวน ๔๑๕,๐๙๑ คน
(ร�อยละ ๔๙.๓๓) โดยคนพ�การส�วนใหญ�จะประกอบอาชีพ ดังน้ี อ่ืน ๆ /ไม�ระบุ (ร�อยละ ๓๗.๘๓)
รองลงมา ได�แก� เกษตรกรรม (ร�อยละ ๒๕.๗๙) รับจ�างท่ัวไป (ร�อยละ ๒๔.๖๖) ประกอบธุรกิจส�วนตัว
/อาชีพอิสระ (ร�อยละ ๖.๖๗) ลูกจ�างภาคเอกชน (ร�อยละ ๔.๖๙) และราชการและรัฐว�สาหกิจ
(ร�อยละ ๐.๓๖) ตามลำดับ

๓. ภารกิจกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

          กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให�กรมส�งเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การ มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอนโยบาย และจัดทำแผนงานด�านการส�งเสร�ม
และพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ รวมทั้งดำเนินการด�านการคุ�มครอง การส�งเสร�มสิทธิและ
สวัสดิการของคนพ�การ การสร�างโอกาสและความเสมอภาคแก�คนพ�การ การตรวจสอบการ
ได�รับสิทธิประโยชน�ของคนพ�การ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป�นธรรมต�อคนพ�การ
การให�คำแนะนำและช�วยเหลือคนพ�การให�สามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน� ได�จากสิ�งอำนวย
ความสะดวก สวัสดิการ และความช�วยเหลืออ่ืนได�ตามความต�องการจำเป�นพ�เศษเฉพาะบุคคล
โดยให�มีอำนาจหน�าที่ ดังต�อไปนี้
          (๑) ประสานงานและร�วมมือกับหน�วยงานด�านนโยบายและยุทธศาสตร�ของรัฐบาล
ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ และหน�วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข�อง ท้ังในประเทศและต�างประเทศ
ในการปฏิบัติงานและการเสนอนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร�และแผนงานเกี่ยวกับการคุ�มครอง
การส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ ให�เกิดผลสัมฤทธิ์และเป�นไปตามเป�าหมาย
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
          (๒) ศึกษา ว�เคราะห� สำรวจและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับคนพ�การ และสถานการณ�เก่ียวกับ
คุณภาพชีว�ตของคนพ�การ เพ�อ่ประโยชน�ในการป�องกัน รักษา และฟ��นฟ�สมรรถภาพคนพ�การ
รวมทั้งจัดทำแผนงาน และติดตามประเมินผล เพ�่อเสนอต�อคณะกรรมการส�งเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ
          (๓) บร�หาร จัดการ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป�นศูนย�กลางข�อมูล
ด�านการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
          (๔) จัดทำแผนงานการคุ�มครอง ส�งเสร�ม และพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การเสนอต�อ
คณะกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ
          (๕) ส�งเสร�มและสนับสนุนให�มีการจัดตั้ง การดำเนินงาน และการสร�างความเข�มแข็งของ
องค�กรด�านคนพ�การ เพ�่อให�สามารถทำหน�าที่พ�ทักษ�สิทธิคนพ�การ ตลอดจนสนับสนุนและ
ประสานงานให�หน�วยงานของรัฐจัดงบประมาณให�แก�องค�กรด�านคนพ�การ เพ�่อให�สามารถ
ดำเนินงานส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การได�อย�างมีประสิทธิภาพ



๑๓

          (๖) ดำเนินการคุ�มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพ�การ
          (๗) ดำเนินการเก่ียวกับการจัดต้ัง การดำเนินงาน และการกำกับดูแลศูนย�บร�การคนพ�การ
ทุกประเภท
          (๘) ดำเนินการและส�งเสร�มกิจการของกองทุนส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
ที่ได�จัดตั้งข�้นทั้งในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถิ�น
          (๙) ตรวจสอบการได�รับสิทธิประโยชน�ของคนพ�การตามที่กฎหมายกำหนด พร�อมทั้ง
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป�นธรรมต�อคนพ�การ ตลอดจนให�ความช�วยเหลือทางกฎหมายและ
จัดหาทนายความว�าต�างแก�ต�างคดีให�แก�คนพ�การ
          (๑๐) ให�คำแนะนำ และช�วยเหลือคนพ�การให�สามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน�จากสิ�งอำนวย
ความสะดวก สวัสดิการ และความช�วยเหลืออื่น ตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การ
          (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให�เป�นอำนาจหน�าท่ีของกรมหร�อตามท่ีรัฐมนตร� 
หร�อคณะรัฐมนตร�มอบหมาย 



๑๔๑๔



๑๕

๔. สภาพแวดล�อมที่ส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานของ พก. 

๔.๑ สภาพแวดล�อมที่เป�นโอกาสของ พก. 

๔.๒ สภาพแวดล�อมที่เป�นภัยคุกคามของ พก. 

ตารางท่ี ๑ : ประเด็นสภาพแวดล�อมท่ีเป�นโอกาสของ พก. ได�รับการประเมินให�ความสำคัญท่ีสุด
                    ๕ ลำดับ

ตารางท่ี ๒ : ประเด็นสภาพแวดล�อมท่ีเป�นภัยคุกคามของ พก. ท่ีได�รับการประเมินให�ความสำคัญ
                      ท่ีสุด ๕ ลำดับ

อันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือกอันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือก

อันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือกอันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือก

   มีกรอบความร�วมมือระหว�างประเทศและอนุสัญญา
ว�าด�วยสิทธิคนพ�การที่เป�นข�อผูกพันทางกฎหมาย
ที่หน�วยงานภาครัฐจะต�องมีการส�งเสร�มให�คนพ�การ
ได�รับสิทธิและการปฏิบัติบนพ�้นฐาน ที่เท�าเทียมกับ
บุคคลอ่ืนและดำเนินมาตรการด�านสิทธิท่ีมีประสิทธิภาพ
(O3)

๑๗

๑๓

๑๒

๑๐

๑๕

๒๓

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒๖๗

๑๘๘

๑๘๔

๑๖๔

๑๔๔

๒๗๓

๒.๘๔

๒.๐๐

๑.๙๕

๑.๗๔

๑.๕๓

๒.๙๐

   กระแสการพัฒนาคนพ�การท่ัวโลกต�องให�ทุกภาคส�วน
เข�ามามีส�วนร�วม และคนพ�การเป�นส�วนหนึ่งของการ
ดำเนินงาน (O1)

   ผู�บร�หารระดับประเทศให�ความสำคัญกับงานด�าน
คนพ�การ และผู�นำท�องถิ�นมีความเข�าใจงานพัฒนา
สังคมมากข�้น  (O2)

   งานด�านคนพ�การเป�นการดำเนินงานตามข�อกำหนด
ด�านกฎหมาย โดยกำหนดไว�ตั้งแต�รัฐธรรมนูญ ทำให�
มีโอกาสในการออกกฎหมายรองรับการดำเนินงานได�
(O4)

    มีองค�กรด�านคนพ�การระดับชาติ ครบทุกประเภท
ความพ�การ ซึ่งจะเป�นกลไกสำคัญในการเสร�มสร�าง
ความเข�มแข็งขององค�กรสมาชิก (O12)

   สังคมยังขาดเจตคติเชิงสร�างสรรค�ต�อคนพ�การ
และความพ�การ และขาดความรู�ความเข�าใจประเด็น
ความสามารถ ศักยภาพของคนพ�การ ความคาดหวัง
ต�องานบร�การคนพ�การในลักษณะเป�นการสงเคราะห�
มากกว�าการพัฒนา (T2)



๑๖

๔.๓ สภาพแวดล�อมที่เป�นจ�ดแข็งของ พก.

ตารางที่ ๓ : ประเด็นสภาพแวดล�อมที่เป�นจ�ดแข็งของ พก. ที่ได�รับการประเมินให�ความสำคัญ
                    ท่ีสุด ๕ ลำดับ

อันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือกอันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือก

  หลักการงบประมาณ จัดสรรงบประมาณในการดูแล
คนพ�การในสถาบันไม�สอดคล�องกับความต�องการ
จำเป�นของคนพ�การและสภาพเศรษฐกิจสังคม (T47)

๑๔๒

๓

๑๔๔ ๑.๕๓

อันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือกอันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือก

๒๐๑ ๓๓๗ ๓.๕๘

๒๑๒ ๓๓๐ ๓.๕๑

๑๘๓ ๒๙๖ ๓.๑๔

๑๒ ๑๒๖ ๑.๓๙

๔ ๑๑ ๑๒๖ ๑.๓๔

๕ ๑๑ ๑๒๔ ๑.๓๒

   ขาดการมีส�วนร�วมในการกำหนดนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติด�านการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ ในระดับภูมิภาคและท�องถิ�น (T1)

   การขับเคลื่อนงานด�านคนพ�การในเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร�ยังจำกัดอยู�ท่ีการดำเนินงานโดยส�วนกลาง
เป�นสำคัญยังไม�ครอบคลุมในมิติจังหวัด และกลุ�มจังหวัด
พ�้นที่ระดับท�องถิ�น รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร�
ระหว�างประเทศ (T3)

   ครอบครัว ชุมชน ผลักภาระให�ภาครัฐดูแลคนพ�การ
(ทำให�มีการทอดทิ�ง และส�งคนพ�การเข�าสถานสงเคราะห�)
(T6)

    พก.เป�นเลขานุการของคณะกรรมการส�งเสร�มและ
พัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ ซึ่งมีนายก
รัฐมนตร�เป�นประธานกรรมการสามารถขับเคล่ือนงาน
เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร� และระดมการมีส�วนร�วมจาก
ทุกภาคส�วนได� และมติของคณะกรรมการเป�นส�วน
สนับสนุนการดำเนินงานของหน�วยงานต�าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาครัฐ (S๑)

    พก.มีกฎหมาย ระเบียบรองรับการดำเนินงานด�าน
คนพ�การ เช�น พ.ร.บ.ส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ.สุขภาพจ�ต พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพ�การ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป�นต�น เอ้ือให� พก. มีทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน (S3)

    ผู�บร�หารระดับนโยบายมีว�สัยทัศน� และให�ความสำคัญ
ในเร� ่องการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตของ
คนพ�การ (S4)



๑๗

๔.๔ สภาพแวดล�อมที่เป�นจ�ดอ�อนของ พก.
ตารางท่ี ๔ : ประเด็นสภาพแวดล�อมท่ีเป�นจ�ดอ�อนของ พก. ท่ีได�รับการประเมินให�ความสำคัญท่ีสุด
                    ๕ ลำดับ

อันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือกอันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือก

อันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือกอันดับ ประเด็น ร�อยละคะแนนผู�เลือก

    มีคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำ
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การท้ังในระดับชาติ
และระดับจังหวัด เพ�อ่ขับเคล่ือนการนำนโยบายสู�การ
ปฏิบัติ ทั้งในระดับภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร
โดยจะประสานให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมีการดำเนินงาน
ตามแผน รวมท้ังมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนงาน (S2)

๑๓๔ ๑๘๒ ๑.๙๓

๑๔๕ ๑๕๐ ๑.๕๓

๑๗๑ ๒๐๗ ๒.๒๐

๑๗๒ ๑๙๓ ๒.๐๕

๑๔๓ ๑๕๖ ๑.๖๖

๑๑๔ ๑๒๕ ๑.๓๓

๑๑๕ ๑๑๕ ๑.๒๒

   มีการบูรณาการและประสานความร�วมมือทั้งกับ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นและสถาบันการศึกษา
ตลอดจนหน�วยงานภาครัฐ ท้ังท่ีเป�นกระทรวง กรม
และภาคีเคร�อข�ายอื่น ๆ ในการส�งเสร�มและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การท้ังในประเทศและต�างประเทศ
(S5)

    บุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจยังไม�เพ�ยงพอ
ต�อภารกิจใหม�ๆ  ของ พก. รวมถึงขาดบุคลากรหลัก
ทางว�ชาชีพในสัดส�วนที่เหมาะสม (W21)

    บุคลากรยังไม�มีทักษะและความสามารถในการ
บร�หารจัดการเชิงยุทธศาสตร�และบูรณาการเชิง
นโยบายที่มีระบบและมีประสิทธิภาพ  (W1)

    ระบบบร�การคนพ�การ ตลอดจนสิทธิประโยชน�
สำหรับคนพ�การ ผู�ดูแลคนพ�การยังไม�ตอบสนอง
ต�อความต�องการ จำเป�นของคนพ�การแต�ละประเภท
ความพ�การได�อย�างทั่วถึง (W14)

     ระบบฐานข�อมูลคนพ�การยังไม�เป�นป�จจ�บัน ทันสมัย
และการเชื ่อมโยงกับหน�วยงานที่เกี ่ยวข�องยังไม�
ครอบคลุมและใช�ประโยชน�ได�อย�างเต็มที่ (W3)

    ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค�กร ทั ้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว  (W30)



๑๘

๕. ข�อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด�านการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

๕.๑ ข�อเสนอจากคณะอนุกรรมาธิการด�านคนพ�การ สนช.

๕.๒ ข�อเสนอจากองค�กรด�านคนพ�การ

๕.๓ ข�อเสนอจากเคร�อข�ายสตร�พ�การ

๑) บทบาทขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นในการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ 
๒) การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย�บร�การคนพ�การทั่วไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
๓) การบูรณาการประเด็นด�านคนพ�การเข�ากับการพัฒนากระแสหลัก
๔) การผลักดันยุทธศาสตร�การจัดสภาพแวดล�อมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข�าถึงและ
     ใช�ประโยชน�ได� (Accessibility for  All  Act: AAA)
๕) แนวทางการจัดบร�การคนพ�การทางจ�ตสังคมในประเทศไทย
๖) การเตร�ยมการจัดทำรายงานประเทศไทย ภายใต�อนุสัญญาว�าด�วยสิทธิคนพ�การ
๗) การปรับปรุงแก�ไข พ.ร.บ.ส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

๑) การปรับปรุง พระราชบัญญัติส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การฯ /ระเบียบต�างๆ
๒) การนำยุทธศาสตร� EQUAL มาใช�เป�นกรอบในการขับเคล่ือนงานด�านคนพ�การอย�างเป�นระบบ
๓) การส�งเสร�มให�คนพ�การได�เข�าถึงสิทธิต�างๆอย�างท่ัวถึงและเป�นธรรม
๔) การพัฒนาท่ีศูนย�เร�ยนรู� นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การ
๕) การทบทวนปรับเปลี่ยนโครงสร�างของอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
     คนพ�การประจำจังหวัดให�มีความกระชับและทำหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ
๖) การผลักดันให� พก เป�นหน�วยประสานและบูรณาการประเด็นด�านคนพ�การเข�ากับการพัฒนา
     กระแสหลัก โดยยึดโยง พรบ.ส�งเสร�มฯ
๗) การบูรณการความร�วมมือกับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
๘) การนำ IT มาใช�ในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรด�านคนพ�การ

๑) เช่ือมโยงกลไกท่ีมีอยู�กับภาคส�วนต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ให�มีความชัดเจนยิ�งข�น้ เช�น คณะกรรมการ
    สตร� ภายใต�กรม สค. / เป�าหมาย SDG / และกลุ�มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
๒) ให�ความรู�เร�อ่งสุขอนามัยเจร�ญพันธุ� ของสตร�พ�การ ทุกประเภทความพ�การ 
๓) สร�างความเข�าใจของสถานศึกษาท่ีสอนคนหูหนวก โดยใช�ครูหูหนวกสอนภาษามือร�วมด�วย 
๔) จัดทำฐานข�อมูลคนพ�การระดับพ�น้ท่ี big data/ gps. เพ�อ่ทราบข�อมูลคนพ�การท่ัวประเทศ
     และช�วยเหลือได�ทันที 
๕) พัฒนาล�ามภาษามือ ให�มีการใช�ภาษามืออย�างถูกต�อง และสามารถใช�ภาษามือว�ชาชีพ
     มากกว�าล�ามภาษามือชุมชน และให�มีบร�การล�ามภาษามือเพ�อ่ความบันเทิงด�วย 
๖) จัดเวทีเพ�อ่การแลกเปล่ียนเร�ยนรู� ขับเคล่ือนการทำงานร�วมกันสม่ำเสมอ



๑๙

ทิศทางยุทธศาสตร�
กรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

ส�วนที่๒



๒๐

๑. ว�สัยทัศน�

๒. พันธกิจ

๔. ค�านิยม

“มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเด�น เน�นทีมงาน ประสานเคร�อข�าย”

๓. ประเด็นยุทธศาสตร�

“เป�นองค�กรหลักในการขับเคลื่อนและส�งเสร�มให�
คนพ�การเข�าถึงสิทธิสวัสดิการ

อย�างทั่วถึงและเท�าเทียม สู�ระดับสากล”

๑. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด�านการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
     ภายใต�องค�กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
๒. ส�งเสร�มให�คนพ�การได�เข�าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ�งอำนวยความสะดวกอันเป�นสาธารณะ
     อย�างเท�าเทียม
๓. ส�งเสร�มและสนับสนุนองค�กรและเคร�อข�ายด�านคนพ�การ ให�มีความเข�มแข็งและมีส�วนร�วม

ยุทธศาสตร�ที่ ๑ พัฒนานโยบายและการบร�หารจัดการด�าน
คนพ�การให�มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล (Development)

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ เสร�มพลังคนพ�การให�เข�าถึงสิทธิ
สวัสดิการ และสิ�งอำนวยความสะดวกอย�างเท�าเทียม
(Empowerment)

ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ เสร�มสร�างการมีส�วนร�วม
และความเข�มแข็งขององค�กรด�านคนพ�การ
และเคร�อข�าย (Participation



๒๑๒๑



๒๒๒๒๒๒๒๒

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

ส�วนที่๓



๒๓๒๓

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร� กับ ยุทธศาสตร� พก. ยุทธศาสตร�ที่ ๑

ยุทธศาสตร�ที่ ๑ พัฒนานโยบายและการบร�หารจัดการด�านคนพ�การให�มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล (Development)

ยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป� ยุทธศาสตร�ที่ ๔  ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ สร�างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ ๔ ด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณ

แผนงานพ�้นฐาน

ยุทธศาสตร�กระทรวง พม.

ยุทธศาสตร�แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒ 

แผนงานพ�้นฐานด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ส�งเสร�มโอกาสการเข�าถึงบร�การทางสังคมบนพ�น้ฐานความพอเพ�ยง/ยุทธศาสตร�บร�หารจัดการ
องค�กรท่ีเป�นเลิศและเสร�มสร�างธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร� :
       ๑. จำนวนข�อเสนอนโยบายด�านคนพ�การที่ได�รับการพัฒนาและขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติ  (ป�ละ ๑๐ เร�่อง)
       ๒. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติสู�การปฏิบัติ  (ระดับ ๕)
       ๓. จำนวนงานว�จัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การท่ีได�รับการส�งเสร�มและพัฒนา (ป�ละอย�างน�อย ๑๐ เร�อ่ง)
       ๔. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและบร�หารจัดการ พก. ให�เป�นองค�กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีธรรมาภิบาล(ระดับ ๕)
       ๕. ร�อยละของบุคลากรของ พก. ที่ได�รับการพัฒนาศักยภาพและข�ดความสามารถในการดำเนินงานด�านคนพ�การ (ร�อยละ ๘๐)



๒๔๒๔

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

Flagship 1 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�ด�านคนพ�การ (F1)

กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ :
       ๑. คณะกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ
       ๒. อนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การประจำจังหวัด
       ๓. อนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การกรุงเทพมหานคร
       ๔. อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
       ๕. คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต�อนุสัญญาว�าด�วยสิทธิคนพ�การ

แนวทางที่ ๑.๑ 
        ขับเคลื่อน ประสาน และบูรณาการ
นโยบาย และกลไกด�านการพัฒนาคุณภาพ
ชีว�ตคนพ�การร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ทั้งภาครัฐเอกชนและองค�ระหว�างประเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

• กิจกรรมส�งเสร�มงานคณะกรรมการส�งเสร�มและ
พัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ และอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข�อง 
• กิจกรรมสมัชชาคนพ�การ
• การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเบ้ียความพ�การ

   คณะกรรมการ,
อนุกรรมการท้ังตาม
ประเด็นและเชิงพ�น้ท่ี
จำนวน ๓,๕๐๐ คน

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

กยผ.

กยผ.

แนวทางที่ ๑.๒ 
           จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การแห�งชาติ ตลอดจน
แผนที่เกี่ยวข�องเชิงประเด็น และขับเคลื่อน
แผนไปสู�การปฏิบัติร�วมกับหน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง

• กิจกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การสู�การปฏิบัติ  (แผนฉบับที่ ๕, แผนสตร�
พ�การ,แผนภัยพ�บัติ แผนจังหวัด)

คนพ�การ, องค�กร
ด�านคนพ�การ,

ส�วนราชการที่ข�อง
ตามแผนจำนวน

จำนวนป�ละ 
๑๐๐,๐๐๐ คน 



๒๕๒๕

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

Flagship 1 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�ด�านคนพ�การ (F1)

แนวทางที่ ๑.๓ 
   พัฒนาระบบบร�หารจัดการภาครัฐ พก.
ให�เป�นองค�กรท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงเพ�อ่ขับเคล่ือน
สู�สังคมยุคดิจ�ทัล 

• กิจกรรมปรับปรุงระบบการบร�หารจัดการของ
กรมตามแนวทางการพัฒนาระบบการบร�หาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

ข�าราชการ
เจ�าหน�าที่

และผู�บร�หาร พก.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔
กพร.

แนวทางที่ ๑.๔
    เสร�มสร�างสมรรถนะ ข�ดความสามารถ
และพัฒนาบุคลากร พก. ให�เป�นผู�ท่ีมีความรู�
ความเช่ียวชาญด�านคนพ�การและเช่ียวชาญ
ด�านยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและการ
บร�หารจัดการ   

• กิจกรรมอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
รายบุคคล : ตามสมรรถนะหลักระดับปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
• กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร พก. ระดับ
ชำนาญการ  หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู�นำสู�การ
ทำงานเป�นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ
• กิจกรรมเพ��มข�ดสมรรถนะและพัฒนาองค�ความรู�
ท่ีทันสมัยเพ�อ่เพ��มความสามารถในการแข�งขัน 
• กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามเส�นทางความ
ก�าวหน�าในสายอาชีพ
• หลักสูตรการพัฒนานวัตกรสังคม
• กิจกรรมจ�างท่ีปร�กษาเพ�อ่พัฒนา (Career Path)
• กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามเส�นทางความ
ก�าวหน�า (ว�ชาชีพเฉพาะ)

ข�าราชการ
เจ�าหน�าที่

และผู�บร�หาร พก.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔
สลก.



๒๖๒๖

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

• หลักสูตรการพัฒนานักยุทธศาสตร�ดิจ�ตอล
• หลักสูตร  Strategic and change Management 
• กิจกรรมการว�เคราะห�การกำหนดตำแหน�ง เพ�อ่
เตร�ยมความพร�อมต�อการเปล่ียนแปลงในอนาคต
(ยุทธศาสตร� 20 ป�)

แนวทางที่ ๑.๕
   สร�างสภาพแวดล�อมในการทำงานเพ�อ่ให�
เป�นองค�กรแห�งความสุขและองค�กรแห�งการ
เร�ยนรู�ร�วมกัน 

• กิจกรรม Happiness Time      
• Co-Working Space
• กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
• กิจกรรมการอนุรักษ�ทรัพยากรและสิ�งแวดล�อม

ข�าราชการ
เจ�าหน�าที่

และผู�บร�หาร พก.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔
สลก.

ข�าราชการ
เจ�าหน�าที่

และผู�บร�หาร พก.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔
สลก.

แนวทางที่ ๑.๖
    เสร�มสร�างธรรมาภิบาลและการบร�หาร
จัดการองค�กรท่ีมีความโปร�งใส ตรวจสอบได�

• กิจกรรมการป�องกันการทุจร�ตและประพฤติมิชอบ
• กิจกรรมการสร�างเคร�อข�ายป�องกันและปราบปราม
การทุจร�ตประพฤติมิชอบในส�วนภูมิภาค



๒๗๒๗

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

Flagship 3 การติดตามประเมินผลและการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีว�ตคนพ�การ (F3)

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร�กับ ยุทธศาสตร� พก. ยุทธศาสตร�ที่ ๒

แนวทางที่ ๑.๗ 
      พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ และ
มาตรฐานคุณภาพชวี�ตคนพ�การ

• กิจกรรมการพัฒนาระบบการติดตามการ
ดำเนินงานและการใช�จ�ายเง�นงบประมาณ
• กิจกรรมการขับเคล่ือนมาตรฐานคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ

ข�าราชการ
เจ�าหน�าที่

และผู�บร�หาร พก.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔
กยผ. สลก.

ยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป� ยุทธศาสตร�ที่ ๔  ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ สร�างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ ๔ ด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ส�งเสร�มโอกาสการเข�าถึงบร�การทางสังคมบนพ�้นฐานความพอเพ�ยง

ยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณ

แผนงานพ�้นฐาน

ยุทธศาสตร�กระทรวง พม.

ยุทธศาสตร�แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒ 

แผนงานยุทธศาสตร�สร�างหลักประกันทางสังคม/แผนงานบูรณาการการเตร�ยมความพร�อม
เพ�่อรองรับสังคมผู�สูงอายุ



๒๘๒๘

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ เสร�มพลังคนพ�การให�เข�าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ�งอำนวยความสะดวกอย�างเท�าเทียม (Empowerment)

Flagship 4 เมืองที่เป�นมิตรสำหรับทุกคน ( Smile City For All) (F4)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร�:
      ๑. จำนวนคนพ�การที่ได�รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีว�ต  ทักษะสังคมและมีอาชีพที่เหมาะสม (ป�ละ ๗๐,๐๐๐ คน)
      ๒.จำนวนคนพ�การที่เข�าถึงและใช�ประโยชน�ได�จากสิทธิ สวัสดิการ (ป�ละ ๓๐๐,๐๐๐ คน)
      ๓. จำนวนศูนย�บร�การคนพ�การที่ได�รับการจัดตั้งให�คลอบคลุมพ�้นที่ในระดับอำเภอ (ป�ละ ๑๐๐ ศูนย�)
      ๔.จำนวนหน�วยงานภาครัฐ องค�ปกครองส�วนท�องถิ�นที่มีการจัดสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การ (ป�ละ ๗๖ แห�ง)
      ๕. จำนวนสื่อ และกิจกรรมเชิงสร�างสรรค�เจตคติต�อคนพ�การและความพ�การที่ได�รับการผลิตและขับเคลื่อนไปสู�การปฏิบัติ
          (ป�ละ ๕ รายการ )

กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ :
     ๑.คณะอนุกรรมการส�งเสร�มการจัดสวัสดิการให�แก�คนพ�การและผู�ดูแลคนพ�การ
     ๒.คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาล�ามภาษามือ
     ๓.คณะอนุกรรมการช�วยเหลือทางกฎหมายแก�คนพ�การ
     ๔.คณะอนุกรรมการด�านกฎหมาย
     ๕.คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป�นธรรมต�อคนพ�การ
     ๖.คณะอนุกรรมการด�านสิ�งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล�อมสำหรับคนพ�การ
     ๗.คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาศูนย�บร�การคนพ�การ
     ๘.คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล�อมและระบบขนส�งมวลชนที่เอื้อต�อการดำรงชีว�ตอิสระของคนพ�การ
     ๙.คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาการเข�าถึงและใช�ประโยชน�จากข�อมูลข�าวสาร การส่ือสารบร�การโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
         และการสื่อสารเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความสะดวกเพ�่อการสื่อสารและบร�การสื่อสาธารณะสำหรับคนพ�การ
    ๑๐..คณะอนุกรรมการนโยบาย แผนงาน และมาตรการกองทุนส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ



๒๙๒๙

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ :
     ๑๑. คณะอนุกรรมการดูแลโรคทางหู การป�องกันและควบคุมการสูญเสียทางการได�ยิน
     ๑๒. คณะอนุกรรมการบร�หารกองทุนส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
     ๑๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

แนวทางที่ ๒.๑ 
    ส�งเสร�มให�คนพ�การได�เข�าถึงสิทธิ 
สวัสดิการ อย�างทั่วถึงและเป�นธรรม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

แนวทางที่ ๒.๒ 
    เฝ�าระวังและป�องกันความพ�การทั้ง
ความพ�การแต�กำเนิดและความพ�การ
ภายหลัง

แนวทางที่ ๒.๓ 
    พัฒนาระบบการเฝ�าระวัง ระบบการ
ช�วยเหลือและการป�องกันการกระทำ
ความรุนแรงต�อคนพ�การ สตร�พ�การ
และเด็กพ�การ 

• กิจกรรมสนับสนุนการจัดบร�การผู�ช�วย
   คนพ�การ
• กิจกรรมสนับสนุนการจัดบร�การล�าม
   ภาษามือ
• กิจกรรมจัดบร�การคุ�มครองสวัสดิภาพ
  คนพ�การในสถาบัน
• กิจกรรมส�งเสร�มและสนับสนุนการปรับ
   สภาพแวดล�อมที่อยู�อาศัยสำหรับคนพ�การ

• กิจกรรมเฝ�าระวังและป�องกันความพ�การทั้ง
ความพ�การแต�กำเนิดและความพ�การภายหลัง
• กิจกรรมการรณรงค�ป�องกันอุบัติเหตุในช�วง
เทศกาล

• ก ิจกรรมสร�างเคร �อข �ายในระดับพ� ้นที ่
เพ�อ่เฝ�าระวังระบบการช�วยเหลือและการป�องกัน
การกระทำความรุนแรงต�อคนพ�การ สตร�พ�การ
และเด็กพ�การ

คนพ�การ
ผู�ดูแลคนพ�การ
ผู�ช�วยคนพ�การ
ล�ามภาษามือ

จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ คน

คนพ�การ
ครอบครัว

ชุมชน
ที่เข�าร�วมกิจกรรม
ป�ละ ๑๕,๐๐๐ คน

สตร�พ�การ เด็กพ�การ
และครอบครัว ชุมชน
เป�าหมายจังหวัดละ
1 เคร�อข�าย ต�อป� 

กสส.
กคพ.

กสส.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

กคพ.
๒๕๖๒

ถึง
๒๕๖๔



๓๐๓๐

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๔ 
   สนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน
ของศูนย�บร�การคนพ�การให�ครอบคลุม
ในทุกอำเภอและสามารถจัดบร�การ
คนพ�การได�อย�างทั่วถึงและเป�นธรรม

แนวทางที่ ๒.๕ 
   ยกระดับการบร�หารจัดการกองทุน
ส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ  เพ�่อให�คนพ�การ ผู�ดูแล
คนพ�การ องค�กรด�านคนพ�การได�
เข�าถึงและใช�ประโยชน�ได�อย�างเท�าเทียม
และเป�นธรรม

แนวทางที่ ๒.๖ 
  ส�งเสร�มและผลักดันให�หน�วยงานภาครัฐ
เอกชน  องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
ภาคประชาสังคม จัดสภาพแวดล�อม
สิ�งอำนวยความสะดวก การเดินทาง
บร�การสาธารณะที่คนพ�การสามารถ
เข�าถึงและใช�ประโยชน�ได� 

• กิจกรรมส�งเสร�มการดำเนินงานการจัดบร�การ
ของศูนย�บร�การคนพ�การ จำนวน

ป�ละ ๑๐๐ ศูนย� กสส.

กทพ.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

กสส.
๒๕๖๒

ถึง
๒๕๖๔

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

• กิจกรรมการรับจ�ายเง�นผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� 
(e-Payment)
• กิจกรรมจ�างท่ีปร�กษาเพ�อ่ศึกษาว�เคราะห�ปรับปรุง
โครงสร�างการบร�หารจัดการกองทุนส�งเสร�มและ
พัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
• กิจกรรมการจัดทำ Mobile application การให�
บร�การเพ�่อตรวจสอบลูกหนี้ของกองทุนส�งเสร�ม
และพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
• กิจกรรมการเชื่อมโยงข�อมูล/การบร�หารจัดการ
ข�อมูลกับหน�วยงานภายนอกเพ�อ่เพ��มประสิทธิภาพ
ด�านข�อมูล

• กิจกรรมผลักดันการจัดสิ�งอำนวยความสะดวก
   สำหรับคนพ�การและทุกคนในสังคม
• Smile city for All
• การฝ�กอบรมการดูแลคนพ�การในแต�ละประเภท
    เพ�อ่ให�เข�าถึงบร�การสาธารณะ
• ผลักดันระบบขนส�งสาธารณะสำหรับคนพ�การ

มีระบบการบร�การ
จัดการกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ

สถานท่ีราชการ
เอกชน อปท.  วัด

จำนวนป�ละ ๗๖ แห�ง 



๓๑๓๑

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๗ 
   พัฒนาระบบกลไกการคุ�มครองสิทธิ
คนพ�การและจัดระบบสวัสดิการด�าน
คุ�มครองคนพ�การในสถาบัน

แนวทางที่ ๒.๘ 
    ส�งเสร�มการจัดสวัสดิการระดับชุมชน
และการพัฒนาศักยภาพคนพ�การโดย
ชุมชน 

แนวทางที่ ๒.๙ 
    ยกระดับ พก. ให�เป�นศูนย�การเร�ยนรู� และ
ศูนย�ส�งเสร�มและพัฒนางานว�จัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับ
คนพ�การ

• กิจกรรมทบทวนและพัฒนามาตรฐานการ
คุ�มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพ�การ

มีมาตรฐานคุ�มครอง
สวัสดิภาพและพัฒนา
คนพ�การ 1 มาตรฐาน

กสส.
กคพ.

กคพ.

กยผ.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

คนพ�การ ครอบครัว
ชุมชน ป�ละอย�างน�อย
๕ กลุ�ม
จัดตั้ง Group Home
อย�างน�อย ป�ละ ๓ กลุ�ม

ผู�แทนจากหน�วยงาน
ภาครัฐ องค�กรเอกชน

ที่เกี่ยวข�องกับคนพ�การ
สถาบันการศึกษาต�างๆ

นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

คนพ�การ องค�กรคนพ�การ
หน�วยงานภาครัฐ/เอกชน
และทุกภาคส�วนในสังคม 
จำนวนป�ละ ๒,๐๐๐ คน 

• กิจกรรมส�งเสร�มการจัดทำ Group Home
  ในพ�้นที่ต�นแบบ
• กิจกรรมส�งเสร�มการจัดทำ Group Home
ในพ�้นที่ต�นแบบ

Flagship 5 ศูนย�เร�ยนรู� นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การ (F5)

กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ :
๑.คณะอนุกรรมการส�งเสร�มการว�จัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ�่อการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

• กิจกรรมส�งเสร�มงานงานว�จัยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพ�การ
• จ�างศึกษาวางแผนแม�บทศูนย�เร�ยนรู� นวัตกรรม    



๓๒๓๒

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๑๐
     พัฒนาระบบการจัดการข�อมูล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด�านคนพ�การ
เพ�่อนำไปสู�การกำหนดนโยบายและการ
บร�หารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ ๒.๑๑
      ส�งเสร�มและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะชีว�ต และทักษะทาง
สังคม ให�แก�คนพ�การในทุกช�วงวัย
ต้ังแต�แรกเกิดหร�อแรกพบความพ�การ

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด�านคนพ�การ
• ระบบฐานข�อมูลทะเบียนกลางคนพ�การ
• พัฒนาระบบข�อมูลเชิงพ�้นที่ (GIS) ได�แก� UD/
ล�าม/PA/ปรับปรุงสภาพบ�าน/เง�นสงเคราะห�/
การบูรณาการข�อมูลร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
• จัดทำระบบข�อมูลผู�ใช�บร�การในสถาบัน

- คนพ�การที่มีบัตรประจำตัว
คนพ�การ
- ผู�ดูแลคนพ�การ
- ศูนย�บร�การคนพ�การจังหวัด
- ศูนย�บร�การคนพ�การทั่วไป
- อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย�
(อพม.)
- หน�วยงานภาครัฐ
- องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
- สถานประกอบการและเอกชน
ที่เกี่ยวข�อง จำนวนป�ละ
๒,๐๐๐,๐๐๐ คน 
- ผู�ใช�บร�การในสถานคุ�มครอง
และพัฒนาคนพ�การ
- ศูนย�พัฒนาศักยภาพบุคคล
ออทิสติก 
- ศูนย�พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพ�การ

กยผ.๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

Flagship 6 ส�งเสร�มศักยภาพอาชีพและการมีงานทำ (F6)

กลไกอนุกรรมการ :
๑. คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งชุมชนแห�งการทำงานของคนพ�การและการจ�างงานคนพ�การในชุมชน
๒. คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การด�านแรงงาน

• กิจกรรมศูนย�เสร�มสร�างทักษะชีว�ต/ทักษะทาง
สังคมให�แก�คนพ�การ
• กิจกรรมสร�างเคร�อข�ายเฝ�าระวังและการป�องกัน
ความพ�การ
• กิจกรรมส�งเสร�มศักยภาพและพัฒนาเคร�อข�าย
รูปแบบ CBR

คนพ�การ
ผู�ดูแลคนพ�การ
ครอบครัว ชุมชน
จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน
ต�อป�

กสส.
กคพ.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔



๓๓๓๓

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๑๒
      พัฒนาศักยภาพทางอาชีพและการ
มีงานทำ เพ�อ่ให�คนพ�การมีรายได�สามารถ
เล้ียงดูตัวเองและครอบครัวอย�างเพ�ยงพอ 

• กิจกรรมส�งเสร�มการดำเนินงานในรูปแบบ
Shelter workshop
• กิจกรรมส�งเสร�มระบบพ�เ่ล้ียงสำหรับคนพ�การ
Job coach

กสส.
กทพ.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

• กิจกรรมการให�บร�การกู�ยืมเง�นกองทุนเพ�อ่เป�นทุน
   สำหรับการประกอบอาชีพหร�อขยายกิจการ
• กิจกรรมการบูรณาการการจัดทำ MOU ด�าน
   การจัดทำมาตรฐานฝ�มือแรงงาน/ หลักสูตร/
   การทดสอบมาตรฐาน
• กิจกรรมจัดตั้งศูนย�ส�งเสร�มอาชีพคนพ�การ
   (โรงงานในอารักษ� 4 ภาค) 
• ส�งเสร�มกิจการสังคมเพ�อ่สังคมเพ�อ่คนพ�การ(SE)
• กิจกรรมศูนย�กลางประสานจัดหางานให�คนพ�การ
ในพ�้นที่
• กจิกรรมส�งเสร�มและพัฒนาศักยภาพคนพ�การ
ในชุมชน
• กิจกรรมการส�งเสร�มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพ�การ

คนพ�การ
ผู�ดูแลคนพ�การ

จำนวน ๗๐,๐๐๐ คน



๓๔๓๔

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๑๓
   เสร�มสร�างความรู�ความเข�าใจและเจตคติ
เชิงสร�างสรรค�ต�อคนพ�การและความพ�การ
ตลอดจนสร�างการรับรู�ของคนในสังคมใน
มิติสร�างสรรค�ต�อการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ 

Flagship 7 การรณรงค�เจตคติเชิงสร�างสรรค� (Awareness Raising) (F7)

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร� กับ ยุทธศาสตร� พก. ยุทธศาสตร�ที่ ๓

• กิจกรรมวันคนพ�การสากล
• กิจกรรมประกวดหนังสั ้น ๕ นาที “เจตคติ
  เชิงสร�างสรรค�ต�อคนพ�การ ๗ ประเภท” 
• กิจกรรม“One Day Trip Life : คนพ�การ
   ต�นแบบ”
• กิจกรรมตลาดนัดคนพ�การ /ภูมิป�ญญา
• กิจกรรมจากผู�รับสู�ผู�ให� … รวมพลังคนพ�การ
บำเพ็ญประโยชน�ในชุมชน
• Street Art
• Thailand Social Expo

ป�ละ อย�างน�อย
๕ กิจกรรม

สลก.
กสส.
กคพ. 
กผย.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

ยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป� ยุทธศาสตร�ที่ ๔  ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร�ที่ ๔ ด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานพ�้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร�การเสร�มสร�างพลังทางสังคม

ยุทธศาสตร�กระทรวง พม. ผนึกกำลังทางสังคมเพ�่อเป�นกลไกการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร�แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ สร�างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม



๓๕๓๕

ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๓.๑
      ส�งเสร�มและสนับสนุนการรวมกลุ�ม
การจัดตั้ง การดำเนินงานขององค�กร
ด�านคนพ�การเพ�่อให�ทำหน�าที่ในการ
คุ�มครองพ�ทักษ�สิทธิคนพ�การ

ยุทธศาสตร�ที่ ๓ เสร�มสร�างการมีส�วนร�วมและความเข�มแข็งขององค�กรด�านคนพ�การและเคร�อข�าย (Participation)

Flagship 8 การเสร�มพลังและสร�างความเข�มแข็งขององค�กรด�านคนพ�การและเคร�อข�าย (F8)

• กิจกรรมการส�งเสร�มการรวมกลุ�ม จัดต้ังองค�กร
คนพ�การ

กสส.
กทพ.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

องค�กรด�านคนพ�การ
ป�ละ ๕๐๐ องค�กร

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร�: 
๑. จำนวนองค�กรด�านคนพ�การที่ได�รับการรับรองมาตรฐานและมีความเข�มแข็ง จำนวนป�ละ ๒๕๐ องค�กร 
๒. จำนวนเคร�อข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศที่มีความร�วมมือด�านคนพ�การกับประเทศไทย  จำนวนป�ละ ๑๐ เคร�อข�าย

กลไกกรรมการ/อนุกรรมการ
๑. คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางสติป�ญญาและคนพ�การทางการเร�ยนรู�
๒. คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางออทิสติก
๓. คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางการเห็น
๔. คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางกายหร�อการเคลื่อนไหว
๕. คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางการได�ยินหร�อสื่อความหมาย
๖. คณะอนุกรรมการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การทางจ�ตใจหร�อพฤติกรรม
๗. คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานองค�กรด�านคนพ�การหร�อองค�กรอื่นใดที่ให�บร�การแก�คนพ�การ
๘. คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค�กรด�านคนพ�การหร�อองค�กรอื่นใดที่ให�บร�การแก�คนพ�การ
๙. คณะอนุกรรมการส�งเสร�มว�สาหกิจเพ�่อสังคมเพ�่อคนพ�การ



ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๓.๒
       พัฒนาศักยภาพแกนนำคนพ�การ
ผู�ปกครอง ครอบครัว ผู�ดูแลคนพ�การ
ให�สามารถส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพ
ชีว�ตคนพ�การ

แนวทางที่ ๓.๓
  เสร�มสร�างความเข�มแข็ง การมีส�วนร�วม
และธรรมาภิบาลในการบร�การจัดการ
องค�กรด�านคนพ�การในทุกระดับ 

แนวทางที่ ๓.๔
   พัฒนาและรับรองมาตรฐานองค�กร
ด�านคนพ�การหร�อองค�กรอื่นใดที่ให�
บร�การแก�คนพ�การ  

แนวทางที่ ๓.๕
  พัฒนาและยกระดับอาสาสมัครและกลไก
เคร�อข�ายเพ�่อการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ

แนวทางที่ ๓.๖
    สนับสนุนให�เกิดว�สาหกิจเพ�่อสังคม
เพ� ่อคนพ�การ ประชารัฐเพ� ่อสังคม
เพ�อ่คนพ�การ ตลอดจนการบูรณาการ
เคร�อข�ายที่เกี่ยวข�องด�านคนพ�การ 

• กิจกรรมการสร�างแกนนำคนพ�การต�นแบบ
ในการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
• กิจกรรมส�งเสร�มองค�ความรู�แก�ผู�ปกครอง
ครอบครัว ผู �ดูแลคนพ�การด�านการพัฒนา
ศักยภาพคนพ�การ

• กิจกรรมเสร�มสร�างความเข�มแข็งองค�กร
ด�านคนพ�การ

• กิจกรรมการพัฒนาและการรับรองมาตรฐาน
องค�กรด�านคนพ�การ
• กิจกรรมสนับสนุนองค�กรด�านคนพ�การท่ีได�รับ
การรับรองมาตรฐาน

• กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมฯ ช�วยเหลือคนพ�การ

• กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งว�สาหกิจ
เพ�่อสังคมเพ�่อคนพ�การ

กสส.๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

กสส.๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

กสส.๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

กสส.๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

กยผ.
 กทพ.

๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

แกนนำคนพ�การ
ป�ละ ๕๐๐ คน

องค�กรด�านคนพ�การ
๒๕๐ องค�กร

องค�กรด�านคนพ�การ
ป�ละ ๒๕๐ องค�กร

อาสาสมัคร
ป�ละ ๒,๕๐๐ คน

จำนวนป�ละ ๑๐ แห�ง

๓๖๓๖



ทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทิศทางแผน พก. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ�มเป�าหมาย ป�ท่ีดำเนินการ ผู�รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๓.๗
      เสร�มสร�างการมีส�วนร�วม บูรณาการ
ความร�วมมือกับเคร�อข�ายการดำเนินงาน
ด�านคนพ�การในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และระหว�างประเทศเพ� ่อการพัฒนา
คุณภาพชีว�ตคนพ�การ 

• กิจกรรมการประชุมเคร�อข�ายผู�เชี่ยวชาญ
ด�านผู�ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ ๓” 
(The 3rd Meeting for the Network of
Experts on Inclusive Entrepreneurship
for ASEAN) 
• กิจกรรมการเข�าร�วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
ว�าด�วยสิทธิคนพ�การ ครั้งที่ ๑๒

กยผ.๒๕๖๒
ถึง

๒๕๖๔

เคร�อข�ายต�างประเทศ
ป�ละ ๒ เคร�อข�าย
กิจกรรมการเข�าร�วม
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
ว�าด�วยสิทธิคนพ�การ
จำนวน ๑ ครั้งต�อป�

๓๗๓๗



๓๘๓๘

การขับเคลื่อนแผน
ไปสู�การปฏิบัติ

ส�วนที่๔



ส�วนที่ ๔
การขับเคลื่อนแผนไปสู�การปฏิบัติ

แผนปฏิบัติราชการกรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เป�นเคร�อ่งมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพ�อ่การพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ โดยเชื่อมโยงสอดคล�องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง กรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ จ�งได�กำหนด
ป�จจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู�การปฏิบัติ ดังนี้

ป�จจัยความสำเร็จ

กระบวนการนำแผนสู�การปฏิบัติ

๑. ผู�บร�หารให�ความสำคัญในการบร�หารจัดการ โดยมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงาน
แบบมีส�วนร�วมที่เอื้อต�อการพัฒนาความคิดร�เร��มสร�างสรรค� การปฏิบัติงานให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค�และเป�าหมายที่กำหนดไว�
๒. ส�งเสร�มการบร�หารจัดการเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย�างเป�นระบบ
๓. มีการเชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบร�หารงานบุคคลอย�างชัดเจน
๔. บร�หารจัดการโดยเป�ดโอกาสให�ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

๑. สื่อสารทิศทางองค�กรทั้งว�สัยทัศน� พันธกิจ เป�าประสงค� จ�ดเน�นการพัฒนา และเป�าหมาย
      การให�บร�การหน�วยงาน ให�บุคลากรทุกระดับรับรู�และเข�าใจตรงกันอย�างทั่วถึง
๒. จัดโครงสร�าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู�รับผิดชอบ พร�อมกำหนดบทบาท
      ความรับผิดชอบอย�างชัดเจน
๓. ว�เคราะห�เปร�ยบเทียบสภาพป�จจ�บัน และเป�าหมายตามนโยบาย เพ�อ่กำหนดกลยุทธ�และจัดทำ
      แผนปฏิบัติงานให�บรรลุตามเป�าหมายวัตถุประสงค�
๔. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ�่อให�การนำกลยุทธ�สู�การปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรม
     โดยติดตามความก�าวหน�าประจำป� การประเมินผลระยะคร�่งป� และการประเมินผลเมื่อสิ�นสุด
     ป�งบประมาณ
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