กรมส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร (พก.)
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คํานํา
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (พก.) ไดจดั ทําแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพือ่ ใหหนวยงานในสังกัด ใชเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงานและขับเคลือ่ นภารกิจการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน
โครงการ และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะหความเชือ่ มโยงของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปกบั นโยบายของรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผนดินกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นโยบาย
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย โดยกําหนดทิศทางยุทธศาสตร ทีม่ งุ เนนใหคนพิการมีศกั ยภาพ
ดํารงชีวิตอิสระ สูสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน ภายใตยุทธศาสตร ๕A ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกลาว
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จ
ที่กําหนดไว ตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารและเจาหนาที่ พก. รวมกันผลักดันแผนสูการปฏิบัติ โดยการขับเคลื่อน
บทบาท และภารกิจของ พก. ไปสูการเปนหนวยงานที่กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติดานคนพิการ รวมถึง
การสงเสริมใหคนพิการเขาถึงสิทธิอยางเทาเทียมกับทุกคนในสังคม เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไว
รวมทั้ ง ยั ง เป น กรอบแนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ พก. เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงเกิดผลประโยชนสูงสุดและความคุมคาในการบริหารจัดการ
ภาครัฐตอไป

(นางธนาภรณ พรมสุวรรณ)
อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ สถานการณการดําเนินงานดานคนพิการ
๑. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
๒. สถิติดานคนพิการ
๓. ภารกิจกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ พก.
๕. ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑
๒
๔
๗
๙
๑๑

สวนที่ ๒ ทิศทางยุทธศาสตรกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑. วิสัยทัศน
๒. พันธกิจ
๓. ประเด็นยุทธศาสตร
๔. คานิยม
๕. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปกับแผนที่เกี่ยวของ

๑๓
๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖

สวนที่ ๓ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ยุทธศาสตรที่ ๑
- ยุทธศาสตรที่ ๒
- ยุทธศาสตรที่ ๓
- ยุทธศาสตรที่ ๔
- ยุทธศาสตรที่ ๕

๑๙

สวนที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

๒๙

๑๗

๒๐
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

สวนที่ ๑
สถานการณการดําเนินงานดานคนพิการ

สวนที่ ๑

สถานการณการดําเนินงานดานคนพิการ

๑. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
๑.๑ พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๖ นับเปนนวัตกรรมทางกฎหมายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีสาระทั้งในดาน
การกําหนดมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางกลไกเพื่อการคุมครองคนพิการในเชิงนโยบาย
ไวในกฎหมาย เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิ และโอกาส การคุมครองจากรัฐ โดยใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชน
จากบริการตางๆ จากสิง่ อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือจากรัฐ ทัง้ ในดาน
ฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย การศึกษา การอาชีพ การคุมครอง เพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเขาถึงนโยบาย แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ขอมูลขาวสาร การสือ่ สาร โทรคมนาคม บริการลามภาษามือ สิทธิในการเขาไปใชในบริการสาธารณะ
เชนเดียวกับบุคคลทัว่ ไป การจัดสวัสดิการเบีย้ ความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
และสิทธิในการไดรับการลดหยอนภาษีสําหรับคนพิการ และผูดูแลคนพิการ
๑.๒ กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มีวิสัยทัศน ที่ประเทศมีความมั่นคง
มัง่ คัง่ ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบดวยยุทธศาสตร
ในการขับเคลื่อน ๖ ยุทธศาสตรดวยกันคือ (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีแนวทางในการขับเคลื่อนสําคัญ ไดแก
การเสริมสรางความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข การปฏิรปู กลไกการบริหารประเทศ การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต การพัฒนา
ระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน มีแนวทางขับเคลือ่ น ไดแก สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชือ่ มัน่
สงเสริมการคาและการลงทุน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน พัฒนาผูป ระกอบการขนาดกลางขนาดยอมสูส ากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน มีแนวทางในการขับเคลื่อน ไดแก
พั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช ว งชี วิ ต ให ส นั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตของประเทศ สร า งเสริ ม ให ค นมี สุ ข ภาวะที่ ดี
สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคมมีแนวทางในการขับเคลือ่ นไดแก สรางความมัน่ คงและการลดความเหลือ่ มลํา้ ทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน (๕) ยุทธศาสตร
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยการจัดระบบอนุรกั ษ ฟน ฟูและปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทาง
ในการขับเคลื่อนไดแก การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ
และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหมขี นาดทีเ่ หมาะสม การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากล
หรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่เสนอความเห็นทางกฎหมาย
ใหมีศักยภาพ
แผนปฏิบัติราชการ
๒ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยหลักการสําคัญ
ของแผนประกอบด ว ย (๑) ยึ ด หลั ก ปรั ช ญา “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” (๒) ยึ ด “คนเป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา”
(๓) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
(๔) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” เปนกรอบการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปแรก และเปาหมาย
ในระดับยอยลงมาควบคูก บั กรอบเปาหมายทีย่ งั่ ยืน และ (๕) ยึดหลักการนําไปสูก ารปฏิบตั ใิ หเกิดผลสัมฤทธิอ์ ยางจริงจัง
ใน ๕ ป สําหรับวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย (๑) เพื่อวางรากฐาน
ใหคนไทยเปนคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเอง
ไดตอเนื่องตลอดชีวิต (๒) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได (๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็งแขงขันไดมีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
(๔) เพือ่ รักษาและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ (๕) เพือ่ ใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการ (๖) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค (๗) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง
กับประเทศตาง ๆ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายรวมประกอบดวย (๑) คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะเปนคนไทย
ที่สมบูรณ (๒) ความเหลื่อมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๕) มีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตยและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน
๑.๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมตั ใิ นหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของบูรณาการดําเนินการตามแนวทาง
และมาตรการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําเสนอแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติทราบ
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของ โดยแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนดวิสัยทัศน “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ
ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน” ภายใตยุทธศาสตรแหงความเทาเทียม (EQUAL) ไดแก เสริมพลังคนพิการ
และองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality Management) เสริมสรางความเขาใจและเจตคติ
เชิงสรางสรรคตอ คนพิการและความพิการ (Understanding) สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะทีท่ กุ คนเขาถึง
และใชประโยชนได (Accessibility) และสงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการมีสว นรวมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการอยางยั่งยืน (Linkage)
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๑.๕ ยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน
“พม.” เปนผูนําดานสังคมของไทยและอาเซียน มุงสูคนอยูดีมีสุขในสังคมคุณภาพ
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
สรางเสริมเครือขายจากทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม
พัฒนาองคความรู ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการดานการพัฒนาสังคม
จัดระบบสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพือ่ ใหประชาชนมีหลักประกันและมีความมัน่ คงในชีวติ

คานิยม
อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อํานวยประโยชนสุข
ยุทธศาสตร
๑.
๒.
๓.
๔.

สงเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง
สรางภูมิคุมกันและพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายและเครือขาย
ผนึกกําลังทางสังคมเพื่อเปนกลไกในการพัฒนาสังคม
บริหารจัดการองคกรสูความเปนผูนําทางสังคมดวยหลักธรรมาภิบาล

๒. สถิติดานคนพิการ
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม
สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคดานตางๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตอง
ไดรับความชวยเหลือดานใดดานหนึ่ง เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม ในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม
ไดอยางบุคคลทั่วไป (พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖)

แผนปฏิบัติราชการ
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จากรายงานสถานการณดา นคนพิการในประเทศไทยทีจ่ ดั ทําโดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ พบวา มีคนพิการที่มีบัตรประจําตัว
คนพิการทั่วประเทศ จํานวน ๒,๐๒๒,๔๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๙๘ ของประชากรทั้งประเทศ โดยเปนคนพิการ
เพศชาย จํานวน ๑,๐๕๙,๑๙๘ (รอยละ ๕๒.๓๗) และเพศหญิง จํานวน ๙๖๓,๒๘๓ คน (รอยละ ๔๗.๖๓)
โดยเมือ่ พิจารณากระจายตัวของประชากรพิการ พบวา อาศัยใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ จํานวน ๘๒๑,๑๑๓ คน
คิดเปนรอยละ ๔๐.๖ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ มีคนพิการจํานวน ๔๕๔,๔๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๔๗
ภาคกลาง จํานวน ๔๑๔,๓๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๔๙ ภาคใต จํานวน ๒๓๕,๒๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๖๓
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๘๗,๘๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๓๔ และขอมูลรอการยืนยัน จํานวน ๙,๕๒๒ คน คิดเปน
รอยละ ๐.๔๗

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของความพิการ พบวา สวนใหญเกิดจากแพทยไมระบุหรือไมทราบสาเหตุ
ความพิการ รอยละ ๕๙.๑๖ รองลงมาไดแก ความพิการแตกําเนิด รอยละ ๑๕.๘๗ อุบัติเหตุ รอยละ ๑๑.๓
ภาวะความเจ็บปวย รอยละ ๗.๖๗ มากกวา ๑ สาเหตุ รอยละ ๕ และกรรมพันธุ รอยละ ๑
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ประเภทความพิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องประเภท
และหลักเกณฑความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบงประเภท
ความพิ ก ารออกเป น ๗ ประเภทด ว ยกั น โดยจากจํ า นวนคนพิ ก ารทั้ ง หมด ๒,๐๒๒,๔๘๑ คน เป น ความพิ ก าร
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย มากที่สุด จํานวน ๑,๐๐๔,๗๗๔ คน (รอยละ ๔๙.๖๘) และคนพิการทางการไดยิน
หรือสื่อความหมาย จํานวน ๓๗๒,๑๔๗ คน (รอยละ ๑๘.๔๐) คนพิการทางการเห็น จํานวน ๒๐๒,๘๒๖ คน
(รอยละ ๑๐.๐๒) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จํานวน ๑๔๙,๙๙๔ คน (รอยละ ๗.๔๒) คนพิการทางสติปญญา
จํานวน ๑๓๔,๓๗๗ คน (รอยละ ๖.๖๔) คนพิการ ทางออทิสติก จํานวน ๑๒,๑๖๓ คน (รอยละ ๐.๖๐) คนพิการ
ทางการเรียนรู จํานวน ๑๐,๐๐๑ คน (รอยละ ๐.๔๙) และพิการมากกวา ๑ ประเภท ความพิการ จํานวน ๑๒๗,๘๙๓ คน
(รอยละ ๖.๓๒) และขอมูลรอการยืนยัน จํานวน ๘,๓๐๗ คน (รอยละ ๐.๔๑)

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงชวงอายุของคนพิการในประเทศไทย พบวาคนพิการสวนใหญจะอยูในชวงอายุตั้งแต
๖๐ ปขนึ้ ไป จํานวน ๑,๐๙๕,๐๕๐ คน รองลงอยูร ะหวาง ชวงอายุ ๒๒ – ๕๙ ป จํานวน ๗๗๓,๔๕๐ คน ชวงอายุ ๑๕ – ๒๑ ป
จํานวน ๗๑,๔๒๕ ชวงอายุ ๖ - ๑๔ ป จํานวน ๖๗,๖๐๕ คน และชวงอายุแรกเกิดถึง ๕ ป จํานวน ๑๔,๖๒๘ คน
โดยการศึกษาของคนพิการพบวา คนพิการทีไ่ มไดรบั การศึกษา จํานวน ๑๑๔,๘๕๒ คน แบงเปน อายุไมถงึ เกณฑ
ที่จะเรียน จํานวน ๖,๑๓๖ คน และเปนคนพิการที่อายุถึงเกณฑแตไมไดรับการศึกษา จํานวน ๑๐๘,๗๑๖ คน คนพิการ
ที่ไดรับการศึกษา จํานวน ๑,๒๑๔,๕๒๔ คน มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน ๑,๐๙๓,๓๑๑ คน
รองลงมาคื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จํ า นวน ๕๔,๘๓๕ คน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
แผนปฏิบัติราชการ
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จํานวน ๒๖,๘๘๐ คน ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔,๖๘๒ คน ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๒,๙๕๘ คน คนพิการ
ไดรับการศึกษาระดับอนุปริญญา นอยที่สุด จํานวน ๘๓๘ คน คนพิการไดรับการศึกษานอกระบบ จํานวน ๑๗,๙๗๑ คน
และไมระบุขอมูลดานการศึกษา ๖๙๓,๑๐๕ คน

สําหรับการประกอบอาชีพของคนพิการ จากจํานวนคนพิการทีอ่ ยูใ นวัยแรงงาน (อายุระหวาง ๑๕ - ๖๐ป) พบวา
มีจํานวน ๘๗๗,๘๕๓ คน เปนคนพิการในวัยทํางานที่ประกอบอาชีพ จํานวน ๒๑๘,๔๙๐ คน (รอยละ ๒๔.๘๙) คนพิการ
ในวัยทํางานทีส่ ามารถประกอบอาชีพได แตไมไดประกอบอาชีพ จํานวน ๑๕๖,๑๙๙ คน (รอยละ ๑๗.๗๙) และคนพิการ
ในวัยทํางานทีไ่ มสามารถประกอบอาชีพไดเนือ่ งจากพิการรุนแรงชวยเหลือตนเองไมได จํานวน ๕๐,๕๗๔ คน (รอยละ ๕.๗๖)
โดยคนพิการสวนใหญจะประกอบอาชีพอื่นๆ/ไมระบุ รองลงมา ไดแก เกษตรกรรม รับจางทั่วไป ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/อาชีพอิสระ ลูกจางภาคเอกชน และราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ
๓. ภารกิจกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีภารกิจเกี่ยวกับ
การเสนอนโยบาย และจัดทําแผนงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ รวมทัง้ ดําเนินการดานการคุม ครอง
การสงเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การสรางโอกาสและความเสมอภาคแกคนพิการ การตรวจสอบการไดรับ
สิทธิประโยชนของคนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ การใหคําแนะนําและชวยเหลือ
คนพิ ก ารให ส ามารถเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด จ ากสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สวั ส ดิ ก าร และความช ว ยเหลื อ อื่ น
ไดตามความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
แผนปฏิบัติราชการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗

(๑) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการปฏิบัติงานและการเสนอนโยบาย
จัดทํายุทธศาสตรและแผนงานเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
และเปนไปตามเปาหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
(๒) ศึกษา วิเคราะห สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ และสถานการณเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ เพื่อประโยชนในการปองกัน รักษา และฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งจัดทําแผนงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
(๓) บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนศูนยกลางขอมูลดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๔) จัดทําแผนงานการคุมครอง สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอตอคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ การดําเนินงาน และการสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ
เพื่อใหสามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานใหหนวยงานของรัฐจัดงบประมาณ
ใหแกองคกรดานคนพิการ เพื่อใหสามารถดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) ดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินงาน และการกํากับดูแลศูนยบริการคนพิการทุกประเภท
(๘) ดําเนินการและสงเสริมกิจการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ไดจัดตั้งขึ้น
ทั้งในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(๙) ตรวจสอบการไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ตลอดจนใหความชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตา งคดีใหแกคนพิการ
(๑๐) ใหคํา แนะนํา และชวยเหลือคนพิการใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวก
สวัสดิการ และความชวยเหลืออื่น ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๑๑) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมหรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี หรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แผนปฏิบัติราชการ
๘ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ พก.
๔.๑ สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสของ พก.
ตารางที่ ๑ ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนโอกาสของ พก. ไดรับการประเมินใหความสําคัญที่สุด ๕ ลําดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

มีกรอบความรวมมือระหวางประเทศและอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ
ที่ เ ป น ข อ ผู ก พั น ทางกฎหมายที่ ห น ว ยงานภาครั ฐ จะต อ งมี ก ารส ง เสริ ม
ใหคนพิการไดรับสิทธิและการปฏิบัติบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น
และดําเนินมาตรการดานสิทธิที่มปี ระสิทธิภาพ (O๓)
กระแสการพัฒนาคนพิการทั่วโลก ตองใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
และคนพิการเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน (O๑)
ผูบริหารระดับประเทศใหความสําคัญกับงานดานคนพิการ และผูนําทองถิ่น
มีความเขาใจงานพัฒนาสังคมมากขึ้น (O๒)
งานดานคนพิการเปนการดําเนินงานตามขอกําหนดดานกฎหมาย โดยกําหนดไว
ตัง้ แตรฐั ธรรมนูญ ทําใหมโี อกาสในการออกกฎหมายรองรับการดําเนินงานได
(O๔)
มีองคกรดานคนพิการระดับชาติ ครบทุกประเภทความพิการ ซึง่ จะเปนกลไกสําคัญ
ในการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรสมาชิก (O๑๒)

๑๗

๒๖๗

๒.๘๔

๑๓

๑๘๘

๒.๐๐

๑๒

๑๘๔

๑.๙๕

๑๐

๑๖๔

๑.๗๔

๑๕

๑๔๔

๑.๕๓

๒
๓
๔

๕

๔.๒ สภาพแวดลอมที่เปนภัยคุกคามของ พก.
ตารางที่ ๒ ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนภัยคุกคามของ พก. ที่ไดรับการประเมินใหความสําคัญที่สุด ๕ ลําดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

สังคมยังขาดเจตคติเชิงสรางสรรคตอ คนพิการและความพิการ และขาดความรู
ความเขาใจประเด็นความสามารถ ศักยภาพของคนพิการ ความคาดหวัง
ตองานบริการคนพิการในลักษณะเปนการสงเคราะหมากกวาการพัฒนา (T๒)
หลักการงบประมาณ จัดสรรงบประมาณในการดูแลคนพิการในสถาบัน
ไมสอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการและสภาพเศรษฐกิจสังคม
(T๔๗)
ขาดการมีสว นรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทาง การปฏิบตั ดิ า นการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระดับภูมิภาคและทองถิ่น (T๑)
การขับเคลื่อนงานดานคนพิการในเชิงนโยบายและยุทธศาสตรยังจํากัดอยูที่
การดําเนินงานโดยสวนกลางเปนสําคัญยังไมครอบคลุมในมิตจิ งั หวัด และกลุม จังหวัด
พื้นที่ระดับทองถิ่น รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตรระหวางประเทศ (T๓)
ครอบครัว ชุมชน ผลักภาระใหภาครัฐดูแลคนพิการ (ทําใหมีการทอดทิ้ง
และสงคนพิการเขาสถานสงเคราะห) (T๖)

๒๓

๒๗๓

๒.๙๐

๑๔

๑๔๔

๑.๕๓

๑๒

๑๓๑

๑.๓๙

๑๑

๑๒๖

๑.๓๔

๑๑

๑๒๔

๑.๓๒

๒

๓
๔

๕

แผนปฏิบัติราชการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙

๔.๓ สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งของ พก.
ตารางที่ ๓ ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งของ พก. ที่ไดรับการประเมินใหความสําคัญที่สุด ๕ ลําดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

พก.เปนเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการสามารถขับเคลื่อนงาน
เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนได และมติ
ของคณะกรรมการเปนสวนสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ
โดยเฉพาะภาครัฐ (S๑)
พก.มีกฎหมาย ระเบียบรองรับการดําเนินงานดานคนพิการ เชน พ.ร.บ.สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน เอื้อให
พก. มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน (S๓)
ผูบริหารระดับนโยบายมีวิสัยทัศน และใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ (S๔)
มีคณะกรรมการและอนุกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการทัง้ ในระดับชาติและระดับจังหวัด เพือ่ ขับเคลือ่ นการนํานโยบาย
สูการปฏิบัติ ทั้งในระดับภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร โดยจะประสาน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานตามแผนงาน (S๒)
มีการบูรณาการและประสานความรวมมือทั้งกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ทั้งที่เปนกระทรวง กรม
และภาคีเครือขายอื่นๆในการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ (S๕)

๒๐

๓๓๗

๓.๕๘

๒๑

๓๓๐

๓.๕๑

๑๘

๒๙๖

๓.๑๔

๑๓

๑๘๒

๑.๙๓

๑๔

๑๕๐

๑.๕๙

๒

๓
๔

๕

๔.๔ สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนของ พก.
ตารางที่ ๔ ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนของ พก. ที่ไดรับการประเมินใหความสําคัญที่สุด ๕ ลําดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

บุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจยังไมเพียงพอตอภารกิจใหมๆ ของ พก.
รวมถึงขาดบุคลากรหลักทางวิชาชีพในสัดสวนที่เหมาะสม (W๒๑)
บุคลากรยังไมมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร
และบูรณาการเชิงนโยบายที่มีระบบและมีประสิทธิภาพ (W๑)
ระบบบริการคนพิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนสาํ หรับคนพิการ ผูด แู ลคนพิการ
ยั ง ไม ต อบสนองต อ ความต อ งการ จํ า เป น ของคนพิ ก ารแต ล ะประเภท
ความพิการไดอยางทั่วถึง (W๑๔)
ระบบฐานขอมูลคนพิการยังไมเปนปจจุบนั ทันสมัยและการเชือ่ มโยงกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของยังไมครอบคลุมและใชประโยชนไดอยางเต็มที่ (W๓)
ขาดการวางแผนในการพัฒนาองคกร ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว (W๓๐)
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แผนปฏิบัติราชการ
๑๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๕.๑ ขอเสนอจากคณะอนุกรรมาธิการดานคนพิการ สนช.
๑) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒) การขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยบริการคนพิการทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓) การบูรณาการประเด็นดานคนพิการเขากับการพัฒนากระแสหลัก
๔) การผลักดันยุทธศาสตรการจัดสภาพแวดลอมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
(Accessibility for All Act: AAA)
๕) แนวทางการจัดบริการคนพิการทางจิตสังคมในประเทศไทย
๖) การเตรียมการจัดทํารายงานประเทศไทย ภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ
๗) การปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๕.๒ ขอเสนอจากองคกรดานคนพิการ
๑) การปรับปรุง พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ /ระเบียบตางๆ
๒) การนํายุทธศาสตร EQUAL มาใชเปนกรอบในการขับเคลื่อนงานดานคนพิการอยางเปนระบบ
๓) การสงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิตางๆอยางทั่วถึงและเปนธรรม
๔) การพัฒนาที่ศูนยเรียนรู นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
๕) การทบทวนปรับเปลีย่ นโครงสรางของอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการประจําจังหวัด
ใหมีความกระชับและทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
๖) การผลักดันให พก เปนหนวยประสานและบูรณาการประเด็นดานคนพิการเขากับการพัฒนากระแสหลัก
โดยยึดโยง พรบ.สงเสริมฯ
๗) การบูรณการความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๘) การนํา IT มาใชในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรดานคนพิการ
๕.๓ ขอเสนอจากเครือขายสตรีพิการ
๑) เชื่อมโยงกลไกที่มีอยูกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน คณะกรรมการสตรี
ภายใตกรม สค. / เปาหมาย SDG / และกลุมที่มีความหลากหลายทางเพศ
๒) ใหความรูเรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ ของสตรีพิการ ทุกประเภทความพิการ
๓) สรางความเขาใจของสถานศึกษาที่สอนคนหูหนวก โดยใชครูหูหนวกสอนภาษามือรวมดวย
๔) จัดทําฐานขอมูลคนพิการระดับพืน้ ที่ big data/ gps. เพือ่ ทราบขอมูลคนพิการทัว่ ประเทศ และชวยเหลือไดทนั ที
๕) พัฒนาลามภาษามือ ใหมกี ารใชภาษามืออยางถูกตอง และสามารถใชภาษามือวิชาชีพ มากกวาลามภาษา
มือชุมชน และใหมีบริการลามภาษามือเพื่อความบันเทิงดวย
๖) จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขับเคลื่อนการทํางานรวมกันสมํ่าเสมอ

แผนปฏิบัติราชการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑

สวนที่ ๒
ทิศทางยุทธศาสตร
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒

ทิศทางยุทธศาสตรกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑. วิสัยทัศน
“คนพิการมีศักยภาพ ดํารงชีวิตอิสระ สูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”
(Empowering Independent Living for Persons with Disabilities towards Inclusive Society)
คํานิยามคําสําคัญ
คนพิการมีศกั ยภาพ หมายถึง คนพิการไดรบั การเสริมสรางความสามารถใหมสี มรรถภาพทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ทางรางกาย
จิตใจ และสติปญญา สามารถชวยเหลือตัวเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยอาศัยวิธี
ทางการแพทย การศึกษา ทางสังคม การฝกอาชีพ และเทคโนโลยี เปนตน
การดํารงชีวิตอิสระ หมายถึง การที่คนพิการสามารถกําหนดแนวทาง (เลือก คิด ตัดสินใจ) ในการดํารงชีวิต
ของตนเองไดอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดําเนินชีวิตไดเหมือนสมาชิกทั่วไปในสังคม ทั้งนี้ อาศัยสวัสดิการ
บริการความชวยเหลือตามความตองการจําเปนของแตละบุคคล และการเอือ้ อํานวย ทีส่ มเหตุสมผลสังคมทีอ่ ยูเ ย็นเปนสุข
รวมกัน หมายถึง สังคมทีท่ กุ คนอยูร ว มกันอยางมีเกียรติ โอกาส กําลังใจ มีความเสมอภาค ความเทาเทียม และอยูร ว มกัน
อยางมีความสุข
๒. พันธกิจ
๑. สงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิประโยชน สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
อยางเทาเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ
๒. สงเสริมและสนับสนุนองคกรและเครือขายดานคนพิการ ใหมีศักยภาพในการคุมครองพิทักษสิทธิ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓. ขับเคลื่อน และบูรณาการนโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. สงเสริมศักยภาพและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการในสังคม
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง และบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ

แผนปฏิบัติราชการ
๑๔ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร ๕A กับการขับเคลื่อนภารกิจของ พก.

ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมคนพิการใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
อยางเทาเทียม (Accessibility)
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือกับองคกรดานคนพิการและเครือขายทั้งใน
และตางประเทศ (Association)
ยุทธศาสตรที่ ๓ บูรณาการและขับเคลือ่ นนโยบายดานคนพิการสูก ารปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม (Advance Policy)
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและสรางเจตคติที่สรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (Ability)
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนา พก. ใหเปนองคกรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (Achieved Organization)
๔. คานิยม
มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเดน เนนทีมงาน ประสานเครือขาย

แผนปฏิบัติราชการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕

แผนปฏิบัติราชการ
๑๖ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตรการ

กิจกรรมยอย

โครงการ

กิจกรรมหลัก

โครงการ

ผลผลิต/

หนวยงาน

ยุทธศาสตร

ให บ ริการหน วยงาน

เปาหมายการ

กระทรวง

ยุทธศาสตร

กระทรวง

เปาหมายการ
ใหบริการ

เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร

แผนงาน

จัด สรรงบประมาณ

- ค าใชจา ยประจําศู นยฝ กอาชีพฯ

-ขับเคลือ่ นแผนพัฒนาคุ ณภาพชีวิต

- เสริมสรางความเขมแข็งองค กรด าน

- สนับสนุนการจัด สวัสดิ การระดั บชุมชน - ติ ด ตามประเมินผลการดําเนินงานด าน ประเทศด านการพัฒนาศั กยภาพคน

สุข ภาพจิต พ.ศ. 2551
- ยกระดั บคุ ณภาพการจัด บริการสําหรับ
คนพิการ

- การจัด บริการลามภาษามือ
- สนับสนุนการจัด บริการผู ชวยคนพิการ
- พิทักษ คุ มครองและตรวจสอบสิทธิค น

- สนับสนุนองค กรด านคนพิการที่ได

- Thailand Social Expo 2019

แปซิฟก APCD

และฝ กอบรมคนพิการแหงเอเชียและ

- สนับสนุนการดํ าเนินงานศู นยพัฒนา

รับรองมาตรฐาน

- สนับสนุนการดําเนินงานของ
คนพิการ

ความเทาเทียมในสังคม

- รับรองมาตรฐานองค กรด านคนพิการ
อาสาสมัค รพัฒนาสังคมฯ ชวยเหลือ

- การเสริมพลังคนพิการสรางโอกาสและ

และวิจยั ด านคนพิการ

- วันคนพิการสากลประจําป 2561

พิการ

- พัฒนากลไกความรวมมือระหวาง

- สงเสริมการมีบตั รประจําตั วคนพิการ

พิการ

- สงเสริมและสนับสนุนงานวิช าการ

การพัฒนาคุ ณภาพชีวิต คนพิการ

ประจําป 2562

อาเซียน

แผนประชาสังคม และวัฒนธรรม

- การดําเนินงานด านคนพิการตาม

คนพิการ

คนพิการ และ MOU เกาหลี

- สมัช ชาเครือขายคนพิการระดั บชาติ

คนพิการ

- ขับเคลือ่ นกลไกพัฒนาคุ ณภาพชีวิต

พิการและเครือขาย

เสริมสรางความเขมแข็งและ
ความรวมมือกับองคกรดานคน

(500องค กร/32.7001 ลบ.)

เครือขาย

ผู ปว ยโรคจิต เวชรองรับ พรบ.

ศู นยบริการคนพิการ

ในการพัฒนาหลักสูต รการฝ กอาชีพแก

- ค าใชจา ยในการสงเสริมความรวมมือ

อาชีพ

- ค าใชจา ยในการสงเสริมความรูแ ละฝ ก คนพิการสูก ารปฏิบตั ิ

เสริมสรางความเขมแข็งและความ
รวมมือกับองค กรด านคนพิการและ

สะดวกขั้ นพื้ นฐาน

- ค าใชจา ยในการสงเสริมการฝ กอาชีพ

ออทิสติ ก

คนพิการและบุค คล

สู การปฏิบตั ิ

พัฒนาและขับเคลื่ อนนโยบายและ
แผนดานคนพิการ

(23.5237ลบ.)

พัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายและแผน
ด านคนพิการสูก ารปฏิบตั ิ

- บริการสวัสดิ การสังคมในสถาบันแก

คนพิการ

- การสนับสนุนกายอุปกรณสาํ หรับชวย

คนพิการ

- เงินสงเคราะหแ ละฟ นฟูสมรรถภาพของ - บริการสวัสดิ การสังคมในสถาบันแก

คุ มครองสวัสดิภาพคนพิการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ

สงเสริมและพัฒนาศั กยภาพคนพิการ
(64.8494 ลบ.)

- สนับสนุนองค กรด านคนพิการที่ผ าน

สังคม

สะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนใน

สงเสริมการเขาถึงสิทธิ
คนพิการ

คุ มครองสวัสดิ ภาพคนพิการ
(192.9239 ลบ.)

องคกรดานคนพิการและเครือขาย

โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งและความรวมมือกับ

การเลือกปฏิบั ติทุ กรู ป แบบ

คนพิการเขาถึ งและใชประโยชนได
จากสิท ธิ สวัสดิการ และการขจั ด

การรับรองมาตรฐานจัด สิง่ อํานวยความ - สงเสริมการดําเนินการจัด บริการของ

แวดลอมที่อยูอาศั ยสําหรับคนพิการ

- ผลักดั นการจัด สิง่ อํานวยความ

ทุกคนในสังคม

คนพิการ

- สงเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพ

สงเสริมการจัดสิ่ งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการและ

สงเสริมและสนับสนุนการปรับ
สภาพแวดลอมทีอ่ ยูอ าศัยสําหรับ

สงเสริมการเขาถึงสิทธิ
คนพิการ (98.6666 ลบ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ มครองและพิทกั ษสิทธิคนพิการ

รู ปธรรม

บู รณาการและขับ เคลื่อนนโยบาย
ดานคนพิการสูการปฏิบั ติอย างเป น

คนพิการ

สังคมผู สงู อายุ

(14.8145 ลบ.)

สงเสริมการจัด สิง่ อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและทุกคนในสังคม

พิการ (9.24 ลบ.)

สงเสริมและสนับสนุนการปรับ
สภาพแวดลอมที่อยูอาศั ยสําหรับคน

และคนทุกวัย

โครงการสงเสริมชุมชนทีเ่ ปน
มิตรกับสังคมผูสูงอายุ

พิการ

พัฒนาศักยภาพและสร างเจตคติที่
สร างสรรคตอคนพิการและความ

(270,000คน/412.6637 ลบ.)

คนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ และการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบ

ของ

- การเตรียมความพรอมของคนพิการ

และเครือขายด านคนพิการเพื่ อเขาสู

- สนับสนุนการรวมกลุม ประกอบอาชีพ

เตรียมความพรอมคนพิการเพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ

สงเสริมศักยภาพและพัฒนา
อาชีพคนพิการ

คนพิการ

(2.24 ลบ.)

(4,000 คน/14.4663 ลบ.)

- เตรียมความพรอมและพัฒนาอาชีพ

เตรียมความพรอมคนพิการเพื่ อรองรับ
สังคมผู สงู อายุ

กับผูสูงอายุและทุกวัย

สังคมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

สงเสริมศั กยภาพและพัฒนาอาชีพคน
พิการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มผลิตภาพวัยทํางาน

พิการ

15. ประชากรเปาหมายได รับการพัฒนา คุม ครอง และบริการสวัสดิการ(ยุทธศาสตร)

เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอ ยโอกาสมีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี น
ึ้

4. จัดระบบสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

สงเสริ มคนพิการให เ ขาถึ งสิท ธิ สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก อั นเป นสาธารณะอย างเท าเที ยม

คนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่ งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอมและบริการสาธารณะ (36,000คน/24.0545 ลบ.)

โครงการปรับปรุงทีอ่ ยูอ าศัยและ
สถานทีส่ าธารณทีเ่ หมาะสม

(76เครือขาย/2.24 ลบ.)

14.ประชากรเปาหมายไดรบ
ั การคุ มครองทางสังคมเพื่อรองรับสังคม
สูงอายุ

สภาพแวดลอมและนวัตกรรมทีเ่ อือ้ ตอการมีสุขภาวะ
ทีด่ ีเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

โครงการเสริมสรางพัฒนากลไก
เครือขายสรางความมั่นคงทาง

ความพรอมรองรับสังคมผู สงู อายุ

อยางมีคุ ณภาพ

(4,000คน/14.4663 ลบ.)

พัฒนาศักยภาพและสร างเจตคติที่
สร างสรรคตอคนพิการและความ

คนพิการและเครือขายด านคนพิการมี

13.ประชากรเปาหมายมีความ
พรอมในการเขาสู สังคมผูสูงอายุ

ผูสูงอายุมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานยุทธศาสตรสรางความมัน
่ คงและลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าํ และสรางการเติบโตจากภายใน

บูรณาการสรางความเสมอภาคเพือ่ รองรับสังคมผูสูงอายุ

คนพิการมีศั กยภาพสามารถดํารงชีวิต

แหงความพอเพียง

โอกาสทางสังคมบนพืน
้ ฐาน

สรางภูมิคมุ กันและสงเสริม

7.ประชากรเปาหมายทุกชวงวัย
ไดรบ
ั การพัฒนาศักยภาพ

ชวงชีวิต

คนไทยมีการพัฒนาศั กยภาพคนตลอด

บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวติ

ยุ ท ธศาสตร ดานการพัฒนาและ
เสริ มสร างศักยภาพคน

๕. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

- ค าใชจา ยในการสงเสริมการปองกันการ

- พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

เทคโนโลยีสารสนเทศด านคนพิการ (MA)

- ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ดานคนพิการ

พัฒนาระบบบริหารจัด การด านคนพิการ
(6 งาน/66.1578 ลบ.)

ผลผลิตสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนางานดานคนพิการ

- อบรมพัฒนาบุค ลากรเพื่ อความเปนมืออาชีพ

- ประชาสัมพันธงานด านคนพิการ

- บริหารงานบุค คล

ทุจริต และประพฤติ มิช อบ

เพื่ อเปนค าใชจา ยในการดําเนินการ
ภาครัฐ

พิการ

- ค าใชจา ยบุค ลากรภาครัฐด านคน

คาใชจา ยบุคลากรภาครัฐดาน
คนพิการ

ค าใชจา ยบุค ลากรภาครัฐด านคนพิการ
(257.6311 ลบ.)

และยกระดับ คุณภาพชีวติ

ผลผลิตรายการคาใชจ ายบุ คลากร
ภาครั ฐเสริ มสร างสวัสดิการสังคม

พัฒนา พก. ให เ ป นองคกร
ที่ มีผลสัมฤทธิ์

66.1578 ลบ.)

คนพิการอยางมีประสิทธิภาพ (6งาน/

การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด าน

แหงความพอเพียง

1.สรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพืน
้ ฐาน

เขาถึงสิทธิดานสวัสดิการสังคม

18.คาใชจา ยในการ
ดําเนินการภาครัฐ

แหงความเปนเลิศ ฯ

ยากจนฯ
17. ประชากรเปาหมายไดรบ
ั การ
สงเสริม พัฒนา คุ มครองสิทธิ และ

หนวยงานของรัฐสูอ งคการ

พัฒนาสวนราชการและ

บุคลากรภาครัฐ

ดานการแก ไขปญหาความ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

จากภายใน

เหลือ่ มล้าํ และสรางการเติบโต

ปญหาความยากจน ลดความ

แผนงานพืน
้ ฐานดานการแกไข

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗

แผนปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน

UNDERSTANDING
สรางเสริมองคความรู
และเจตคติเชิงสรางสรรค

Association

Advance Policy

๑. สงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิประโยชน สวัสดิการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางเทาเทียม
ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ
๒. สงเสริมและสนับสนุนองคกรและเครือขายดานคนพิการ ใหมี
ศักยภาพในการคุมครองพิทักษสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

QUALITY MANAGEMENT
สรางระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ

๑ พัฒนาศักยภาพ
๑.
ทุนมนุษย

พัฒนา พก. ใหเปนองคกรที่มี
ผลสัมฤทธิส์ ูง

Achieved Organization

Ability

พัฒนาศักยภาพและสรางเจตคติ
ที่สรางสรรคตอคนพิการและ
ความพิการ

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อยางมีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง และ
บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ

LINKAGE
สรางความรวมมือ
และบูรณาการเครือขาย

๓. ขับเคลื่อน และบูรณาการนโยบายดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. สงเสริมศักยภาพและเจตคติเชิงสรางสรรค
ตอคนพิการและความพิการในสังคม

พันธกิจ

๒. สรางความเปนธรรม
ลดความเหลือ่ มล้ําในสังคม
๔. บริหารจัดการองคกรสูความเปน
ผูนาํ ทางสังคมดวยหลักธรรมาภิบาล

ACCESSIBILITY
สรางสภาพแวดลอมที่ทุกคน
เขาถึงและใชประโยชนได

๓๓. ผนึึกกําํ ลังั ทางสังคมเพื่อเปน
กลไกในการพัฒนาสังคม

เสริมสรางความเขมแข็งและ
บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย
สสงเสริมคนพิการใหเขาถึงสิทธิ
สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกก ความรวมมือกับองคกรดานคนพิการร ดานคนพิการสูการปฏิบัติอยาง
และเครือขายทั้งในและตางประเทศ
เปนรูปธรรม
อันั เปนสาธารณะอยางเทาเทียม

Accessibility

EMPOWERMENT
างเสริมพลังคนพิการและ
สราง
อองคกรดานคนพิการ

๘

๒. สรางภูมิคุมกัน และพัฒนา
ศักยภาพกลุมเปาหมายและ
เครือขาย

๔. ดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม

๑.. สสงเสริมโอกาสการเขาถึงบริการ
ทางสั
ทา
าง งคมบนพื้นฐานความพอเพียง

๓. ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

๖. ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปกับแผนที่เกี่ยวของ

สวนที่ ๓
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติราชการ
๒๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เปาประสงค

คนพิการเขาถึง
และใชประโยชน
ไดจากสิทธิ
สวัสดิการและ
ขจัดการเลือก
ปฏิบัติทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๑
สงเสริมคนพิการ
ใหเขาถึงสิทธิ
สวัสดิการ และ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปน
สาธารณะอยาง
เทาเทียม
(Accessibility)
จํานวนคนพิการที่ใช
ประโยชนจากสิทธิ
สวัสดิการ และขจัด
การเลือกปฏิบัติ
(๒๗๐,๐๐๐ คน)

ตัวชี้วัด
เปาประสงค
๑. สงเสริมให
คนพิการเขาถึงสิทธิ
และสวัสดิการ
๒. ขับเคลื่อน
การดําเนินงานศูนย
บริการคนพิการ

กลยุทธ
ตัวชี้วัดโครงการ

๑. โครงการสงเสริมการเขาถึง จํานวนคนพิการที่
สิทธิคนพิการ
ไดรับการสงเสริม
- เงิ น สงเคราะห แ ละฟ  น ฟู การเขาถึงสิทธิ
สมรรถภาพคนพิการ
คนพิการ
- คากายอุปกรณสําหรับชวย (๒๕๐,๐๐๐ คน)
คนพิการ
- สงเสริมการดําเนินงานการจัด
บริการของศูนยบริการคนพิการ
- การจัดบริการลามภาษามือ
- สนับสนุนการจัดบริการผูช ว ย
คนพิการ
- พิทกั ษคมุ ครองและตรวจสอบ
สิทธิคนพิการ
- สงเสริมการมีบตั รประจําตัว
คนพิการ
- เสริมพลังคนพิการ สรางโอกาส
และความเทาเทียมในสังคม
- Thailand Social Expo
๒๐๑๙

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๘.๖๖๖๖

งบประมาณ
(ลานบาท)

กคพ.,

กสส.,
กยผ.,
กทพ.

เจาภาพ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๑

แผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
เปาประสงค
กลยุทธ

โครงการ

๓. พัฒนาการจัด
บริการคนพิการ
ในสถาบันอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒. โครงการคุม ครองสวัสดิภาพ
คนพิการ
- บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ในสถาบั น แก ค นพิ ก าร
และบุคคลออทิสติก
- ค า ใช จ  า ยในการส ง เสริ ม
การฝกอาชีพ
- บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ในสถาบันของผูปวยจิตเวช
รองรับ พ.ร.บ.สุ ข ภาพจิ ต
พ.ศ. ๒๕๕๒
- ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด
บริการสําหรับคนพิการ
คนพิการและ
๓. โครงการเตรียมความพรอม
จํานวนเครือขายดาน ๔. สงเสริมและ
เครือขายดาน
คนพิการเพื่อรองรับสังคม
คนพิการที่มีความ ผลักดันการจัด
คนพิการมี
ผูสูงอายุ
พรอมเพื่อรองรับสังคม สิง่ อํานวยความสะดวก
ความพรอมรองรับ
ผูสูงอายุ
บริการขอมูล
สังคมผูสูงอายุ
(๗๖ เครือขาย)
ขาวสาร เทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่คนพิการ
สามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนได

เปาประสงค

จํานวนเครือขาย
ดานคนพิการที่มี
ความพรอม
เพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ
(๗๖ เครือขาย)

จํานวนคนพิการ
ที่ไดรับการ
คุมครอง
สวัสดิภาพ
และพัฒนา
(๖,๐๐๐ คน)

ตัวชี้วัดโครงการ

๒.๒๔๐๐

๑๙๒.๙๒๓๙

งบประมาณ
(ลานบาท)

กสส.

กสส.

เจาภาพ

แผนปฏิบัติราชการ
๒๒ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร

คนพิการเขาถึง
และใชประโยชน
ไดจากสิ่งอํานวย
ความสะดวก
สภาพแวดลอม
และบริการ
สาธารณะ

เปาประสงค
จํานวนเครือขาย
ดานคนพิการที่มี
ความพรอมเพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ
(๗๖ เครือขาย)

ตัวชี้วัด
เปาประสงค
กลยุทธ

กสส.

๑๔.๘๑๔๕

๕. โครงการส ง เสริ ม การจั ด จํานวนสถานที่
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สาธารณะที่มี
สําหรับคนพิการและทุกคน การจัดสิ่งอํานวย
ในสังคม
ความสะดวกที่เอื้อ
- ผลั ก ดั น การจั ด สิ่ ง อํ า นวย ตอการดํารงชีวิต
ความสะดวกสําหรับคนพิการ
ของคนพิการ
และทุกคนในสังคม
และคนทุกวัย
(๗๗ แหง)
- สนับสนุนองคกรดานคนพิการ
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน

เจาภาพ
กสส.

งบประมาณ
(ลานบาท)
๙.๒๔

ตัวชี้วัดโครงการ

๔. โครงการสงเสริมและสนับสนุน จํานวนที่อยูอาศัย
ที่ไดรับการ
การปรั บ สภาพแวดล อ ม
ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ ปรับปรุงใหเหมาะสม
กับคนพิการ
(๔๖๒ แหง)

โครงการ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๓

แผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
เปาประสงค

กองทุนสงเสริม
จํานวนคนพิการและ
และพัฒนา
ผูดูแลคนพิการที่เขาถึง
คุณภาพชีวิต
บริการกองทุนสงเสริม
คนพิการมีระบบ
และพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ชีวิตคนพิการ
ที่มีประสิทธิภาพ
(๒๑๕,๐๐๐ คน)
สามารถสนับสนุน
การเขาถึงสิทธิ
สวัสดิการและ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับ
คนพิการ

เปาประสงค
ขับเคลื่อนกองทุน
สงเสริมฯ เพื่อ
สนับสนุนการเขาถึง
สิทธิสวัสดิการ
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ของคนพิการ

กลยุทธ
จํานวนคนพิการ
และผูดูแล
คนพิการที่เขาถึง
บริการกูยืมเงิน
เพื่อประกอบ
อาชีพอิสระ
(๑๕,๐๐๐ คน)

ตัวชี้วัดโครงการ

๗. สนั บ สนุ น โครงการเพื่ อ จํานวนโครงการ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ที่สนับสนุนการ
ดําเนินการสงเสริม
ชีวิตคนพิการ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
ใหกับหนวยงาน
ภาครัฐและองคกร
ภาคเอกชน
(๑,๗๐๐ โครงการ)

๖. โครงการใหบริการกูยืมเงิน
สํ า หรั บ คนพิ ก ารและผู  ดู แ ล
คนพิ ก ารเพื่ อ ประกอบอาชี พ
อิสระหรือขยายกิจการ

โครงการ

๒,๑๐๐
(งบกองทุน)

๑,๕๐๐
(งบกองทุน)

งบประมาณ
(ลานบาท)

กทพ.

กทพ.

เจาภาพ

แผนปฏิบัติราชการ
๒๔ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๒
องคกรดาน
เสริมสรางความ
คนพิการและ
เขมแข็งและความ เครือขายมีความ
รวมมือกับองคกร เขมแข็งสามารถ
ดานคนพิการและ ดําเนินการพัฒนา
เครือขายทั้งใน
คุณภาพชีวิต
และตางประเทศ คนพิการอยางยัง่ ยืน
(Associate)

ยุทธศาสตร
จํานวนองคกรดาน
คนพิการและ
เครือขายที่มีความ
เขมแข็งและสามารถ
ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ
(๕๐๐ องคกร)

ตัวชี้วัด
เปาประสงค
๑. สงเสริมการ
ดําเนินงานของ
องคกรดานคนพิการ
ใหมีความเขมแข็ง
และไดรับการ
รับรองมาตรฐาน
๒. สนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินงาน
ขององคกรดาน
คนพิการและ
เครือขายอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาความ
รวมมือกับองคกร
ดานคนพิการและ
ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
๔. ขับเคลื่อนความ
รวมมือระหวาง
ประเทศดาน
คนพิการ

กลยุทธ
ตัวชี้วัดโครงการ

๘. โครงการเสริ ม สร า งความ จํานวนองคกรดาน
เข ม แข็ ง และความร ว มมื อ กั บ คนพิการและ
องคกรดานคนพิการและเครือขาย เครือขายที่มีความ
- เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
เขมแข็งและ
องคกรดานคนพิการ
สามารถดําเนิน
- การดําเนินงานดานคนพิการ
การพัฒนา
ตามแผนประชาสังคมและ
คุณภาพชีวิต
วัฒนธรรมอาเซียน
คนพิการ
- พั ฒ นากลไกความร ว มมื อ (๕๐๐ องคกร)
ระหว า งประเทศด า นการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ
- รั บ รองมาตรฐานองค ก ร
ดานคนพิการ
- วันคนพิการสากลประจําป
๒๕๖๑
- สนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัคร พัฒนาสังคมฯ
ชวยเหลือคนพิการ
- สนับสนุนองคกรดานคนพิการ
ที่ไดรับรองมาตรฐาน
- สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน
ศู น ย พั ฒ นาและฝ ก อบรม
คนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก

โครงการ
๓๒.๗๐๐๑

งบประมาณ
(ลานบาท)
กสส.
,กยผ.

เจาภาพ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕

แผนปฏิบัติราชการ

เปาประสงค

๑. หนวยงานที่
เกี่ยวของมีการ
บูรณาการความ
รวมมือดาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการอยางมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๓
บูรณาการและ
ขับเคลื่อน
นโยบายดาน
คนพิการสูการ
ปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
(Advance
Policy)
ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือและ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน
คนพิการสูการปฏิบัติ
(ระดับ ๕)

ตัวชี้วัด
เปาประสงค
๑. ขับเคลื่อนและ
บูรณาการแผน
สูการปฏิบัติ
๒. ขับเคลื่อน
นโยบายมาตรการ
และกลไกทุกระดับ
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ
๓. พัฒนางานวิจัย
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดาน
คนพิการ
๔. พัฒนาระบบ
การติดตามและ
ประเมินผล
นโยบายดาน
คนพิการ

กลยุทธ
ตัวชี้วัดโครงการ

๙. โครงการพั ฒ นาและขั บ จํานวนคนพิการที่
เขาถึงและใช
เคลื่อนนโยบายและแผนดาน
ประโยชนไดจาก
คนพิการสูการปฏิบัติ
นโยบายและ
- ขับเคลือ่ นแผนพัฒนาคุณภาพ
ยุทธศาสตร
ชีวิตคนพิการสูการปฏิบัติ
การพัฒนา
- ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
คุณภาพชีวิต
- สมัชชาเครือขายคนพิการ
คนพิการ
ระดับชาติประจําป ๒๕๖๒ (๑๔,๐๐๐ คน)
- ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
- ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
งานวิ ช าการ และวิ จั ย
ดานคนพิการ

โครงการ
๒๓.๕๒๓๗

งบประมาณ
(ลานบาท)
กยผ.

เจาภาพ

แผนปฏิบัติราชการ
๒๖ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๔
คนพิการ
พัฒนาศักยภาพ
มีศักยภาพ
และสรางเจตคติที่ สามารถดํารงชีวิต
สรางสรรคตอ
อยางมีคุณภาพ
คนพิการและ
ความพิการ
(Ability)

ยุทธศาสตร
จํานวนคนพิการ
ที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
และ
สงเสริมอาชีพ
(๑๙,๐๐๐ คน)

ตัวชี้วัด
เปาประสงค
๑. พัฒนาศักยภาพ
และทักษะของ
คนพิการ ดานอาชีพ
กีฬา นันทนาการ
เพื่อความมั่นคง
ในการดํารงชีวิต
ในสังคม

กลยุทธ
ตัวชี้วัดโครงการ

๑๐. โครงการสงเสริมศักยภาพ จํานวนคนพิการ
และพัฒนาอาชีพคนพิการ
ที่ไดรับการพัฒนา
- เตรี ย มความพร อ มและ ศักยภาพ และ
พัฒนาอาชีพคนพิการ
สงเสริมอาชีพ
- สนั บ สนุ น การรวมกลุ  ม
(๔,๐๐๐ คน)
ประกอบอาชี พ อิ ส ระของ
คนพิการ
๑๑. โครงการส ง เสริ ม และ จํานวนคนพิการที่
พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ไดรับการสงเสริม
- คาใชจายประจําในศูนยฝก
และพัฒนา
อาชีพฯ
ศักยภาพ
- ค า ใช จ  า ยในการส ง เสริ ม (๑๕,๐๐๐ คน)
ความรูและฝกอาชีพ
- คาใชจา ยสงเสริมความรวมมือ
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การฝ ก อาชี พ แก ค นพิ ก าร
และ MOU เกาหลี
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
คนพิการะดับชุมชน

โครงการ
กสส.

กสส.

๖๔.๘๔๙๔

เจาภาพ

๑๔.๔๖๖๓

งบประมาณ
(ลานบาท)

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๗

แผนปฏิบัติราชการ

เปาประสงค

การสงเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนางาน
ดานคนพิการ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนา พก.
ใหเปนองคกร
ที่มีผลสัมฤทธิ์
(Achieved
Organization)
จํานวนงานดาน
คนพิการที่ไดรับ
การพัฒนา
(๖ งาน)

ตัวชี้วัด
เปาประสงค
๑. เสริมสราง
สมรรถนะบุคลากร
ใหมีความเปน
มืออาชีพ
๒. สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหแก
บุคลากรของ พก.
๓. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
พก. ใหมีผลสัมฤทธิ์
และยั่งยืน
๔. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศดาน
คนพิการ

กลยุทธ
๑๒. โครงการพั ฒ นาระบบ
บริหารจัดการดานคนพิการ
- ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
สมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานคนพิการ (MA)
- พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ
- ค า ใช จ  า ยในการส ง เสริ ม
การปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- บริหารงานบุคคล
- ประชาสั ม พั น ธ ง านด า น
คนพิการ
- อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ
ความเปนมืออาชีพ

โครงการ
(๑๕,๐๐๐ คน)
จํานวนงานดาน
คนพิการที่ไดรับ
การพัฒนา
(๖ งาน)

ตัวชี้วัดโครงการ
๖๖.๑๕๗๘

งบประมาณ
(ลานบาท)
สลก.
กยผ.

เจาภาพ

สวนที่ ๔
การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

สวนที่ ๔

การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

แผนปฏิบตั กิ ารกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนเครือ่ งมือสําคัญ
ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ โดยเชือ่ มโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุษย และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงไดกําหนดปจจัย
ความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้

ปจจัยความสําเร็จ
๑. ผูบ ริหารใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุง เนนผลสัมฤทธิข์ องงาน และการทํางานแบบมีสว นรวม
ที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดไว
๒. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
๓. มีการเชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
๔. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
๑. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
๒. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูร บั ผิดชอบ พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
๓. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบนั และเปาหมายตามนโยบาย เพือ่ กําหนดกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบตั งิ าน
ใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
๔. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยติดตาม
ความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
**************************************

แผนปฏิบัติราชการ
๓๐ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

