แผนกลยุทธ
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คํานํา
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดจัดทําแผนกลยุทธ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจของหนวยงาน
ในสังกัดระยะ ๕ ป ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวิสัยทัศนที่มุงเนนใหคนพิการมีศักยภาพ
ดํารงชีวิตอิสระ สูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยกําหนดยุทธศาสตร ๕A ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ไดแก
๑. Accessibility ๒. Association ๓. Advance Policy ๔. Ability ๕. Achieved Organization ซึง่ จะเปนยุทธศาสตร
สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ พก. ใหบรรลุวิสัยทัศน ขางตน
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ หวังเปนอยางยิง่ วาแผนกลยุทธ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังกลาวจะนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการของประเทศไทยอยางเปนระบบ
คนพิการไดรบั การพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ เขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิทเี่ ปนจริง ในสภาพแวดลอมทีป่ ราศจาก
อุปสรรค โดยความรวมมือจากการขับเคลือ่ นของภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ และบุคลากรของ พก. อันจะนําไปสูผ ลประโยชน
ของกลุมคนพิการและผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนาประเทศชาติ ในภาพรวมตอไป

(นายสมชาย เจริญอํานวยสุข)
อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สารบัญ
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สวนที่ ๒ สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ พก.
๒.๑ สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสของ พก.
๒.๒ สภาพแวดลอมที่เปนภัยคุกคามของ พก.
๒.๓ สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งของ พก.
๒.๔ สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนของ พก.
๒.๕ ผลการวิเคราะหสถานะทางยุทธศาสตรของ พก.
สวนที่ ๓ ทิศทางยุทธศาสตรของ พก.
๓.๑ วิสัยทัศนของ พก.
๓.๒ พันธกิจของ พก.
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตรของ พก.
๓.๔ กลยุทธของ พก.
สวนที่ ๔ การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
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๗
๗
๘
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๒๑

สวนที่

๑

ขอมูลพื้นฐานกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การเสนอนโยบาย และจั ด ทํ า แผนงานด า นการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การ
ดานการคุมครองการสงเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การสรางโอกาสและความเสมอภาคแกคนพิการ
การตรวจสอบการได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ข องคนพิ ก าร การขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรมต อ คนพิ ก าร
การให คํ า แนะนํ า และช ว ยเหลื อ คนพิ ก ารให ส ามารถเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด จ ากสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
สวัสดิการและความชวยเหลืออื่นไดตามความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวนราชการ
หนวยงานของรัฐ และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการปฏิบัติงานและ
การเสนอนโยบาย จัดทํายุทธศาสตรและแผนงานเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
(๒) ศึกษา วิเคราะห สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ และสถานการณเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ เพื่อประโยชนในการปองกัน รักษา และฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งจัดทําแผนงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
(๓) บริ ห าร จั ด การ และพั ฒ นาระบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเป น ศู น ย ก ลางข อ มู ล ด า น
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๔) จัดทําแผนงานการคุมครอง สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอตอคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง การดําเนินงาน และการสรางความเขมแข็งขององคกรดาน
คนพิการ เพื่อใหสามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานใหหนวยงานของรัฐจัดงบ
ประมาณใหแกองคกรดานคนพิการ เพื่อใหสามารถดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๖) ดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินงาน และการกํากับดูแลศูนยบริการคนพิการทุกประเภท
(๘) ดําเนินการและสงเสริมกิจการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ไดจัดตั้งขึ้น
ทั้งในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(๙) ตรวจสอบการไดรบั สิทธิประโยชนของคนพิการตามทีก่ ฎหมายกําหนด พรอมทัง้ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ตลอดจนใหความชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีใหแก
คนพิการ
๑

(๑๐) ใหคํา แนะนํา และชวยเหลือคนพิการใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวก
สวัสดิการ และความชวยเหลืออื่น ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหแบงสวนราชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ
(๓) กองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
(๔) กองยุทธศาสตรและแผนงาน
(๕) กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
(๖) หนวยตรวจสอบภายใน
(๗) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกีย่ วกับงานชวยอํานวยการ งานบริหารทัว่ ไป งานเลขานุการผูบ ริหารงานประสานราชการ
และงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบคุณธรรม และการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกรม
(๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานกฎหมาย งานนิตกิ รรมและสัญญา งานเกีย่ วกับความรับผิดทางแพงและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธกิจกรรม เผยแพรความรูและผลงานของกรม
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
กองกองทุนและสงเสริมความเสมอภาคคนพิการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหคนพิการ ผูดูแลคนพิการ องคกรดานคนพิการและศูนยบริการ
คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเงินกองทุน เพื่อใชในการประกอบอาชีพและการมีสวนรวมในสังคม
(๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยสนิ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินการจัดทํา
บัญชี การลงทุนและหาผลประโยชน และการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติและประกาศที่คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด
๒

(๓) ควบคุมดูแลการสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการที่มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ และคณะอนุกรรมการชวยเหลือทางกฎหมายแกคนพิการ
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน การไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการงาน
เลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหารวม
กับหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
(๖) ดําเนินการรับคํารองขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทการจัดทํา
และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติหรือคณะอนุกรรมการขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ตลอดจนดําเนินการใหเปนไป
ตามคําวินิจฉัย
(๗) ใหความรู คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานเกี่ยวกับการใชบังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ พิทกั ษสทิ ธิ
และความเสมอภาคของคนพิการจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
(๘) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกคนพิการซึง่ ไดรบั ผลกระทบจากการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม
ตลอดจนการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนพิการและจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีใหแกคนพิการ
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานเจาหนาที่ในการสืบทรัพย อายัดทรัพยสิน ดําเนินคดีและบังคับคดี
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๑๐) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือการใหความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
กองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จั ด ทํ า ข อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานคุ  ม ครองสวั ส ดิ ภ าพและพั ฒ นาคนพิ ก ารในสถานคุ  ม ครอง
และพัฒนาคนพิการ และศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก
(๒) เสริมสรางมาตรการ กลไก พัฒนา และรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการในการคุมครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการของสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ และศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก
(๓) กําหนดมาตรฐานและพัฒนาการฝกอาชีพของสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการและศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลออทิสติก ใหสอดคลองกับความพิการและสถานการณทางสังคม
(๔) พัฒนาระบบการคุมครองสวัสดิภาพในรูปแบบของสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการและศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลออทิสติก ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรภาคเอกชน ชุมชนและทองถิน่ มีสว นรวมในการแกไข
ปญหาใหแกคนพิการ
(๕) สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหแกคนพิการของสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการ และศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก
๓

(๖) ดําเนินการและสงเสริมการสรางทักษะใหกับครอบครัวคนพิการ โดยใหความรูและคําปรึกษาแนะนํา
แก บิดา มารดา หรือผูป กครองเกีย่ วกับการอุปการะเลีย้ งดูคนพิการตามความเหมาะสมแตละประเภท กอนสงคนพิการ
กลับคืนครอบครัวและสังคม
(๗) เป น ศู น ย ก ลางประสานและกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของสถานคุ  ม ครองและพั ฒ นาคนพิ ก าร
และศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก รวมทั้งสงเสริมศูนยเรียนรูการคุมครองและพัฒนาคนพิการตลอดจนรณรงค
เผยแพรความรู การปองกันและแกไขปญหาการสงคนพิการกลับเขาสูสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ
(๘) ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ทองถิ่น และสถาบันการศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ ในการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาใหแกคนพิการดานการจัดสวัสดิการในชุมชน
การคุมครองใหคนพิการดํารงชีวิตอยูรวมกับครอบครัวและชุมชน
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
กองยุทธศาสตรและแผนงาน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตรในระดับชาติโดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
(๒) จัดทําแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการของกรม รวมทั้งการบริหารงบประมาณของกรม
(๓) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และผลักดันยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานดานคนพิการ
(๔) สงเสริมดานวิชาการ และดําเนินการเกีย่ วกับการเปนศูนยกลางการเรียนรูแ ละการพัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ
และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด
(๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานวิเทศสัมพันธ ประสานงานและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเกีย่ วกับ
นโยบายหรือพันธกรณีระหวางประเทศ
(๗) จัดทําและพัฒนามาตรการ กลไก และการสงเสริมมาตรฐานดานคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๘) บริหารจัดการขอมูลดานคนพิการของประเทศ และงานทะเบียนกลาง รวมทัง้ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของนายทะเบียนจังหวัด
(๙) ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีหรือปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ และความชวยเหลือแกคนพิการ
(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง การดําเนินงาน การประสานความรวมมือ และการสราง
ความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัคร และเครือขายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ประโยชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔

(๓) สงเสริมการจัดตัง้ การดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบการใหบริการของศูนยบริการ
คนพิการ และกํากับดูแลศูนยบริการคนพิการจังหวัด
(๔) สงเสริมและพัฒนาระบบการใหบริการดานสวัสดิการแกคนพิการ ผูดูแลคนพิการผูชวยคนพิการ
และลามภาษามือ
(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารปรับปรุงสภาพแวดลอมและทีอ่ ยูอ าศัย เพือ่ ใหคนพิการสามารถเขาถึง
และใชประโยชนได ตลอดจนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระรวมกับผูอื่นในสังคม
(๖) สงเสริม ฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลคนพิการ ใหมีความพรอม
ในการประกอบอาชีพและมีสวนรวมในสังคม ตลอดจนประสานงานดานกีฬา นันทนาการ และขอมูลขาวสาร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๗) กําหนดและรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ
(๘) สงเสริมการมีสว นรวมขององคกรเครือขายทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภายในและตางประเทศในการสงเสริมสิทธิ
และสวัสดิการของคนพิการ การเสริมสรางและพัฒนาอาชีพของคนพิการ ตลอดจนการสรางเจตคติเชิงสรางสรรค
ตอความพิการและคนพิการ
(๙) จัดการฝกอบรม สงเสริม และพัฒนาการฝกอาชีพใหแกคนพิการ ผูดูแลคนพิการรวมทั้งกําหนด
มาตรฐานและกํากับดูแลศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนยสงเสริมอาชีพคนพิการ
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
กลุมตรวจสอบภายใน โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และหนวยงาน
ภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

๕

สวนที่

๒

สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ พก.
เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปนไปภายใตทิศทาง
ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ พก. จึงไดทําการวิเคราะห
และจัดลําดับความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ไดแก โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดออน
ที่สงผลกระทบตอ พก. เพื่อนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธที่เหมาะสมตอไป
๒.๑ สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสของ พก.

ตารางที่ ๑ ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนภัยคุกคามของ พก. ไดรับการประเมินใหความสําคัญที่สุด ๕ ลําดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

มีกรอบความรวมมือระหวางประเทศและอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
คนพิการทีเ่ ปนขอผูกพันทางกฎหมายทีห่ นวยงานภาครัฐจะตองมีการ
สงเสริมใหคนพิการไดรบั สิทธิและการปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานทีเ่ ทาเทียม
กับบุคคลอืน่ และดําเนินมาตรการดานสิทธิทมี่ ปี ระสิทธิภาพ (O๓)
กระแสการพัฒนาคนพิการทั่วโลก ตองใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวม และคนพิการเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน (O๑)
ผู  บ ริ ห ารระดั บ ประเทศให ค วามสํ า คั ญ กั บ งานด า นคนพิ ก าร
และผูนําทองถิ่นมีความเขาใจงานพัฒนาสังคมมากขึ้น (O๒)
งานดานคนพิการเปนการดําเนินงานตามขอกําหนดดานกฎหมาย
โดยกําหนดไวตงั้ แตรฐั ธรรมนูญ ทําใหมโี อกาสในการออกกฎหมาย
รองรับการดําเนินงานได (O๔)
มีองคกรดานคนพิการระดับชาติ ครบทุกประเภทความพิการ
ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร
สมาชิก (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

๖

๒.๒ สภาพแวดลอมที่เปนภัยคุกคามของ พก.

ตารางที่ ๒ ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนภัยคุกคามของ พก. ที่ไดรับการประเมินใหความสําคัญที่สุด ๕ ลําดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

สังคมยังขาดเจตคติเชิงสรางสรรคตอ คนพิการและความพิการ และ
ขาดความรู  ค วามเข า ใจประเด็ น ความสามารถ ศั ก ยภาพของ
คนพิการ ความคาดหวังตองานบริการคนพิการในลักษณะเปนการ
สงเคราะหมากกวาการพัฒนา (T๒)
หลักการงบประมาณ จัดสรรงบประมาณในการดูแลคนพิการใน
สถาบันไมสอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการและ
สภาพเศรษฐกิจสังคม (T๔๗)
ขาดการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการในระดับภูมภิ าค
และทองถิ่น (T๑)
การขับเคลื่อนงานดานคนพิการในเชิงนโยบายและยุทธศาสตรยัง
จํากัดอยูท กี่ ารดําเนินงานโดยสวนกลางเปนสําคัญยังไมครอบคลุม
ในมิติจังหวัด และกลุมจังหวัด พื้นที่ระดับทองถิ่น รวมถึงนโยบาย
และยุทธศาสตรระหวางประเทศ (T๓)
ครอบครัว ชุมชน ผลักภาระใหภาครัฐดูแลคนพิการ (ทําใหมีการ
ทอดทิ้ง 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

๒.๓ สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งของ พก.

ตารางที่ ๓ ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งของ พก. ที่ไดรับการประเมินใหความสําคัญที่สุด ๕ ลําดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

พก.เปนเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
สามารถขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และระดมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนได และมติของคณะกรรมการเปนสวน
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ
(S๑)
พก.มีกฎหมาย ระเบียบรองรับการดําเนินงานดานคนพิการ เชน
พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน เอือ้ ให พก.มีทศิ ทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน (S๓)

๒๐

๓๓๗

๓.๕๘

๒๑

๓๓๐

๓.๕๑

๒

๗

ตารางที่ ๓ ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งของ พก. ที่ไดรับการประเมินใหความสําคัญที่สุด ๕ ลําดับ (ตอ)
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๓

ผูบริหารระดับนโยบายมีวิสัยทัศน และใหความสําคัญในเรื่อง
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ (S๔)
มีคณะกรรมการและอนุกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อขับ
เคลื่อนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ทั้งในระดับภูมิภาค และใน
กรุงเทพมหานคร โดยจะประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการ
ดําเนินงานตามแผน รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงาน (S๒)
มีการบูรณาการและประสานความรวมมือทั้งกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ
ทั้งที่เปนกระทรวงกรม และภาคีเครือขายอื่น ๆ ในการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศและตางประเทศ
(S๕)

๑๘

๒๙๖

๓.๑๔

๑๓

๑๘๒

๑.๙๓

๑๔

๑๕๐

๑.๕๙

๔

๕

๒.๔ สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนของ พก.

ตารางที่ ๔ ประเด็นสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนของ พก. ที่ไดรับการประเมินใหความสําคัญที่สุด ๕ ลําดับ
อันดับ

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

๑

บุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจยังไมเพียงพอตอภารกิจใหมๆ
ของ พก. รวมถึ ง ขาดบุ ค ลากรหลั ก ทางวิ ช าชี พ ในสั ด ส ว นที่
เหมาะสม (W๒๑)
บุคลากรยังไมมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการ
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร แ ละบู ร ณาการเชิ ง นโยบายที่ มี ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพ (W๑)
ระบบบริการคนพิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนสําหรับ คนพิการ
ผูดูแลคนพิการยังไมตอบสนองตอความตองการ จําเปนของ
คนพิการแตละประเภทความพิการไดอยางทั่วถึง (W๑๔)
ระบบฐานขอมูลคนพิการยังไมเปนปจจุบัน ทันสมัยและการเชื่อม
โยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมครอบคลุมและใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่ (W๓)
ขาดการวางแผนในการพัฒนาองคกร ทัง้ ในระยะสัน้ และ ระยะยาว
(W๓๐)

๑๗

๒๐๗

๒.๒๐

๑๗

๑๙๓

๒.๐๕

๑๔

๑๕๖

๑.๖๖

๑๑

๑๒๕

๑.๓๓

๑๑

๑๑๕

๑.๒๒

๒

๓

๔

๕

๘

๒.๕ ผลการวิเคราะหสถานะทางยุทธศาสตรของ พก.

จุดแข็ง
จุดออน
โอกาส
ภัยคุกคาม

เลือก
เลือก
เลือก
เลือก

๒๒๐
๒๒๔
๒๒๔
๒๒๒

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๒๖๖๕
๒๑๘๔
๒๔๒๕
๒๑๓๙

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

๒๘.๓๑
๒๓.๒๐
๒๕.๗๖
๒๒.๗๒

จากการวิเคราะหสถานะทางยุทธศาสตรโดยการประชุมระดมความคิดเห็น พบวา ผูเขารวมประชุมเห็นวา
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน และมีโอกาสมากกวา
ภัยคุกคาม

๙

สวนที่

๓

ทิศทางยุทธศาสตรของ พก.
๓.๑ วิสัยทัศนของ พก.

“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 โดยอาศัย
วิธีทางการแพทย การศึกษา ทางสังคม การฝกอาชีพ และเทคโนโลยี เปนตน
การดํารงชีวิตอิสระ หมายถึง การที่คนพิการสามารถกําหนดแนวทาง (เลือก คิด ตัดสินใจ) ในการดํารงชีวิต
ของตนเองไดอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดําเนินชีวิตไดเหมือนสมาชิกทั่วไปในสังคม ทั้งนี้อาศัยสวัสดิการ
บริการความชวยเหลือตามความตองการจําเปนของแตละบุคคล และการเอื้ออํานวยที่สมเหตุสมผล
สังคมทีอ่ ยูเ ย็นเปนสุขรวมกัน หมายถึง สังคมทีท่ กุ คนอยูร ว มกันอยางมีเกียรติ โอกาส กําลังใจ มีความเสมอภาค
ความเทาเทียม และอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.๒ พันธกิจของ พก.
๑. สงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิประโยชน สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
อยางเทาเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ
๒. สงเสริมและสนับสนุนองคกรและเครือขายดานคนพิการ ใหมีศักยภาพในการคุมครองพิทักษสิทธิ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓. ขับเคลื่อน และบูรณาการนโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. สงเสริมศักยภาพและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการในสังคม
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง และบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ

๑๐

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตรของ พก.

ยุทธศาสตร ๕A กับการขับเคลื่อนภารกิจของ พก.
Accessibility

Association

Advance Policy

Ability

Achieved Organization

ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมคนพิการใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
อยางเทาเทียม (Accessibility)
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือกับองคกรดานคนพิการและเครือขายทั้งใน
และตางประเทศ (Association)
ยุทธศาสตรที่ ๓ บู ร ณาการและขั บ เคลื่ อ นนโยบายด า นคนพิ ก ารสู  ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรม
(Advance Policy)
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและสรางเจตคติที่สรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (Ability)
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนา พก. ใหเปนองคกรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (Achieved Organization)
๓.๔ คานิยม พก.

มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเดน เนนทีมงาน ประสานเครือขาย

๑๑

๓.๕ กลยุทธของ พก.

ตารางที่ ๕ กลยุทธของ พก.
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๑
สงเสริมคนพิการ
ใหเขาถึงสิทธิ
สวัสดิการ และ
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
อันเปน
สาธารณะ
อยางเทาเทียม
(Accessibility)

๑. คนพิการเขาถึง
และใชประโยชน
ไดจากสิทธิ
สวัสดิการ และ
ขจัดการ
เลือกปฎิบัติ
โดยไมเปนธรรม

๑.จํานวนคนพิการ
ทีเ่ ขาถึงสิทธิสวัสดิการ
อยางทั่วถึง เปนธรรม
และเทาเทียม
เปาหมาย
ป ๒๕๖๐
จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๑
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๒
จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๓
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๔
จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ คน

หนวย
รับผิดชอบ
๑. สงเสริม
๑. โครงการสงเสริม กสส.
ใหคนพิการ และคุมครองการ
เขาถึงสิทธิ
เขาถึงสิทธิคนพิการ
และสวัสดิการ ๒. โครงการสนับสนุน กสส.
การจัดบริการผูชวย
คนพิการ
๓. โครงการสงเสริม กยผ.
การมีบัตรประจําตัว
คนพิการ
๔. โครงการจัดบริการ กสส./
สวัสดิการเงิน
กคพ.
สงเคราะหและฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ
ในชุมชน
๕. โครงการเสริม
กยผ.
พลังคนพิการ
สรางโอกาสและ
ความเทาเทียมในสังคม
กลยุทธ

โครงการ

๑. โครงการสงเสริม กสส.
การดําเนินงานการจัด
บริการของศูนย
บริการคนพิการ
๒. ขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
ศูนยบริการ
คนพิการ

๑๒

๑. โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัด
บริการสําหรับ
คนพิการ

กคพ.

ตารางที่ ๕ กลยุทธของ พก. (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวย
รับผิดชอบ
๓. พัฒนาการ ๒. โครงการบริการ กคพ.
จัดสวัสดิการสังคม
จัดบริการ
คนพิการ
ในสถาบันของผูปวย
ในสถาบันอยาง จิตเวชรองรับ พ.ร.บ.
มีประสิทธิภาพ สุขภาพจิต
๓. โครงการใหบริการ กคพ.
สวัสดิการสังคมใน
สถาบันแกคนพิการ
และบุคคลออทิสติก
กลยุทธ

โครงการ

๔. การขจัดการ ๑. โครงการใหความ กทพ.
เลือกปฏิบัติ ชวยเหลือทาง
ตรวจสอบสิทธิ กฏหมายแกคนพิการ
เฝาระวัง
ลดการกระทํา
ความรุนแรง
ตอคนพิการ
สตรีพิการ
และเด็กพิการ
๒. มีการจัด
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
สภาพแวดลอม
และเขาถึงบริการ
ขอมูลขาวสาร
โดยปราศจาก
อุปสรรคสําหรับ
คนพิการ

๒. รอยละของหนวย
งานที่มีการจัด
สิง่ อํานวยความสะดวก
และบริการ
ขอมูลขาวสารสําหรับ
คนพิการ
ป ๒๕๖๐ รอยละ ๕๐
ป ๒๕๖๑ รอยละ ๖๐
ป ๒๕๖๒ รอยละ ๗๐
ป ๒๕๖๓ รอยละ ๘๐
ป ๒๕๖๔ รอยละ ๑๐๐

๕. สงเสริมและ
ผลักดันการจัด
สิง่ อํานวยความ
สะดวก บริการ
ขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยี
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ที่คนพิการ
สามารถเขาถึง
และใช
ประโยชนได

๑. โครงการสงเสริม กสส.
การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับ
คนพิการและ
ทุกคนในสังคม
๒. โครงการสราง
กสส.
ชุมชนตนแบบที่เอื้อ
ตอการดํารงชีวิตของ
ทุกคน
(Universal Design
Community
Model)
๑๓

ตารางที่ ๕ กลยุทธของ พก. (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๒
เสริมสรางความ
เขมแข็งและความ
รวมมือ กับองคกร
ดานคนพิการ
และเครือขาย
(Association)

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ

กองทุนสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการมีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถสนับสนุน
การเขาถึงสิทธิ
สวสัดิการและ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับ
คนพิการ

๓. ระดับความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการ
กองทุนสงเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ
ป ๒๕๖๐ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๑ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๒ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๓ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๔ ระดับ ๕

๖.ขับเคลื่อน
กองทุนสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการเพื่อ
สนับสนุนการ
เขาถึงสิทธิ
สวัสดิการ และ
สิง่ อํานวยความ
สะดวกของ
คนพิการ

๑. โครงการให
บริการกูยืมเงิน
สําหรับคนพิการ
และผูดูแลคนพิการ
เพื่อประกอบอาชีพ
อิสระ หรือ
ขยายกิจการ
๒. สนับสนุน
โครงการเพือ่ สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

๑. องคกรดาน
คนพิการไดรับ
การรับรอง
มาตรฐาน

๑. จํานวนองคกร
ดานคนพิการที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน
ป ๒๕๖๐
จํานวน ๒๔๔
ป ๒๕๖๑
จํานวน ๓๑๔
ป ๒๕๖๒
จํานวน ๓๘๔
ป ๒๕๖๓
จํานวน ๔๕๔
ป ๒๕๖๔
จํานวน ๕๒๔

๑. สงเสริมการ
ดําเนินงานของ
องคกรดานคน
พิการใหมี
ความเขมแข็ง
และไดรับการ
รับรอง
มาตรฐาน

๑. โครงการขับ
เคลื่อนมาตรฐาน
องคกรดาน คนพิการ
สูการปฏิบัติ
๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพองคกรดาน
คนพิการและเครือ
ขายภาคประชาชน

กสส.

๒.รอยละขององคกร
ดานคนพิการและ
เครือขายที่ไดรับ
การสนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินงาน

๒. สนับสนุน
และสงเสริม
การดําเนินงาน
ขององคกรดาน
คนพิ ก ารและ

๑. โครงการสงเสริม
การรวมกลุมจัดตั้ง
องคกรดานคนพิการ
ในชุมชน

กสส.

๒. มีการสนับสนุน
และสงเสริม
การดําเนินงาน
ขององค ก รด า น
คนพิการและ
๑๔

หนวย
รับผิดชอบ
กทพ.

เปาประสงค

กสส.

ตารางที่ ๕ กลยุทธของ พก. (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ

เครือขาย อยางมี อยางมีประสิทฺธิภาพ เครือขายอยาง
ประสิทธิภาพ
ป ๒๕๖๐ รอยละ ๖๐ มีประสิทธิภาพ
ป ๒๕๖๑ รอยละ ๗๐
ป ๒๕๖๒ รอยละ ๘๐
ป ๒๕๖๓ รอยละ ๙๐
ป ๒๕๖๔ รอยละ
๑๐๐
๓. รอยละของ
แกนนําดานคนพิการ
ที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
ป ๒๕๖๐ รอยละ ๖๐
ป ๒๕๖๑ รอยละ ๗๐
ป ๒๕๖๒ รอยละ ๘๐
ป ๒๕๖๓ รอยละ ๙๐
ป ๒๕๖๔ รอยละ
๑๐๐

๓. พัฒนา
ศักยภาพ
แกนนําดาน
คนพิการ

๑. โครงการสงเสริม กยผ.
บทบาทองคกร
เอกชนเพือ่ สังคมเพือ่
คนพิการ

๔. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาความ
รวมมือกับองคกร
ดานคนพิการ และ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
ป ๒๕๖๐ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๑ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๒ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๓ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๔ ระดับ ๕

๔. พัฒนา
ความรวมมือ
กับองคกรดาน
คนพิการ และ
ภาคสวนที่
เกี่ยวของ

๑. โครงการสนับสนุน กยผ.
การดําเนินงานศูนย กยผ.
พัฒนาและฝกอบรม
คนพิการแหงเอเชีย
และแปชิฟกใน
พระราชูปถัมภฯ
๒. โครงการงานวัน
คนพิการสากลป
๒๕๕๙

๑๕

ตารางที่ ๕ กลยุทธของ พก. (ตอ)

๑๖

โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ ๓
บูรณาการและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ดานคนพิการสูการ
ปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
(Advance Policy)

๑. หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
มีการบูรณาการ
ความรวมมือ
ดานยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการอยาง
มีประสิทธิภาพ

๑. ระดับความสําเร็จ
ของการขับเคลื่อน
และบูรณาการ
ยุทธศาสตร
มาตรการ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
ป ๒๕๖๐ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๑ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๒ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๓ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๔ ระดับ ๕

๑. ขับเคลื่อน
และบูรณาการ
ยุทธศาสตร
มาตรการ
เพือ่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

๑. โครงการ
กยผ.
ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรและ
นโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

๒. มีการพัฒนา
แผนงาน นโยบาย
งานวิจัย และ
นวัตกรรม
เพื่อนํามากําหนด
นโยบาย
สาธารณะดาน
คนพิการ
อยางเปนรูปธรรม

๒. รอยละความ
สําเร็จของการ
กําหนดแผนงาน
นโยบายดาน
คนพิการของกลไก
ทุกระดับ
ป ๒๕๖๐ รอยละ ๘๐
ป ๒๕๖๑ รอยละ ๘๐
ป ๒๕๖๒ รอยละ ๘๐
ป ๒๕๖๓ รอยละ ๘๐
ป ๒๕๖๔ รอยละ ๘๐

๒.ขับเคลื่อน
แผนงาน
มาตรการ และ
กลไกทุกระดับ
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

๑. โครงการ
ขับเคลื่อนกลไก
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

๓. จํานวนงานวิจัย
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
ดานคนพิการทีไ่ ดรบั
การพัฒนา

๓. พัฒนา
งานวิจัย
นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ดานคนพิการ

๑.โครงการสนับสนุน กยผ.
การพั ฒ นางานวิ จั ย
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ดานคนพิการ

กยผ.

ตารางที่ ๕ กลยุทธของ พก. (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ

ป ๒๕๖๑
จํานวน ๕ เรื่อง
ป ๒๕๖๒
จํานวน ๕ เรื่อง
ป ๒๕๖๓
จํานวน ๕ เรื่อง
ป ๒๕๖๔
จํานวน ๕ เรื่อง
๔. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงขอมูล
สารสนเทศดาน
คนพิการ
ป ๒๕๖๐ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๑ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๒ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๓ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๔ ระดับ ๕

๔. พัฒนาและ ๑. โครงการพัฒนา กยผ.
ปรับปรุงขอมูล ขอมูลดานคนพิการ
สารสนเทศดาน
คนพิการเพื่อ
การกําหนด
นโยบาย และ
การเขาถึงใช
ประโยชนได

๕. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
การติดตามและ
ประเมินผลในเชิง
นโยบายดานคนพิการ
ป ๒๕๖๐ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๑ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๒ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๓ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๔ ระดับ ๕

๕. พัฒนาระบบ
การติดตาม
และประเมินผล
นโยบายดาน
คนพิการ

๑. โครงการสงเสริม กยผ.
งานวิชาการและ
ติดตามประเมินผล
ดานคนพิการ

๑๗

ตารางที่ ๕ กลยุทธของ พก. (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔
พัฒนาศักยภาพ
และสรางเจตคติที่
สรางสรรคตอ
คนพิการและ
ความพิการ
(Ability)

๑๘

เปาประสงค

๑. คนพิการไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพและ
ทักษะ มีความ
มั่นคงในการ
ดํารงชีวิตในสังคม

โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

๖. ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
นโยบายดานความ
รวมมือตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ
ป ๒๕๖๐ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๑ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๒ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๓ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๔ ระดับ ๕

๖. ขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
นโยบายดาน
ความรวมมือ
ตาม พันธกรณี
ระหวาง
ประเทศ
และอนุสัญญา
วาดวยสิทธิ
คนพิการ

๑. โครงการประสาน กยผ.
กลไกเพื่อพัฒนา
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
ดานคนพิการ
๒. โครงการสงเสริม กสส.
ความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาคนพิการ
ในภูมิภาคอาเซียน

๑. จํานวนคนพิการที่
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ
มีความมั่นคงใน
การดํารงชีวติ
ในสังคม
ป ๒๕๖๐
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๑
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๒
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๓
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๔
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน

๑. พัฒนา
ศักยภาพและ
ทักษะของ
คนพิการ
ดานอาชีพ กีฬา
นันทนาการ
เพือ่ ความมัน่ คง
ในการดํารง
ชีวิตในสังคม

๑. โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ทักษะดานอาชีพ
ของคนพิการ
๒. โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะชีวิตคนพิการ
๓. โครงการพัฒนา
ทักษะดานอาชีพ
และสังคมเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนพิการและ
ครอบครัว
๔. โครงการพัฒนา
นักรองนักดนตรี
พิการ (From street
to star)
๕.โครงการฝกทักษะ
และพัฒนาอาชีพใน
สถาบันแกคนพิการ

กสส.

กคพ.

กยผ.
กคพ.

กสส.

ตารางที่ ๕ กลยุทธของ พก. (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

๒. สังคม ครอบครัว
และชุมชน มีความ
รูและความเขาใจ
ตอคนพิการ และ
ความพิการ และ
สงเสริมคนพิการ
ใหมีความมั่นใจ
ตระหนักในสิทธิ
คุณคาและศักดิ์ศรี
ของตนเองและมี
สวนรวมในสังคม
ทุกระดับ

๒. ระดับความสําเร็จ
ในการสงเสริมความ
รูความเขาใจของ
สังคม ครอบครัว
ชุมชน ตอคนพิการ
และความพิการ
ป ๒๕๖๐ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๑ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๒ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๓ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๔ ระดับ ๕

๓. จํานวนคนพิการ
ที่มีงานทําในชุมชน
สถานประกอบการ
หนวยงานของรัฐ
ป ๒๕๖๐
จํานวน ๓๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๑
จํานวน ๓๕,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๒
จํานวน ๔๐,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๓
จํานวน ๔๕,๐๐๐ คน
ป ๒๕๖๔
จํานวน ๕๐,๐๐๐ คน
ยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนา พก.ใหเปน
องคกรที่มีผล
สัมฤทธิ์สูง
(Achieved
Organization)

๑. รอยละของ
๑. พก. มี ระบบ บุคลากร พก. ที่ได
บริหารจัดการที่มี รับการพัฒนาตาม
ประสิทธิภาพ และ สมรรถนะ
บุคลากรมี
สมรรถภาพสูง

หนวย
รับผิดชอบ
๒. สงเสริม
๑. โครงการสนับสนุน สลก.
บทบาทของ
การจัดสวัสดิการ
ครอบครัวชุมชน คนพิการในชุมชน
และสังคม
๒. โครงการสื่อสาร กทพ.
ในการพัฒนา องคกรเพือ่ เสริมสราง
ศักยภาพ
เจตคติทางสังคมตอ
คนพิการ และ คนพิการ
ใหคนพิการ
ตระหนักใน
คุณคาศักดิ์ศรี
และมีสวนรวม
ในสังคม
กลยุทธ

โครงการ

๓. สงเสริมการ
จางงานคน
พิการทั้งใน
ชุมชน สถาน
ประกอบการ
และหนวยงาน
ของภาครัฐ

๑. โครงการสงเสริมผู กทพ.
ดูแลคุมครองพิทักษ
สิทธิลูกจางคนพิการ
ในสถานประกอบการ
๒. โครงการสงเสริม
การจางงานคนพิการ

๑. เสริมสราง
สมรรถนะ
บุคลากรใหมี
ความเปนมือ
อาชีพ

๑. โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อความ
เปนมืออาชีพ
๒. โครงการสราง
ความผาสุกเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ

สลก.

๑๙

ตารางที่ ๕ กลยุทธของ พก. (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
และมีความสุข
ในการทํางาน

๒๐

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ

ป ๒๕๖๐
รอยละ ๑๐๐
ป ๒๕๖๑
รอยละ ๑๐๐
ป ๒๕๖๒
รอยละ ๑๐๐
ป ๒๕๖๓
รอยละ ๑๐๐
ป ๒๕๖๔
รอยละ ๑๐๐

๒. สงเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดีใหแก
บุคลากรของ
พก.

บุคลากร

๒. ระดับความสําเร็จ
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ พก.
ป ๒๕๖๐ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๑ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๒ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๓ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๔ ระดับ ๕

๓. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ พก.
ใหมีผลสัมฤทธิ์
และยั่งยืน

๑. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการ
และการสงเสริมการ
ดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
๒. โครงการปองกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๓. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานคนพิการ
ป ๒๕๖๐ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๑ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๒ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๓ ระดับ ๕
ป ๒๕๖๔ ระดับ ๕

๔. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศดาน
คนพิการ

หนวย
รับผิดชอบ

กพร.

สลก.

๑. โครงการปรับปรุง กยผ.
และพัฒนาสมรรถนะ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดาน
คนพิการ
๒. โครงการจัดหา
กยผ.
เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณเพื่อ
ทดแทนเครือ่ งเดิมทีม่ ี
อายุการใชงานเกิน ๕ ป
และเพิ่มประสิทธิภาพ

สวนที่

๔

การแปลงแผนสูการปฏิบัติ
แผนกลยุทธกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เปนเครื่องมือสําคัญ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร นโยบายและการพัฒนาองคกรของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ
ตลอดจนเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงานที่สําคัญ โดยเชื่อมโยงสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
แผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๕
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทั้งนี้
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ จึงไดกาํ หนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูก ารปฏิบตั ิ ดังนี้
ปจจัยความสําเร็จ
๑. ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทํางานแบบมีสวนรวม
ที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
๒. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
๓. มีการเชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
๔. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
๑. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
๒. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูร บั ผิดชอบ พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน
๓. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติ
งานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
๔. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยติดตามความ
กาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งแผน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน

๒๑

๒๒

กลุมนโยบายและยุทธศ
ธศาสตร
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
ละแ
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
๒๕๕ อาคาร ๖๐ ป กรมประชาสงเคราะห ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ตอ ๓๐๓, ๓๐๔ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๖
http://www.dep.go.th

