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กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพ�การ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย

คำนำ

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ไดจดั ทำแผนปฏิบตั ริ าชการกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหหนวยงานในสังกัด ใชเปน
กรอบและทิศทาง การดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย วิสยั ทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชีว้ ดั แนวทาง โครงการ
กิจกรรมและงบประมาณ โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำป กับนโยบาย
ของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
โดยกำหนดวิสยั ทัศน “เปนองคกรหลักในการขับเคลือ่ นและสงเสริมใหคนพิการเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ
อยางทัว่ ถึงและเทาเทียม สูร ะดับสากล” ประกอบดวยยุทธศาสตร DEP ในการขับเคลือ่ นการดำเนิน
งาน 3 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการดานคนพิการใหมผี ลสัมฤทธิ์
และมีธรรมาภิบาล (Development) ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมพลังคนพิการใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ
และสิง� อำนวยความสะดวกอยางเทาเทียม (Empowerment) ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางการมีสว นรวม
และความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและเครือขาย (Participation) ซึง่ จะเปนยุทธศาสตรสำคัญ
ในการขับเคลือ่ นภารกิจกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการใหบรรลุวสิ ยั ทัศนขา งตน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเปาหมายความสำเร็จทีก่ ำหนดไว ตองไดรบั
ความชวยเหลือจากผูบ ริหาร เจาหนาที่ พก. และภาคีเครือขายทีเ่ กีย่ วของ ในการรวมกันผลักดันแผนสู
การปฏิบัติโดยการขับเคลื่อนบทบาท และภารกิจของ พก. ไปสูการเปนหนวยงานที่กำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรระดับชาติดานคนพิการ รวมถึงการสงเสริมใหคนพิการเขาถึงสิทธิอยางเทาเทียมกัน
ทุกคนในสังคม และ เกิดผลประโยชนสงู สุดและความคุม คาในการบริหารจัดการภาครัฐตอไป
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บทสรุปผูบร�หาร
แผนปฏิบตั ริ าชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เปนกรอบแนวทางและทิศทางในการดำเนินงานและขับเคลือ่ นภารกิจการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ โดยไดมกี ารทบทวนทิศทางการดำเนินงานใหมคี วามสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยและอนุสัญญา พันธกรณี กรอบยุทธศาสตรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
สำหรับแผนปฏิบตั ริ าชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีวสิ ยั ทัศน “เปนองคกรหลักในการขับเคลือ่ นและสงเสริมใหคนพิการเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ อยางทัว่ ถึง
และเทาเทียม สูระดับสากล” ประกอบดวยยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการดานคนพิการใหมีผลสัมฤทธิ์
และมีธรรมาภิบาล (Development)
ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมพลังคนพิการใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการและสิง� อำนวยความสะดวก
อยางเทาเทียม (Empowerment)
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางการมีสว นรวมและความเขมแข็งขององคกร
ดานคนพิการและเครือขาย (Participation) ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการดานคนพิการใหมีผลสัมฤทธิ์
และมีธรรมาภิบาล (Development)
เปาหมาย : (1) คนพิการเขาถึงและใชประโยชน ไดจากแผนงาน นโยบาย การวิจัย
นวัตกรรมดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง
(2) ระบบบริการจัดการองคกร พก.มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด : (1) จำนวนคนพิการที่เขาถึงและใชประโยชน ไดจาก แผนงาน นโยบาย
งานวิจัย และนวัตกรรมดานคนพิการ
(2) จำนวนระบบบริหารจัดการดานคนพิการที่ไดรับการพัฒนา
แนวทาง : (1) ขับเคลื่อนและพัฒนานโยบาย แผนงาน งานวิจัยเพื่อใหคนพิการ
เขาถึงและใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ พก.และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงและธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนสูสังคมยุคดิจิทัล
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โครงการ : (1) โครงการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายและแผนดานคนพิการสูก ารปฏิบตั ิ
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานคนพิการใหมีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมพลังคนพิการใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการและสิง� อำนวยความสะดวก
อยางเทาเทียม (Empowerment)
เปาหมาย : (1) คนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ
สิ�งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ตัวชี้วัด : (1) จำนวนคนพิการที่ไดรับการสงเสริมการเขาถึงสิทธิคนพิการ
(2) จำนวนคนพิการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และสงเสริมอาชีพ
(3) จำนวนคนพิการที่ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนา
(4) จำนวนคนพิการที่เขาถึงสภาพแวดลอม สิ�งอำนวยความสะดวก
และบริการสาธารณะที่เอื้อตอการดำรงชีวิต
แนวทาง : (1) สงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิ สวัสดิการอยางทั่วถึงตอบสนอง
ตอความตองการจำเปนของคนพิการแตละประเภท
(2) พัฒนาศักยภาพ อาชีพ และการมีงานทำเพื่อใหคนพิการมีรายได
สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวอยางพอเพียง
(3) สงเสริมการคุมครองสิทธิ สวัสดิภาพและจัดระบบสวัสดิการใหกับ
คนพิการ
(4) สงเสริมและผลักดันใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน อปท. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจัดสภาพแวดลอม สิ�งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่คนพิการเขาถึงและ
ใชประโยชนได
โครงการ : (1) โครงการสงเสริมการเขาถึงสิทธิคนพิการ
(2) โครงการสงเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
(3) โครงการคุมครองสวัสดิภาพคนพิการ
(4) โครงการสงเสริมการจัดสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ
และเครือขาย(Participation)
เปาหมาย : องคกรดานคนพิการ ผูนำคนพิการ และเครือขายทุกระดับมีศักยภาพ
และความเขมแข็งเปนสากลและทันสมัย
ตัวชีว้ ดั : จำนวนองคกรดานคนพิการและเครือขายทีไ่ ดรบั การเสริมสรางความเขมแข็ง
แนวทาง : (1) พัฒนาศักยภาพองคกรดานคนพิการ แกนนำคนพิการและเครือขาย
ใหมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการงานดานคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ

-5-

แผนปฏิบัติราชการ

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(2) เสริมสรางและบูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งในประเทศ
ระดับอนุภูมิภาค และระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการ : โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสว นรวมขององคกรดานคนพิการ
และเครือขาย
ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใตทิศทางยุทธศาสตรดังกลาวขางตน จะเปนเครื่องมือ
สำคัญในการกำกับทิศทางของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการมีสวนรวมของ
ผูบ ริหารขาราชการ และเจาหนาทีใ่ นทุกระดับโดยมุง ผลสัมฤทธิแ์ ละเปาหมายการใหบริการ คนพิการ
เขาถึงและใชประโยชน ไดจากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ�งอำนวยความสะดวก และ
บริการสาธารณะอยางทั่วถึงและเทาเทียม
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สวนที่ 1
ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร�
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
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สวนที่ 1
ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของ
มติคณะรัฐมนตร� เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
1.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เปาหมาย : สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร :
1.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
1.2 การเสริมสรางพลังทางสังคม
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : การขับเคลื่อนใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหมีหลักประกันความมั่นคง ความคุมครองทางสังคม
และสวัสดิการตามกลุมเปาหมาย รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อตอ
การดำรงชีวิตและการมีสวนรวมเปนพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุมตลอดจนสงเสริมแรงงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
1.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นดานที่ 15 พลังทางสังคม
(1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมาย : ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพิ�มขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ประเทศไทยมีความเทาเทียม
และเสมอภาคในสังคม ผานการมีสวนรวมจากประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีตางๆ
ในทุกระดับ ในการรวมเปนกลไกในการจัดการกับปญหาความเหลื่อมล้ำและการสรางความเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทีเ่ กือ้ กูลการดำเนินการของภาครัฐอยางเปนระบบ โดยเปน
การแกไขปญหาทีส่ อดคลองกับความตองการระดับพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามแตกตางระหวางกัน บนฐานองคความรู
ขอมูล และหลักวิชาการที่มีสวนรวมจากชุมชนและภาคีในสังคมอยางแทจริง
(1.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การเสริมสรางทุนทางสังคม
- แนวทางการพัฒนา : เนนการเปดโอกาสใหเกิดกระบวนการรวมตัว
ของประชากรกลุมตางๆ รวมถึงภาคีเครือขาย ในการรวมคิด รวมทำ และรวมเปนพลังสำคัญใน
การจัดการกับปญหาความเหลือ่ มล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิม� ขีดความสามารถ
ของชุมชนทองถิ�น
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ในการพัฒนา การพึง่ ตนเอง และการจัดการตนเอง การตอยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทย
มีทุนเดิมที่เปนยกยองและยอมรับทั่วโลก คือความมีน้ำใจ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน
- เปาหมายของแผนยอย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้ อยางตอเนือ่ ง
- ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยรอยละ) เพิ�มขึ้นรอยละ 10
- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : เนนการเปด
โอกาสใหเกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุมตางๆ รวมถึงภาคีเครือขาย เพื่อใหประชากรที่มี
คุณภาพสามารถพึง่ ตนเองและเปนพลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศใหนานทีส่ ดุ
(2) ประเด็นดานที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมาย : คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ�มขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : กลไกสำคัญของการกำจัดวงจรความเหลือ่ มล้ำ
และความยากจนทีจ่ ะถูกถายทอดจากรุน สูร นุ ไดอยางยัง่ ยืน โดยเฉพาะกลุม ดอยโอกาสและกลุม เปราะบาง
(1.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
- แนวทางการพัฒนา : เนนการขยายความคุม ครองทางสังคมขัน้ ต่ำใหทกุ ชีวติ ใหสามารถ
ดำรงชีวติ ไดอยางสมกับความเปนมนุษย โดยเปนสวัสดิการทีท่ กุ ภาคสวนรวมกันรับผิดชอบ สรางระบบ
คุมครองและปองกันแบบถวนหนา และพัฒนาระบบหลักประกันทางดานสุขภาพและเศรษฐกิจให
มีประสิทธิภาพและความคุม คา ครอบคลุมอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม รวมถึงการคุม ครองแรงงานไทย
ใหมีสวัสดิภาพของผูใชแรงงานไทยใหมีสวัสดิภาพในการทำงานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุมครอง
สวัสดิภาพของผูใชแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และสงเสริมการทำงานที่มีคุณคา และ
การคุม ครองผูบ ริโภคใหไดรบั สินคาและบริการทีป่ ลอดภัยและไดมาตรฐาน เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรม
และลดความเสียเปรียบของผูบริโภค
- เปาหมายของแผนยอย : คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุม ดอยโอกาสและกลุม เปราะบาง
ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ�มขึ้น
- ตัวชี้วัด : สัดสวนประชากรกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับความคุมครอง
ตามมาตรการคุมครองทางสังคมอยางนอย 9 กรณี ไดแก
1) เจ็บปวย
2) คลอดบุตร
3) ตาย
4) ทุพพลภาพ
5) เงินชวยเหลือครอบครัวหรือบุตร
6) ชราภาพ
7) วางงาน
8) ผูอยูในอุปการะ
9) การบาดเจ็บจากการทำงาน รอยละ 80
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- บรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : เนนการพัฒนามาตรการ
และพัฒนากลไกสนับสนุนชวยเหลือคนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง
ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ�มขึ้น
1.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสังคม
(1) กลุมผูเสียเปรียบในสังคม
1.1 ปฏิรปู ระบบขนสงสาธารณะไมใหเปนอุปสรรคเพือ่ คนทัง้ มวล (Design for all)
ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ตอคนทุกกลุมทุกวัย
1) เรือ่ ง/ประเด็นการปฏิรปู : ปฏิรปู ระบบขนสงสาธารณะไมใหเปนอุปสรรค
เพือ่ คนทัง้ มวล (Design for all) ทีย่ ดึ หลักการออกแบบสากล (Universal Design) ตอคนทุกกลุม ทุกวัย
2) กิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 ปฏิรปู กฎหมายและหนวยงานทีก่ ำกับดูแลหรือติดตาม
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย โดยเฉพาะเกี ่ ย วกั บ การออกแบบที ่ ย ึ ด หลั ก การออกแบบที ่ เ ป น สากล
(Universal Design)
3) ขัน้ ตอนการดำเนินงาน : ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบทีย่ ดึ หลัก
การออกแบบทีเ่ ปนสากล (Universal Design) ซึง่ อาศัยบทกฎหมายหลักอืน่ ๆ ใหเปนประมวลกฎหมาย
รวมอยูใ นฉบับเดียวและมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงเพือ่ บังคับใชและกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย
โดยใหสามารถควบคุม จัดการ และใชประโยชนตางๆ ดวย
4) เปาหมายกิจกรรม : คนทุกกลุมทุกวัยเขาถึงบริการสาธารณะ และไดรับ
ประโยชนจากสภาพแวดลอมสาธารณะอยางทั่วถึง
1.2 ปฏิรูปกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูปกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
2) กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการ
ศูนยบริการคนพิการโดยองคกรดานคนพิการและปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการใชเงินของกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ จากลักษณะ project-based เปน unit-cost โดยเนนโครงการ
ทีเ่ ปนการเสริมสรางอาชีพคนพิการทีไ่ มสามารถทำงานในสถานประกอบการได หรือคนพิการทีป่ ระกอบ
อาชีพอิสระ
3) ขั้นตอนการดำเนินงาน :
1. ดำเนินการใหมศี นู ยบริการคนพิการโดยองคกรดานคนพิการทีไ่ ดมาตรฐาน
และครอบคลุมทุกพื้นที่ตามสัดสวนคนพิการ
2. ดำเนินการใหศูนยบริการคนพิการโดยองคกรดานคนพิการสนับสนุน
ภาครัฐตามที่กฎหมายบัญญัติในการดูแลคนพิการ โดยการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ อยางตอเนือ่ ง ผานการจัดตัง้ คณะกรรมการในลักษณะของการรวมบริหารโครงการ
เพือ่ พิจารณาวัตถุประสงคเปาหมาย และการประเมินผลเพือ่ ตอบสนองโครงการในลักษณะ unit-cost
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ทั่วประเทศ

4) เปาหมายกิจกรรม :
1. มีศูนยบริการคนพิการโดยองคกรดานคนพิการที่ไดมาตรฐานครอบคลุม
2. คนพิการสามารถใชชวี ติ ไดโดยไมมอี ปุ สรรคและมีศกั ยภาพในการประกอบอาชีพ

1.3 ปฏิรปู การขึน้ ทะเบียนคนพิการ เพือ่ ใหคนพิการไดรบั สิทธิสวัสดิการและความชวยเหลือ
ไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อใหคนพิการไดรับ
สิทธิสวัสดิการและความชวยเหลือไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง
2) กิจกรรม :
2.1 การนิยามความพิการ
2.2 การกำหนดสถานพยาบาล/การรับรองความพิการ
2.3 กระบวนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
2.4 การเชื่อมโยงขอมูล รวมถึงการจัดทำระบบขอมูลคนพิการในชุมชน
(Data on individual and family) และนำมาใชประโยชนเพื่อการรายงานสถานการณและการคนหา
และใหการชวยเหลือผานระบบภูมสิ ารสนเทศดานคนพิการในชุมชน (GIS-Geographic Information System)
3) ขั้นตอนการดำเนินงาน :
3.1 ขัน้ ตอนที่ 1 แกไขระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการแหงชาติวา ดวยหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขการยืน่ คำขอมีบตั รประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ.2556
ขอ 6 ใหเพิ�มเติมสถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียน
คนพิการได นอกเหนือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ศูนยบริการ
คนพิการระดับจังหวัดหรือหนวยงานของรัฐ ตามทีผ่ อู ำนวยการหรือผูว า ราชการจังหวัดประกาศกำหนด
เพื่อใหกระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการมีความรวดเร็วและเขาถึงกลุมคนที่ประสบสภาวะความพิการ
ไดอยางครอบคลุม
3.2 ขัน้ ตอนที่ 2 วางระบบการเชือ่ มโยงฐานขอมูลคนพิการทีข่ น้ึ ทะเบียน
ปรับใหเปนปจจุบันและเชื่อมโยงการใชประโยชนขอมูลรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยให
สถานพยาบาลทีร่ บั ขึน้ ทะเบียนคนพิการเชือ่ มโยงขอมูลกับหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ อาทิ พม. สธ.
ศธ. รง. มท. กค. โดยกำหนดชวงระยะเวลาการนำเขาขอมูลที่แนนอน เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน
และเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ในการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือตามสิทธิ
คนพิการไดอยางทันการณและรอบดาน
4) เปาหมายกิจกรรม :
4.1 คนพิการทุกคนไมมขี อ จำกัดดานการเขาถึงการขึน้ ทะเบียนคนพิการ
4.2 ฐานขอมูลคนพิการเชือ่ มโยงกับฐานขอมูลสำคัญตางๆ อยางมีความเปน
ปจจุบนั และไดใชประโยชนโดยหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของอยางทัว่ ถึงเพือ่ ใหคนพิการไดรบั การสนับสนุน
อยางรอบดาน
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5) ตัวชี้วัด
5.1 มีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบใหสถานพยาบาลสามารถออกเอกสาร
รับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได
5.2 มีการจัดทำระบบฐานขอมูลคนพิการที่เชื่อมโยงระหวางสถานพยาบาล
กับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
(1) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
1) วัตถุประสงคท่ี 1.3 เพือ่ สงเสริมใหคนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ตี ลอดชวงชีวติ
2) เปาหมายรวมที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ�มขึ้น
3) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
(3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร : เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ�มขึ้น
(3.2) แนวทางการพัฒนา :
- ขอ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมที กั ษะความรู และความสามารถ
ในการดำรงชีวติ อยางมีคณ
ุ คา (ขอ 3.2.3 สงเสริมแรงงานใหมคี วามรูแ ละทักษะในการประกอบอาชีพ
ที่เปนไปตามความตองการของตลาดงาน)
- ขอ 3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
กับสังคมสูงวัย (ขอ 3.6.4 สงเสริมการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุทั้งระบบขนสงสาธารณะ
อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยูอาศัยใหเอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม)
(2) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
1) วัตถุประสงคท่ี 1.2 เพือ่ ใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดอยางทั่วถึง
2) เปาหมายรวมที่ 2 เพิม� โอกาสการเขาถึงบริการพืน้ ฐานทางสังคมของภาครัฐ
3) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่ มล้ำในสังคม
(3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร : เปาหมายที่ 2 เพิม� โอกาสการเขาถึง
บริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
(3.2) แนวทางการพัฒนา :
- ขอ 3.1 เพิ�มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40
ทีม่ รี ายไดตำ่ สุดใหสามารถเขาถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพของรัฐ และมีอาชีพ (ขอ 3.1.5 เพิม� การจัดสวัสดิการ
สังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุดอยางเพียงพอและเหมาะสม)
- ขอ 3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทัง้ ดานการศึกษา สาธารณสุข
และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง (ขอ 3.2.4 สงเสริมและจัดหาโครงสรางพื้นฐานที่
เหมาะสม ใหประชากรกลุม ตางๆ โดยเฉพาะกลุม เด็ก เยาวชน สตรี ผูพ กิ าร ผูส งู อายุ และผูด อ ยโอกาส
ทางสังคม เพื่อใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม รวมถึงการไดรับ
การพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพและความเหมาะสมของแตละบุคคล
พรอมทั้งสงเสริมบทบาทของกลุมขางตนใหมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ�นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- 12 แผนปฏิบัติราชการ
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สวนที่ 2
สถานการณ
การดำเนินงาน
ดานคนพ�การ

1

กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
1.1 กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในประเทศไทย
พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 และทีแ่ กไขเพิม� เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2556 นับเปนนวัตกรรมทางกฎหมายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ โดยมีสาระ
ทัง้ ในดานการกำหนดมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ การสรางกลไกเพือ่ การคุม ครอง
คนพิการในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิ และโอกาส การคุมครองจากรัฐ
โดยใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ จากสิง� อำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือจากรัฐ ทัง้ ในดานฟน ฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย
การศึกษา การอาชีพ การคุม ครอง เพือ่ มิใหมกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมการยอมรับและมีสว นรวม
ในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ขอมูลขาวสาร
การสื่อสาร โทรคมนาคม บริการลามภาษามือ สิทธิในการเขาไปใชในบริการสาธารณะ เชนเดียวกับ
บุคคลทั่วไป การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และสิทธิในการไดรับการลดหยอนภาษีสำหรับคนพิการ และผูดูแลคนพิการ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน ที่ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุง เนนการสรางสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรชาติ
ดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ�งแวดลอม (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยทุ ธชาติ พ.ศ.2561 - 2580 เปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องยุ ท ธศาสตร ช าติ ล งสู  แ ผนระดั บ ต า งๆ แผนแม บ ทภายใต ย ุ ท ธชาติ
พ.ศ.2561 - 2580 มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบดวย (1) ความมั่นคง (2) การตางประเทศ
(3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต (5) การทองเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ (7) โครงสรางพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจทิ ลั (8) ผูป ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย อ มยุ ค ใหม (9) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (10) การปรั บ เปลี ่ ย นค า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
(11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ (12) การพัฒนาการเรียนรู (13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี
(14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอยางยัง่ ยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทัง้ ระบบ (20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยหลักการ
สำคัญของแผนประกอบดวย (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (2) ยึด “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” (3) ยึด “วิสยั ทัศนภายใตยทุ ธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสยั ทัศนประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” เปนกรอบการกำหนดเปาหมาย
- 14 แผนปฏิบัติราชการ
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ที่จะบรรลุใน 5 ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมาควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน และ
(5) ยึดหลักการนำไปสูก ารปฏิบตั ใิ หเกิดผลสัมฤทธิอ์ ยางจริงจังใน 5 ป สำหรับวัตถุประสงคและเปาหมาย
การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย (1) เพือ่ วางรากฐานใหคนไทยเปนคนมีสขุ ภาวะ
และสุขภาพทีด่ ี ตลอดจนเปนคนเกงทีม่ ที กั ษะความรูค วามสามารถและพัฒนาตนเองไดตอ เนือ่ งตลอดชีวติ
(2) เพือ่ ใหคนไทยมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม ผูด อ ยโอกาสไดรบั การพัฒนาศักยภาพ รวมทัง้
ชุมชนมีความเขมแข็งพึง่ พาตนเองได (3) เพือ่ ใหเศรษฐกิจเขมแข็งแขงขันไดมเี สถียรภาพ และมีความยัง่ ยืน
(4) เพือ่ รักษาและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ (5) เพือ่ ใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และมีการทำงานเชิงบูรณาการ (6) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค (7) เพื่อผลักดันให
ประเทศไทยมีความเชือ่ มโยงกับประเทศตางๆ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายรวม
ประกอบดวย (1) คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะเปนคนไทยทีส่ มบูรณ (2) ความเหลือ่ มล้ำทางดานรายไดและ
ความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ
สิง� แวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับสิง� แวดลอม (5) มีความมัน่ คงในเอกราชและอธิปไตย
และเพิม� ความเชือ่ มัน่ ของนานาชาติตอ ประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอำนาจ และมีสว นรวมจากประชาชน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 คณะรัฐมนตรีไดมมี ติ
เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 อนุมตั ใิ นหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ.2560 - 2564 โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
บูรณาการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการทีก่ ำหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนไปสูก ารปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
และใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ.2560 - 2564 ใหคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติทราบ เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบดำเนินการ
เกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของ โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 กำหนดวิสยั ทัศน “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ดำรงชีวติ อิสระ ในสังคม
อยูเ ย็นเปนสุขรวมกันอยางยัง่ ยืน” ภายใตยทุ ธศาสตรแหงความเทาเทียม (EQUAL) ไดแก เสริมพลัง
คนพิการและองคกรดานคนพิการใหมศี กั ยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality Management)
เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (Understanding)
สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะทีท่ กุ คนเขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility) และสงเสริม
การบูรณาการเครือขายและสรางการมีสว นรวมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการอยางยัง่ ยืน (Linkage)
1.2 พันธกรณี อนุสญ
ั ญา กรอบยุทธศาสตร ระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของ
อนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the rights of persons with disabilities
: CRPD) ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช ตั้งแต
วันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยมีจุดมุงหมายความมุงประสงคที่จะสงเสริม คุมครองและประกันให
คนพิการไดใชสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอยางเต็มที่และเทาเทียม ตลอดจนสงเสริม
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การเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง “คนพิการ” ตามความหมายของอนุสัญญานี้หมายถึง บุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย ทางจิตใจ ทางสติปญญา หรือประสาทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับ
อุปสรรคตาง ๆ ทำใหไมสามารถมีสว นรวมไดอยางมีประสิทธิภาพบนพืน้ ฐานทีเ่ ทาเทียมกับบุคคลอืน่
โดยหลักการสำคัญทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในอนุสญ
ั ญานีค้ อื การเคารพในศักดิศ์ รี การไมเลือกปฏิบตั ิ การมีสว นรวม
และการเขารวมในสังคม การเคารพความแตกตางและการยอมรับความหลากหลายของมนุษยชาติ
ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถในการเขาถึง ความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง
การเคารพขี ด ความสามารถของเด็ ก พิ ก าร โดยสาระสำคั ญ ของอนุ ส ั ญ ญาฉบั บ นี ้ คื อ รั ฐ ภาคี
มีพันธกรณีที่จะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดานกฎหมายการปกครอง
และการปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันการเขาถึงและใชประโยชน
ไดอยางเทาเทียมกันของคนพิการ ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมูลขาวสารและ
บริการสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมในทางกฎหมายสำหรับโอกาสในการรับการศึกษา
การเขาทำงาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิ และโอกาสที่จะมีสวนรวมทางการเมืองอยาง
เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป
ยุทธศาสตรอินชอน เพื่อทำสิทธิใหเปนจริง (Incheon Strategy : Make the Right Real)
ไดรบั การรับรองจากทีป่ ระชุมเจาหนาทีร่ ะดับสูงระหวางรัฐบาล ภายใตการดำเนินการทศวรรษคนพิการ
แหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2556 - 2565 ซึง่ จัดตัง้ โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชีย
และแปซิฟก (ESCAP) เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
โดยยุทธศาสตรอนิ ชอนมีรากฐานมาจากอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการและกรอบการปฏิบตั งิ าน และ
กรอบการปฏิบตั งิ านแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสูส งั คมบูรณาการ และตัง้ อยูบ นฐานสิทธิสำหรับ
คนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยยุทธศาสตรอินชอน ประกอบดวย 10 เปาประสงค ดังนี้
(1) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทำงานและการจางงาน (2) สงเสริมการมีสวนรวมใน
กระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (3) สงเสริมการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
การขนสงสาธารณะความรูและการสื่อสาร (4) เสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคม
(5) ขยายการชวยเหลือในระยะแรกเริม� และดานการศึกษาใหกบั เด็กพิการ (6) ประกันความเทาเทียม
ทางเพศและการเสริมพลังสตรี (7) ประกันการจัดการและการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั สิ ำหรับคนพิการ
(8) ปรับปรุงขอมูลดานคนพิการใหนา เชือ่ ถือและสามารถเปรียบเทียบได (9) เรงใหมกี ารใหสตั ยาบัน
และดำเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและการปรับกฎหมายในประเทศใหสอดคลองกับ
อนุสัญญา (10) พัฒนาความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหวางประเทศ
เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
จากการพัฒนาในดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวง 4 ทศวรรษทีผ่ า นมา
เปนการพัฒนาที่กอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอทรัพยากรโลกเปนอยางมาก เมื่อป 2543
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกรวม 189 ประเทศ รวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาติ
ทีม่ หานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และเห็นพองตองกันในการตัง้ เปาหมายการพัฒนาทัง้ ในระดับชาติ
และระดับสากลทีท่ กุ ประเทศจะดำเนินการรวมกันใหไดภายในป 2558 โดยเปาหมายดังกลาวเรียกวา
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เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบ
ดวย 8 เปาหมายหลัก คือ (1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (2) ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (3) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของ
เด็ก (5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ (6) ตอสูกับโรคเอดส มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่น ๆ
(7) รักษาและจัดการสิ�งแวดลอมอยางยั่งยืน และ (8) สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา
ในประชาคมโลก
ตลอดระยะเวลา 15 ปผานมา เป า หมายการพั ฒนาแห งสหั ส วรรษทั ้ ง 8 ข อดั งกล า ว
ไดสิ�นสุดลง โดยประสบความสำเร็จเปนอยางดีในหลายประเทศ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของ
การพัฒนาองคการสหประชาชาติจงึ ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาขึน้ ใหมโดยอาศัยกรอบความคิดที่
มองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน
เรียกวาเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งใชเปน
ทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป
โดยประกอบไปดวย 17 เปาหมาย คือ (1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (2) ขจัดความหิวโหย
บรรลุเปาความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการทีด่ ขี น้ึ และสงเสริมเกษตรกรรมยัง่ ยืน (3) ทำใหแนใจ
ถึงการมีสขุ ภาวะในการดำรงชีวติ และสงเสริมความเปนอยูท ด่ี ขี องทุกคนในทุกชวงอายุ (4) ทำใหแนใจ
ถึงการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอด
ชีวิตแกทุกคน (5) บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน
(6) ทำใหแนใจวาเรือ่ งน้ำและการสุขาภิบาลไดรบั การจัดการอยางยัง่ ยืน และมีสภาพพรอมใชสำหรับ
ทุกคน (7) ทำใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานทีท่ นั สมัย ยัง่ ยืน เชือ่ ถือได ตามกำลังซือ้ ของตน
(8) สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน สงเสริมศักยภาพ
การมีงานทำและการจางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคาสำหรับทุกคน (9) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
พรอมรับการเปลีย่ นแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยัง่ ยืนและทัว่ ถึง และสนับสนุน
นวัตกรรม (10) ลดความเหลือ่ มล้ำทัง้ ภายในและระหวางประเทศ (11) ทำใหเมืองและการตัง้ ถิน� ฐาน
ของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (12) ทำใหแนใจถึงการมี
แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (13) ดำเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (14) อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน (15)พิทักษ บูรณะ และสงเสริม
การใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย หยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ (16) ส ง เสริ ม ให ส ั ง คมมี ค วามเป น ปกติ ส ุ ข ไม แ บ ง แยก เพื ่ อ การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น
มีการเขาถึงความยุตธิ รรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนทีพ่ ง่ึ ของสวนรวม มีประสิทธิผล
และเปนที่ยอมรับในทุกระดับ (17) เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลัง
แหงการเปนหุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558 - 2573
(Sendai framework for disaster Risk Reduction 2015) เปนเครื่องมือสำคัญในการจัดการ
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ขิ องโลก ในระยะ 15 ป เริม� ตัง้ แต พ.ศ. 2558 – 2557 ซึง่ ประเทศสมาชิกของ
องคการสหประชาชาติจำนวน 187 ประเทศไดรว มใหการรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกวา
ดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเชนได
ประเทศญี่ปุน สำหรับประเทศไทยนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบให
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเขารวมใหการรับรองกรอบเซนไดดังกลาว ทัง้ นีผ้ ลลัพธของกรอบ
เซนไดนัน้ มุง เนนการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ และลดการสูญเสียชีวติ วิถชี วี ติ และสุขภาพ ตลอดจน
การสูญเสียตอทรัพยสินทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดลอม ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน
และประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายคือปองกันไมใหเกิดความเสีย่ งใหม และลดความเสีย่ งเดิม
รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันทีม่ กี ารบูรณาการและลดความเหลือ่ มล้ำเพือ่ ปองกัน และทำใหความลอแหลม
และเปราะบางตอภัยพิบัตินอยลง ตลอดจนชวยใหมีการเตรียมความพรอมสำหรับการเผชิญเหตุและ
ฟนฟูที่ดียิ�งขึ้น อันนำไปสูความสามารถที่จะรับมือและฟนคืนกลับไดในระยะเวลาที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจ 4 พันธกิจ คือ (1) การสรางความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(2) เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (3) การลงทุนในดานการลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั เิ พือ่ ใหพรอมอยางเปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายคือปองกันไมใหเกิดความเสีย่ งใหม
และลดความเสีย่ งเดิม รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันทีม่ กี ารบูรณาการและลดความเหลือ่ มล้ำเพือ่ ปองกัน
และทำใหความลอแหลม และเปราะบางตอภัยพิบตั นิ อ ยลง ตลอดจนชวยใหมกี ารเตรียมความพรอม
สำหรับการเผชิญเหตุและฟน ฟูทด่ี ยี ง�ิ ขึน้ อันนำไปสูค วามสามารถทีจ่ ะรับมือและฟน คืนกลับไดในระยะ
เวลาทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพนั ธกิจ 4 พันธกิจ คือ (1) การสรางความเขาใจเกีย่ วกับความ
เสีย่ งจากภัยพิบตั ิ (2) เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ (3) การลงทุนใน
ดานการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั เิ พือ่ ใหพรอมรับมือและฟน คืนกลับไดในระยะเวลารวดเร็ว และ (4)
พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพรอมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการการฟน
สภาพและซอมสรางที่ดีกวาเดิมในชวงการบูรณะฟนฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ
ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 (ASEAN Decade of
Persons with Disabilities 2011-2020) จากการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ
กรุงจาการตา ระหวางวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2554 ไดมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงความเปนไปได
ในการที่จะสงเสริมใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ซึ่งคนทุกกลุมในสังคม
รวมทัง้ คนพิการ สามารถมีสว นรวมและไดรบั ประโยชนเต็มทีจ่ ากการรวมตัวของชาติอาเซียน ผูน ำอาเซียน
ยังไดเนนถึงความสำคัญในการสงเสริมบทบาท โอกาส และการมีสวนรวมของคนพิการในการพัฒนา
ภูมิภาค ดวยการรับขอริเริ�มสำหรับปฏิญญาบาหลีวาดวยการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
คนพิการในประชาคมอาเซียน รวมทัง้ การประกาศทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563
ทั้งนี้ผูนำชาติอาเซียน ในฐานะตัวแทนของรัฐภาคีอาเซียนและประชาชนในชาติ ไดประกาศทศวรรษ
คนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 ใหเปนชวงเวลาหลักของการสงเสริมการพัฒนางานดานคนพิการ
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แบบบูรณาการในอาเซียน และไดยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงขอผูกพันของอาเซียน ในการสงเสริมสิทธิ
และโอกาสที ่ เ ท า เที ย มของคนพิ ก ารในทุ ก ภาคส ว นของอาเซี ย น โดยให ส อดคล อ งกั บ เอกสาร
ดานคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ�งอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ โดยที่มีการเนนถึงประเด็น
หลัก 15 ประเด็นซึ่งไดถูกกำหนดใหสอดคลองกับเสาหลักทั้งสามของอาเซียน โดยเนนย้ำวาประเด็น
ดานคนพิการเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน และเพื่อเปนการให
เกียรติตอองคกรสาขาของอาเซียน รวมทั้งกลไก และพิธีสารตาง ๆ ที่มีอยูแลว ทศวรรษคนพิการ
อาเซียน จะใชกลไกทีม่ อี ยูแ ลวเหลานีร้ ว มกับขอริเริม� อืน่ ๆในการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการในอาเซียน
ในการนีท้ ป่ี ระชุมยังไดรบั รอง แผนการประกาศและการขับเคลือ่ นทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน
: ชวงเวลาแหงการสงเสริมการพัฒนางานดานคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน (Concept Note and
Mobilization Plan of ASEAN Decade for Persons with Disabilities : The Thematic Years to
Promote Disability Inclusive Development in ASEAN) ซึง่ เสนอโดยประเทศไทย โดยสำนักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ (ปจจุบนั กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ)
รวมทัง้ เห็นชอบการเสนอ ใหผนู ำอาเซียนประกาศทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน ในการประชุมสุดยอด
ผูนำอาเซียน ครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2554 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สาระ
สำคั ญ ของทศวรรษคนพิ ก ารอาเซี ย น พ.ศ. 2554 – 2563 ประกอบด ว ย 15 ประเด็ น ได แ ก
(1) การตระหนักรูและการปกปองสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ (2) การพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย
และการรวมประเด็นดานคนพิการเขาไวในกระแสหลักในการกำหนดนโยบายและแผน (3) การจางงาน
และงานที่มีคุณคา (4) การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ (5) การดูแลสุขภาพและการฟนฟู
สมรรถภาพ รวมทั้งการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (6) การมีสวนรวมทางการเมืองและการเขาถึง
กระบวนการยุตธิ รรมของคนพิการ (7) การดำรงชีวติ การบรรเทาความยากจน และบริการทางสังคม
(8) การดำรงชีวติ อิสระและการมีสว นรวมในชุมชน (9) เด็กพิการ (10) สตรีพกิ าร (11) ผูส งู อายุพกิ าร
(12) การมีสวนรวมในวัฒนธรรม นันทนาการ สันทนาการ และกีฬา (13) การเขาถึง เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีเครื่องชวย ขอมูลขาวสาร สิ�งอำนวยความสะดวก การคมนาคม บริการ (14)
การสรางศักยภาพรัฐบาล องคกรพึ่งตนเองของคนพิการ และองคกรทางสังคมภาคพลเรือน (15)
คนพิการที่อยูในภาวะฉุกเฉิน
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2

สถิตดิ า นคนพิการ
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึง่ มีขอ จำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำวัน หรือเขาไป
มีสว นรวมทางสังคม เนือ่ งจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ
อารมณ พฤติกรรม สติปญ
 ญา การเรียนรู หรือความบกพรองอืน่ ใด ประกอบกับมีอปุ สรรคดานตางๆ
และมีความจำเปนเปนพิเศษทีจ่ ะตองไดรบั ความชวยเหลือดานใดดานหนึง่ เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรม
ในชีวติ ประจำวัน หรือเขาไปมีสว นรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทัว่ ไปพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ กไขเพิม� เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556)

สถานการณคนพิการในประเทศไทย

ภาคเหนือ
22.00%
ภาคกลาง
20.79%

เพศชาย
1,023,521 คน
52.14%

ภาคอีสาน
40.08%

เพศหญิง
939,604 คน
47.86%

กรุงเทพมหานคร
4.61%

ภาคใต
12.20%

1
2
3
4
5

ภูมิภาค

จํานวน (คน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

824,884

40.08

ภาคเหนือ

452,875

22.00

ภาคกลาง

427,816

20.79

ภาคใต

251,160

12.20

กรุงเทพมหานคร

94,957

4.61

ขอมูลรอการยืนยัน

6,390

0.31

รวม
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2,058,082

รอยละ

100.00

จากรายงานสถานการณดานคนพิการในประเทศไทยที่จัดทำโดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
พบวามีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศ จำนวน 2,058,082 คน โดยเปนคนพิการ
เพศชาย จำนวน 1,074,427 คน และเพศหญิง จำนวน 983,655 คน โดยเมื่อพิจารณากระจายตัว
ของประชากรพิการ พบวา อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ จำนวน 824,884 คน คิดเปน
รอยละ 40.08 รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ มีคนพิการจำนวน 452,875 คน คิดเปนรอยละ 22.00
ภาคกลาง จำนวน 427,816 คน คิดเปนรอยละ 20.79 ภาคใต จำนวน 251,160 คน คิดเปน รอยละ
12.20 กรุงเทพมหานคร จำนวน 94,957 คน คิดเปนรอยละ 4.61 และขอมูลรอการยืนยัน จำนวน
6,390 คน คิดเปนรอยละ 0.31
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ว�เคราะหตามประเภทความพิการ

ทางการเร�ยนรู

ทางออทิสติก

พิการมากกวา
1 ประเภท

12,426

5,103

ทางสติปญญา

เพศหญิง

123,779

ทางจ�ตใจหร�อ
พฤติกรรม

15,361

140,656

ทางการไดยินหร�อ ทางการเคลื่อนไหว
หร�อรางกาย
สื่อความหมาย

160,195

ทางการเห็น

388,233

191,264

1,021,065

เพศชาย

ขอมูลรอยืนยัน

เพศหญิง

100,527

193,688

499,734

62,227

63,627

3,475

2,701

55,057

2,619

เพศชาย

90,737

194,545

521,331

97,968

77,029

8,951

12,660

68,722

2,484

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหร�อทางรางกาย
ทางการไดยินหร�อสื่อความหมาย
ทางการเห็น
ทางจ�ตใจหร�อพฤติกรรม
ทางสติปญญา
พิการมากกวา 1 ประเภท
ออทิสติก
ทางการเร�ยนรู
ขอมูลรอการยืนยัน
รวม

จํานวน

รอยละ

1,021,065
388,233
191,264
160,195
140,656
123,779
15,361
12,426
5,103
2,058,082

49.61
18.86
9.29
7.78
6.83
6.01
0.75
0.60
0.25
100.00
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ว�เคราะหตามอายุและประเภทความพิการ
ไมระบุประเภทความพิการ
พิการซอน
ทางออทิสติก
ทางการเร�ยนรู
ทางสติปญญา
ทางจ�ตใจหร�อพฤติกรรม
ทางการเคลื่อนไหวหร�อรางกาย
ทางการไดยินหร�อสื่อความหมาย
ทางการเห็น

0-5
6-14
15-21
15-59
60 ข�้นไป

0

200,000

400,000

600,000

800,000 1,000,000 1,200,000

ปฐมวัย
0-5

วัยเร�ยน
6 - 14

วัยรุน
15 - 21

วัยทํางาน
15 - 59

ผูสูงอายุ
60 ข�้นไป

รวม

ทางการเห็น

307

1,888

2,950

56,719

132,344

191,264

ทางการไดยินหร�อสื่อความหมาย

965

5,087

6,005

103,959

278,215

388,233

ทางการเคลื่อนไหวหร�อทางรางกาย 3,356

13,089

15,563

377,213

627,382

1,021,065

58

689

1,339

120,587

38,861

160,195

ทางสติปญญา

3,567

19,856

23,041

106,214

11,016

140,656

ทางการเร�ยนรู

60

4,500

4,382

7,306

560

12,426

ทางออทิสติก

1,227

7,764

3,963

6,301

69

15,361

พิการซอน

3,481

15,564

14,676

71,858

32,872

123,779

2

23

115

3,347

1,731

5,103

13,023

68,460

72,034

ประเภทความพิการ

ทางจ�ตใจหร�อพฤติกรรม

ไมระบุประเภทความพิการ
รวม

853,504 1,123,050 2,058,082

- คนพิการอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีจำนวน 1,123,050 คน รอยละ 54.57 (ของจำนวน
คนพิการทั้งหมด)
- คนพิการทีอ่ ยูใ นวัยทำงาน อายุระหวาง 15 - 59 ป มีจำนวน 853,504 คน รอยละ 41.47
(ของจำนวนคนพิการทั้งหมด)
- คนพิ ก ารที ่ ม ี อ ายุ ร ะหว า ง 15 - 59 ป และคนพิ ก ารวั ย สู ง อายุ (อายุ 60 ป ข ึ ้ น ไป)
มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.86 และรอยละ 44.20
ของจำนวน คนพิการ อายุ 15 - 59 ป และ 60 ปขึ้นไป ตามลำดับ
- คนพิการทีอ่ ยูใ นวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ป) มีอตั ราสวนของคนพิการทางสติปญ
 ญา
มากที่สุด จำนวน 46,464 คน คิดเปนรอยละ 31.90 ของจำนวนคนพิการที่อยูในวัยเด็กและวัยศึกษา
(แรกเกิด - 21 ป) ทั้งหมด
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ว�เคราะหตามสาเหตุความพิการ
อันดับสาเหตุความพิการ ไดแก
สาเหตุ

อันดับ

จํานวน

6.83

รอยละ

0.05

18.31

1

แพทยไมระบุสาเหตุ 1,069,298

51.96

2

ไมทราบสาเหตุ

458,360

22.27

3

ภาวะเจ็บปวย

376,769

18.31

4

อุบัติเหตุ

140,521

6.83

ไมทราบสาเหตุ

5

พันธุกรรม

12,026

0.58

ภาวะเจ็บปวย

6

พิการแตกําเนิด

1,108

0.05

อุบัติเหตุ

2,0558,082

100.00

รวม
ประเภทความพิการ

ภาวะเจ็บปวย

0.58

22.27
51.96

แพทยไมระบุสาเหตุ

พันธุกรรม
พิการแตกําเนิด

พันธุกรรม

พิการแตกําเนิด

อุบัติเหตุ

ไมทราบสาเหตุ

แพทย
ไมระบุสาเหตุ

รวม

ทางการเห็น

39,711

1,982

30

7,573

32,769

ทางการไดยินหร�อสื่อความหมาย

29,568

956

98

1,917

160,858 194,836 388,233

3,231

232

ทางการเคลื่อนไหวหร�อทางรางกาย 258,757

109,199 191,264

124,603 129,884 504,358 1,021,065

ทางจ�ตใจหร�อพฤติกรรม

22,468

624

18

1,489

51,588

84,008

160,195

ทางสติปญญา

7,279

2,819

362

998

45,491

83,707

140,656

ทางการเร�ยนรู

687

109

47

90

5,583

5,910

12,426

ทางออทิสติก

336

128

76

9

7,136

7,676

15,361

17,963

2,177

245

3,842

25,051

74,501

123,779

0

0

0

0

0

5,103

5,103

376,769

12,,026

1,108

พิการซอน
ไมระบุประเภทความพิการ
รวม

140,521 458,360 1,069,298 2,058,082

สาเหตุความพิการ
อันดับที่ 1
แพทยไมระบุสาเหตุความพิการ รอยละ 51.96
อันดับที่ 2
ไมทราบสาเหตุ รอยละ 22.27
อันดับที่ 3
ความเจ็บปวย/โรคอื่นๆ รอยละ 18.31
อันดับที่ 4
อุบัติเหตุ รอยละ 6.83
อันดับที่ 5
กรรมพันธุ / พันธุกรรม รอยละ 0.58
อันดับที่ 6
พิการแตกำเนิด รอยละ 0.05
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การศึกษาของคนพิการ
อายุยังไมถึงเกณฑ
อายุถึงเกณฑแตไมไดเร�ยน
ตํ่ากวาประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
ประกาศนียบัตรว�ชาการศึกษา
อนุปร�ญญา
ปร�ญญาตร� หร�อเทียบเทา
สูงกวาปร�ญญาตร�
ปร�ญญาโท หร�อเทียบเทา
อื่นๆ
ไมระบุการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ไมมีขอมูล
การศึกษา
อายุยังไมถึงเกณฑ
อายุถึงเกณฑแตไมไดเร�ยน
ตํ่ากวาประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
ประกาศนียบัตรว�ชาการศึกษา
อนุปร�ญญา
ปร�ญญาตร� หร�อเทียบเทา
สูงกวาปร�ญญาตร�
ปร�ญญาโท หร�อเทียบเทา
อื่นๆ
ไมระบุการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ไมมีขอมูล
รวม

4,350
41,545
5,718
172,780
21,980
35,761
540
3,109
4,019
1
20,158
22,595
19,990

1,260,484

445,052

ชาย

หญิง

รวม

2,454
19,222
3,177
646,007
116,347
12,895
25,097
340
1,845
2,498
0
12,056
12,351
10,026
210,112
1,074,427

1,896
22,323
2,541
614,477
56,433
9,085
10,664
200
1,264
1,521
1
8,102
10,244
9,964
234,940
983,655

4,350
41,545
5,718
1,260,484
172,780
21,980
35,761
540
3,109
4,019
1
20,158
22,595
19,990
445,052
2,058,082

รอยละ
0.21
2.02
0.28
61.25
8.40
1.07
1.74
0.03
0.15
0.20
0.00
0.98
1.10
0.97
21.62
100.00

คนพิการที่ไมไดรับการศึกษา จำนวน 65,885 คน คิดเปนรอยละ 3.20 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัว
คนพิการ) แบงเปน
- อายุไมถึงเกณฑที่จะเรียน จำนวน 4,350 คน (รอยละ 6.60 ของคนพิการที่ไมไดรับการศึกษา)
- คนพิการที่อายุถึงเกณฑแตไมไดรับการศึกษา จำนวน 41,545 คน (รอยละ 63.06 ของคนพิการ
ทีไ่ มไดรบั การศึกษา) และเปนคนพิการทีไ่ มไดรบั การศึกษา 19,990 คน (รอยละ 0.34 ของคนพิการทีไ่ มได
รับการศึกษา)
- คนพิการที่ไดรับการศึกษา จำนวน 1,547,145 คน คิดเปนรอยละ 75.17 (ของคนพิการ
ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) แบงเปน การศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 1,260,484 คน
(รอยละ 81.47) รองลงมาคือ มัธยมศึกษา จำนวน 172,780 คน (รอยละ 11.17) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จำนวน 35,761 คน (รอยละ 2.31) นอกระบบและอื่นๆ จำนวน 20,158 คน
(รอยละ 0.98) ระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 4,019 คน (รอยละ 0.20) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,109 คน
(รอยละ 0.15) และคนพิการไดรับการศึกษาระดับอนุปริญญานอยที่สุด จำนวน 540 คน (รอยละ 0.03)
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แผนภูมิแสดงอาช�พคนพิการในวัยทํางาน
อันดับอาช�พคนพิการ ไดแก
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

อาช�พ

รวม

รอยละ

เกษตรกรรม
112,311 42.04
รับจาง
69,161 25.89
ไมระบุอาช�พ
35,4029 13.25
ผูประกอบกิจการสวนตัว/
19,537
7.31
อาช�พอิสระ/ธุรกิจ
อื่นๆ
16,255
6.08
ลูกจาง/ลูกจางเอกชน/
11,145
4.17
พนักงานบร�ษัท
รับราชการ/รัฐว�สาหกิจ
3,276
1.23
กิจการสวนตัว/อาช�พอิสระ/
85
0.03
คาขาย
รวม
267,172 100.00

คนพิการที่
ไมประสงค
ใหขอมูลในอาช�พ
จํานวน
350,361 คน

ประกอบอาช�พ
267,172 คน
ไมไดประกอบอาช�พ
182,013 คน

พิการมาก ไมสามรถ
ประกอบอาช�พได
53,958 คน

เพศหญิง
104,200 คน
เพศชาย
162,972 คน

คนพิการที่อยูในวัยทำงาน (อายุ 15 - 59 ป) จำนวน 853,504 คน
1. คนพิการในวัยทำงานที่ประกอบอาชีพ 267,172 คน รอยละ 31.30 (ของจำนวนคนพิการ
วัยทำงานทั้งหมด)
2. คนพิการในวัยทำงานทีส่ ามารถประกอบอาชีพได แตยงั ไมไดประกอบอาชีพ จำนวน 182,013 คน
รอยละ 21.33 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
3. คนพิการในวัยทำงานทีไ่ มสามารถประกอบอาชีพได (เนือ่ งจากพิการมากชวยเหลือตนเองไมได)
จำนวน 53,958 คน รอยละ 6.32 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
4. คนพิการที่ไมประสงคใหขอมูลดานอาชีพ จำนวน 350,361 คน รอยละ 41.05 (ของจำนวน
คนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
5. การประกอบอาชีพของคนพิการ เกษตรกรรม รอยละ 42.04 รับจางทั่วไป รอยละ 25.89
ไมระบุ รอยละ 13.25 ประกอบกิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ รอยละ 7.31 อืน่ ๆ รอยละ 6.08 ลูกจางภาคเอกชน
/พนักงานบริษัท รอยละ 4.17 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 1.23 และกิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ
/คาขาย รอยละ 0.03
- 26 แผนปฏิบัติราชการ

กรมส
กรมสงงเสร�
เสร�มมและพั
และพัฒ
ฒนาคุ
นาคุณ
ณภาพช�
ภาพช�วว�ต�ตคนพิ
คนพิกการ
าร ประจำป
ประจำปงงบประมาณ
บประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. 2564
2564

3

ภารกิจกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการกรมส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2559 กำหนดใหกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย และจัดทำแผนงานดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ รวมทัง้ ดำเนินการดานการคุม ครอง การสงเสริมสิทธิและสวัสดิการ
ของคนพิการ การสรางโอกาสและความเสมอภาคแกคนพิการ การตรวจสอบการไดรบั สิทธิประโยชน
ของคนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ การใหคำแนะนำและชวยเหลือ
คนพิการใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิง� อำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความชวยเหลืออืน่
ไดตามความตองการจำเปนพิเศษเฉพาะบุคคล โดยใหมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการปฏิบัติงานและการเสนอนโยบาย จัดทำยุทธศาสตรและแผนงานเกี่ยวกับการคุมครอง
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
(2) ศึกษา วิเคราะห สำรวจและรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับคนพิการ และสถานการณเกีย่ วกับ
คุณภาพชีวติ ของคนพิการ เพือ่ ประโยชนในการปองกัน รักษา และฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทัง้
จัดทำแผนงาน และติดตามประเมินผล เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ
(3) บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนศูนยกลางขอมูล
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) จัดทำแผนงานการคุมครอง สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอ
ตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
(5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง การดำเนินงาน และการสรางความเขมแข็ง
ขององค ก รด า นคนพิ ก าร เพื ่ อ ให ส ามารถทำหน า ที ่ พ ิ ท ั ก ษ ส ิ ท ธิ ค นพิ ก าร ตลอดจนสนั บ สนุ น
และประสานงานใหหนวยงานของรัฐจัดงบประมาณใหแกองคกรดานคนพิการ เพื่อใหสามารถ
ดำเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) ดำเนินการคุม ครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
(7) ดำเนินการเกีย่ วกับการจัดตัง้ การดำเนินงาน และการกำกับดูแลศูนยบริการคนพิการ
ทุกประเภท
(8) ดำเนินการและสงเสริมกิจการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ทีไ่ ดจดั ตัง้ ขึน้ ทัง้ ในสวนภูมภิ าคและสวนทองถิน�
(9) ตรวจสอบการไดรบั สิทธิประโยชนของคนพิการตามทีก่ ฎหมายกำหนด พรอมทัง้ ขจัด
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ตลอดจนใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
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และจัดหาทนายความวาตางแกตา งคดีใหแกคนพิการ
(10) ใหคำแนะนำ และชวยเหลือคนพิการใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิง� อำนวย
ความสะดวก สวัสดิการ และความชวยเหลืออืน่ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ
(11) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาทีข่ องกรมหรือตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โครงสราง -

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ
กรอบอัตรากำลัง

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
อธิบดี พก.
กรรมการและเลขานุการ

พนักงานราชการ
กรอบ 500 อัตรา
ปฏิบัติงาน 447อัตรา

อธิบดี
รองอธิบดี

ข้าราชการ
กรอบ 276 อัตรา
ปฏิบัติงาน 236 อัตร

ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริม
และพัฒนาชีวิตคนพิการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานเลขานุการกรม กองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 8 แหง

กองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และพัฒนาคนพิการ

กรอบอัตราค่าจ้าง
ข้าราชการ
กรอบ 276 อัตรา
ปฎิบัติงาน 233 อัตรา
ลูกจ้างประจำ กรอบ 212 อัตรา
ปฎิบัติงาน 212 อัตรา
หน่วยงาน
กรอบ 500 อัตรา
ปฎิบัติงาน 445 อัตรา

กองกองทุนและส่งเสริม
และความเสมอภาคคนพิการ

- สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ 11 แหง
- ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 2 แหง

- ศูนยสงเสริมอาชีพคนพิการ 1 แหง
- ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด 77 ศูนย
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4

สภาพแวดลอมทีส่ ง ผลกระทบตอการดำเนินงานของ พก.
4.1 สภาพแวดลอมทีเ่ ปนโอกาสของ พก.
ตารางที่ 1 ประเด็นสภาพแวดลอมทีเ่ ปนโอกาสของ พก. ไดรบั การประเมินใหความสำคัญ
ทีส่ ดุ 5 ลำดับ

อันดับ
1

2
3
4

5

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

17

267

2.84

13

188

2.00

12

184

1.95

10

164

1.74

15

144

1.53

มีกรอบความรวมมือระหวางประเทศและ
อนุสัญญาวาดวยสิทธ�คนพิการที่เปนขอ
ผูกพันทางกฎหมายที่หนวยงานภาครัฐ
จะตองมีการสงเสร�มใหคนพิการไดรบั สิทธ�
และการปฏิบัติบนพื้นฐานที่เ ทาเทียมกับ
บุคคลอื่น และดําเนินมาตรการดานสิทธ�
ที่มีประสิทธ�ภาพ (O3)
กระแสการพัฒนาคนพิการทัว่ โลก ตองให
ทุกภาคสวนเขามามีสว นรวม และคนพิการ
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน (O1)
ผูบร�หารระดับประเทศใหความสําคัญกับ
งานด า นคนพิ ก าร และผู  นํ า ท อ งถิ่ น มี
ความเขาใจงานพัฒนาสังคมมากข�น้ (O2)
งานดานคนพิการเปนการดําเนินงานตาม
ขอกําหนดดานกฎหมาย โดยกําหนดไว
ตัง้ แตรฐั ธรรมนูญ ทําใหมโี อกาสในการออก
กฎหมายรองรับการดําเนินงานได (O4)
มีองคกรดานคนพิการระดับชาติ ครบทุก
ประเภทความพิการ ซ�่งจะเปนกลไกสําคัญ
ในการเสร�มสรางความเขมแข็งขององคกร
สมาช�ก (O12)
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4.2 สภาพแวดลอมทีเ่ ปนภัยคุกคามของ พก.
ตารางที่ 2 ประเด็นสภาพแวดลอมทีเ่ ปนภัยคุกคามของ พก. ทีไ่ ดรบั การประเมินใหความสำคัญ
ทีส่ ดุ 5 ลำดับ

อันดับ
1

2

3

4

5

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

23

267

2.90

14

144

1.53

12

131

1.39

11

126

1.34

11

124

1.32

สังคมยังขาดเจตคติเช�งสรางสรรคตอ
คนพิการและความพิการ และขาดความรู
ความเขาใจประเด็นความสามารถ ศักยภาพ
ของคนพิการ ความคาดหวังตองานบร�การ
คนพิ ก ารในลั ก ษณะเป น การสงเคราะห
มากกวาการพัฒนา (T2)
หลักการงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ
ในการดูแลคนพิการในสถาบันไมสอดคลอง
กับความตองการจําเปนของคนพิการและ
สภาพเศรษฐกิจสังคม (T47)
ขาดการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติดานการสงเสร�ม
และพัฒนาคุณภาพช�วต� คนพิการ ในระดับ
ภูมิภาคและทองถิ่น (T1)
การขั บ เคลื่ อ นงานด า นคนพิ ก ารในเช� ง
นโยบายและยุทธศาสตรยังจํากัดอยูที่การ
ดําเนินงานโดยสวนกลางเปนสําคัญยังไม
ครอบคลุมในมิติจังหวัด และกลุมจังหวัด
พื้ น ที่ ร ะดั บ ท อ งถิ่ น รวมถึ ง นโยบายและ
ยุทธศาสตรระหวางประเทศ (T3)
ครอบครัว ชุมชน ผลักภาระใหภาครัฐดูแล
คนพิ ก าร (ทํ า ให มี ก ารทอดทิ้ ง และส ง
คนพิการเขาสถานสงเคราะห) (T6)
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4.3 สภาพแวดลอมทีเ่ ปนจุดแข็งของ พก.
ตารางที่ 3 ประเด็นสภาพแวดลอมทีเ่ ปนจุดแข็งของ พก. ทีไ่ ดรบั การประเมินใหความสำคัญ
ทีส่ ดุ 5 ลำดับ

อันดับ
1

2

3
4

5

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

20

337

3.58

21

330

3.51

18

296

3.14

13

182

1.93

14

150

1.59

พก.เป น เลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
สงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ
แหงชาติ ซ�่งมีนายกรัฐมนตร�เปนประธาน
กรรมการสามารถขับเคลือ่ นงานเช�งนโยบาย
ยุทธศาสตร และระดมการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนได และมติของคณะกรรมการ
เปนสวนสนับสนุนการดําเนินงานของหนวย
งานตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ (S1)
พก.มีกฎหมาย ระเบียบรองรับการดําเนิน
งานดานคนพิการ เชน พ.ร.บ.สงเสร�มและ
พัฒนาคุณภาพช�วต� คนพิการ พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.สุขภาพจ�ต พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.การ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
เปนตน เอือ้ ให พก. มีทศิ ทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน (S3)
ผูบร�หารระดับนโยบายมีว�สัยทัศน และให
ความสําคัญในเร�อ่ งการสงเสร�มและพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตของคนพิการ (S4)
มีคณะกรรมการและอนุกรรมการดําเนิน
งานจัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพช�ว�ต
คนพิการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
เพือ่ ขับเคลือ่ นการนํานโยบายสูก ารปฏิบตั ิ
ทัง้ ในระดับภูมภิ าค และในกรุงเทพมหานคร
โดยจะประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของมี
การดําเนินงานตามแผน รวมทัง้ มีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน (S2)
มีการบูรณาการและประสานความรวมมือ
ทั้งกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ
ทัง้ ทีเ่ ปนกระทรวง กรม และภาคีเคร�อขายอืน่ ๆ
ในการส ง เสร� ม และพั ฒนาคุ ณ ภาพช� ว � ต
คนพิการทัง้ ในประเทศและตางประเทศ (S5)
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4.4 สภาพแวดลอมทีเ่ ปนจุดออนของ พก.
ตารางที่ 4 ประเด็นสภาพแวดลอมทีเ่ ปนจุดออนของ พก. ทีไ่ ดรบั การประเมินใหความสำคัญทีส่ ดุ 5 ลำดับ

อันดับ
1

2
3

4

5

ประเด็น

ผูเลือก

คะแนน

รอยละ

17

207

2.20

17

193

2.05

14

156

1.66

11

125

1.33

11

115

1.22

บุ ค ลากรในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ยั ง ไม
เพียงพอตอภารกิจใหมๆของ พก. รวมถึง
ขาดบุคลากรหลักทางว�ชาช�พในสัดสวนที่
เหมาะสม (W21)
บุคลากรยังไมมีทักษะและความสามารถใน
การบร�หารจัดการเช�งยุทธศาสตรบรู ณาการ
เช�งนโยบายทีม่ รี ะบบและมีประสิทธ�ภาพ (W1)
ระบบบร�การคนพิการ ตลอดจนสิทธ�ประโยชน
สํ า หรั บ คนพิ ก าร ผู  ดู แ ลคนพิ ก ารยั ง ไม
ตอบสนองตอความตองการจําเปนของ
คนพิการแตละประเภทความพิการไดอยาง
ทั่วถึง (W14)
ระบบฐานขอมูลคนพิการยังไมเปนปจจ�บัน
ทันสมัยและการเช�่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของยังไมครอบคลุมและใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่ (W3)
ขาดการวางแผนในการพัฒนาองคกร ทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว (W30)

- 32 -

แผนปฏิบัติราชการ

กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

5

ขอเสนอแนะในการขับเคลือ่ นงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
5.1 ขอเสนอจากคณะอนุกรรมาธิการดานคนพิการ สนช.
1) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิน� ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
2) การขับเคลือ่ นการดำเนินงานของศูนยบริการคนพิการทัว่ ไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) การบูรณาการประเด็นดานคนพิการเขากับการพัฒนากระแสหลัก
4) การผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สภาพแวดล อ มสาธารณะที ่ ท ุ ก คนสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility for All Act: AAA)
5) แนวทางการจัดบริการคนพิการทางจิตสังคมในประเทศไทย
6) การเตรียมการจัดทำรายงานประเทศไทย ภายใตอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ
7) การปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
5.2 ขอเสนอจากองคกรดานคนพิการ
1) การปรับปรุง พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการฯ/ระเบียบตางๆ
2) การนำยุทธศาสตร EQUAL มาใชเปนกรอบในการขับเคลือ่ นงานดานคนพิการอยาง
เปนระบบ
3) การสงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิตา งๆอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม
4) การพัฒนาทีศ่ นู ยเรียนรู นวัตกรรม เทคโนโลยีสง�ิ อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
5) การทบทวนปรับเปลีย่ นโครงสรางของอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการประจำจังหวัดใหมคี วามกระชับและทำหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพ
6) การผลักดันให พก. เปนหนวยประสานและบูรณาการประเด็นดานคนพิการเขากับ
การพัฒนากระแสหลัก โดยยึดโยง พรบ.สงเสริมฯ
7) การบูรณการความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิน�
8) การนำ IT มาใชในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรดานคนพิการ
5.3 ขอเสนอจากเครือขายสตรีพกิ าร
1) เชื่อมโยงกลไกที่มีอยูกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหมีความชัดเจนยิ�งขึ้น เชน
คณะกรรมการสตรี ภายใตกรม สค. / เปาหมาย SDG / และกลุม ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
2) ใหความรูเ รือ่ งสุขอนามัยเจริญพันธุ ของสตรีพกิ าร ทุกประเภทความพิการ
3) สรางความเขาใจของสถานศึกษาทีส่ อนคนหูหนวก โดยใชครูหหู นวกสอนภาษามือ
รวมดวย
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4) จัดทำฐานขอมูลคนพิการระดับพื้นที่ big data/gps เพื่อทราบขอมูลคนพิการ
ทั่วประเทศ และชวยเหลือไดทันที
5) พั ฒ นาล า มภาษามื อ ให ม ี ก ารใช ภ าษามื อ อย า งถู ก ต อ ง และสามารถใช
ภาษามือวิชาชีพ มากกวาลามภาษามือชุมชน และใหมีบริการลามภาษามือเพื่อความบันเทิงดวย
6) จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขับเคลื่อนการทำงานรวมกันสม่ำเสมอ
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6

ขอเสนอแนะจากสมัชชาเครือขายระดับชาติดานคนพิการ
มติคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานสมัชชาเครือขายคนพิการระดับชาติ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ไดกำหนดประเด็นขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดสมัชชาเครือขาย
คนพิการระดับชาติ ประจำป 2562 จำนวน 5 ประเด็น โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ รวมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย
สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย สมาคมคนพิการทาง
สติปญญาแหงประเทศไทย สมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมเพื่อผูบกพรองทาง
จิตแหงประเทศไทย และหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ขอเสนอมติสมัชชาเครือขายคนพิการ
ระดับชาติ ประจำป 2562 เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม ในชวงระหวาง
ป 2563 - 2564 ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเขาถึงสิทธิ สวัสดิการและใชประโยชนจากสิ�งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ
1. คณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ เป น กลไกหลั ก
ในการประสานบูรณาการ สงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจใหทุกสวนราชการ องคกรคนพิการ
หนวยงานอิสระ องคกรภาคประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถิน� รวมผลักดันใหเกิดยุทธศาสตร
การจัดสภาพแวดลอมสาธารณะทีท่ กุ คนเขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility for All Act : AAA)
และการจั ด สิ � ง อำนวยความสะดวกสำหรั บ คนพิ ก ารและทุ ก คนในสั ง คมอย า งรอบด า น ได แ ก
1) ระบบขนสงมวลชน 2) ดานเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 3) ระบบดิจิทัล
4) ดานอาคารและสถานที่ 5) การอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลและการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ตอคนพิการ
2. ใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการศึกษาระบบสวัสดิการ
ที ่ ค รอบคลุ ม คนพิ ก ารทุ ก ช ว งวั ย และศึ ก ษาความเป น ไปได ข องการปรั บ เพิ � ม เบี ้ ย ความพิ ก าร
ในอัตราที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการจำเปนของคนพิการแตละบุคคล และสอดคลอง
กั บ สภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมี ร ู ป แบบการจ า ยเบี ้ ย ความพิ ก ารที ่ เ หมาะสม รวมถึ ง
การจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ
3. ใหกระทรวงศึกษาธิการ สงเสริม กำกับ ติดตาม เพื่อใหเด็กพิการสามารถเขาถึงสิทธิ
ทางการศึกษาไดอยางเสมอภาค อยางทั่วถึง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอยาง
มีระบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ทางเลือก และใหคนพิการไดรับการสนับสนุนอุปกรณเครื่องชวย สื่อบริการการเรียนการสอน
และความชวยเหลืออื่นใดไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการจัดสิ�งอำนวยความสะดวกซึ่งรวมถึงบริการ
ขนสงเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการที่สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดในสถานศึกษา
4. ใหกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทบทวนแนวทาง
และปรับปรุงการใหบริการสาธารณสุข โดยกำหนดใหศูนยบริการคนพิการทั่วไปเปนหนวย
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รวมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหคนพิการไดรับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน และ
จัดชุดสิทธิประโยชนที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ อยางทั่วถึงและเปนธรรม
5. ใหก รมสง เสริมและพัฒนาคุ ณ ภาพชี ว ิ ตคนพิ การ ปรั บ ปรุ งพระราชบั ญ ญั ติ ส  งเสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ�มเติม ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน โดยสอดคลองกับความตองการของคนพิการ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึง
สิทธิไดอยางเทาเทียม และขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการอยางแทจริง
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานคนพิการ (Big Data)
ใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ�มเติมตามมาตรา 20 รวมจัดทำ
ฐานขอมูลคนพิการ (Big Data) บนระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร (Geographic Information System:
GIS) และเชื่อมโยงขอมูลดานคนพิการกับหนวยงานตางๆ เพี่อใหสามารถทราบถึงจำนวนคนพิการ
ประเภทความพิการ การเขาถึงสิทธิดา นตาง ๆ ของคนพิการ อาทิ ดานการแพทย การศึกษา การมีงานทำ
และสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสูการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน และลดความซ้ำซอนของ
ขอมูล โดยควรมีการกำหนดมาตรฐาน และกลไกการเชือ่ มตอขอมูลเพือ่ ใหไดขอ มูลทีค่ รบถวน สมบูรณ
และเปนปจจุบัน
ประเด็นที่ 3 การพัฒนามาตรการคุมครองแรงงานคนพิการและสงเสริมการทำงาน
และอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ
1. ให ก ระทรวงแรงงาน ร ว มกั บ กรมส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร และ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สภาองคกรนายจางฯ
สภาอุ ต สาหกรรมฯ ร ว มกั น พั ฒ นาหลั ก สู ต รเรื ่ อ งทั ก ษะอาชี พ สำหรั บ คนพิ ก ารให ส อดคล อ ง
กับความตองการของตลาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหเขาสูมาตรฐานอาชีพ
และตามความเหมาะสมตามประเภทความพิการ รวมทั้งการสงเสริมการจางงานคนพิการ
ตามกฎหมาย
2. ใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ รวมกับกระทรวงแรงงาน สงเสริมสนับสนุน
การจัดหาชองทางการตลาด การจัดหาทรัพยากร การสนับสนุนเงินทุน การจัดสรรบุคลากร
(Coaching) และการสอนงาน (Job Coach) คนพิการ เพือ่ สงเสริมใหคนพิการสามารถประกอบอาชีพ
อิสระ และสามารถแขงขันในตลาดไดอยางยั่งยืน
3. ใหสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมกับกรมการพัฒนาชุมชน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมดานคนพิการ (Social Enterprises) รวมถึงการจัดตั้ง
คณะกรรมการวิสาหกิจเพือ่ สนับสนุนวิสาหกิจเพือ่ สังคมเพือ่ คนพิการ เพือ่ เปนทางเลือกใหกบั คนพิการใน
การประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได
ประเด็นที่ 4 การยกระดับบทบาทหนาที่ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป
1. ใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และองคกรดานคนพิการ รวมกันกำหนด
มาตรฐานการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การสนับสนุนกลไกการเงินการคลังรวมถึงการจัดบริการ
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ของศูนยบริการคนพิการทั่วไป โดยสรางการมีสวนรวมของกลไกเครือขายในระดับพื้นที่ เพื่อใหเกิด
การเขาถึงสิทธิและบริการของคนพิการอยางทั่วถึง
2. ใหเรงดำเนินการเสริมพลังคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ระดับจังหวัด เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดานคนพิการในระดับพื้นที่ โดยปรับปรุงองค
ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดใหมีสัดสวนเหมาะสม เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนงานไดอยาง
คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
3. ใหศนู ยบริการคนพิการระดับจังหวัด เปนหนวยงานประสานงานระดับพืน้ ที่ ในการจัดบริการ
ใหคำแนะนำ และกำกับ ติดตามการดำเนินงานดานคนพิการในระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ การดำเนินงานของ
ศูนยบริการคนพิการทั่วไป
ประเด็นที่ 5 การสรางเจตคติที่ดีของสังคมที่มีตอคนพิการ
1. หนวยงานภาครัฐ รวมกับองคกรดานคนพิการ และภาคประชาสังคม ควรรวมกันพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเสริมพลังใหกับคนพิการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหความรูความเขาใจแกบุคลากร
และควรมีชองทางสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อใหสังคมไดตระหนัก รับรู และเขาใจถึง
ความพิการและคนพิการ และปรับทัศนคติของคนในสังคม
2. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย องคกรดานคนพิการ รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานอิสระ องคกรภาคประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถิน� ควรเรงสรางเจตคติ
ที่ดีของสังคมที่มีตอพิการและครอบครัว เพื่อเสริมสรางใหคนในสังคม รวมทั้งคนพิการมีเจตคติที่ดี
ตอตนเอง เชือ่ มัน่ ในศักยภาพของตนเอง และสรางความตระหนักรูข องคนในสังคมใหเขาใจตอคนพิการ
สลายมุมมองเชิงลบและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนพิการซึ่งนำไปสูการเลือกปฏิบัติตอ
คนพิการในสังคมใหลดนอยลง คนพิการไดรับการยอมรับจากครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวของใน
อยูรวมกันในสังคมอยางเสมอภาคเทาเทียม
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สวนที่ 3

ทิศทางยุทธศาสตรของ
กรมสงเสร�มและ
พัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพ�การ

ว�สัยทัศน

เปนองคกร
หล
และสงเสร�ม ักในการขับเคลื่อน
ให
สวัสดิการ คนพิการเขาถึงสิทธ
�
อยางทั่วถ
ึงและเทาเท
ียม
สูระดับสาก
ล

พันธกรนโยิจบายดาน

และบูรณากา ภาพช�ว�ตคนพิการ
1. ขับเคลื่อน
ะพัฒนาคุณ
ล
แ
ม
�
ร
รรมาภิบาล
เส
ธ
ี
ง

ะม
ส
ร
ล
แ
ง
ู
กา
ะส
น
รที่มีสมรรถ
าร
ภายใตองคก ารไดเขาถึงสิทธ� สวัสดิก
ณะ
คนพิก
ันเปนสาธาร
อ
2. สงเสร�มให
ก
ว
ะด
ส
ม
า
ยคว
และสิ่งอำนว
ม
ย
อยางเทาเทีย
รและเคร�อขา
ก

ค
ง
อ
น
ุ
น
ส
รวม
ละสนับ
แข็งและมีสวน
3. สงเสร�มแ
ม

เข
ม
า
ว
ค
ี
ม

รให
ดานคนพิกา

ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่

Development

ยุทธศาสตรที่

Empowerment

1
2
3

ยุทธศาสตรที่

พัฒนานโยบายและการบร�หารจัดการดานคนพิการใหมีผลสัมฤทธ�์
และมีธรรมาภิบาล

เสร�มพลังคนพิการใหเขาถึงสิทธ� สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
อยางเทาเทียม

Participation
เสร�มสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ
และเคร�อขาย

มีคุณธรรม นวัตกรรมดีีเดน
เนนทีมงาน ประสานเคร�อขาย
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สวนที่ 4

แผนปฏิบัติราชการ
กรมสงเสร�มและพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตคนพ�การ
ประจำปงบประมาณ 2564
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1.จํานวนคนพิการที่เขาถึง
และใชประโยชนไดจาก แผนงาน
นโยบาย งานว�จัย และ
นวัตกรรมดานคนพิการ

1. คนพิการเขาถึงและ
ใชประโยชนไดจากแผนงาน
นโยบาย การว�จัย
นวัตกรรม ดานคนพิการ
อยางมีประสิทธ�ภาพและ
มีผลสัมฤทธ�์สูง

1. พัฒนานโยบายและ
การบร�หารจัดการดาน
คนพิการใหมีผลสัมฤทธ�์
และมีธรรมาภิบาล
(Development)
1.ขับเคลื่อนและพัฒนา
นโยบาย แผนงาน งานว�จัย
เพื่อใหคนพิการเขาถึงและ
ใชประโยชนไดอยางเปน
รูปธรรม

แนวทาง

1.6 การขับเคลื่อน
มาตรฐานคุณภาพช�ว�ต
คนพิการ

1.4 สงเสร�มและสนับสนุน
งานว�ชาการและว�จัย
ดานคนพิการ
1.5 ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานดาน
การพัฒนาคุณภาพช�ว�ต
คนพิการ

1.3 สมัชชาเคร�อขาย
คนพิการระดับชาติ

งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

97,489,800

1,293,200

1,000,000

1,000 คน

1,000 คน

1,500,000

1,500,000

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.
3,500,000

500 คน

1,000 คน

กยผ.
8,796,200

22,000 คน 17,589,400

เปาหมาย

1.1 การขับเคลื่อนแผน
พัฒนาคุณภาพช�ว�ต
17,500 คน
คนพิการสูการปฏิบัติ
1.2 ขับเคลื่อนกลไก
การพัฒนาคุณภาพช�ว�ต 1,000 คน
คนพิการ

1. โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนดานคนพิการ
สูการปฏิบัติ

โครงการสําคัญ/
กิจกรรม

2. ระบบบร�การจัดการ
2. จํานวนระบบบร�หารจัดการ 2.พัฒนาระบบบร�หารจัดการ 2. โครงการพัฒนาระบบ
องคกร พก.มีประสิทธ�ภาพ ดานคนพิการทีไ่ ดรบั การพัฒนา ภาครัฐ พก. และพัฒนา
บร�หารจัดการดาน
ศักยภาพบุคลากรใหมี
ประสิทธ�ผล
คนพิการใหมผี ลสัมฤทธ�ส์ งู 5 ระบบ
ผลสัมฤทธ�์สูงและ
ธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อน
สูสังคมยุคดิจ�ทัล

ตัวช�้วัด

เปาหมาย

ยุทธศาสตร
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2. เสร�มพลังคนพิการ
ใหเขาถึงสิทธ� สวัสดิการ
และสิง่ อํานวยความสะดวก
อยางเทาเทียม
(Empowerment)

ยุทธศาสตร

1. คนพิการเขาถึงและ
ใชประโยชนไดจากสิทธ�
สวัสดิการ การพัฒนา
ศั ก ยภาพ สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกและบร�การ
สาธารณะอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน

เปาหมาย

1. จํานวนคนพิการที่ไดรับ
การสงเสร�มการเขาถึงสิทธ�
คนพิการ

ตัวช�้วัด

2.6 การบร�หารจัดการ
ดานคนพิการ

รอยละ 80

2.5 ประชาสัมพันธ
ขับเคลือ่ นงานดานคนพิการ รอยละ 80

2.3 สงเสร�มการปองกัน
การทุจร�ตและประพฤติ
200 คน
มิชอบ
2.4 พัฒนาบุคลากร
ตามเสนทางความกาวหนา 200 คน
ในสายอาช�พ

5 ระบบ

5 ระบบ

2.1 ปรับปรุงและพัฒนา.
สมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานคนพิการ
(MA)
2.2 พัฒนาประสิทธ�ภาพ
ในการบร�หารราชการ

เปาหมาย

โครงการสําคัญ/
กิจกรรม

86,626,000

494,300

1,000,000

496,000

773,500

8,100,000

3.1 เง�นสงเคราะหและฟนฟู 6,500 คน
สมรรถภาพคนพิการ
3.2 คากายอุปกรณ
1,263 คน
สําหรับชวยคนพิการ

กสส.
กสส.

19,500,000
11,361,000

สลก./
กยผ./
กคพ./
กสส.

สลก.

สลก.

สลก.

กพร.

กยผ.

งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

สงเสร�มใหคนพิการไดเขาถึง
สิทธ� สวัสดิการอยางทั่วถึง
สนองตอบตอความตองการ 3. โครงการสงเสร�ม
การเขาถึงสิทธ�คนพิการ 255,300 คน 97,848,800
จําเปนของคนพิการแตละ
ประเภท

แนวทาง
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ยุทธศาสตร

เปาหมาย

2. จํานวนคนพิการที่ได
รับการพัฒนาศักยภาพ
และสงเสร�มอาช�พ

ตัวช�้วัด

4.2 การสงเสร�มศักยภาพ
ดานอาช�พในศูนยพัฒนา
600 คน
ศักยภาพและอาช�พคนพิการ
หนวยงาน
4.3 งบลงทุน ศพอ.
9 แหง
4.4 การพัฒนาศักยภาพ
500 คน
สตร�พกิ าร

กสส.
กคพ.
กยผ.

28,754,600
14,011,800
2,350,000

กสส.

กสส.

พัฒนาศักยภาพ อาช�พ
4. โครงการสงเสร�ม
และการมีงานทําเพื่อให
ศักยภาพและพัฒนาอาช�พ 22,000 คน 57,985,500
คนพิการมีรายไดสามารถ คนพิการ
เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว
อยางพอเพียง
4.1 การสงเสร�มศักยภาพ
20,900 คน 12,869,100
ดานอาช�พในชุมชน

50,000 คน

3.7 สงเสร�มการมี
บัตรประจําตัวคนพิการ

2,000,000

กสส.

กสส.

กสส.

กยผ.

100 คน

23,700,000

ผูชวย
คนพิการ
210 คน

3.5 สนับสนุนการจัด
บร�การผูชวยคนพิการ
3.6 การจัดสวัสดิการ
คนพิการระดับชุมชน
(กรุงเทพมหานคร)

5,000,000

4,500 คน

3.4 การจัดบร�การ
ลามภาษามือ

27,287,800

งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

76 ศูนย

เปาหมาย

3.3 สงเสร�มการดําเนินงาน
การจัดบร�การของ
ศูนยบร�การคนพิการ

โครงการสําคัญ/
กิจกรรม

9,000,000

แนวทาง
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ยุทธศาสตร

เปาหมาย

4. จํานวนคนพิการที่เขาถึง
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกและบร�การสาธารณะ
ที่เอื้อตอการดํารงช�ว�ต

3. จํานวนคนพิการที่ไดรับ
การคุมครองสวัสดิภาพ
และพัฒนา

ตัวช�้วัด

600 คน

หนวยงาน 33,463,600
13 แหง

5.3 คาใชจายในการสงเสร�ม
การฝกอาช�พ
5.4 ยกระดับคุณภาพ
การจัดบร�การสําหรับ
คนพิการ

12,702,000

27,656,100

6.2 สงเสร�มการจัดสิง่ อํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ 25,500 คน 7,685,100
และทุกคนในสังคม

6.1 สงเสร�มและสนับสนุนการ
ปรับสภาพแวดลอมที่อยู
2,500 หลัง 50,000,000
อาศัยสําหรับคนพิการ

กสส./
กยผ.

กสส.

กคพ.

กสส.

กคพ.
1,080 คน

5.2 บร�การสวัสดิการ
สังคมในสถาบันแกผูปวย
จ�ตเวชรองรับ พ.ร.บ.
สุขภาพจ�ต พ.ศ. 2551

195,598,500

งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

กคพ.

6,000 คน

เปาหมาย

5.1 บร�การสวัสดิการสังคม
ในสถาบันแกคนพิการและ 4,320 คน 121,776,800
บุคคลออทิสติก

5. โครงการคุมครอง
สวัสดิภาพคนพิการ

โครงการสําคัญ/
กิจกรรม

สงเสร�มและผลักดันให
6. โครงการสงเสร�มการจัด
หนวยงานภาครัฐ เอกชน สิ่งอํานวยความสะดวก
30,000 คน 61,685,100
อปท. และหนวยงานที่
สําหรับคนพิการ
เกีย่ วของ จัดสภาพแวดลอม
สิ่งอํานวยความสะดวก
และบร�การสาธารณะ
ที่คนพิการเขาถึงและ
ใชประโยชนได

สงเสร�มการคุมครองสิทธ�
สวัสดิภาพและจัดระบบ
สวัสดิการใหกับคนพิการ

แนวทาง
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3. เสร�มสรางการมีสว นรวม
และความเขมแข็งขององคกร
ดานคนพิการและเคร�อขาย
(Participation)

ยุทธศาสตร

ตัวช�้วัด

องคกรดานคนพิการ
จํานวนองคกรดานคนพิการ
ผูน าํ คนพิการ และเคร�อขาย และเคร� อ ข า ยที่ ไ ด รั บ
ทุกระดับมีศกั ยภาพและ การเสร�มสรางความเขมแข็ง
ความเขมแข็ง เปนสากล
และทันสมัย

เปาหมาย
2,000 คน

เปาหมาย
4,000,000

5,100,000
11,366,000

7.3 สนับสนุนองคกรดาน
170 องคกร
คนพิการที่ไดรับรองมาตรฐาน 8,500 คน
7.4 สนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครฯ

100 คน

2,595,200

2,250,000

7.2 รับรองมาตรฐานองคกร
70 องคกร
ดานคนพิการ

7,700 คน

4,076,800

7.1 สงเสร�มความเขมแข็งของ
330 องคกร
องคกรดานคนพิการ

กยผ.

กสส.

กสส.

กสส.

กสส.

กยผ.

งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

7. โครงการเสร�มสรางความ
570
เขมแข็งและการมีสวนรวมของ องคกร/ 34,755,000
องค ก รด า นคนพิ ก ารและ 64,700 คน
เคร�อขาย

6.3 การขับเคลื่อนศูนยเร�ยนรู
นวัตกรรม เทคโนโลยีสงิ่ อํานวย
ความสะดวกสําหรับ คนพิการ

โครงการสําคัญ/
กิจกรรม

2. เสร�มสรางและบูรณาการ 7.5 การดําเนินงานดาน
ความรวมมือกับภาคี
คนพิการตามแผนประชาสังคม
เคร�อขายทั้งในประเทศ
และวัฒนธรรมอาเซ�ยน
ระดับอนุภูมิภาค และ
ระหวางประเทศเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
ช�ว�ตคนพิการ

1.พัฒนาศักยภาพองคกร
ดานคนพิการ แกนนํา
คนพิการและเคร�อขาย
ใหมคี วามเขมแข็งสามารถ
บร�หารจัดการงานดาน
คนพิการไดอยางมี
ประสิทธ�ภาพ

แนวทาง

ยุทธศาสตร

เปาหมาย

ตัวช�้วัด

แนวทาง

เปาหมาย
50 คน

1 แหง
30 องคกร

โครงการสําคัญ/
กิจกรรม
7.6 พัฒนากลไกความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
7.7 สนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยพฒ
ั นาและฝกอบรม
คนพิการแหงเอเช�ยและแปซ�ฟก
7.8 งานวันคนพิการสากล

1,000,000

8,000,000

367,000

กยผ.

กยผ.

กยผ.

งบประมาณ หนวยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

สการขั
วนที
่
5
บเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติ

การขับเคลือ่ นแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ
แผนปฏิบัติราชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปงบประมาณ 2564
เปนเครือ่ งมือสำคัญในการปฏิบตั งิ านเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ โดยเชือ่ มโยงสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และ
ที่เกี่ยวของจึงไดกำหนดปจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้
ปจจัยความสำเร็จ
1. ผูบริหารใหความสำคัญ ในการบริ ห ารจั ดการ โดยมุ  งเน น ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องงาน และ
การทำงานแบบมีสวนรวมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ�มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว
2. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
3. มีการเชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนำแผนสูการปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมาย
การใหบริการหนวยงานใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. จัดโครงสราง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบ พรอมกำหนดบทบาท
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบปจจุบันและเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธและจัดทำ
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายตามวัตถุประสงค
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนำกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนาประจำป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ�นสุด
ปงบประมาณ
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