แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจำ�ปีบัญชี 2566

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

สารบัญ
											 หน้า
สารบัญ 										 2
ความเป็นมา										 3
1. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง				
5
2. ความท้าทายและหลักการสำ�คัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		
12
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 							 19
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 			
27
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินของกองทุนฯ 		
29
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการสื่อสารสังคม
31
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเป้าหมายสู่องค์กรผลสัมฤทธิ์สูงในยุคดิจิทัล			
35
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการที่หลากหลายเพื่อให้คนพิการ		
42
สามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

2

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

ความเป็นมา
กองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการได้้จััดตั้้�งขึ้้�นครั้้�งแรกตามพระราชบััญญััติิการฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพคนพิิการ พ.ศ. 2534 ในมาตรา 16 โดยเรีียกว่่า “กองทุุนฟื้้น� ฟููสมรรถภาพคนพิิการ” ต่่อมาได้้มีกี าร
ปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายฉบัับดัังกล่่าวเป็็นพระราชบััญญััติิส่ง่ เสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 23 อัันทำให้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น “กองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ” ดัังเช่่นที่่�ปรากฏอยู่่�ใน
ปััจจุุบัันนี้้�โดยมีีวััตถุุประสงค์์การจััดตั้้�งตามกฎหมาย กำหนดให้้กองทุุนฯ ดำเนิินการเพื่่�อเป็็นทุุนสำหรัับใช้้จ่่าย
เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ การส่่งเสริิมและการดำเนิินงานด้้านการสงเคราะห์์
ช่่วยเหลืือคนพิิการ การฟื้้�นฟููสมรรถภาพคนพิิการ การศึึกษาและการประกอบอาชีีพของคนพิิการ รวมทั้้�ง
การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำเนิินงานขององค์์กรที่่�เกี่่�ยวกัับคนพิิการ โดยจััดสรรเงิินทุุนให้้อย่่างเป็็นธรรม
และทั่่�วถึึง
คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2560 เห็็นชอบการจำแนกแผนออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ แผน
ระดัับที่่� 1 (ยุุทธศาสตร์์ชาติิ) แผนระดัับที่่� 2 (แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิแผนแม่่บทภายใต้้
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนปฏิิรููปประเทศ และแผนความมั่่�นคง) และแผนระดัับที่่� 3 (แผนที่่�จััดทำขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุน
การดำเนิินงานของแผนระดัับที่่� 1 และแผนระดัับที่่� 2 ให้้บรรลุุเป้้าหมาย อาทิิ แผนของส่่วนราชการและ
หน่่วยงานของรััฐ รวมถึึงแผนปฏิิบััติิการทุุกระดัับ)
แผนแม่่บทภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ เป็็นแผนแม่่บทเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายตามที่่�กำหนดไว้้ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ
มีีทั้้ง� สิ้้น� 23 ประเด็็นแผนแม่่บท ซึ่่�งจะมีีผลผููกพัันต่่อหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�จะต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามนั้้�น
รวมทั้้�งการจััดทำงบประมาณรายจ่่ายประจำปีีงบประมาณต้้องสอดคล้้องกัับแผนแม่่บทซึ่่�งจะนำไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ
เพื่่�อให้้ประเทศไทยบรรลุุวิิสััยทััศน์์ “ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว ด้้วยการ
พััฒนาตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง” ภายในช่่วงระยะเวลา 4 ช่่วง ช่่วงละ 5 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ดัังนี้้� ช่่วงที่่� 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ช่่วงที่่� 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ช่่วงที่่� 3 (พ.ศ. 2571 - 2575) ช่่วงที่่� 4
(พ.ศ. 2576 - 2580)
กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ มีีแผนปฏิิบััติิการกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2560-2565 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2564) ซึ่่�งใน ปีี พ.ศ. 2565 จะหมดลงตามกรอบระยะ
เวลาที่่�กำหนดไว้้ เพื่่�อให้้สอดคล้้องช่่วงระยะเวลาของยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี แผนแม่่บทภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 และแผนปฏิิบััติิราชการ กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนพิิการ จึึงมีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�จะต้้องจััดทำแผนปฏิิบััติิการกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ ปีี พ.ศ. 2566-2570 เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การบริิหารจััดการกองทุุนฯ มีีทิศิ ทางสำหรัับการดำเนิินงาน
มีีแนวทางการแก้้ไขปััญหาที่่�กำลัังประสบอยู่่�ได้้อย่่างถููกต้้องและตรงจุุด และเห็็นภาพที่่�ชััดเจนในอนาคต
ทั้้�งในเรื่่�องที่่�ต้้องมีีการดำเนิินการเชิิงรุุก เพื่่�อแก้้ไขปััญหาให้้กัับคนพิิการได้้อย่่างทั่่�วถึึง เป็็นธรรม และยั่่�งยืืน
มีีวิิสััยทััศน์์ในการดำเนิินการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้คนพิิการเอง องค์์กรด้้านคนพิิการและเครืือข่่ายและ
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การสนัับสนุุนแก่่องค์์กรภาครััฐและเอกชนในการดำเนิินโครงการที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ ภายใต้้บริิบทสัังคมที่่�มีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น และอาจส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ และ
การดำเนิินงานของภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคนพิิการ รวมทั้้�งให้้การบริิหารจััดการภายในของกองทุุนฯ การปล่่อย
กู้้�เงิิน และการเรีียกเก็็บเงิินได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อให้้เกิิดความสอดคล้้องตรงตามวััตถุุประสงค์์ในการดำเนิินงานของกองกองทุุนและส่่งเสริิม
ความเสมอภาคคนพิิการ และเป็็นการพััฒนาประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงานกองกองทุุนฯ โดยการมุ่่�งเน้้นและ
ให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาศัักยภาพในการดููแลคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ จึึงควรมีีการวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ทางสัังคมปััจจุุบันั ของกลุ่่�มเป้้าหมาย ศัักยภาพของกลไกในการขัับเคลื่่�อนการดำเนิินงาน ข้้อจำกััดและเงื่่�อนไข
ต่่าง ๆ ที่่�จะส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนากิิจกรรม/โครงการที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์� รวมถึึงการเตรีียมความพร้้อม
สำหรัับตััวชี้้วั� ดั ตามแผนพััฒนาองค์์กรจึึงควรมีีการจััดทำแผนปฏิิบัติั กิ ารกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
คนพิิการ ปีี พ.ศ. 2566 - 2570
						
กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
							
กรกฎาคม 2565
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1.

ความสอดคล้้องยุุทธศาสตร์์ชาติิ นโยบาย และแผนที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2560 กำหนดให้้มีีการจำแนกแผนออกเป็็น 3 ระดัับ(ภาพที่่� 1)
ได้้แก่่ แผนระดัับที่่� 1 (ยุุทธศาสตร์์ชาติิ) แผนระดัับที่่� 2 (แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิแผนแม่่บทภายใต้้
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนปฏิิรููปประเทศ และแผนความมั่่�นคง) และแผนระดัับที่่� 3 (แผนที่่�จััดทำขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุนการ
ดำเนิินงานของแผนระดัับที่่� 1 และแผนระดัับที่่� 2 ให้้บรรลุุเป้้าหมาย อาทิิ แผนของส่่วนราชการและหน่่วยงานของรััฐ
รวมถึึงแผนปฏิิบัติั กิ ารทุุกระดัับ) เพื่่�อถ่่ายทอดเป้้าหมายและตััวชี้้วั� ดั รวมทั้้�งแนวทางการพััฒนาสู่่�การดำเนิินการของ
หน่่วยงานอย่่างเป็็นระบบ ประกอบกัับตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2562 กำหนดให้้แผนระดัับที่่� 3
จำเป็็นต้้องสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิและแผนแม่่บทฯ นั้้�น ดัังนั้้�น จึึงเป็็นหน้้าที่่�ของทุุกหน่่วยงานของรััฐต้้อง
บููรณาการดำเนิินการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิให้้บรรลุุเป้้าหมายได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม ไม่่ใช่่หน้้าที่่�ของหน่่วยงาน
ใดหน่่วยงานหนึ่่�ง หรืือเฉพาะหน่่วยงานเจ้้าภาพ และเพื่่�อให้้การดำเนิินการรวมทั้้�งการปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ เป็็นไป
ในทิิศทางเดีียวกััน ประยุุกต์์ใช้้หลัักความสััมพัันธ์์เชิิงเหตุุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่่�งเป็็นหลัักการ
สำคััญในการถ่่ายระดัับเป้้าหมายของยุุทธศาสตร์์ชาติิ (Z) ผ่่านสู่่�เป้้าหมายของแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาตสร์์ชาติิ
(Y) และแปลงไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องของหน่่วยงานของรััฐ (X) เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์ชาติิ และเป็็น
ประโยชน์์ต่่อการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำเนิินงานของแผนงาน/โครงการต่่าง ๆ
1

Z

2

Y
X

ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
แผนแม่่บทภายใต้้
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ

แผนการปฏิิรููป
ประเทศ ด้้าน...

แผนแม่่บทเฉพาะกิิจ
ภายใต้้
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ

แผนการปฏิิรููปประเทศ
ฉบัับปรัับปรุุง

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ

นโยบายและแผน
ระดัับชาติิว่่าด้้วย
ความมั่่�นคงแห่่งชาติิ

3
แผนการปฏิิบััติิราชการ
ของส่่วนราชการระยะ 5 ปีี และรายปีี

“แผนปฏิิบััติิการด้้าน ....
ระยะที่่� ....(พ.ศ. ..........)”

แผนอื่่�น ๆ

หมายเหตุุ : นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 4 ธัันวาคม 260 ครม. มีีมติิกำหนดให้้ตั้้ง� ชื่่�อแผนในระดัับที่่� 3 โดยใช้้ชื่่�อว่่า “แผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านระยะที่่� ...
(พ.ศ. ...-...)” เว้้นแต่่ไม่่ได้้มีีการระบุุไว้้ในกฎหมายก่่อนที่่�จะมีีมติิ ครม. วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2560 เช่่น พระราชบััญญััติิ
พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีีกา กฎกระทรวง มติิครม. เป็็นต้้น ได้้กำหนดชื่่�อแผนไว้้ว่่า แผนแม่่บทด้้าน...
แผนพััฒนา... หรืือแผนอื่่�น ๆ จึึงสามารถใช้้ชื่่�อแผนตามที่่�บััญญััติิไว้้ในกฎหมายนั้้�น ๆ
ภาพที่่� 1 กรอบความเชื่่�อมโยงของแผนระดัับต่่าง ๆ
ที่่�มา : สำนัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (2564)
แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570
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จากการศึึกษา ทบทวนความเชื่่�อมโยงของแผนระดัับต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภารกิิจของกองทุุนส่่งเสริิมและ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ สามารถสรุุปนโยบายและแผนที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ ดัังนี้้� (ภาพที่่� 2)
1) ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (แผนระดัับที่่� 1)
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ: ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม
(1) เป้้าหมาย: สร้้างความเป็็นธรรมและลดความเหลื่่�อมล้้ำในทุุกมิิติิ
(2) ประเด็็นยุุทธศาสตร์์:
การลดความเหลื่่�อมล้้ำสร้้างความเป็็นธรรมในทุุกมิิติิ
		
การเสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม
(3) การบรรลุุเป้้าหมายตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ: การขัับเคลื่่�อนให้้ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิม
สนัับสนุุน พััฒนาให้้มีีหลัักประกัันความมั่่�นคง ความคุ้้�มครองทางสัังคม และสวััสดิิการตามกลุ่่�มเป้้าหมาย รวมทั้้�ง
สร้้างสภาพแวดล้้อมทางกายภาพและทางสัังคมที่่�เอื้้อ� ต่่อการดำรงชีีวิติ และการมีีส่ว่ นร่่วมเป็็นพลัังในสัังคมสำหรัับ
คนทุุกกลุ่่�ม ตลอดจนส่่งเสริิมแรงงานทั้้�งในระบบและนอกระบบ
2) แผนระดัับที่่� 2 (เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
2.1) แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
(1) ประเด็็น (15) พลัังทางสัังคม
(1.1) เป้้าหมายระดัับประเด็็นของแผนแม่่บทฯ
			
เป้้าหมาย : ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาสัังคมเพิ่่�มขึ้้�น
			
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนแม่่บทฯ : ประเทศไทยมีีความเท่่าเทีียมและเสมอภาค
ในสัังคม ผ่่านการมีีส่่วนร่่วมจากประชากรทุุกกลุ่่�ม ทุุกเพศ ทุุกวััย และภาคีีต่่างๆ ในทุุกระดัับ ในการร่่วมเป็็น
กลไกในการจััดการกัับปััญหาความเหลื่่�อมล้้ำและการสร้้างความเป็็นธรรมทางเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ
ที่่�เกื้้�อกููลการดำเนิินการของภาครััฐอย่่างเป็็นระบบ โดยเป็็นการแก้้ไขปััญหาที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการระดัับ
พื้้�นที่่�ที่่�มีีความแตกต่่างระหว่่างกััน บนฐานองค์์ความรู้้� ข้้อมููล และหลัักวิิชาการที่่�มีีส่่วนร่่วมจากชุุมชน และภาคีี
ในสัังคมอย่่างแท้้จริิง
(2) ประเด็็น (17) ความเสมอภาคและหลัักประกัันทางสัังคม
		
(2.1) เป้้าหมายระดัับประเด็็นของแผนแม่่บทฯ
			
เป้้าหมาย : คนไทยทุุกคนได้้รัับการคุ้้�มครองและมีีหลัักประกัันทางสัังคมเพิ่่�มขึ้้�น
			
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนแม่่บทฯ : กลไกสำคััญของการกำจััดวงจรความเหลื่่�อมล้้ำ
และความยากจนที่่�จะถููกถ่่ายทอดจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะกลุ่่�มด้้อยโอกาสและกลุ่่�มเปราะบาง
		
(2.2) แผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ: การคุ้้�มครองทางสัังคมขั้้�นพื้้�นฐานและหลัักประกัันทาง
เศรษฐกิิจ สัังคม และสุุขภาพ
			
แนวทางการพััฒนา : เน้้นการขยายความคุ้้�มครองทางสัังคมขั้้�นต่่ำให้้ทุุกชีีวิิตให้้
สามารถดำรงชีีวิิตได้้อย่่างสมกัับความเป็็นมนุุษย์์ โดยเป็็นสวััสดิิการที่่�ทุุกภาคส่่วนร่่วมกัันรัับผิิดชอบสร้้างระบบ
คุ้้�มครองและป้้องกัันแบบถ้้วนหน้้า และพััฒนาระบบหลัักประกัันทางด้้านสุุขภาพและเศรษฐกิิจให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
และความคุ้้�มค่่า ครอบคลุุมอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม รวมถึึงการคุ้้�มครองแรงงานไทยให้้มีสี วััสดิิภาพในการทำงาน
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โดยยกระดัับกลไกการดููแลคุ้้�มครองสวััสดิิภาพของผู้้�ใช้้แรงงานให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล และส่่งเสริิมการทำงาน
ที่่�มีีคุุณค่่า และการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคให้้ได้้รัับสิินค้้าและบริิการที่่�ปลอดภััยและได้้มาตรฐาน เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็น
ธรรมและลดความเสีียเปรีียบของผู้้�บริิโภค
			
เป้้าหมายของแผนย่่อย : คนไทยทุุกคนโดยเฉพาะกลุ่่�มด้้อยโอกาสและกลุ่่�มเปราะบาง
ได้้รัับการคุ้้�มครองและมีีหลัักประกัันทางสัังคมเพิ่่�มขึ้้�น
			
ตััวชี้้�วััด : สััดส่่วนประชากรกลุ่่�มด้้อยโอกาสและกลุ่่�มเปราะบางได้้รัับความคุ้้�มครอง
ตามมาตรการคุ้้�มครองทางสัังคมอย่่างน้้อย 9 กรณีี ได้้แก่่ 1) เจ็็บป่่วย 2) คลอดบุุตร 3) ตาย 4) ทุุพพลภาพ 5)
เงิินช่่วยเหลืือครอบครััวหรืือบุุตร 6) ชราภาพ 7) ว่่างงาน 8) ผู้้�อยู่่�ในอุุปการะ และ 9) การบาดเจ็็บจากการทำงาน
ร้้อยละ 80
			
บรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ : เน้้นการพััฒนามาตรการและพััฒนา
กลไกสนัับสนุุนช่่วยเหลืือคนไทยทุุกคนโดยเฉพาะกลุ่่�มด้้อยโอกาสและกลุ่่�มเปราะบางได้้รัับการคุ้้�มครอง และมีี
หลัักประกัันทางสัังคมเพิ่่�มขึ้้�น
2.2) แผนการปฏิิรููปประเทศ ด้้านสัังคม และฉบัับปรัับปรุุง
(1) กลุ่่�มผู้้�เสีียเปรีียบในสัังคม
		
(1.1) ปฏิิรูปู ระบบขนส่่งสาธารณะไม่่ให้้เป็็นอุุปสรรคเพื่่�อคนทั้้�งมวล (Design for all) ที่่�ยึึดหลัักการ
ออกแบบสากล (Universal Design) ต่่อคนทุุกกลุ่่�มทุุกวััย
		
เรื่่�อง/ประเด็็นการปฏิิรูปู : ปฏิิรูปู ระบบขนส่่งสาธารณะไม่่ให้้เป็็นอุุปสรรคเพื่่�อคนทั้้�งมวล (Design
for all) ที่่�ยึึดหลัักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่่อคนทุุกกลุ่่�มทุุกวััย
		กิิจกรรม: กิิจกรรมที่่� 3 ปฏิิรููปกฎหมายและหน่่วยงานที่่�กำกัับดููแลหรืือติิดตามการบัังคัับใช้้
กฎหมาย โดยเฉพาะเกี่่�ยวกัับการออกแบบที่่�ยึึดหลัักการออกแบบที่่�เป็็นสากล (Universal Design)
		ขั้้�นตอนการดำเนิินงาน : ปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการออกแบบที่่�ยึึดหลัักการออกแบบที่่�
เป็็นสากล (Universal Design) ซึ่่�งอาศััยบทกฎหมายหลัักอื่่�นๆ ให้้เป็็นประมวลกฎหมายรวมอยู่่�ในฉบัับเดีียวและ
มีีหน่่วยงานรัับผิิดชอบโดยตรงเพื่่�อบัังคัับใช้้และกำกัับดููแลให้้เป็็นไปตามกฎหมายโดยให้้สามารถควบคุุมจััดการ
และใช้้ประโยชน์์ต่่างๆ ด้้วย
		
เป้้าหมายกิิจกรรม : คนทุุกกลุ่่�มทุุกวััยเข้้าถึึงบริิการสาธารณะ และได้้รัับประโยชน์์จากสภาพ
แวดล้้อมสาธารณะอย่่างทั่่�วถึึง
		
(1.2) ปฏิิรููปกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
		
เรื่่�อง/ประเด็็นการปฏิิรููป : ปฏิิรููปกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
		กิิจกรรม : กิิจกรรมที่่� 1 สนัับสนุุนและเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพการบริิการศููนย์์บริิการคนพิิการ
โดยองค์์กรด้้านคนพิิการและปรัับปรุุงรููปแบบการพิิจารณาการใช้้เงิินของกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ จากลัักษณะ project-based เป็็น unit-cost โดยเน้้นโครงการที่่�เป็็นการเสริิมสร้้างอาชีีพคนพิิการ
ที่่�ไม่่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้้ หรืือคนพิิการที่่�ประกอบอาชีีพอิิสระ
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		ขั้้�นตอนการดำเนิินงาน :
		
1. ดำเนิินการให้้มีีศููนย์์บริิการคนพิิการโดยองค์์กรด้้านคนพิิการที่่�ได้้มาตรฐานและครอบคลุุม
ทุุกพื้้�นที่่�ตามสััดส่่วนคนพิิการ
		
2. ดำเนิินการให้้ศููนย์์บริิการคนพิิการโดยองค์์กรด้้านคนพิิการสนัับสนุุนภาครััฐตามที่่�กฎหมาย
บััญญััติิในการดููแลคนพิิการ โดยการสนัับสนุุนจากกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผ่่านการจััดตั้้�งคณะกรรมการในลัักษณะของการร่่วมบริิหารโครงการ เพื่่�อพิิจารณาวััตถุุประสงค์์เป้้าหมาย และ
การประเมิินผลเพื่่�อตอบสนองโครงการในลัักษณะ unit-cost
		
เป้้าหมายกิิจกรรม :
		
1. มีีศููนย์์บริิการคนพิิการโดยองค์์กรด้้านคนพิิการที่่�ได้้มาตรฐานครอบคลุุมทั่่�วประเทศ
		
2. คนพิิการสามารถใช้้ชีีวิิตได้้โดยไม่่มีีอุุปสรรคและมีีศัักยภาพในการประกอบอาชีีพ
เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2562 คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบให้้มีีการปรัับปรุุงแผนการปฏิิรููปประเทศแต่่ละด้้าน
ให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ และมติิคณะรััฐมนตรีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผนวกกัับ
การทบทวนแผนการปฏิิรููปประเทศให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดัังนั้้�นแผนการปฏิิรููปประเทศในระยะเวลา พ.ศ. 2564 – 2565 จึึงให้้ความสำคััญกัับการแก้้ปััญหา
ความยากจนและความเหลื่่�อมล้้ำในสัังคม การคุ้้�มครองกลุ่่�มเปราะบางในสัังคม ตลอดจนการสร้้างความเป็็นธรรม
ในการเข้้าถึึงทรััพยากรและแหล่่งทุุนของประชาชน โดยนำประเด็็นปฏิิรููปด้้านสัังคมเดิิมมาปรัับปรุุงเป็็นกิิจกรรม
ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อประชาชนอย่่างมีีนััยสำคััญ (Big rock) 5 กิิจกรรม ซึ่่�งภารกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกองทุุน
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการ คืือ (3) การปฏิิรูปู การขึ้้น� ทะเบีียนคนพิิการ เพื่่�อให้้คนพิิการได้้รับั สวััสดิิการ
และความช่่วยเหลืืออย่่างครอบคลุุมและทั่่�วถึึง ซึ่่�งเป็็นการปรัับปรุุงจากประเด็็นปฏิิรููปการช่่วยเหลืือและเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถกลุ่่�มผู้้�เสีียเปรีียบทางสัังคม เพื่่�อให้้การคุ้้�มครองกลุ่่�มเปราะบางในสัังคมให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
2.3) แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 พ.ศ. 2560 – 2565
(1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การเสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพทุุนมนุุษย์์
		
1.1) วััตถุุประสงค์์ที่่� 1.3 เพื่่�อส่่งเสริิมให้้คนไทยมีีสุุขภาวะที่่�ดีีตลอดช่่วงชีีวิิต
		
1.2) เป้้าหมายรวมที่่� 2 คนในสัังคมไทยทุุกช่่วงวััยมีีทัักษะ ความรู้้� และความสามารถเพิ่่�มขึ้้�น
		
1.3) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การเสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพทุุนมนุุษย์์
เป้้าหมายระดัับยุุทธศาสตร์์: เป้้าหมายที่่� 2 คนในสัังคมไทยทุุกช่่วงวััยมีีทัักษะ ความรู้้� และความสามารถ
เพิ่่�มขึ้้�น
		
แนวทางการพััฒนา:
		
- ข้้อ 3.2 พััฒนาศัักยภาพคนให้้มีีทักั ษะความรู้้� และความสามารถในการดำรงชีีวิติ อย่่างมีีคุณ
ุ ค่่า
(ข้้อ 3.2.3 ส่่งเสริิมแรงงานให้้มีีความรู้้�และทัักษะในการประกอบอาชีีพที่่�เป็็นไปตามความต้้องการของตลาดงาน)
		
- ข้้อ 3.6 พััฒนาระบบการดููแลและสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมกัับสัังคมสููงวััย (ข้้อ 3.6.4
ส่่งเสริิมการพััฒนาเมืืองที่่�เป็็นมิิตรกัับผู้้�สููงอายุุทั้้ง� ระบบขนส่่งสาธารณะ อาคารสถานที่่� พื้้�นที่่�สาธารณะ และที่่�อยู่่�อาศััย
ให้้เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุและทุุกกลุ่่�มในสัังคม
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(2) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การสร้้างความเป็็นธรรมและลดความเหลื่่�อมล้้ำในสัังคม
2.1) วััตถุุประสงค์์ที่่� 1.2 เพื่่�อให้้คนไทยทุุกคนเข้้าถึึงบริิการทางสัังคมที่่�มีีคุุณภาพได้้อย่่างทั่่�วถึึง
2.2) เป้้าหมายรวมที่่� 2 เพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงบริิการพื้้�นฐานทางสัังคมของภาครััฐ
2.3) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การสร้้างความเป็็นธรรมและลดความเหลื่่�อมล้้ำในสัังคม
เป้้าหมายระดัับยุุทธศาสตร์์ : เป้้าหมายที่่� 2 เพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงบริิการพื้้�นฐานทางสัังคม

		
		
		
		
ของภาครััฐ
		
แนวทางการพััฒนา :
		
- ข้้อ 3.1 เพิ่่�มโอกาสให้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมายประชากรร้้อยละ 40 ที่่�มีีรายได้้ต่่ำสุุดให้้สามารถเข้้าถึึง
บริิการที่่�มีีคุุณภาพของรััฐ และมีีอาชีีพ (ข้้อ 3.1.5 เพิ่่�มการจััดสวััสดิิการสัังคมให้้กัับลุ่่�มเป้้าหมายประชากรร้้อยละ
40 ที่่�มีีรายได้้ต่่ำสุุดอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม)
		
- ข้้อ 3.2 กระจายการให้้บริิการภาครััฐทั้้�งด้้านการศึึกษา สาธารณสุุข และสวััสดิิการที่่�มีีคุุณภาพ
ให้้ครอบคลุุมและทั่่�วถึึง (ข้้อ 3.2.4 ส่่งเสริิมและจััดหาโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เหมาะสมให้้ประชากรกลุ่่�มต่่าง ๆ โดย
เฉพาะกลุ่่�มเด็็ก เยาวชน สตรีี คนพิิการ ผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ด้้อยโอกาสทางสัังคม เพื่่�อให้้เข้้าถึึงบริิการของรััฐและโอกาส
ทางสัังคมได้้อย่่างเท่่าเทีียม รวมถึึงการได้้รัับการพััฒนาทัักษะให้้สามารถประกอบอาชีีพและมีีรายได้้ตามศัักยภาพ
และความเหมาะสมของแต่่ละบุุคคล พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมบทบาทของกลุ่่�มข้้างต้้นให้้มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารและ
การตััดสิินใจทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�นเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาประเทศ)
ทั้้�งนี้้� ร่่างแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่�13 (2566-2570) ได้้ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะ
รััฐมนตรีี (ครม.) ตามที่่�สำนัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) เสนอเมื่่�อวัันที่่� 3 พ.ค.2565
และ ครม.มอบหมายให้้ สศช.นำเสนอร่่างแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 13 เสนอต่่อ “รััฐสภา” เพื่่�อทราบก่่อนมีีการประกาศใช้้
โดยร่่างแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่�13 (2566-2570) มีีเป้้าหมายที่่�จะทำให้้ประเทศไทย
มีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว ตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง ซึ่ง่� ได้้มีกี ารออกแบบแผนนี้้�
มาจากฐานคิิดรวม 4 ประการ คืือ 1) เศรษฐกิิจพอเพีียง 2) ความสามารถในการที่่�จะล้้มแล้้วลุุกให้้ไว เดิินไปข้้างหน้้า
ให้้ได้้ 3) เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ และ 4) การพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
เศรษฐกิิจสีีเขีียว โดยมีีรายละเอีียดของ 13 หมุุดหมาย รวมทั้้�งมีีการสั่่�งการให้้รััฐมนตรีี หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นำหมุุดหมายของแผนฯ ฉบัับที่่� 13 ไปพิิจารณา แบ่่งเป็็นแผนปฏิิบััติิการในระดัับต่่างๆ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนให้้บรรลุุ
เป้้าหมายที่่�วางไว้้
3) แผนระดัับที่่� 3 (เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
แผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 5 พ.ศ. 2560 – 2564 คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเมื่่�อวัันที่่�
7 มีีนาคม 2560 อนุุมััติิในหลัักการของแผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 5 พ.ศ. 2560 - 2565
โดยให้้กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องบููรณาการดำเนิินการตาม
แนวทางและมาตรการที่่�กำหนดไว้้ในแผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 5 พ.ศ. 2560 - 2565 เพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนแผนไปสู่่�การปฏิิบััติอิ ย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ และให้้สำนัักเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี นํําเสนอ
แผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 5 พ.ศ. 2560 – 2565 ให้้คณะกรรมการเตรีียมการยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ทราบ เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบดำเนิินการเกี่่�ยวกัับการเตรีียมการยุุทธศาสตร์์ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยแผนพััฒนา
แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570
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คุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 5 พ.ศ. 2560 – 2565 กำหนดวิิสััยทััศน์์ “คนพิิการเข้้าถึึงสิิทธิิได้้จริิง ดำรง
ชีีวิิตอิิสระ ในสัังคมอยู่่�เย็็นเป็็นสุุขร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน” ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์แห่่งความเท่่าเทีียม (EQUAL) ได้้แก่่
1.เสริิมพลัังคนพิิการและองค์์กรด้้านคนพิิการให้้มีศัี กั ยภาพและความเข้้มแข็็ง (Empowerment) 2.พััฒนาคุุณภาพ
การบริิหารจััดการ ขจััดการเลืือกปฏิิบััติิเพื่่�อให้้คนพิิการเข้้าถึึงสิิทธิิได้้จริิง (Quality Management) 3.เสริิมสร้้าง
ความเข้้าใจและเจตคติิเชิิงสร้้างสรรค์์ต่่อคนพิิการและความพิิการ (Understanding) 4.สร้้างสภาพแวดล้้อมและ
บริิการสาธารณะที่่�ทุุกคนเข้้าถึึง และใช้้ประโยชน์์ได้้ (Accessibility) 5.ส่่งเสริิมการบููรณาการเครืือข่่ายและสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการอย่่างยั่่�งยืืน (Linkage) (กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ, 2564)
แผนปฏิิบััติริ าชการระยะ 3 ปีี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
ที่่�มุ่่�งยกระดัับไปสู่่�การเป็็นองค์์กรภาครััฐที่่�มีีศักั ยภาพสููงและเป็็นองค์์กรหลัักในการกำหนดนโยบายสัังคม มีีเป้้าหมาย
ที่่�จะพััฒนาคนให้้มีีศัักยภาพและมีีความมั่่�นคงในชีีวิิต รวมถึึงสร้้างสัังคมแห่่งโอกาส และมีีความเท่่าเทีียมกััน
ได้้กำหนดวิิสัยั ทััศน์์ “สร้้างสัังคมดีี คนมีีคุณ
ุ ภาพ” โดยมีีพันั ธกิิจ (1) พััฒนาคนและสัังคมให้้มีคุี ณ
ุ ภาพเต็็มศัักยภาพ
และมีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง (2) สร้้างเสริิมเครืือข่่ายจากทุุกภาคส่่วนในการมีีส่่วนร่่วมพััฒนาสัังคม (3)
พััฒนาองค์์ความรู้้�ขีดี ความสามารถและระบบการบริิหารจััดการด้้านการพััฒนาสัังคม และ (4) จััดระบบสวััสดิิการ
ที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของประเทศไทยเพื่่�อให้้ประชาชนมีีหลัักประกััน และมีีความมั่่�นคงในชีีวิิต ภายใต้้ประเด็็น
ยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้� (1) พััฒนาศัักยภาพคน ครอบครััว ชุุมชนให้้มีีความเข้้มแข็็งและสร้้างระบบ ที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนา
คนให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีประกอบด้้วย (2) สร้้างหลัักประกัันทางสัังคมที่่�ครอบคลุุมและเหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
เฉพาะ (3) ส่่งเสริิมภาคีีเครืือข่่ายอย่่างเป็็นระบบสู่่�การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางสัังคม และ (4) ยกระบบองค์์กรสู่่�การเป็็น
ผู้้�นำทางสัังคม (กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์, 2563) แผนปฏิิบััติิราชการ 3 ปีี พ.ศ 25632565 ของกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ที่่�กำหนดวิิสััยทััศน์์ “เป็็นองค์์กรหลัักในการขัับเคลื่่�อน
และส่่งเสริิมให้้คนพิิการเข้้าถึึงสิิทธิิ สวััสดิิการ อย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม สู่่�ระดัับสากล” รวมถึึงแผนปฏิิบััติิราชการ
กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการที่่�สอดคล้้องกัับแผนระดัับ 1 – 3 ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นด้้วย
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แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

แผนระดัับ 3

แผนระดัับ 2

แผนระดัับ 1

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การสร้้าง
ความเป็็นธรรมและ
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การเสริิมสร้้าง
และพััฒนาศัักยภาพทุุนมนุุษย์์

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
สร้้างสภาพแวดล้้อม
และบริิการสาธารณะ
ที่่�ทุุกคนเข้้าถึึง และ
ใช้้ประโยชน์์ได้้
(Accessibility)

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5
ส่่งเสริิมการบููรณา
การเครืือข่่ายและ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วม
เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนพิิการ
(Linkage)

แผนปฏิิบััติิการกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
พััฒนาคุุณภาพการ
เสริิมสร้้าง
บริิหารจััดการ ขจััดการ ความเข้้าใจและเจตคติิ
เลืือกปฏิิบััติิเพื่่�อให้้คน
เชิิงสร้้างสรรค์์ต่่อ
พิิการเข้้าถึึงสิิทธิิได้้จริิง
คนพิิการและ
(Quality
ความพิิการ
Management)
(Understanding)

ภาพที่่� 2 ภาพความเชื่่�อมโยงกัับแผนระดัับต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภารกิิจของกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
ที่่�มา : กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์, 2563, ปรัับปรุุงโดยคณะที่่�ปรึึกษา

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
เสริิมพลัังคนพิิการ
และองค์์กรด้้าน
คนพิิการให้้มีี
ศัักยภาพและ
ความเข้้มแข็็ง
(Empowerment)

แผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 5 พ.ศ. 2560 - 2564
วิิสััยทััศน์์ “คนพิิการเข้้าถึึงสิิทธิิได้้จริิง ดำำ�รงชีีวิิตอิิสระ ในสัังคมอยู่่�เย็็นเป็็นสุุขร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน

Big rock : การปฏิิรููป
การมีีบััตรประจำำ�ตััวคนพิิการฯ

การปฏิิรููปการขึ้้�นทะเบีียน
คนพิิการ

ประเด็็น (5) พลัังทางสัังคม

ประเด็็น (17) ความเสมอภาค
และหลัักประกัันทางสัังคม

แผนปฏิิรููปประเทศ
(ฉบัับปรัับปรุุง) ด้้านสัังคม

แผนแม่่บท
ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ

ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 3 ปีี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงการพััฒนาการสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ /
กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนพิิการ

(ร่่าง)
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13 (พ.ศ. 2566
- 2570)

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
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2.

ความท้้าทายและหลัักการสำำ�คััญของการส่่งเสริิมและพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ

ในการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการ และการออกแบบบริิการ/นโยบายที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มผู้้�รัับ
ประโยชน์์ทางตรงจากกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ จำเป็็นต้้องเข้้าใจคุุณลัักษณะสำคััญของ
คนพิิการหรืือผู้้�รัับประโยชน์์โดยตรงจากกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ โดยมีีรายละเอีียดที่่�
สำคััญ ดัังนี้้�
1. จำนวนคนพิิการทั้้�งหมด 2.10 ล้้านคน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ เป็็นคนพิิการอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป (มีีจำนวน 1.17
ล้้านคน หรืือร้้อยละ 55.56) รองลงมา คืือ คนพิิการที่่�อยู่่�ในวััยทำงาน หรืือคนพิิการที่่�อายุุระหว่่าง 15 - 59 ปีี
(มีีจำนวน 0.85 ล้้านคน หรืือร้้อยละ 40.71) นอกจากนี้้� คนพิิการที่่�อยู่่�ในวััยรุ่่�น วััยเรีียน และปฐมวััย (อายุุระหว่่าง
0-21 ปีี) มีีจำนวนรวมกัันกว่่า 0.15 ล้้านคน (สถานการณ์์คนพิิการ ณ 31 ธัันวาคม 2564) (กรมส่่งเสริิมและพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ, 2565) รวมถึึงต้้องพิิจารณาควบคู่่�กัับประเภทความพิิการในแต่่ละช่่วงวััยเช่่นกััน (ภาพที่่� 3)

ไม่่ระบุุประเภทความพิิการ
พิิการซ้้อน
ทางออทิิสติิก
ทางการเรีียนรู้้�
ทางสติิปััญญา
ทางจิิตใจหรืือพฤติิกรรม
ทางการเคลื่่�อนไหวหรืือทางร่่างกาย
ทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย
ทางการเห็็น

0-5
6 - 14
15 - 21
15 - 59
60 ปีีขึ้้�นไป
0

ประเภทความพิิการ
ทางการเห็็น
ทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย
ทางการเคลื่่�อนไหวหรืือทางร่่างกาย
ทางจิิตใจหรืือพฤติิกรรม
ทางสติิปััญญา
ทางการเรีียนรู้้�
ทางออทิิสติิก
พิิการซ้้อน
ไม่่ระบุุประเภทความพิิการ
รวม

200,000
ปฐมวััย
0-5

229
888
2,946
35
3,241
63
1,145
2,976
0
11,523

400,000
วััยเรีียน
6 - 14

1,718
4,782
12,551
600
19,317
4,484
8,452
14,961
8
66,879

600,000

800,000

วััยรุ่่�น
15 - 21

2,767
5,753
15,237
1,238
23,301
5,136
4,555
14,711
63
72,761

1,000,000
วััยทำงาน
15 - 59

55,407
101,748
376,334
121,709
109,340
8,513
7,427
72,825
2,513
855,816

1,200,000
สููงอายุุ
60 ขึ้้�นไป

รวม

130,192
285,609
662,954
42,366
11,921
651
71
33,073
1,328
1,168,165

187,546
393,027
1,054,786
164,710
143,819
13,711
17,101
123,835
3,849
2,102,384

ภาพที่่� 3 สถานการณ์์คนพิิการ 31 ธัันวาคม 2564 (รายไตรมาส) จำแนกตามอายุุและประเภทความพิิการ
ที่่�มา : กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ, 2565
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2. สถานภาพทางการศึึกษา พบว่่า คนพิิการที่่�ไม่่ได้้รับั การศึึกษา จำนวน 38,242 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 1.82
(ภาพที่่� 4) แบ่่งเป็็น (1) อายุุไม่่ถึึงเกณฑ์์ที่่�จะเรีียน จำนวน 2,341 คน (ร้้อยละ 6.12 ของคนพิิการที่่�ไม่่ได้้รัับ
การศึึกษา) (2) คนพิิการที่่�อายุุถึึงเกณฑ์์แต่่ไม่่ได้้รัับการศึึกษา จำนวน 22,746 คน (ร้้อยละ 59.48 ของคนพิิการ
ที่่�ไม่่ได้้รัับการศึึกษา) และ (3) เป็็นคนพิิการที่่�ไม่่ได้้รัับการศึึกษาจำนวน 13,155 คน (ร้้อยละ 34.40 ของคน
พิิการที่่�ไม่่ได้้รัับการศึึกษา)
อายุุยัังไม่่ถึึงเกณฑ์์
อายุุถึึงเกณฑ์์แต่่ไม่่ได้้เรีียน
ต่่ำกว่่าประถมศึึกษาตอนต้้น
ประถมศึึกษา
มััธยมศึึกษา
อุุดมศึึกษา
ประกาศนีียบััตรวิิชาการศึึกษา
อนุุปริิญญา
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
สููงกว่่าปริิญญาตรีี
ปริิญญาโทหรืือเทีียบเท่่า
อื่่�นๆ
ไม่่ระบุุการศึึกษา
ไม่่ได้้รัับการศึึกษา
ไม่่มีีข้้อมููล

2,341
22,746
3,823
26,187
39,259
297
1,761
4,555
1
21,972
15,098
13,155

การศึึกษา
อายุุยัังไม่่ถึึงเกณฑ์์
อายุุถึึงเกณฑ์์แต่่ไม่่ได้้เรีียน
ต่่ำกว่่าประถมศึึกษาตอนต้้น
ประถมศึึกษา
มััธยมศึึกษา
อุุดมศึึกษา
ประกาศนีียบััตรวิิชาการศึึกษา
อนุุปริิญญา
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
สููงกว่่าปริิญญาตรีี
ปริิญญาโทหรืือเทีียบเท่่า
อื่่�นๆ
ไม่่ระบุุการศึึกษา
ไม่่ได้้รัับการศึึกษา
ไม่่มีีข้้อมููล
รวม

1,323,640

188,598

438,951

ชาย
หญิิง
1,317
1,024
2,121 12,174
10,572
1,702
678,138 645,502
126,528 62,070
15,216 10,971
27,430 11,829
185
112
1,064
697
2,787
1,768
0
1
13,236
8,736
8,136
6,962
6,613
6,542
204,774 234,177
1,098,117 1,004,267

รวม
ร้้อยละ
2,341
0.11
22,746
1.08
3,823
0.18
1,323,640 62.96
188,598
8.97
26,187
1.25
39,259
1.87
297
0.01
1,761
0.08
4,555
0.22
1
0.00
21,972
1.05
15,098
0.72
13,155
0.63
438,951 20.88
2,102,384 100.00

ภาพที่่� 4 สถานการณ์์คนพิิการ 31 ธัันวาคม 2564 (รายไตรมาส) จำแนกตามการศึึกษา
ที่่�มา : กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ, 2565
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ทั้้�งนี้้� คนพิิการที่่�ได้้รัับการศึึกษา จำนวน 1,625,191 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 77.30 (ของคนพิิการที่่�มีี
บััตรประจำตััวคนพิิการ) โดยระดัับการศึึกษาที่่�คนพิิการได้้รัับมากที่่�สุุด 5 อัันดัับแรก (ตารางที่่� 1) ดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 แสดงระดัับการศึึกษาของคนพิิการ
อัันดัับ

ระดัับการศึึกษา		

1
2
3
4
5

ประถมศึึกษา			
มััธยมศึึกษา			
ประกาศนีียบััตรวิิชาการศึึกษา
อุุดมศึึกษา			
ไม่่ระบุุการศึึกษา		

					

จำนวน (คน)		
1,323,640		
188,598		
39,259			
26,187			
15,098		

ร้้อยละ

(ของจำนวนคนพิิการที่่�ได้้รัับการศึึกษา)

81.45
11.60
2.42
1.61
0.93

ที่่�มา : กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ, 2565

3. สถานภาพการทำงานและประกอบอาชีีพ พบว่่า อาชีีพของคนพิิการในวััยทำงาน (อายุุ 15-59 ปีี)
ในปััจจุุบััน จำนวน 855,816 คน มีีเพีียง 315,164 คน ที่่�ประกอบอาชีีพ คิิดเป็็นร้้อยละ 36.83 (ของจำนวนคน
พิิการวััยทำงานทั้้�งหมด) ในขณะที่่�คนพิิการในวััยทำงานที่่�สามารถประกอบอาชีีพได้้ แต่่ยัังไม่่ได้้ประกอบอาชีีพ
จำนวน 102,889 คน ร้้อยละ 12.02 (ของจำนวนคนพิิการวััยทำงานทั้้�งหมด) และคนพิิการในวััยทำงานที่่�
ไม่่สามารถประกอบอาชีีพได้้ (เนื่่�องจากพิิการมากช่่วยเหลืือตนเองไม่่ได้้) จำนวน 52,806 คน ร้้อยละ 6.17 (ของ
จำนวนคนพิิการวััยทำงานทั้้�งหมด) โดยคนพิิการวััยทำงานประกอบอาชีีพเกษตรกรรมมากที่่�สุุดถึึง 167,545 คน
(ร้้อยละ 53.16) รองลงมา คืือ รัับจ้้างทั่่�วไป 70,915 คน (ร้้อยละ 22.50) ไม่่ระบุุอาชีีพ 23,893 คน (ร้้อยละ
7.58) ประกอบกิิจการส่่วนตััว/อาชีีพอิิสระ 18,948 คน (ร้้อยละ 6.01) อื่่�นๆ 11,723 คน (ร้้อยละ 3.72) ซึ่่�งกลุ่่�ม
อาชีีพที่่�ค่่อนข้้างมั่่�นคงอย่่าง ลููกจ้้างภาคเอกชน/พนัักงานบริิษัทั และรัับราชการ/รััฐวิิสาหกิิจ รวมได้้เพีียง 21,159
คน (ร้้อยละ 6.713) รวมถึึงมีีกิิจการส่่วนตััว/อาชีีพอิิสระ/ค้้าขายน้้อยที่่�สุุดเพีียง 670 คน (ร้้อยละ 0.32) (ตาราง
ที่่� 2)
ตารางที่่� 2 แสดงอาชีีพของคนพิิการในวััยทำงาน (อายุุ 15-59 ปีี)
อัันดัับ
อาชีีพ				
1
เกษตรกรรม				
2	รัับจ้้าง					
3
ไม่่ระบุุอาชีีพ				
4
ประกอบกิิจการส่่วนตััว/อาชีีพอิิสระ
5	ลููกจ้้างภาคเอกชน/พนัักงานบริิษััท		
6	อื่่�นๆ				
7	รัับราชการ/รััฐวิิสาหกิิจ			
8	กิิจการส่่วนตััว/อาชีีพอิิสระ/ค้้าขาย		
รวม				
ที่่�มา : กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ, 2565
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รวม (คน)		ร้้อยละ
167,545		
53.16
70,915			
22.50
23,893			
7.58
18,948			
6.01
17,609			
5.59
11,723			
3.72
3,550			
1.13
980			
0.31
315,164		
100.00

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

นอกจากนี้้� การออกแบบบริิการ/นโยบายเพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการ ต้้องคำนึึงถึึงศัักยภาพ
ของกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ โดยสามารถพิิจารณาจากผลการดำเนิินงานในช่่วงแผนที่่�
ผ่่านมา (ปีี พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสรุุป พบว่่า กองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ได้้มีีการทำงาน
เชิิงรุุกมากขึ้้�น โดยเฉพาะงานด้้านภารกิิจหลัักสำคััญ 3 ด้้าน ดัังนี้้�
1) การให้้บริิการการกู้้�ยืืมเงิินคนพิิการและผู้้�ดููแลคนพิิการ ของคนพิิการและผู้้�ดููแลคนพิิการ ระหว่่าง
ปีี 2560 - 2564
คณะอนุุกรรมการบริิหารกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ได้้อนุุมััติิเงิินกู้้�ยืืมเงิินกองทุุน
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ให้้แก่่คนพิิการและผู้้�ดููแลคนพิิการ ทั้้�งในกรณีีฉุุกเฉิินและกรณีีปกติิ
ระหว่่างปีี 2560 - 2564 เพื่่�อเป็็นทุุนประกอบอาชีีพ หรืือขยายกิิจการ จำนวนรวม 109,020 ราย เป็็นเงิิน
4,788,217,511.- บาท (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564) ซึ่่�งอนุุมััติิให้้กู้้�ยืืมเงิินกองทุุนฯ เกิินค่่าเป้้าหมาย
ที่่�กำหนดไว้้ทุุกปีี แบ่่งรายละเอีียดการอนุุมััติิเงิินกู้้�ยืืมทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค
โดยผลการดำเนิินการ 5 ปีีย้้อนหลััง (ปีี พ.ศ. 2560 – 2564) โดยใช้้ปีี 2561 เป็็นปีีฐาน โดยเฉลี่่�ย พบว่่า
กองทุุนฯ ให้้บริิการการกู้้�ยืืมเงิินคนพิิการและผู้้�ดููแลคนพิิการเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 50.70 ของจำนวนรายทั้้�งหมด
และเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 16.93 ของยอดเงิินให้้กู้้�ยืืมทั้้�งหมด แม้้จะมีีสััดส่่วนที่่�ลดลงทั้้�งจำนวนรายและจำนวนเงิินกู้้�
ในช่่วงปีี 2561-2563 แต่่เนื่่�องจากมาตรการเยีียวยากลุ่่�มเปราะบางของกระทรวงต้้นสัังกััด และมาตรการกู้้�ยืืม
(กรณีีฉุุกเฉิิน) เพื่่�อการประกอบอาชีีพในสภาวะวิิกฤต COVID–19 ส่่งผลให้้กองทุุนฯ มีีการให้้บริิการกู้้�ยืืมเงิินคน
พิิการและผู้้�ดููแลคนพิิการเพิ่่�มขึ้้�นสููงในช่่วงปีี 2564
2) การดำเนิินการสนัับสนุุนแผนงาน/โครงการที่่�เกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการ
ของหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
คณะอนุุกรรมการบริิหารกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการ และคณะอนุุกรรมการส่่งเสริิม
และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการประจำจัังหวััด ได้้ให้้การสนัับสนุุนแผนงาน และโครงการส่่งเสริิมและพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแก่่หน่่วยงานภาครััฐและองค์์กรภาคเอกชน ทั้้�งสิ้้�น 8,877 องค์์กร รวม 13,524 โครงการ
เป็็นเงิิน 7,939 ล้้านบาท (ทั้้�งนี้้� ข้้อมููล ณ 31 มกราคม 2565 มีีการสนัับสนุุนแผนงาน/โครงการเพิ่่�มเติิม 357
โครงการ เป็็นเงิิน 289,100,414.- บาท) มีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมโครงการรวมทั้้�งสิ้้�น 3,120,622 คน (ตาราง
ที่่� 1-3)
โดยในช่่วงปีี พ.ศ. 2560 - 2563 กองทุุนฯ ให้้การสนัับสนุุนแผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเภท
โครงการได้้กว่่า 14 ประเภทโครงการ โดยให้้การสนัับสนุุนแผนงาน/โครงการประเภทศููนย์์บริิการคนพิิการมาก
ที่่�สุุด รองลงมา คืือ การอบรมให้้ความรู้้� การฝึึกอาชีีพ และสิ่่�งอำนวยความสะดวก/ปรัับสภาพแวดล้้อมตามลำดัับ
แต่่หากพิิจารณาว่่าการสนัับสนุุนแผนงาน/โครงการประเภทที่่�มีีสััดส่่วนงบประมาณมากที่่�สุุด จะเป็็นโครงการ
ประเภท ค่่าตอบแทนล่่ามภาษามืือ มากที่่�สุุด รองลงมา คืือ เงิินเยีียวยา (ทั้้�งนี้้� ปรากฏประเภทการเยีียวยาเฉพาะ
ในปีี 2563) การอบรมให้้ความรู้้� และศููนย์์บริิการคนพิิการ ตามลำดัับ
ซึ่่�งในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่า่ นมา (พ.ศ. 2560 - มกราคม 2565) กองทุุนฯ สนัับสนุุนแผนงาน/โครงการไปแล้้วทั้้�งสิ้้น�
13,881 โครงการ จำนวนเงิินสนัับสนุุนรวม 7,939,523,679.- บาท (จำแนกตามวััตถุุประสงค์์การใช้้จ่่ายเงิิน)
ซึ่่�งการสนัับสนุุนในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีทิิศทางที่่�สอดคล้้องกัันระหว่่างจำนวนโครงการและจำนวนเงิิน
ที่่�สนัับสนุุน โดยเป็็นการใช้้จ่า่ ยเงิินเพื่่�อการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำเนิินงานขององค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคนพิิการ
มากที่่�สุุด รองลงมา คืือ ใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อการส่่งเสริิมและดำเนิินงานด้้านการสงเคราะห์์ช่่วยเหลืือคนพิิการ
แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570
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3) การดำเนิินส่่งเสริิมการจ้้างงานคนพิิการภายใต้้พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2556
กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ ได้้ส่่งเสริิมการจ้้างงานคนพิิการและการส่่งเสริิมให้้สถาน
ประกอบการปฏิิบััติิตามกฎหมายมากขึ้้�น ผลการดำเนิินการ พบว่่า การจ้้างงานคนพิิการในสถานประกอบการ
ระหว่่างปีี 2561 – 2564 มีีการรัับคนพิิการที่่�สามารถทำงานได้้เข้้าเป็็นลููกจ้้างตามมาตรา 33 มีีสััดส่่วนมากที่่�สุุด
ทุุกปีี โดยเป็็นการส่่งเสริิมให้้คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ มีีอาชีีพอิิสระตามมาตรา 35 และการส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ
แทนการจ้้างงานคนพิิการตามมาตรา 34 ในสััดส่่วนที่่�ใกล้้เคีียงกััน โดยการส่่งเงิินเข้้ากองทุุนเป็็นแหล่่งรายได้้หลััก
ในการบริิหารเงิินกองทุุนนั้้�น มีีแนวโน้้มลดลง โดยจากร้้อยละ 22.88 ร้้อยละ 22.74 และร้้อยละ 19.81 ในปีี 2561
– 2563 ตามลำดัับ และเพิ่่�มสููงขึ้้�นร้้อยละ 26.69 ในปีี 2564 (ตารางที่่� 3)
ตารางที่่� 3 แสดงสถิิติิการจ้้างงานคนพิิการในสถานประกอบการ
จำนวนสถาน
ประกอบการ
ที่่�ต้้องจ้้างงาน
นายจ้้าง ต้้องจ้้าง
(แห่่ง)
(คน)

ปีี

2561
2562
2563
2564

13,235
14,446
14,917
13,684

64,478
69,994
86,754
82,192

ผลการดำเนิินงาน
จ้้าง สััมปทาน
ม.33
ม.35
(คน) (สััญญา)
37,816 12,627
40,182 13,169
40,820 14,052
27,690 6,090

ส่่งเงิิน
ม. 34
(คน)
14,969
15,700
13,559
12,300

ต้้องจ้้างเพิ่่�ม
รวม
65,412
69,051
68,431
46,080

จ้้างแล้้ว
(ร้้อยละ)

(ราย)

101.44 98.65 943
78.87 18,323
56.06 36,112

%
1.34
21.12
43.94

ที่่�มา : กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ, 2562, 2563, 2564, 2565

เมื่่�อพิิจารณาการจ้้างงานคนพิิการในหน่่วยงานของรััฐ พบว่่า การจ้้างงานฯ ตามมาตรา 33 มีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มสููงขึ้้�น ในขณะที่่�การส่่งเสริิมให้้คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการให้้มีีอาชีีพอิิสระ ตามมาตรา 35 มีีแนวโน้้มลดลง
และเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสถิิติใิ นปีีย้อ้ นหลัังจะพบว่่าการจ้้างงานคนพิิการในหน่่วยงานรััฐตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2562 - 2564
มีีสถิิติิการจ้้างงานแล้้วไม่่เกิินครึ่่�งเท่่านั้้�น
ศัักยภาพทางการเงิินของกองทุุนฯ
จากรายงานแสดงผลการดำเนิินงานรายการรัับ – จ่่ายเงิินระหว่่างปีี พ.ศ. 2560 – 2564 และการวิิเคราะห์์
งบแสดงผลการดำเนิินงานทางการเงิินของกองทุุนฯ ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2560 – 2564) ในมิิติิของรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย และผลการดำเนิินงานโดยรวม พบประเด็็นสำคััญ ดัังนี้้�
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ด้้านรายได้้
รายได้้ของทางกองทุุนฯ ประกอบด้้วย เงิินสมทบจากสถานประกอบการ รายได้้จากดอกเบี้้�ยรัับเงิินฝาก
ประจำ มากกว่่า 24 เดืือน สภาพคล่่องสููง และรายได้้จากการถููกสลากออมทรััพย์์ของทางธนาคารเพื่่�อการเกษตร
และสหกรณ์์ (ธกส.) และธนาคารออมสิิน โดยภาพรวมของรายได้้มีีแนวโน้้มที่่�ลดลงในอััตราที่่�ลดลงอย่่างต่่อ
เนื่่�องเฉลี่่�ยร้้อยละ 7.14 ต่่อปีี และแนวโน้้มของรายได้้ยัังมีีความอ่่อนไหวอยู่่�มากโดยเฉพาะการที่่�ภาพรวมของ
รายได้้ลดลงอย่่างมีีนัยั สำคััญต่่อเนื่่�องมาเป็็นเวลาถึึง 5 ปีี นั้้�น เนื่่�องจากกองทุุนฯ มีีรายการรายได้้หลัักจากสถาน
ประกอบการซึ่่�งเป็็นเงิินที่่�นายจ้้างหรืือสถานประกอบการส่่งเงิินสมทบเข้้ากองทุุนฯ กรณีีที่่�มิิได้้รัับคนพิิการ
เข้้าทำงานตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 34 ลดลงในช่่วง 5
ปีีที่่�ผ่่านมาโดยเฉลี่่�ยร้้อยละ 4.94 รวมถึึงรายได้้จากดอกเบี้้�ยรัับยัังมีีอััตราลดลงเฉลี่่�ยถึึงร้้อยละ 48.50 ต่่อปีี
ในช่่วง 5 ปีี ที่่�ผ่่านมาตั้้�งแต่่ปีี 2560 ถึึงปีี 2564
ด้้านรายจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายของทางกองทุุนฯ ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนและสนัับสนุุนโครงการค่่าใช้้จ่่ายหนี้้�
สงสััยจะสููญ และค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านบุุคลากร ซึ่่�งเป็็นรายการรายจ่่ายหลััก โดยภาพรวมค่่าใช้้จ่า่ ยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�องและอย่่างมีีนััยสำคััญ (เมื่่�อหัักค่่าใช้้จ่่ายผลัักส่่งเป็็นรายได้้แผ่่นดิิน จำนวน 2,000,000,000 บาท
ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นเฉพาะในปีี 2562 ออก) พบว่่า กองทุุนฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเฉลี่่�ยร้้อยละ
33.52 ต่่อปีี ในช่่วงปีี 2560 ถึึงปีี 2564 โดย (1) ค่่าใช้้จ่า่ ยจากการอุุดหนุุนและสนัับสนุุนโครงการมีีการเพิ่่�มขึ้้�น
ในอััตราเฉลี่่�ยร้้อยละ 47.95 ต่่อปีี (2) ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ซึ่่�งประกอบไปด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายหนี้้�สงสััยจะสููญ ค่่าใช้้จ่่าย
ผลัักส่่งเป็็นรายได้้แผ่่นดิิน และค่่าคืืนเงิินให้้บริิษััทที่่�ส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฯ เกิินจากที่่�กฎหมายกำหนด มีีอััตราการ
เปลี่่�ยนแปลงสััดส่่วนการเติิบโตต่่อปีีโดยใช้้ค่า่ ใช้้จ่า่ ยอื่่�น ๆ เฉลี่่�ย 5 ปีีย้อ้ นหลััง (ปีี พ.ศ. 2560 - 2564) เป็็นตััวฐาน
ในการเปรีียบเทีียบ โดยเฉลี่่�ยคิิดเป็็นร้้อยละ 59.07 (3) ค่่าใช้้จ่่ายหนี้้�สงสััยจะสููญคิิดเป็็นสััดส่่วนโดยเฉลี่่�ยสููง
ถึึงร้้อยละ 83.88 ของค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ โดยรวม และ (4) ค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรมีีการเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเฉลี่่�ย
ร้้อยละ 8.65 ต่่อปีี ประกอบกัับในปีี 2563 และปีี 2564 ที่่�มีีปััจจััยลบจากสภาวะชะลอตััวของเศรษฐกิิจทั่่�วโลก
และภายในประเทศอย่่างรุุนแรง รวมถึึงการออกมาตรการเยีียวยากลุ่่�มเปราะบาง 3 กลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการกู้้�ยืืม (กรณีีฉุุกเฉิิน) เพื่่�อการประกอบ
อาชีีพในสภาวะวิิกฤต COVID–19 รวมถึึงมาตรการพัักชำระหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมประกอบอาชีีพสำหรัับคนพิิการและ
ผู้้�ดููแล และมีีแนวโน้้มที่่�คนพิิการต้้องการการช่่วยเหลืือจากกองทุุนฯ เพิ่่�มมากขึ้้�น และอาจขยายระยะเวลา
การพัักชำระหนี้้�เพิ่่�มเติิม จากสภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว เกิิดการปิิดกิิจการหรืือลดขนาดกิิจการและมีีการจ้้างงาน
คนพิิการลดลง
เมื่่�อพิิจารณาร่่วมกัับภาพรวมด้้านรายได้้ อาจกล่่าวได้้ว่่าเมื่่�อรายได้้ของกองทุุนฯ มีีแนวโน้้มลดลง
ขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายรวมเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน จึึงส่่งผลให้้รายได้้ต่่ำกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วง 3 ปีี ให้้หลััง (ปีี พ.ศ. 2562 – 2564) ซึ่่�งนัับเป็็นความเสี่่�ยงด้้านการดำเนิิน
งานที่่�กองทุุนฯ ควรพิิจารณากลยุุทธ์์ในการแก้้ไขปััญหาเพื่่�อให้้รายได้้ในภาพรวมสููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ โดย
พิิจารณากลยุุทธ์์ใน 2 ลัักษณะ คืือ ด้้านรายได้้ ควรหาแนวทางหรืือช่่องทางการเพิ่่�มรายได้้ หรืือด้้านรายจ่่าย
ควรควบคุุมและลดค่่าใช้้จ่่าย
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การวิิเคราะห์์สภาพคล่่องทางการเงิิน
เงิินสดและสภาพคล่่องทางการเงิิน : สิินทรััพย์์ของทางกองทุุนฯ ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในรููปแบบเงิินสดและ
รายการเทีียบเท่่าเงิินสด ซึ่่�งถืือครองไว้้ในปริิมาณที่่�เพีียงพอต่่อการกู้้�ยืืมเงิินของลููกหนี้้�ในระยะยาว โดยเงิินสด
และสภาพคล่่องทางการเงิินยัังอยู่่�ในระดัับที่่�มั่่�นคง เห็็นได้้จากระดัับเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่�
30 กัันยายน 2564 สููงถึึง 8,383 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 77.49 ของสิินทรััพย์์ทั้้�งหมด และมีีสััดส่่วนการเติิบโต
เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยร้้อยละ 30.94 ต่่อปีี ตลอดช่่วงการดำเนิินงาน 5 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 - 2564 ขณะที่่�สิินทรััพย์์
หมุุนเวีียน 8,387 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 77.52 ของสิินทรััพย์์ทั้้�งหมด มีีข้้อบ่่งชี้้�ที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
(1) มีีอััตราส่่วนทุุนหมุุนเวีียน (Current Ratio) คิิดเป็็น 400.14 เท่่า ขณะที่่�อััตราส่่วนนี้้� ณ วัันสิ้้�นงวด
ประจำปีี 2564 คิิดเป็็น 758.47 เท่่า ทว่่าอััตราส่่วนดัังกล่่าวยัังอยู่่�ในระดัับที่่�สููงมากจนเกิินไป ในแง่่การบริิหาร
จััดการสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน ที่่�ควรจะอยู่่�ที่่�ระดัับ 186.8 เท่่า ตามอััตราส่่วนสิินทรััพย์์สภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับกระแส
เงิินสดที่่�อาจไหลออกในภาวะวิิกฤต
(2) อััตราส่่วนเงิินสด (Cash Ratio) คิิดเป็็น 393.99 เท่่า ขณะที่่�อััตราส่่วนนี้้� ณ วัันสิ้้�นงวด ประจำปีี 2564
คิิดเป็็น 758.16 เท่่า จึึงกล่่าวได้้ว่่าสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนรวมของกองทุุนฯ โดยเฉพาะเงิินสดและรายการเทีียบ
เงิินสดมีีสภาพคล่่องในทิิศทางบวก
สิินทรััพย์์: จากการวิิเคราะห์์งบแสดงฐานะทางการเงิินในมิิติิของสิินทรััพย์์ 5 ปีี ย้้อนหลััง (ปีี พ.ศ. 2560
– 2564) พบว่่า ประสิิทธิิภาพในการใช้้สิินทรััพย์์ยัังไม่่มากเพีียงพอ เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดมีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนสััดส่่วนต่่อสิินทรััพย์์รวมเพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 50.98 และ 77.49 ในปีี 2563 และ ปีี 2564 ตาม
ลำดัับ สอดคล้้องกัับการปรัับสััดส่่วนต่่อสิินทรััพย์์รวมของเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวด้้วยเช่่นกััน แม้้จะเป็็นผลดีีในเชิิง
ของการดููแลคนพิิการตามวััตถุุประสงค์์ของกองทุุนฯ แต่่ทว่่าหากถืือครองในปริิมาณที่่�มากเกิินความจำเป็็น
จะทำให้้เสีียโอกาสในการนำสิินทรััพย์์ไปลงทุุนภายใต้้กรอบกฎหมายกำหนด เพื่่�อสร้้างรายได้้และต่่อยอดสิินทรััพย์์
ดัังนั้้�นทางกองทุุนฯ จึึงควรปรัับแผนการถืือครองเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด เพื่่�อสร้้างความสมดุุลกัับ
การลงทุุนระยะสั้้�นและการลงทุุนระยะยาวให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม
เงิินให้้กู้้�ยืืม : เงิินให้้ลููกหนี้้�กู้้�ยืืมในระยะยาวของทางกองทุุนฯ ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในรููปแบบเงิินสดและรายการ
เทีียบเท่่าเงิินสดสภาพคล่่อง และพบว่่าเงิินให้้กู้้�ยืมื ระยะยาวมีีอัตั ราเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสััดส่่วนการเติิบโต
ของเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวเพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยถึึงร้้อยละ 13.35 ต่่อปีี ในช่่วงปีี 2560 ถึึงปีี 2564 นอกจากนี้้� สััดส่่วนของ
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาว เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสิินทรััพย์์รวม มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17.60 ต่่อปีี ในช่่วงปีี 2560 ถึึง
ปีี 2564 และด้้วยปััจจััยด้้านนโยบายและวิิกฤต COVID – 19 ส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อการดำเนิินงานกองทุุนฯ
ที่่�กำลัังเผชิิญความเสี่่�ยงจากการผิิดนััดชำระหนี้้�ของลููกค้้า จำเป็็นต้้องวางแผนปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์บริิหารนโยบาย
เรีียกเก็็บหนี้้�คืนื เพราะเมื่่�อประกอบกัับปััจจััยในเชิิงลบจากแนวโน้้มรายได้้ดังั กล่่าวข้้างต้้น ประกอบกัับค่่าใช้้จ่า่ ย
ของกองทุุนฯ ที่่�มีีอััตราเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง กองทุุนฯ จำเป็็นต้้องระมััดระวัังค่่าใช้้จ่่ายและควรใช้้เม็็ดเงิินและ
ทรััพยากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องในระยะยาว
ลููกหนี้้� : กองทุุนฯ เฝ้้าติิดตามและตรวจสอบถึึงความสามารถในการชำระหนี้้�สิินคืืน ของลููกหนี้้�คงค้้าง
ลููกหนี้้�ผิดิ นััดชำระหนี้้� และลููกหนี้้�ไม่่เคยชำระ โดยสถานการณ์์ลูกู หนี้้�ยังั มีีความน่่ากัังวล เนื่่�องจาก (1) ค่่าใช้้จ่า่ ย
หนี้้�สงสััยจะสููญของกองทุุนฯ มีีอััตราที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2564 ค่่าใช้้จ่่ายหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้�น
ถึึงร้้อยละ 56.90 จากปีี 2563 และคิิดเป็็นร้้อยละ 16.64 ของรายได้้รวม (2) อััตราส่่วนเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิด
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รายได้้ต่่อเงิินให้้กู้้�ยืืม (Non-performing Loans per Loan: NPLs/Loan) ของทางกองทุุนฯ ค่่อนข้้างสููงมาก
เมื่่�อเทีียบกัับอััตราส่่วนเดีียวกัันและใช้้เกณฑ์์ในการคิิดคำนวณแบบเดีียวกัันกัับทางธนาคารออมสิิน ธนาคาร
กรุุงไทย และ ธกส. (3) เงิินสิินเชื่่�อที่่�ปล่่อยให้้กู้้�ยืืมระยะยาว จะกลายเป็็นหนี้้�ค้้างชำระหรืือสิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิด
รายได้้จำนวนมาก หรืือความเสี่่�ยงในการผิิดนััดชำระหนี้้�ของลููกหนี้้�มีีจำนวนมาก นำไปสู่่�การเพิ่่�มขึ้้�นของด้้านราย
จ่่ายโดยเฉพาะค่่าใช้้จ่่ายเรีียกเก็็บหนี้้�สงสััยจะสููญ (4) ยอดลููกหนี้้�ที่่�ไม่่เคยชำระหนี้้�มีีอััตราเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
(5) ยอดลููกหนี้้�ที่่�ผิิดนััดชำระหนี้้�ระยะสั้้�น (ตั้้�งแต่่ 1-12 เดืือน) มีีสััดส่่วนที่่�สููง โดย ณ วัันสิ้้�นงวด ประจำปีี 2564
ลููกหนี้้�ผิิดนััดชำระหนี้้�ระยะสั้้�นคิิดเป็็น 66,591 ราย มีียอดเงิินรวมคิิดเป็็นร้้อยละ 21.45 ของมููลค่่าหนี้้�ทั้้�งหมด
(6) ยอดลููกหนี้้�ที่่�ผิิดนััดชำระหนี้้�ระยะยาว (มากกว่่า 12 เดืือนขึ้้�นไป) รวมกัับยอดลููกหนี้้�ที่่�ไม่่เคยชำระหนี้้�มีี
จำนวนมาก โดย ณ วัันสิ้้�นงวด ประจำปีี 2564 สููงถึึง 54,639 ราย (ร้้อยละ 22.74 ของยอดลููกหนี้้�ทั้้�งหมด)
ซึ่่�งกลุ่่�มดัังกล่่าวมีีโอกาสที่่�จะเกิิดหนี้้�สููญในระดัับที่่�สููงมาก
จากแนวโน้้มการผิิดนััดชำระหนี้้�ของลููกหนี้้� รวมถึึงหนี้้�สงสััยจะสููญที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ในระดัับที่่�สููงมาก ประกอบ
กัับสภาวะเศรษฐกิิจและสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�นอกจากจะกระทบรายได้้ของกองทุุนฯ โดยตรงแล้้ว
ยัังกระทบต่่อรายได้้และความสามารถในการชำระหนี้้�ของลููกหนี้้� ซึ่ง่� จะกลายเป็็นความเสี่่�ยงในการผิิดนััดชำระหนี้้�
ของกองทุุนฯ ต่่อไป และอาจมีีผลกระทบต่่อสภาพคล่่องของกองทุุนฯ ได้้ในระยะยาว

3.

การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
MICRO PERSPECTIVE

STRATEGIC ANALYSIS

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ของกองทุนฯ
การศึกษาภาพรวมการดำ�เนินงานของกองทุน
การศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงิน
การศึกษาสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย

MACRO PERSPECTIVE
แนวโน้มสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อกองทุนฯ

ปัจจัยมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
นโยบายรัฐ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ

STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVE
การวิเคราะห์แนวทางการกำ�หนดยุทธศาสตร์ผ่านมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การสำ�รวจมุมมองด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires)
ผู้บริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ
บุคลากรของกองทุนฯ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตัวแทนส่วนราชการในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ตัวแทนสมาคมคนพิการ
นักวิชาการ
STRATEGIC FORMULATION

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก ผลผลิต ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ
DELIVERABLE / OUTPUT

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2566 - 2570
แปนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2566

ภาพที่่� 5 กรอบการวิิเคราะห์์และออกแบบแผนปฏิิบััติิการกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
พ.ศ. 2566-2570
แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570
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จากภาพที่่� 5 คณะที่่�ปรึึกษาฯ ทำการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััจจุุบัันของกองทุุนฯ ควบคู่่�กัับการตรวจสอบ
แนวโน้้มสภาพแวดล้้อมและปััจจััยภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง และทำการวิิเคราะห์์แนวทาง การกำหนดยุุทธศาสตร์์
ผ่่านมุุมมองผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ผ่่านการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (in-depth interview) ผู้้�แทนองค์์กรด้้านคนพิิการทั้้�ง 7
ประเภท ผู้้�แทนส่่วนราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง นัักวิิชาการ เจ้้าหน้้าที่่�กองทุุนฯ ผู้้�บริิหารกองทุุนฯ และผู้้�บริิหารกรม
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ และสํํารวจมุุมมองของข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่�กองทุุนฯ ด้้วยการเก็็บ
แบบสอบถามออนไลน์์ (Online) โดยสรุุปผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายในและภายนอก กองทุุนฯ (ตารางที่่�
4-5) และทำการวิิเคราะห์์ด้้วย TOWS Matrix (ตารางที่่� 6)
ตารางที่่� 4 ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายใน กองทุุนฯ
S จุุดแข็็ง (Strengths)		
1. โครงสร้้าง (structure)
S.1 มีีกฎหมาย ระเบีียบรองรัับการดำเนิินงาน ด้้าน
คนพิิการ เอื้้�อให้้กองทุุนฯ มีีทิิศทางการดำเนิินงานที่่�
ชััดเจน
S.2 กองทุุนฯ มีีการกำหนดโครงสร้้างการบริิหารงาน
และสายบัังคัับบััญชาชััดเจน
S.3 มีีผู้้�แทนจากหน่่วยงานและองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เข้้ามาร่่วมเป็็นคณะกรรมการและอนุุกรรมการของ
กองทุุนฯ ในทุุกระดัับ

W จุุดอ่่อน (Weaknesses)
W.1 มีีความเป็็นราชการในโครงสร้้างการบริิหาร
งานกองทุุนฯ ส่่งผลให้้การพิิจารณาตามอำนาจ
หน้้าที่่�มีีความล่่าช้้า หรืือใช้้ทรััพยากรเพื่่�อการ
บริิหารงานมาก

2. กลยุุทธ์์ (Strategy)
S.4 ผู้้�บริิหารกรมฯ และผู้้�บริิหารกองทุุนฯ มีีวิิสััยทััศน์์
ในการยกระดัับองค์์กรและพััฒนาคุุณภาพการให้้
บริิการคนพิิการให้้มีีความทัันสมััยและเหมาะสม
กัับยุุคดิิจิิทััล
S.5 กองทุุนฯ มุ่่�งสร้้างกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของ
ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียผ่่านการสนัับสนุุนโครงการให้้
เครืือข่่ายองค์์กรด้้านคนพิิการและสถาบัันการศึึกษา
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W.2 กองทุุนฯ ยัังไม่่สามารถส่่งเสริิมให้้ สถาน
ประกอบการจ้้างงานคนพิิการให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายเพิ่่�มมากขึ้้�นได้้นััก (ควรออกมาตรการ
ฝั่่�งนายจ้้าง หรืือสถานประกอบการเพิ่่�มมากขึ้้�น)
W.3 ขาดการประกาศเป้้าหมายในการเปิิดรัับ
ข้้อเสนอโครงการ
(การกำหนดทิิศทางและแนวทางในการสนัับสนุุน
โครงการที่่�เหมาะสมต่่อสถานการณ์์และบริิบท
ในปััจจุุบััน // การอนุุมััติิการสนัับสนุุนแผนงาน
และโครงการได้้เหมาะสมตามความจำเป็็นและ
ความเร่่งด่่วน)
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S จุุดแข็็ง (Strengths)		

W จุุดอ่่อน (Weaknesses)

3. รููปแบบ (Style)
S.6 มีีการกระจายอำนาจในการขัับเคลื่่�อนภารกิิจของ W.4 ขาดมาตรฐานในการปฏิิบััติิงานกองทุุนฯ
กองทุุนฯ จากส่่วนกลางไปสู่่�ส่่วนภููมิิภาคเพื่่�อกระจาย ระหว่่างส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค (การกำหนด
ประโยชน์์ไปสู่่�คนพิิการและองค์์กรคนพิิการ
เกณฑ์์และระเบีียบการพิิจารณาโครงการที่่�ชััดเจน
รวมถึึงปรัับปรุุงกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ คำสั่่�ง
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
4. ระบบ (System)
S.7 กองทุุนฯ มีีแหล่่งรายได้้จากสถานประกอบการ
และมีีสภาพบัังคัับตามกฎหมาย

W.5 แหล่่งรายได้้มีีแนวโน้้มลดลง และรายจ่่าย
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น
W.6 ขาดการบููรณาการระบบข้้อมููล/ระบบ
สารสนเทศ ส่่งผลให้้ขาดข้้อมููลในการสนัับสนุุน
การตััดสิินใจเชิิงยุุทธศาสตร์์ทั้้�งระดัับเจ้้าหน้้าที่่�
และระดัับผู้้�บริิหาร
W.7 การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสาร
ภารกิิจของกองทุุนฯ และข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
คนพิิการเพื่่�อสร้้างเจตคติิเชิิงสร้้างสรรค์์ของคน
พิิการต่่อสัังคม และของสัังคมต่่อคนพิิการมีีไม่่มากนััก
W.8 นำผลการประเมิินแผนงานและโครงการที่่�ได้้
ดำเนิินการเสร็็จสิ้้�นไปพััฒนาการดำเนิินแผนงาน
และโครงการในอนาคตไม่่มากนััก

5. การจััดการบุุคคล (Staff)
S.8 เจ้้าหน้้าที่่�กองทุุนฯ ส่่วนใหญ่่มีีความรู้้�อยู่่�ระดัับ
ปริิญญาตรีีและปริิญญาโท และกระจายอยู่่�ในส่่วน
ภููมิิภาค

W.9 บุุคลากรในการขัับเคลื่่�อนภารกิิจยัังไม่่เพีียงพอ
ต่่อภารกิิจใหม่่ๆ ของกองทุุนฯ เนื่่�องจาก ภาระงาน
ของเจ้้าหน้้าที่่�กองทุุนฯ ปััจจุุบััน อยู่่�ที่่� 1 คน :
3,196 คนพิิการ)
W.10 บุุคลากรส่่วนใหญ่่มีีประสบการณ์์การทำงาน
กองทุุนฯ ไม่่มากนััก (ค่่าเฉลี่่�ยจากกลุ่่�มตััวอย่่างอยู่่�ที่่�
5 ปีี 11 เดืือน)
W.11 แนวทางการพััฒนาบุุคลากรกลุ่่�มผู้้�สืืบทอด
ตำแหน่่ง (successor) และกลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีี
ศัักยภาพ (talent) ไม่่ชััดเจน ส่่งผลกระทบ

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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S จุุดแข็็ง (Strengths)		

W จุุดอ่่อน (Weaknesses)
ต่่อการเตรีียมความพร้้อมในการขึ้้�นสู่่�ตำแหน่่ง
ในอนาคต
W.12 เส้้นทางความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
(Career path) ของบุุคลากรไม่่ชััดเจน ส่่งผล
กระทบต่่อขวััญและกำลัังใจของบุุคลากร

6. ทัักษะ (Skills)
W.13 กองทุุนฯ ควรเร่่งพััฒนาทัักษะที่่�จำเป็็นแก่่
บุุคลากร อาทิิ ด้้านการเงิิน ด้้านดิิจิิทััล ด้้านการ
สื่่�อสารและทำงานเป็็นทีีม และด้้านกฎหมาย
พื้้�นฐาน
7. คุุณค่่าที่่�มีีร่่วมกััน (Shared value)
S.9 ตามแผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 5 พ.ศ. 2560 – 2565 ที่่�มุ่่�งให้้ “คนพิิการ
เข้้าถึึงสิิทธิิได้้จริิง ดำรงชีีวิิตอิิสระ ในสัังคมอยู่่�เย็็น
เป็็นสุุขร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน” ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์แห่่ง
ความเท่่าเทีียม (EQUAL)
ตารางที่่� 5 ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอก กองทุุนฯ
O โอกาส (Opportunity)			

T อุุปสรรค (Threat)

1. ปััจจััยด้้านการเมืือง (Political)
O.1 ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศและแนวนโยบาย
พื้้�นฐานของรััฐ ยัังคงไม่่เปลี่่�ยนแปลง และมีีแนวโน้้ม
จะเปิิดพื้้�นที่่�ให้้มีีการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียม
ต่่อประชาชนทุุกกลุ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น
O.2 นโยบายรััฐบาลดิิจิิทััล รวมทั้้�งธุุรกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ส่่งผลให้้ต้้นทุุนการบริิหารจััดการ
การจััดเก็็บรายได้้เข้้าของกองทุุนน้้อยลง และ
อำนวยความสะดวกแก่่คนพิิการมากขึ้้�น (P, T)
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T.1 รััฐบาลออกนโยบายเพื่่�อบัังคัับให้้กองทุุนฯ
ออกมาตรการในการเยีียวยาคนพิิการ รวมถึึง
องค์์กรคนพิิการในสถานการณ์์ต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม
จากปกติิ (P)
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O โอกาส (Opportunity)			

T อุุปสรรค (Threat)

2. ปััจจััยทางเศรษฐกิิจ (Economic)
T.2 ความผัันผวนของปััจจััยทางเศรษฐกิิจ ในช่่วง 3
ปีีแรก (2566-2568) เศรษฐกิิจจะเริ่่�มฟื้้�นตััว
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
จากกลไกการแก้้ปััญหาหรืือมาตรการของภาครััฐ
แต่่จะเริ่่�มฟื้้�นตััวเร็็วขึ้้�นในระยะ 5 ปีีหลัังด้้วยการ
แรกขัับเคลื่่�อนทางเทคโนโลยีี (E)
3. ปััจจััยทางด้้านสัังคม (Social)
O.3 สัังคมสููงวััยเป็็นผลให้้ผู้้�ประกอบการขาดแคลน
แรงงาน เป็็นผลให้้คนพิิการมีีโอกาสเข้้าสู่่�ตลาด
แรงงานมากขึ้้�น

T.3 สาธารณููปโภคและสาธารณููปการของ
ประเทศไทยไม่่ค่่อยเอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตของคนพิิการ
หรืือทำให้้คนพิิการมีีต้้นทุุนในการดำรงชีีพสููงกว่่า
คนทั่่�วไป และเป็็นต้้นทุุนแก่่ผู้้�ประกอบการในการ
จััดหาสิ่่�งอำนวยความสะดวกแก่่คนพิิการในที่่�ทำงาน
T.4 ระดัับการศึึกษาเฉลี่่�ยของคนพิิการค่่อนข้้างต่่ำ
กว่่าคนปกติิ (คนพิิการเฉลี่่�ยที่่�ระดัับประถมศึึกษา
คนปกติิเฉลี่่�ยที่่�มััธยมศึึกษาตอนต้้น) ส่่งผลต่่อโอกาส
ในการเข้้าถึึงงาน และค่่าจ้้าง หรืือค่่าตอบแทน
เหมาะสมในการดำรงชีีวิิตของคนพิิการ

4. ปััจจััยทางเทคโนโลยีี (Technological)
O.4 มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�ก้้าวหน้้า และหลาก
หลาย คนพิิการสามารถเลืือกใช้้เทคโนโลยีีได้้ตาม
ความเหมาะสมของประเภทความพิิการ และคน
พิิการมีีโอกาสสร้้างรายได้้ด้้วยตนเองมากขึ้้�น (T)

T.5 ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี ส่่งผลให้้หลาย
ธุุรกิิจมีีการทดแทนแรงงานคน ซึ่่�งกระทบต่่อจำนวน
แรงงานที่่�จำเป็็นสำหรัับสถานประกอบการอาจ
ไม่่ถึึงสััดส่่วนที่่�ต้้องจ้้างงานคนพิิการ (T)
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O โอกาส (Opportunity)			
5.ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental)
O.5 กระแส ESG ที่่�ผู้้�ประกอบการคำนึึงถึึงมิิติิด้้าน
สัังคม ทั้้�งการบริิหารทรััพยากรบุุคคลอย่่างเป็็นธรรม
และเท่่าเทีียม รวมถึึงดููแลความปลอดภััย และ
อาชีีวอนามััยในการทำงาน นำไปสู่่�การปรัับทััศนคติิต่่อ
ผู้้�มีีความแตกต่่าง และส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตหรืือ
สภาพแวดล้้อมในการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน/ลููกจ้้าง
ในธุุรกิิจ ทั้้�งผู้้�มีีร่่างกายปกติิและ คนพิิการ (En)
6. ปััจจััยด้้านกฎหมาย (Legal)
O.6 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการที่่�ครอบคลุุมในหลายมิิติิ กำหนดผู้้�มีีอานาจ
หน้้าที่่�ปฏิิบััติิไว้้อย่่างชััดเจน
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T อุุปสรรค (Threat)

จุุดแข็็ง
S.1 มีีกฎหมาย ระเบีียบรองรัับการดำเนิินงานด้้านคนพิิการ เอื้้�อให้้กองทุุนฯ
มีีทิิศทางการดำเนิินงานที่่�ชััดเจน
S.2 กองทุุนฯ มีีการกำหนดโครงสร้้างการบริิหารงาน และสายบัังคัับบััญชา
ชััดเจน
S.3 มีีผู้้�แทนจากหน่่วยงานและองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้ามาร่่วมเป็็น
คณะกรรมการและอนุุกรรมการของกองทุุนฯ
S.4 ผู้้�บริิหารกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ และผู้้�บริิหาร
กองทุุนฯ มีีวิิสััยทััศน์์ในการยกระดัับองค์์กรและพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ
คนพิิการให้้มีีความทัันสมััยและเหมาะสมกัับยุุคดิิจิิทััล
S.5 กองทุุนฯ มุ่่�งสร้้างกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียผ่่าน
การสนัับสนุุนโครงการให้้เครืือข่่ายองค์์กรด้้านคนพิิการและสถาบัันการศึึกษา
S.6 มีีการกระจายอำนาจในการขัับเคลื่่�อนภารกิิจของกองทุุนฯ
S.7 กองทุุนฯ มีีแหล่่งรายได้้จากสถานประกอบการและมีีสภาพบัังคัับ
ตามกฎหมาย
S.8 เจ้้าหน้้าที่่�กองทุุนฯ ส่่วนใหญ่่มีีความรู้้�อยู่่�ระดัับปริิญญาตรีีและปริิญญาโท
และกระจายอยู่่�ในส่่วนภููมิิภาค
S.9 ตามแผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิฉบัับที่่� 5
พ.ศ. 2560 – 2565 ที่่�มุ่่�งให้้ “คนพิิการเข้้าถึึงสิิทธิิได้้จริิง ดำรงชีีวิิตอิิสระ
ในสัังคมอยู่่�เย็็นเป็็นสุุขร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน” ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์แห่่ง
ความเท่่าเทีียม (EQUAL)

จุุดอ่่อน
W.1 การพิิจารณามีีความล่่าช้้า และ/หรืือใช้้ทรััพยากรเพื่่�อการบริิหารงาน
จำนวนมาก
W.2 กองทุุนฯ ยัังไม่่สามารถส่่งเสริิมให้้สถานประกอบการจ้้างงาน
คนพิิการให้้เป็็นไปตามกฎหมายเพิ่่�มมากขึ้้�นได้้นััก
W.3 ขาดประเด็็นมุ่่�งเน้้นในการเปิิดรัับข้้อเสนอโครงการฯ
W.4 ขาดมาตรฐานในการปฏิิบััติิงานกองทุุนฯ ระหว่่างส่่วนกลางและ
ส่่วนภููมิิภาค
W.5 รายได้้มีีแนวโน้้มลดลง และรายจ่่ายมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น
W.6 ขาดการบููรณาการระบบข้้อมููล/ระบบสารสนเทศ ส่่งผลให้้ขาดข้้อมููล
ในการสนัับสนุุนการตััดสิินใจเชิิงยุุทธศาสตร์์ทั้้�งระดัับเจ้้าหน้้าที่่�และ
ระดัับผู้้�บริิหาร
W.7 การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารภารกิิจของกองทุุนฯ และ
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคนพิิการเพื่่�อสร้้างเจตคติิเชิิงสร้้างสรรค์์ของคนพิิการ
ต่่อสัังคม และของสัังคมต่่อคนพิิการมีีไม่่มากนััก
W.8 นำผลการประเมิินแผนงานและโครงการที่่�ได้้ดำเนิินการเสร็็จสิ้้�น
ไปพััฒนาการดำเนิินแผนงานและโครงการในอนาคตไม่่มากนััก
W.9 บุุคลากรในการขัับเคลื่่�อนภารกิิจยัังไม่่เพีียงพอต่่อภารกิิจใหม่่ๆ
ของกองทุุนฯ
W.10 บุุคลากรส่่วนใหญ่่มีีประสบการณ์์การทำงานกองทุุนฯ ไม่่มากนััก
W.11 แนวทางการพััฒนาบุุคลากรกลุ่่�มผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง (successor)
และกลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ (talent) ไม่่ชััดเจน ส่่งผลกระทบต่่อ
การเตรีียมความพร้้อมในการขึ้้�นสู่่�ตำแหน่่งในอนาคต
W.12 เส้้นทางความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพของบุุคลากรไม่่ชััดเจน
ส่่งผลกระทบต่่อขวััญและกำลัังใจของบุุคลากร
W.13 กองทุุนฯ ควรเร่่งพััฒนาทัักษะที่่�จำเป็็นแก่่บุุคลากร อาทิิ
ด้้านการเงิิน ด้้านดิิจิิทััล ด้้านการสื่่�อสารและทำงานเป็็นทีีม
และด้้านกฎหมายพื้้�นฐาน
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กลยุุทธ์์เชิิงรุุก (SO)
เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของเครืือข่่ายและการสื่่�อสารสัังคม
- เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของเครืือข่่าย (Strengthening Network
Collaboration)
- สร้้างการสื่่�อสารสัังคม (Social Communication Strategy)

กลยุุทธ์์เชิิงรัับ (ST)
มุ่่�งเป้้าหมายสู่่�องค์์กรผลสััมฤทธิ์์�สููงในยุุคดิิจิิทััล
- การกำหนดเป้้าหมายและการประเมิินผลเชิิงรุุก (Proactive Targeting
and Evaluation)
- การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ข้้อมููล และนวััตกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนภารกิิจ
ของกองทุุนฯ (Innovation and Digital Technology Utilization)
- การบริิหารและพััฒนาทุุนมนุุษย์์ (Human Capital Management and
Development)

โอกาส
O.1 ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศและแนวนโยบายพื้้�นฐานของรััฐ
ยัังคงไม่่เปลี่่�ยนแปลง และมีีแนวโน้้มจะเปิิดพื้้�นที่่�ให้้มีีการปฏิิบััติิ
อย่่างเท่่าเทีียม ต่่อประชาชนทุุกกลุ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น
O.2 นโยบายรััฐบาลดิิจิิทััล รวมทั้้�งธุุรกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ส่่งผลให้้
ต้้นทุุนการบริิหารจััดการการจััดเก็็บรายได้้เข้้าของกองทุุนน้้อยลง
และอำนวยความสะดวกแก่่คนพิิการมากขึ้้�น
O.3 สัังคมสููงวััย เป็็นผลให้้คนพิิการมีีโอกาสเข้้าสู่่�ตลาดแรงานมากขึ้้�น
O.4 มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�ก้้าวหน้้า และหลากหลาย คนพิิการ
สามารถเลืือกใช้้เทคโนโลยีีได้้ตามความเหมาะสมของประเภท
ความพิิการ และคนพิิการมีีโอกาสสร้้างรายได้้ด้้วยตนเองมากขึ้้�น
O.5 กระแส ESG ที่่�ผู้้�ประกอบการคำนึึงถึึงมิิติิด้้านสัังคม
ทั้้�งการบริิหารทรััพยากรบุุคคลอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียม
O.6 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
ที่่�ครอบคลุุมในหลายมิิติิ กำหนดผู้้�มีีอานาจหน้้าที่่�ปฏิิบััติิไว้้อย่่างชััดเจน

อุุปสรรค
T.1 รััฐบาลออกนโยบายเพื่่�อบัังคัับให้้กองทุุนฯ ออกมาตรการในการ
เยีียวยาคนพิิการ รวมถึึงองค์์กรคนพิิการในสถานการณ์์ต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม
จากปกติิ
T.2 ความผัันผวนของปััจจััยทางเศรษฐกิิจ
T.3 สาธารณููปโภคและสาธารณููปการของประเทศไทยไม่่ค่่อยเอื้้�อ
ต่่อการใช้้ชีีวิิตของคนพิิการ หรืือทำให้้คนพิิการมีีต้้นทุุนในการดำรงชีีพ
สููงกว่่าคนทั่่�วไป และเป็็นต้้นทุุนแก่่ผู้้�ประกอบการในการจััดหา
สิ่่�งอำนวยความสะดวกแก่่คนพิิการในที่่�ทำงาน
T.4 ระดัับการศึึกษาเฉลี่่�ยของคนพิิการค่่อนข้้างต่่ำกว่่าคนปกติิ
(คนพิิการเฉลี่่�ยที่่�ระดัับประถมศึึกษา คนปกติิเฉลี่่�ยที่่�มััธยมศึึกษาตอน
ต้้น) ส่่งผลต่่อโอกาสในการเข้้าถึึงงาน และค่่าจ้้าง หรืือค่่าตอบแทน
เหมาะสมในการดำรงชีีวิิตของคนพิิการ
T.5 ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี ส่่งผลให้้หลายธุุรกิิจมีีการทดแทน
แรงงานคน ซึ่่�งกระทบต่่อจำนวนแรงงานที่่�จำเป็็นสำหรัับ
สถานประกอบการอาจไม่่ถึึงสััดส่่วนที่่�ต้้องจ้้างงานคนพิิการ
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แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

กลยุุทธ์์เชิิงป้้องกััน (WT)
ยกระดัับการบริิหารจััดการทางการเงิินของกองทุุนฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
- การคาดการณ์์แนวโน้้มรายได้้ (Revenue Trends Projections)
- การบริิหารทางการเงิิน (Financial Management Strategy)

กลยุุทธ์์เชิิงแก้้ไข (WO)
พััฒนาระบบบริิการที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้คนพิิการสามารถเข้้าถึึงและ
ใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างทั่่�วถึึง
- ช่่องทางบริิการผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Service Strategy)
- การให้้บริิการเชิิงรุุกตามระดัับและสภาพความพิิการ (Customized
Service Strategy)

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
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4.

ยุุทธศาสตร์์การพััฒนากองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ ระยะ 5 ปีี (พ.ศ. 2566-2570)

วิิสััยทััศน์์
“การบริิหารจััดการเงิินทุุนเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต และเสริิมพลัังคนพิิการ มุ่่�งส่่งเสริิมสัังคมแห่่ง
ความเท่่าเทีียม”
พัันธกิิจ
“สร้้างการเข้้าถึึงโอกาสที่่�เท่่าเทีียมผ่่านนวััตกรรม และความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วน ภายใต้้หลััก
ธรรมาภิิบาล ด้้วยใจบริิการ โดยยึึดคนพิิการเป็็นศููนย์์กลาง”
เป้้าหมายหลััก
1) มีีช่่องทางการเข้้าถึึงบริิการของกองทุุนฯ อย่่างทั่่�วถึึง
2) สร้้างการรัับรู้้�ของสัังคมในการอยู่่�ร่่วมกัับคนพิิการ
3) ประสานความร่่วมมืือระหว่่างภาคส่่วนต่่าง ๆ ในการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
4) มุ่่�งพััฒนาสู่่�องค์์กรสมรรถนะสููงที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยการกำหนดเป้้าหมายและการประเมิินผลเชิิงรุุก
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล และนวััตกรรม
5) บริิหารและพััฒนาทุุนมนุุษย์์ โดยมุ่่�งเน้้นความก้้าวหน้้าในสายงาน รวมถึึงการพััฒนาทัักษะด้้านการเงิิน
ด้้านดิิจิิทััล ด้้านการสื่่�อสารและทำงานเป็็นทีีม และด้้านกฎหมายพื้้�นฐานให้้แก่่บุุคลากร
6) รัับรู้้�และเข้้าใจสถานการณ์์ทางการเงิินของกองทุุน เพื่่�อที่่�จะสามารถกำหนดแนวทางบริิหารเงิินทุุน
และป้้องกัันความเสี่่�ยงในอนาคต
ผลผลิิต
1. มีีช่่องทางการให้้บริิการฯ โดยเน้้น E-service และการให้้บริิการเชิิงรุุกที่่�เหมาะสมกัับสภาพ
ความพิิการ
2. มีีโครงการส่่งเสริิมการสื่่�อสารสาธารณะเพื่่�อการรัับรู้้�ของสัังคมในการอยู่่�ร่่วมกัับคนพิิการ
3. มีีกลไกประสานความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม และภาควิิชาการ
4. มีีกระบวนการบริิหารองค์์กรสมรรถนะสููง
		
4.1 การกำหนดเป้้าหมายและการประเมิินผลเชิิงรุุกที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของคนพิิการ
และพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
		
4.2 การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และนวััตกรรมเพื่่�อตอบสนองและบทบาทภารกิิจหลัักของ
กองทุุนฯ
5. มีีกระบวนการบริิหารและพััฒนาทุุนมนุุษย์์ที่่�สนัับสนุุนการพััฒนากองทุุนฯ
		
5.1 มีีกระบวนการบริิหารทุุนมนุุษย์์ที่่�มีีธรรมาภิิบาล (Merit system) และสอดคล้้องกัับ
ความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ (Career path)
		
5.2 มีีการพััฒนาทุุนมนุุษย์์ที่่�ทัันสมััย
6. มีีรายงานการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ทางการเงิิน และมีีแบบจำลองทางการเงิินของกองทุุน
แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570
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ผลลััพธ์์
1. คนพิิการได้้รัับบริิการอย่่างครอบคลุุม และทั่่�วถึึง
2. เครืือข่่ายที่่�มีีความพร้้อมในการช่่วยเหลืือดููแลได้้ทัันท่่วงทีี ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
ได้้ตามความต้้องการของคนพิิการ
3. คนพิิการและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รับั บริิการที่่�ตรงเป้้า และตอบโจทย์์ความต้้องการ ด้้วยความสะดวก รวดเร็็ว
และประหยััด
4. บุุคลากรสามารถทำงานได้้อย่่างมืืออาชีีพในการตอบโจทย์์การส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ
5. กองทุุนฯ มีีเสถีียรภาพทางการเงิิน
ประเด็็นยุุทธศาสตร์์
ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ยกระดัับการบริิหารจััดการทางการเงิินของกองทุุนฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของเครืือข่่าย และการสื่่�อสารสัังคม
ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 มุ่่�งเป้้าหมายสู่่�องค์์กรผลสััมฤทธิ์์�สููงในยุุคดิิจิิทััล
ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 พััฒนาระบบบริิการที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้คนพิิการสามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์
ได้้อย่่างทั่่�วถึึง
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1,800,000

2568
-

1
-

2567

-

2569
300,000

1
1

2568

1,800,000

2570
-

1
-

2569

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

หน่่วย : บาท

1
1

2570

เพื่่�อให้้ กองทุุนฯ มีีการจััดทบทวนสถานะทางการเงิินอย่่างสม่่ำเสมอ ผ่่านการายงานการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ทางการเงิินประจำปีี เพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการคาดการณ์์
แนวโน้้มทางการเงิินของกองทุุน รวมทั้้�งการพััฒนาแบบจำลองทางการเงิิน (ระยะสิ้้น� แผน) เพื่่�อเป็็นการทบทวนและกำหนดกรอบวงเงิินการกู้้�ยืืมเงิินและค่่าใช้้จ่า่ ยในการสนัับสนุุน
โครงการตามแบบจำลองทางการเงิิน รวมทั้้�งความเป็็นไปได้้ในการสร้้างรายได้้ตามที่่�กฎหมายอนุุญาต

2567
300,000

1
-

2566

2566
-

ฉบัับ
ฉบัับ

1.1.1 รายงานการวิิเคราะห์์การเงิิน 			
1.1.2 รายงานการวิิเคราะห์์แบบจำลองทางการเงิิน		

โครงการ/กิจกรรม
กิิจกรรมการทบทวนสถานการณ์์ทางการเงิิน
ของกองทุุนฯ ประจำปีี
โครงการวิิเคราะห์์และพััฒนาแบบจำลองทางการเงิิน
กองทุุนฯ

หน่วย

ตัวชี้วัด		

กลยุทธ์ที่ 1.1 การคาดการณ์แนวโน้มรายได้ (Revenue Trends Projections)

เป้าหมายหลัก : รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของกองทุน เพื่อที่จะสามารถกำ�หนดแนวทางบริหารเงินทุนและป้องกัน
ความเสี่ยงในอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2.4 สััดส่่วนเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต่่อ
สิินทรััพย์์ทั้้�งหมด
1.2.5 รายงานผลการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ สภาพคล่่อง
และความเสี่่�ยงทางการเงิิน
ฉบัับ

ร้้อยละ
(ไม่่เกิิน)
ร้้อยละ
(ไม่่เกิิน)
ร้้อยละ
(ไม่่น้้อยกว่่า)
ร้้อยละ
(ไม่่น้้อยกว่่า)

1.2.1 ร้้อยละของเงิินกู้้�ยืืมที่่�ลููกหนี้้�ผิิดนััดชำระหนี้้�ต่่อจำนวน
เงิินให้้กู้้�ยืืมคงเหลืือทั้้�งหมด
1.2.2 สััดส่่วนของจำนวนลููกหนี้้�ผิิดนััดชำระหนี้้�ต่่อจำนวน
ลููกหนี้้�ทั้้�งหมด

1.2.3 สััดส่่วนสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนรวมต่่อสิินทรััพย์์ทั้้�งหมด

หน่วย

ตัวชี้วัด		

35
1		

35
-		

40		

45

50		
40		

35

2567

40		

2566

กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริหารทางการเงิน (Financial Management Strategy)

-		

35

40

40

30

2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

1		

35

40

40

30

2569

-

35

40

40

30

2570

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

-

2566
-

2567
300,000
ดำเนิินการโดยไม่่
ใช้้งบประมาณ
-

2568
-

2569
300,000
ดำเนิินการโดยไม่่
ใช้้งบประมาณ
-

2570
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่่�มบริิหารกองทุุน
กลุ่่�มส่่งเสริิมโอกาส
และติิดตาม
ประเมิินผล

2.1.1 จำนวนคนพิิการและผู้้�ดููแลคนพิิการ
เข้้าถึึงบริิการกู้้�ยืืมเงิิน
2.1.2 จำนวนโครงการสนัับสนุุนส่่งเสริิมและพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ

ตัวชี้วัด		

17,000		
1,500

โครงการ

2566

คน (ราย)

หน่วย

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

1,500

17,000

2567

1,500

17,000

2568

กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย (Strengthening Network Collaboration)

เป้าหมายหลัก : - ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างการรับรู้ของสังคมในการอยู่ร่วมกับคนพิการ
- ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการสื่อสารสังคม

1,500

17,000

2569

1,500

17,000

2570

เพื่่�อให้้ กองทุุนฯ มีีการจััดทบทวนสถานการณ์์ สภาพคล่่องและความเสี่่�ยงทางการเงิินในด้้านต่่างๆ เป็็นระยะ เพื่่�อให้้กองทุุนรัับรู้้�ถึึงสถานการณ์์วิิกฤติิ หรืือปััญหา และ
สาเหตุุของปััญหา และกองทุุนสามารถตอบสนองหรืือบริิหารความเสี่่�ยงได้้อย่่างทัันท่่วงทีีโดยไม่่กระทบกัับการดำเนิินงานตามปกติิหรืือสถานะทางการเงิินในภาพรวม ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับผลการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ทางการเงิิน กองทุุนฯ ควรดำเนิินการทบทวนและ/หรืือจััดทำมาตรฐานด้้านการอนุุมััติิการกู้้�ยืืมเงิิน และแนวปฏิิบััติิของการ
ให้้บริิการกองทุุนฯ ควบคู่่�ไปกัับการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ เพื่่�อให้้แนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ทีีเปลี่่�ยนแปลงไป

โครงการ/กิจกรรม
1. กิิจกรรมการทบทวนรายงานทางการเงิิน		
2. กิิจกรรมการทบทวนและ/หรืือจััดทำมาตรฐาน
ด้้านการอนุุมััติิการกู้้�ยืืมเงิินกองทุุน และกระบวนการ
ปฏิิบััติิของการให้้บริิการกองทุุนฯ

หน่่วย : บาท
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

31

32
จำนวนกลไก
เครืือข่่าย

2.1.4 มีีกลไกการทำงานร่่วมกััน (SE)

2.1.5 จำนวนเครืือข่่ายความรู้้�เพื่่�อสานพลัังคนพิิการ

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

1,801,600

9,210,000

3. โครงการฝึึกอบรมการดููแลคุ้้�มครองสิิทธิิของลููกจ้้าง
คนพิิการในสถานประกอบการ 4 ภาค

4. โครงการส่่งเสริิมให้้รััฐและเอกชนปฏิิบััติิตาม
กฎหมายจ้้างงานคนพิิการในสถานประกอบการและ
หน่่วยงานภาครััฐ ประจำปีีงบประมาณ

9,300,000

1,801,600

9,400,000

1,801,600

9,500,000

1,801,600

1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000

5*

1

15

2568

2. โครงการสนัับสนุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต 1,300,000,000
คนพิิการ

5*

1

15		

2567

2567
2568
2569
1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000

5*		

1		

15		

2566

2566
1,200,000,000

โครงการ/กิจกรรม
1. เงิินกู้้�ให้้คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการ

* 4 ภาค และกรุุงเทพมหานคร

เครืือข่่าย

หน่วย

2.1.3 จำนวนเครืือข่่าย (หน่่วยงาน/องค์์กรต่่างๆ) ที่่�เข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ (วััดจำนวน/ครอบคลุุมองค์์กร)

ตัวชี้วัด		

หน่่วย : บาท

5*

1

20

2570

9,600,000

1,801,600

กลุ่่�มส่่งเสริิมการ
จ้้างงานคนพิิการ

กลุ่่�มส่่งเสริิมความ
เสมอภาคและ
งานคดีี

2570
ผู้รับผิดชอบ
1,200,000,000 กลุ่่�มส่่งเสริิมโอกาส
และติิดตาม
ประเมิินผล
1,300,000,000 กลุ่่�มส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนโครงการ

5*

1

20

2569

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
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2566
-

2567
5,000,000
2,000,000

2568
5,000,000
2,000,000

2569
5,000,000
2,000,000

2570
5,000,000
2,000,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป
กลุ่่�มส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนโครงการ/
กลุ่่�มส่่งเสริิมโอกาส
และติิดตาม
ประเมิินผล

กองทุุนฯ ต้้องดำเนิินการเพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจ้้างงานคนพิิการและการดููแลคุ้้�มครองสิิทธิิของลููกจ้้างคนพิิการในสถานประกอบการ
และส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามกฎหมายจ้้างงานคนพิิการในสถานประกอบการและหน่่วยงานภาครััฐอย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ แก่่นายจ้้าง สถานประกอบการ และ
หน่่วยงานภาครััฐ รวมถึึงเครืือข่่ายด้้านการส่่งเสริิมการจ้้างงานคนพิิการในหน่่วยงานของรััฐและสถานประกอบการ รวมถึึงใช้้เครื่่�องมืือการสื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์การบริิการ
ของกองทุุน ในช่่องทางที่่�หลากหลาย เพื่่�อมุ่่�งเสริิมพลััง โดยให้้คนพิิการรู้้�และเข้้าใจในสิิทธิิและสวััสดิิการที่่�ตนเองพึึงมีี ให้้นายจ้้าง สถานประกอบการ และหน่่วยงานภาครััฐ
เข้้าใจในหน้้าที่่� และบทบาทที่่�สามารถส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ และที่่�สำคััญให้้เครืือข่่ายสำหรัับคนพิิการ และสัังคมเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ (Paradigm Shift) ในการอยู่่�ร่่วม
กัับคนพิิการ
นอกจากนี้้� กองทุุนฯ ต้้องสนัับสนุุนให้้หน่่วยงานต่่างๆ เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการดำเนิินการผ่่านการสนัับสนุุนโครงการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการ ที่่�ครอบคลุุม
ด้้านการส่่งเสริิมการเข้้าถึึงสิิทธิิของคนพิิการ ด้้านการวิิจัยั และนวััตกรรม และรวบรวมให้้เกิิดคลัังความรู้้�และนวััตกรรมสำหรัับคนพิิการ ทั้้�งในมิิติอิ งค์์ความรู้้� และผู้้�ผลิิตองค์์ความรู้้�
ดัังกล่่าว ซึ่่�งจะเป็็นกลไกสำคััญในการยกระดัับการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ โดยในระยะแรก มุ่่�งยกระดัับความรู้้� ทัักษะ และการประกอบอาชีีพของคนพิิการ
โดยเฉพาะการแก้้ไขปััญหาหรืือส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพรายบุุคคล รายพื้้�นที่่� และเชื่่�อมโยงวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (Social Enterprise) ควบคู่่�กัับการยกระดัับการวิิจัยั และพััฒนา
นวััตกรรมสำหรัับคนพิิการ ทั้้�งในรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ (Product) และกระบวนการ (Process) ไปจนถึึงหามาตรการจููงใจ (incentive) ดึึงดููดความสนใจจากภาคธุุรกิิจและ
ภาคสาธารณะ และการพััฒนานวััตกรรมทางสัังคม (Social innovation) สำหรัับคนพิิการและเครืือข่่าย ซึ่่�งความรู้้�ทั้้�ง 2 ลัักษณะนี้้� กองทุุนฯ ต้้องเข้้าไปเสริิมพลัังโดย
การจััดสภาพแวดล้้อม (Ecosystem) ให้้แก่่เครืือข่่ายความรู้้� จะเกิิดการสะสมและแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้� ซึ่่�งสามารถขยายผล และต่่อยอดนวััตกรรมทางสัังคมสำหรัับคนพิิการ
และเครืือข่่าย และที่่�สำคััญต้้องให้้การสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อผลัักดัันให้้เครืือข่่ายมีีความเข้้มแข็็ง และมีีความยั่่�งยืืน

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการประชาสััมพัันธ์์การบริิการของกองทุุน
6. โครงการเครืือข่่ายความรู้้�เพื่่�อสานพลัังคนพิิการ
(Knowledge Network for Empowerment)

หน่่วย : บาท

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
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แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

33

34

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

75		

ร้้อยละ		

-

2. โครงการจััดประกวดสื่่�อประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อ
สื่่�อสารและสร้้างความตระหนัักและเข้้าใจคนพิิการ

3,000,000

5,000,000

3,000,000

5,000,000

2568

80		

3		

2567

3,000,000

5,000,000

2569

85

3

2568

3,000,000

5,000,000

2570

90

3

2569

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

ผู้รับผิดชอบ

หน่่วย : บาท

95

3

2570

กองทุุนฯ ต้้องส่่งเสริิมการใช้้สื่่�อประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อสื่่�อสารและสร้้างความตระหนัักและความเข้้าใจที่่�สัังคมมีีต่่อคนพิิการ ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น สื่่�อสัังคมออนไลน์์
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ โทรทััศน์์ รวมทั้้�งส่่งเสริิมการสร้้างความเข้้าใจกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียผ่่านองค์์กรเครืือข่่ายต่่าง ๆ และการจััดประกวดสื่่�อประชาสััมพัันธ์์โดยมุ่่�งเป้้าไปที่่�การรัับรู้้�ของผู้้�
ประกอบการต่่อมาตรการ ของกองทุุนฯ เพื่่�อเป็็นการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้เครืือข่่ายต่่าง ๆ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และผู้้�สนใจ ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในการออกแบบสื่่�อ ซึ่่�งมีีประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสารมากกว่่า
สื่่�อรููปแบบเดิิม ๆ

-

2567

2		

2566

ช่่องทาง		

หน่วย

2566

1. โครงการส่่งเสริิมการใช้้สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ เพื่่�อ
สื่่�อสารและสร้้างความตระหนัักและเข้้าใจคนพิิการ

โครงการ/กิจกรรม

2.2.1 ช่่องทางการสื่่�อสาร (วััดจำนวน/ครอบคลุุมช่่องทาง /
สิ่่�งพิิมพ์์ ออนไลน์์ โทรทััศน์์)
2.2.2 ร้้อยละของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ได้้รัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารผ่่าน
ช่่องทางการสื่่�อสาร

ตัวชี้วัด		

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างการสื่อสารสังคม (Social Communication Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการสื่อสารสังคม (ต่อ)

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

2566
3,000,000

1. จ้้างที่่�ปรึึกษาทบทวนแผนปฏิิบััติิการกองทุุน
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ปีี 2566
-2570 ทบทวนแผนปฏิิบััติิกาด้้านพััฒนาบุุคลากร
กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาคคนพิิการ
ปีี พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวนแผนปฏิิบััติิการด้้าน
แผนดิิจิิทััลกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ ปีี พ.ศ. 2566 - 2570 และจััดทำแผน
ปฏิิบััติิการประจำปีี พ.ศ. 2567

ฉบัับ		

กระบวนการ

หน่วย

โครงการ/กิจกรรม

3.1.2 มีีรายงานผลการประเมิินผลเชิิงรุุก

3.1.1 มีีกลไกการติิดตามผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากโครงการ
(outcome base)

ตัวชี้วัด		

3,000,000

2567

3,000,000

2568

-			

ศึึกษา ทบทวน แนวทางในการ
กำหนดกลไกการติิดตาม และ
ประเมิินผลลััพธ์์

2566

2568

2569

2570

3,000,000

2569

1

1

-

2570

1

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

หน่่วย : บาท
ผู้รับผิดชอบ

1

ดำเนิินการติิดตามผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากโครงการ เพื่่�อนำมา
เป็็นปััจจััยนำเข้้า และ/หรืือข้้อเสนอแนะในการสนัับสนุุน
โครงการ

2567

กลยุทธ์ที่ 3.1 การกำ�หนดเป้าหมายและการประเมินผลเชิงรุก (Proactive Targeting and Evaluation)

เป้าหมายหลัก : - มุ่งพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยการกำ�หนดเป้าหมายและการประเมินผลเชิงรุก เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม
- บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นความก้าวหน้าในสายงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการเงิน
ด้านดิจิทัล ด้านการสื่อสารและทำ�งานเป็นทีม และด้านกฎหมายพื้นฐานให้แก่บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเป้าหมายสู่องค์กรผลสัมฤทธิ์สูงในยุคดิจิทัล

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

35

36

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

2567
4,000,000

6,000,000

2,500,000
-

2566
-

6,000,000

-

-

-

6,000,000

2568
4,000,000

-

2,500,000

6,000,000

2569
4,000,000

3,000,000

-

6,000,000

2570
4,000,000

กลุ่่�มส่่งเสริิม
การจ้้างงาน
คนพิิการ

กลุ่่�มส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนโครงการ

กลุ่่�มส่่งเสริิม
การจ้้างงาน
คนพิิการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่่�มส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนโครงการ

นอกจากการจััดทำแผนปฏิิบััติิการประจำปีีแล้้ว กองทุุนฯ ต้้องพััฒนากลไกการติิดตามผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากโครงการ (Outcome base) ด้้วยการติิดตามประเมิินผลโครงการ
เชิิงรุุกแบบ 360 องศา มีีผู้้�ประเมิินภายใน ภายนอก และประเมิินผลลััพธ์์ (Outcomes) จากกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักโดยตรง นอกเหนืือจากผลผลิิต (Output) และการเบิิกจ่่าย
นอกจากนี้้� กองทุุนฯ ควรกำหนดวััตถุุประสงค์์เพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้ได้้ประเด็็นมุ่่�งเน้้นจากการประชุุมเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการและ
ศึึกษาดููงานต่่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อพััฒนากลไก
การติิดตามประเมิินผลโครงการเชิิงรุุกแบบ
360 องศา
3. โครงการประชุุมเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
ในการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
และศึึกษาดููงานต่่างประเทศ
4. โครงการจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อติิดตามและประเมิินผล
การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนโครงการของกองทุุน
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
5. จ้้างที่่�ปรึึกษาโครงการจััดทำแผนปฏิิบััติิการ
กองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
ปีี พ.ศ. 2571-2575 และจััดทำแผนปฏิิบััติิการ
ประจำปีีบััญชีี 2571

หน่่วย : บาท

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

-

4. โครงการพััฒนาระบบในการติิดตามเงิินกู้้�และความ
คืืบหน้้าของโครงการ

-

2. โครงการศึึกษาและวิิเคราะห์์สถาปััตยกรรมองค์์กร
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศตามภารกิิจของกองทุุนฯ
-

8,500,000

1. โครงการปรัับปรุุงและบำรุุงรัักษาระบบงานกองทุุน
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ

3. โครงการพััฒนาระบบการรัับและจ่่ายเงิิน

2566

ร้้อยละ

3.2.2 ร้้อยละที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของกระบวนการ
ที่่�ประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ร้้อยละ

หน่วย

3.2.1 ร้้อยละที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของกระบวนการ
ที่่�ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นดิิจิิทััล

ตัวชี้วัด		

10

(กำหนดข้้อมููลฐาน)

-

-		

3,500,000

10,000,000

-

-

1,200,000

10,000,000

2568

10

(กำหนดข้้อมููลฐาน)

2567

2567

2566

5,000,000

3,000,000

-

8,500,000

2569

15

15

2568

กลยุทธ์ที่ 3.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทุนฯ
(Innovation and Digital Technology Utilization)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเป้าหมายสู่องค์กรผลสัมฤทธิ์สูงในยุคดิจิทัล (ต่อ)

-

-

-

8,500,000

2570

20

20

2569

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

ผู้รับผิดชอบ

หน่่วย : บาท

25

25

2570

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

37

38

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

3.3.1 ระดัับความสำเร็็จของการจััดทำ
กรอบอััตรากำลัังที่่�เหมาะสม

ตัวชี้วัด		
ระดัับ
(เต็็ม 5)

หน่วย
-

2566

2568

2569

2570

2
3
4
5
(มีีกรอบอััตรา (ร้้อยละ 25 ของ (ร้้อยละ 50 ของ (ร้้อยละ 75 ของ
กำลััง)
การดำเนิินการตาม การดำเนิินการตาม การดำเนิินการตาม
กรอบอััตรากำลััง กรอบอััตรากำลััง กรอบอััตรากำลััง
ที่่�กำหนด)
ที่่�กำหนด)
ที่่�กำหนด)

2567

กลยุทธ์ที่ 3.3 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Management and Development)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเป้าหมายสู่องค์กรผลสัมฤทธิ์สูงในยุคดิจิทัล (ต่อ)

เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำงานเป็็นดิิจิิทััล กองทุุนฯ จำเป็็นต้้องศึึกษาและวิิเคราะห์์สถาปััตยกรรมองค์์กรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Enterprise Architecture :EA)
เพื่่�อให้้เห็็นโครงสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างกระบวนงาน ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และข้้อมููล ในภาพรวมของภารกิิจทั้้�งองค์์กร โดยเป็็นการจ้้างศึึกษาในปีีแรกและปีีต่่อมา
เป็็นการ จ้้างที่่�ปรึึกษา (Inhouse) และใช้้ผลการศึึกษาดัังกล่่าวในการวิิเคราะห์์ ออกแบบ เชื่่�อมโยง และพััฒนาฐานข้้อมููลตามการปฏิิบัติั งิ านตามภารกิิจหลััก โดยที่่�ปรึึกษาสามารถ
ช่่วยกำกัับ ดููแลให้้คำปรึึกษา ในระหว่่างกระบวนการพััฒนาระบบและฐานข้้อมููล ทั้้�งนี้้� ควรพััฒนาระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อการรัับและจ่่ายเงิิน และระบบดิิจิทัิ ลั ในการติิดตามเงิินกู้้�
และความคืืบหน้้าของโครงการ เพื่่�อลดความซ้้ำซ้้อนของระบบเกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการของกองทุุนฯ ที่่�มีีอยู่่�เดิิมจำนวน 18 ระบบ ซึึงมีีหลายระบบที่่�อาจมีีกระบวนงาน
หรืือ การเชื่่�อมโยงข้้อมููลที่่�ซัับซ้้อน ไม่่ต่่อเนื่่�อง หรืือการพััฒนาระบบเกิิดขึ้้�นคนละช่่วงเวลา ทำให้้ฐานข้้อมููลไม่่เชื่่�อมโยงกััน (ต้้องทำการศึึกษาวิิเคราะห์์โดยโครงการ EA) รวมถึึง
ใช้้เป็็นข้้อมููลในการพััฒนาระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ (Decision Support System: DSS) เพื่่�อสนัับสนุุนภารกิิจของกองทุุนฯ

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

1.1 โครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ เรื่่�อง
“การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำเนิินงานด้้านการ
เงิินและบััญชีีกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนพิิการ ประจำปีีงบประมาณ 2566”
1.2 โครงการอบรมการพััฒนาทัักษะดิิจิิทััลของ
เจ้้าหน้้าที่่�กองกองทุุนและส่่งเสริิมความเสมอภาค
คนพิิการ

1. ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่บุุคลากร
ภายในองค์์กร
500,000

600,000

600,000

10,800,000

2567

-

2566

500,000

10,596,700

2566

ระดัับ
(เต็็ม 5)

3.3.2 ระดัับความสำเร็็จในการพััฒนาระบบ วััดผลและ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย

ตัวชี้วัด		

2568

2569

600,000

500,000

10,800,000

2568

600,000

500,000

10,800,000

2569

600,000

500,000

10,800,000

2570

2
3
4
(มีีแผนการพััฒนา (ร้้อยละ 25 ของ (ร้้อยละ 50 ของ
ระบบวััดผล
การดำเนิินการ การดำเนิินการ
ประเมิินผลการ
ตามแผนการ
ตามแผนการ
ปฏิิบััติิงาน)
พััฒนาระบบ
พััฒนาระบบ
วััดผลประเมิินผล วััดผลประเมิินผล
การปฏิิบััติิงาน การปฏิิบััติิงาน
ที่่�กำหนด)
ที่่�กำหนด)

2567

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

ผู้รับผิดชอบ

หน่่วย : บาท

5
(ร้้อยละ 75 ของ
การดำเนิินการ
ตามแผนการ
พััฒนาระบบ
วััดผลประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิ
งานที่่�กำหนด)

2570

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

39

40

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

-

3.2 โครงการพััฒนาทุุนมนุุษย์์เพื่่�อเสริิมศัักยภาพ
พััฒนาทัักษะและความรู้้�ด้้านดิิจิิทััล

-

3. ค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาทุุนมนุุษย์์แก่่บุุคลากร
กองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
ประจำปีี พ.ศ. 2567 – 2570

3.1 โครงการพััฒนาทุุนมนุุษย์์เพื่่�อเสริิมศัักยภาพ
พััฒนาทัักษะและความรู้้�ทางการเงิิน

-

2. โครงการศึึกษาระบบวััดผล และแผนพััฒนาราย
บุุคคล (Individual Development Plan)

3,978,800

1,100,000

1,074,500

1.6 โครงการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรกองทุุน
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการประจำปีี

1,500,000

1,379,800

1.4 โครงการอบรมเพิ่่�มพููนความรู้้�และพััฒนา
ศัักยภาพสำหรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านการคุ้้�มครอง
สิิทธิิคนพิิการ
1.5 โครงการอบรมกระบวนการทางกฎหมายและ
ความรู้้�ทางกฎหมายสำหรัับการปฏิิบััติิงาน

2,500,000

2,500,000

12,000,000

2,500,000

4,000,000

3,100,000

3,068,600

1.3 โครงการเพิ่่�มพููนความรู้้�และพััฒนางาน
ด้้านการให้้บริิการกู้้�ยืืมเงิินและติิดตามหนี้้�สิิน
ของกองทุุนฯ

2567

2566

โครงการ/กิจกรรม

2,500,000

2,500,000

12,000,000

3,000,000

4,000,000

1,100,000

1,500,000

3,100,000

2568

2,500,000

2,500,000

12,000,000

3,000,000

4,000,000

1,100,000

1,500,000

3,100,000

2569

2,500,000

2,500,000

12,000,000

3,000,000

4,000,000

1,100,000

1,500,000

3,100,000

2570

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

กลุ่่�มบริิหารกองทุุน

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

กลุ่่�มส่่งเสริิม
ความเสมอภาคและ
งานคดีี
กลุ่่�มส่่งเสริิม
ความเสมอภาคและ
งานคดีี

กลุ่่�มส่่งเสริิม
โอกาสและติิดตาม
ประเมิินผล

ผู้รับผิดชอบ

หน่่วย : บาท

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

-

3,100,000

2,500,000

-

1,400,000

3,100,000

1,000,000

2568

2,500,000

-

1,400,000

3,100,000

1,000,000

2569

-

2,500,000

1,400,000

3,100,000

1,000,000

2570

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

กลุ่่�มส่่งเสริิม
ความเสมอภาค
และงานคดีี
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

กลุ่่�มส่่งเสริิมโอกาส
และติิดตาม
ประเมิินผล

กลุ่่�มส่่งเสริิม
ความเสมอภาค
และงานคดีี

ผู้รับผิดชอบ

นอกจากการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่บุุคลากรภายในองค์์กรที่่�มีีอยู่่�เดิิมในด้้านต่่าง ๆ แล้้ว เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการมุ่่�งเป้้าหมายสู่่�องค์์กรผลสััมฤทธิ์์�สููงในยุุคดิิจิิทััล กองทุุนฯ
ควรศึึกษาระบบวััดผลและแผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan) เพื่่�อถ่่ายทอดเป้้าหมายระดัับองค์์กรสู่่�เป้้าหมายการปฏิิบััติิงานรายบุุคคล และวางแผน
การพััฒนาได้้สอดคล้้องตามเป้้าหมายนั้้�น ๆ นอกจากนี้้� กองทุุนฯ ควรจััดทำแผนอััตรากำลััง เพื่่�อทบทวนบทบาท ภารกิิจ และกระบวนงานของกองทุุน ที่่�ปรัับเปลี่่�ยนไป
จากบริิบทต่่าง ๆ เพื่่�อปรัับปรุุงอััตรากำลััง ทั้้�งตำแหน่่ง จำนวน หน้้าที่่� และค่่าตอบแทน ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนไป รวมทั้้�งจััดทำแผนพััฒนาเส้้นทางความก้้าวหน้้า
ในสายอาชีีพ (Career Path) ทั้้�งในส่่วนของข้้าราชการ และพนัักงานในทุุกสายงาน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับผลการจััดอััตรากำลัังใหม่่ของกองทุุนฯ และระบบคุุณธรรม (merit
system) เพื่่�อเป็็นขวััญ กำลัังใจ และแรงจููงใจในการพััฒนาตนเองของบุุคลากรของกองทุุนฯ

-

1,500,000

-

3.5 โครงการอบรมเพิ่่�มพููนความรู้้�และพััฒนา
ศัักยภาพสำหรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านการคุ้้�มครอง
สิิทธิิคนพิิการ
4. โครงการจััดทำแผนอััตรากำลัังของกองทุุนฯ

5. โครงการจััดทำแผนพััฒนาเส้้นทางความก้้าวหน้้า
ในสายอาชีีพ (Career Path)

1,400,000

-

3.4 โครงการเพิ่่�มพููนความรู้้�และพััฒนางานด้้าน
การให้้บริิการกู้้�ยืืมเงิินและติิดตามหนี้้�สิินของ
กองทุุนฯ

1,000,000

-

3.3 โครงการพััฒนาทุุนมนุุษย์์เพื่่�อเสริิม
ศัักยภาพพััฒนาทัักษะและความรู้้�ด้้านกฎหมาย
พื้้�นฐาน

2567

2566

โครงการ/กิจกรรม

หน่่วย : บาท

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

41

42

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

ร้้อยละ

ร้้อยละ

4.1.2 สััดส่่วนผู้้�รัับบริิการ E-Service ต่่อผู้้�รัับบริิการทั้้�งหมด

4.1.3 ความพึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการ E-Service

1. โครงการเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจผู้้�ใช้้บริิการ
ของกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ

30,000,000

2566

ร้้อยละ

4.1.1 สััดส่่วนบริิการที่่�เป็็น E-Service ต่่อบริิการทั้้�งหมด

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย

ตัวชี้วัด		

30,000,000

2567

80

(กำหนด
ข้้อมููลฐาน)

(กำหนด
ข้้อมููลฐาน)

2566

30,000,000

2568

80

25

25

2567

กลยุทธ์ที่ 4.1 ช่องทางบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service Strategy)

เป้าหมายหลัก : มีช่องทางการเข้าถึงบริการของกองทุนฯ อย่างทั่วถึง

30,000,000

2569

80

50

50

2568

30,000,000

2570

80

75

75

2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการที่หลากหลายเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

กลุ่่�มส่่งเสริิมโอกาส
และติิดตาม
ประเมิินผล

ผู้รับผิดชอบ

หน่่วย : บาท

80

90

90

2570

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
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2567

2568

2569

2570

ผู้รับผิดชอบ

-

2,500,000

-

-

-

กลุ่่�มส่่งเสริิมโอกาส
และติิดตาม
ประเมิินผล
/กลุ่่�มส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนโครงการ
/กลุ่่�มส่่งเสริิมการ
จ้้างงาน
คนพิิการ

ดำเนิินการโดย ดำเนิินการโดย ดำเนิินการโดย ดำเนิินการโดย ดำเนิินการโดย กลุ่่�มส่่งเสริิมโอกาส
ไม่่ใช้้งบประมาณ ไม่่ใช้้งบประมาณ ไม่่ใช้้งบประมาณ ไม่่ใช้้งบประมาณ ไม่่ใช้้งบประมาณ และติิดตามประเมิิน
ผล
/กลุ่่�มส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนโครงการ

2566

นอกจากการเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจผู้้�ใช้้บริิการ การรัับฟัังเสีียงสะท้้อน และการประเมิินความพึึงพอใจในการบริิการ ซึ่่�งควรดำเนิินการเป็็นประจำทุุกปีีแล้้ว
กองทุุนฯ ควรศึึกษาและออกแบบกระบวนการเพื่่�อยกระดัับสู่่�การให้้บริิการ E-Service โดยสามารถดำเนิินการควบคู่่�ไปกัับการวิิเคราะห์์สถาปััตยกรรมองค์์กร (EA) เพื่่�อให้้
ทราบถึึงกระบวนการ และเทคโนโลยีีที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังงานบริิการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการศึึกษาและออกแบบ การให้้บริิการ E-Service คืือ
- สามารถวิิเคราะห์์ช่่องทางและกระบวนการให้้บริิการได้้อย่่างเหมาะสม
- บููรณาการช่่องทาง E-Service เข้้ากัับกระบวนการให้้บริิการของกองทุุน เพื่่�อตอบโจทย์์การให้้บริิการอย่่างทั่่�วถึึง
- สามารถสร้้างกลไกสนัับสนุุนการให้้บริิการ E-Service เพื่่�อสร้้างเสริิมประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งาน (User Experience) และแก้้ไขปััญหาเชิิงเทคนิิคได้้ทัันท่่วงทีี

3. โครงการศึึกษาและออกแบบกระบวนการ
เพื่่�อยกระดัับสู่่�การให้้บริิการ E-Service

2. กิิจกรรมเปิิดช่่องทางการรัับฟัังเสีียงสะท้้อน และ
การประเมิินความพึึงพอใจในการบริิการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่่วย : บาท

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

43

44

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570

2. กิิจกรรมการกำหนดเกณฑ์์ และแนวปฏิิบััติิ
ในการให้้บริิการแก่่คนพิิการ

5,000,000

2567

80

3

2566

5,000,000

2568

80

4

2567

5,000,000

2569

80

5

568

5,000,000

2570

80

5

2569

ดำเนิินการโดยไม่่ ดำเนิินการโดย ดำเนิินการโดย ดำเนิินการโดย ดำเนิินการโดย
ใช้้งบประมาณ ไม่่ใช้้งบประมาณ ไม่่ใช้้งบประมาณ ไม่่ใช้้งบประมาณ ไม่่ใช้้งบประมาณ

-

1. โครงการเชื่่�อมโยงข้้อมููลคนพิิการเพื่่�อการให้้บริิการ

ร้้อยละ

4.2.2 ความพึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการเชิิงรุุก			

2566

ระดัับ
(เต็็ม 5)

4.2.1 ระดัับความสำเร็็จในการกำหนดเกณฑ์์ และแนว
ปฏิิบััติิในการให้้บริิการเชิิงรุุกแก่่คนพิิการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย

ตัวชี้วัด		

กลยุทธ์ที่ 4.2 การให้บริการเชิงรุกตามระดับและสภาพความพิการ (Customized Service Strategy)

80

5

2570

กลุ่่�มส่่งเสริิมโอกาส
และติิดตาม
ประเมิินผล
/กลุ่่�มส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนโครงการ

กลุ่่�มส่่งเสริิมโอกาส
และติิดตามประเมิิน
ผล/กลุ่่�มส่่งเสริิม
และสนัับสนุุน
โครงการ/กลุ่่�ม
ส่่งเสริิมการจ้้างงาน
คนพิิการ

หน่่วย : บาท
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการที่หลากหลายเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง (ต่อ)

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
Division of Fund and Equality Promtion for Persons with Disabilities

นอกจากคนพิิการที่่�เข้้ามาขอรัับบริิการ หรืือสถานประกอบการที่่�ดำเนิินการตามกฎหมายด้้วยตนเองแล้้ว
กองทุุนฯ ต้้องคำนึึงถึึงกลุ่่�มคนพิิการที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลบริิการ หรืือไม่่สามารถเดิินทางมารัับบริิการได้้
โดยกองทุุนฯ มีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากหน่่วยงานอื่่�น ๆ เช่่น ฐานข้้อมููลบััตรประจำตััวคนพิิการ ฐานข้้อมููลการ
รัักษาพยาบาล หรืือข้้อมููลการสงเคราะห์์คนพิิการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยควรมีีองค์์ประกอบ
ได้้แก่่
- ระบุุและกำหนดหมวดหมู่่�ของข้้อมููลคนพิิการให้้ครอบคลุุมรายละเอีียดของความจำเป็็นในการให้้
บริิการที่่�แตกต่่างกััน
- เชื่่�อมโยงฐานข้้อมููลคนพิิการสำหรัับการให้้บริิการของกองทุุน
- ออกแบบและพััฒนา Dashboard ข้้อมููลคนพิิการ
รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้คนพิิการสามารถเข้้าถึึงบริิการสาธารณะได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้น� เช่่น การใช้้รถประจำทาง
การเข้้าห้้องน้้ำสาธารณะ เป็็นต้้น

แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปี 2566-2570
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