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รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

******************** 
 

ยุทธศาสตร์ พก. : พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล 
    (Development : D) 

เป้าหมาย : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก แผนงาน นโยบาย งานวิจัย และนวัตกรรมด้านคนพิการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด :  คนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแผนงาน นโยบาย งานวิจัย และนวัตกรรมด้านคนพิการ 
จ านวน 100,000 คน 

ความสอดคล้อง : 
 แผน Z   ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนารับบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผน Y   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 20. บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 
 แผน X ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. ตามแผนปฏิบัติราชการ พม. ปี 2563 - 2565 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้น าทางสังคม 
  โครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ พม. 
 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พม. ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

โครงการส าคัญ/กิจกรรม ของ พก. 
โครงการ กิจกรรมย่อย 

พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ด้านคนพิการสู่การปฏิบัต ิ

1. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการฯ สู่การปฏิบัติ 
2. ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
3. สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติด้านคนพิการ ประจ าปี 2563 
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการและวจิัยด้านคนพิการ 
5. ติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
6. ขับเคลื่อนมาตรฐานคณุภาพชีวติคนพิการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคน
พิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (MA)  
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
3. ส่งเสรมิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
5. การประชาสมัพันธ์ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ 

/ผลการ ... 
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ผลการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
แผน/ผลการใช้จ่าย งปม. (บาท) แผน/ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

 แผนทั้งป ี ผลเบิกจ่ายทั้งปี ตัวชี้วัด แผน ผล 
1. พัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายและแผนด้าน 
คนพิการสู่การปฏิบัต ิ

23,634,000 22,119,100.26 จ านวนคนพิการ 
ที่เข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ด้จาก
แผนงาน นโยบาย 
งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้าน 
คนพิการ 

22,000 
คน 

2,050,000 
คน 

2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านคนพิการให้มี
ผลสัมฤทธิส์ูง 

63,159,000 56,693,157.58 ระบบบริหารจัดการ
ด้านคนพิการไดร้ับ
การพัฒนา 

5 ระบบ 5 ระบบ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

มีข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เกิดจากการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการทุกมิติสู่การปฏิบัติที่มีคนพิการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย   
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามาส่วนร่วมในกระบวนการทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพร้อมรองรับการบริหารงานแนวใหม่ เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายด้านคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนองต่อความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริง เพ่ือให้
คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองทางสังคม สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม
และเท่าเทียม รวมทั้งมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติกับคนพิการทุกช่วงวัย 
โดยไดด้ าเนินการ อาท ิ

1. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ 
 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการตามแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วง

ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น การจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่มี
บัตรประจ าตัวคนพิการทุกคน รายละ 1,000.-บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว การพักช าระหนี้คนพิการที่กู้เงิน
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือประกอบอาชีพ และการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (ฉุกเฉิน) 
รายละไม่เกิน 10,000.-บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน ไม่มีดอกเบี้ย เป็นต้น  

 1.2 ขับเคลื่อนประเด็นด้านการศึกษาส าหรับเด็กพิการในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาส าหรับเด็กพิการในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย (1) ด้านการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก โดยการเตรียมความพร้อมเด็กพิการก่อนเข้าเรียนร่วมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ (2) ด้านระบบสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการจัดการศึกษา ได้แก่ ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดตั้งศูนย์บริการให้ค าปรึกษาเด็กพิการและผู้ปกครองในโรงเรียน การให้ความรู้
การป้องกันโรคของเด็กพิการ และขยายศูนย์บริการโรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับอ าเภอ (3) ด้านบุคลากร 
กลุ่มผู้ปกครองและกิจกรรม จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครอง   
ให้เป็นครู ร่วมก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล และ (4) ด้านนโยบาย ผลักดันให้เกิดมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการ 

 
/1.3 ขับเคลื่อน ...  
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1.3 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การ
ปฏิบัติ  

1.4 ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ  
1.5 ขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
1.6 ขับเคลื่อนแผนและแนวทางการด าเนินงานของ พก. สู่การปฏิบัติ เช่น แผนปฏิบัติราชการ 

พก. ประจ าปี 2563 
1.7 จัดท าแผนสื่อสารสังคมด้านคนพิการเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์     

ต่อคนพิการและความพิการ สื่อสารสังคม สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย 
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อทางเลือก โดยบูรณาการแนวทางและมาตรการไปสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะอนุ-กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ รวมทั้งขับเคลื่อนและติดตามนโยบายส าคัญต่าง ๆ  

3. ขับเคลื่อนมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติสู่การปฏิบัติ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ วิจัยด้านคนพิการ และขับเคลื่อนผ่านกลไกจากคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง
งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
6. ขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 7. ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการ  
 8. ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ รวมทั้งพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านคนพิการ จ านวน 5 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
พิการทั่วประเทศ (2) ระบบงานออกบัตรประจ าตัวคนพิการ (3) ระบบสัญญาณเครือข่ายข้อมูลของ พก. (4) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ และ (5) ระบบห้องปฏิบัติการเครือข่าย   

9. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบาย และพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
เชิงปฏิบัติการเพ่ือความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์   

10. ส่งเสริมส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการ องค์กรเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  
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ยุทธศาสตร์ พก. :  เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม 
 (Empowerment : E) 

เป้าหมาย : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก 
      และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ตัวช้ีวัด : จ านวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ จ านวน 303,000 คน 

ความสอดคล้อง : 
 แผน Z   ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 แผน Y   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

แผนปฏิรูปประเทศ 
  ด้านสังคม (กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม) – ขนส่งสาธารณะ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
 แผน X ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. ตามแผนปฏิบัติราชการ พม. ปี 2563 - 2565 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 โครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ พม. 
 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง 
  ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
โครงการส าคัญ/กิจกรรม ของ พก. 

โครงการ กิจกรรมย่อย 
ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับคนพิการ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ 
2. ส่งเสรมิการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการและทุกคนในสังคม 
3. การขับเคลื่อนศูนยเ์รียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก  
   ส าหรับคนพิการ 

ส่งเสริมศกัยภาพและพัฒนา
อาชีพคนพิการสังคม 

1. การส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพในชุมชน 
2. การส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสตูรการฝึกอาชีพแก่คนพิการ 
    ในระดับสากล 
4. การจัดสวสัดิการคนพิการระดบัชุมชน (กรุงเทพมหานคร) 
5. การจัดสวสัดิการคนพิการระดบัชุมชน 

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 1. ส่งเสรมิการมีบตัรประจ าตัวคนพิการ 
2. การจัดบริการล่ามภาษามือ 
3. สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ 
4. ส่งเสรมิการด าเนินงานการจดับริการของศูนย์บริการคนพิการ 
5. อุดหนุนกายอุปกรณส์ าหรับช่วยคนพิการ 
6. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

/โครงการ ... 
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โครงการส าคัญ/กิจกรรม ของ พก. (ต่อ) 
โครงการ กิจกรรมย่อย 

คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 1. บริการสวสัดิการสังคมในสถาบนัแก่คนพิการและบคุคลออทิสติก 
2. บริการสวสัดิการสังคมในสถาบันแก่ผู้ป่วยจิตเวชรองรับพ.ร.บ. สุขภาพจติ พ.ศ. 2551 
3. ยกระดับคณุภาพการจัดบริการส าหรับคนพิการ 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
แผน/ผลการใช้จ่าย งปม. (บาท) แผน/ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

 แผนทั้งป ี ผลเบิกจ่ายทั้งปี ตัวชี้วัด แผน ผล 
ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับ 
คนพิการ 

22,987,500.- 22,713,984.93 จ านวนคนพิการ 
ที่เข้าถึงสภาพ-
แวดล้อม สิ่งอ านวย
ความสะดวกและ 
บริการสาธารณะ 
ที่เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิต 

25,000  
คน 

32,110  
คน 

ส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพคนพิการ
สังคม 

73,216,100 63,703,185.71 จ านวนคนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการ 
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ มีรายได้
จากการประกอบ
อาชีพและการม ี
งานท า 

22,000  
คน 

22,128  
คน 

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธ ิ
คนพิการ 

85,130,500.- 85,874,500.- จ านวนคนพิการที่
ได้รับการส่งเสริ 
มการเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการและขจัด
การเลือกปฏิบัติ 

250,000  
คน 

304,512  
คน 

คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 187,773,989.- 163,813,829.52 จ านวนคนพิการที่
ได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพและ
พัฒนาเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการอย่างเท่า
เทียม 

6,000 คน 5,215 คน 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
คนพิการ ครอบครัว กลุ่มอาชีพคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 363,965 คน 

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก อาคาร สถานที่ และบริการ
สาธารณะต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติกับคนพิการทุกช่วงวัย จากการที่ได้รับ
การเสริมพลัง การคุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อม มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
สามารถมีงานท า มีรายไดม้ีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน เลี้ยงตนเองและครอบครัว  อาท ิ
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1. สนับสนุนการรวมกลุ่มคนพิการและเครือข่ายเพ่ือประกอบอาชีพให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ 
รวมทั้งสามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ     
คนพิการและครอบครัวให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อาทิ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการ จ านวน 5,400 คน  ประชุม
คณะท างานโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของคนพิการ เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ของคนพิการ ส่งผลให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถเข้าสู่การมีงานท า
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 6,922 คน จัดท าระบบ “ตลาดงานคนพิการออนไลน์” เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การ
ติดต่อประสานงานระหว่างคนพิการ นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้คนพิการ     
เข้าท างาน ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และ
บริการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การประกาศสัมปทาน ตามมาตรา 35 ซึ่งเป็น การพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ ทักษะชีวิตคนพิการ และเตรียมความพร้อมของคนพิการ หลังสถานการณ์โควิด-19 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสุขภาพ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รวมทั้งส่งเสริม
ให้คนพิการทั่วประเทศได้มีอาชีพ มีรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ ผ่านระบบออนไลน์ ปัจจุบันมีคนพิการเข้าถึง
และใช้บริการ จ านวน 7,831 คน 

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในช่วงระยะของการฟ้ืนฟูด้านรายได้และการด ารงชีวิต ในวิถีใหม่ 
New Normal พก. ได้มีนโยบายและมาตรการเพ่ือเร่งฟ้ืนฟูรายได้ และเตรียมการส าหรับ New Normal    
โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเสริมทักษะเพ่ิมเติมในความ
เชี่ยวชาญเดิม (Upskill) และการยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนา
ทักษะให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้และด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพคนพิการในหน่วยงานในสังกัด พก. โดยบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่าง พก. กับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ อาทิ  

- การจัดท าหลักสูตรออนไลน์ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ผ่านการถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพใหม่ ๆ ส าหรับคนพิการ โดย
มีคนพิการเรียนหลักสูตรออนไลน์ (หลักสูตร YouTuber, Microsoft, E-commerce)  

- การจัดท าสวนเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการฝึกอาชีพส าหรับคนพิการ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

- การพัฒนาทักษะอาชีพเชิงสร้างสรรค์ด้านการประกอบอาหารให้กับคนพิการและครอบครัว 
เช่น อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการท าเบเกอรี่      
ขนมไทย และการท าเครื่องตกแต่งเบเกอรี่แก่คนพิการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ 
ช่องทาง การจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายด้วยตลาดออนไลน์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ       
เพ่ือความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัวสามารถประกอบ
อาชีพอิสระ และท างานที่บ้านได้  ซึ่งเป็นการลดปัญหาการว่างงานของคนพิการจากการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
อีกทางหนึ่ง 
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2. สนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 
รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ
ล่ามภาษามือ จัดบริการผู้ช่วยคนพิการ และได้มีการช่วยเหลือคนพิการที่มีความยากล าบาก เงินสงเคราะห์
และกายอุปกรณ์แก่คนพิการ โดยเป็นเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนให้กับคนพิการและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้ 

- พัฒนาบัตรประจ าตัวประชาชนแทนบัตรประจ าตัวคนพิการ “ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตร
ประชาชนใบเดียว: One Card All Rights” 

- พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนของคนพิการผ่าน Mobile Application  แทนการใช้บัตรประจ าตัว  
คนพิการในการแสดงตน รวมถึงการพัฒนาระบบแสดงสิทธิสวัสดิการที่คนพิการมีสิทธิได้รับบริการและการ
ตรวจสอบสิทธิที่คนพิการได้รับบริการแล้ว 

- บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการ โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกด้าน 
และทุกช่วงวัย เพ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลคนพิการเพ่ือใช้ในการวางนโยบาย
และทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เกิดการวางแผน นโยบายในการขับเคลื่อน        
และส่งเสริมงานด้านคนพิการของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 

- การเชื่อมโยงข้อมูลกับการศึกษาของคนพิการทุกช่วงวัย การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ 
ด้านการมีงานท า และด้านสวัดิการสังคม พก. ได้มีการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านคนพิการ ร่วมกับ 
17 หน่วยงาน 29 ฐานข้อมูล 

- การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลคนพิการที่ได้รับผลกระทบและความต้องการของคนพิการ 
เพ่ือน ามาพัฒนานโยบายในการช่วยเหลือและด าเนินงาน ในแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อพม.เชี่ยวชาญ
ด้านคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกรณีคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ แต่ไม่ได้รับสวัสดิการ          
เบี้ย  ความพิการ จ านวน 67,594 คน 

- ให้บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ ส่งผลให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตั้งแต่
เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 รวมจ านวน 266,386 คน  

- อุดหนุนกายอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนพิการ จ านวน 1,628 ราย และเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ จ านวน 18,628 ราย 

- สนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ โดยปัจจุบันมีล่ามภาษามือ จ านวน 659 คน และ
ให้บริการแก่คนพิการแล้วรวมทั้งสิ้น จ านวน 10,000 คน 

- จัดอบรมผู้ช่วยคนพิการตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2555 จ านวน 2 รุ่น 
โดยบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ช่วยคนพิการและจัดบริการ
ผู้ช่วยคนพิการในชุมชนของโรงพยาบาล 32 พ้ืนที่ 22 จังหวัด ในการช่วยเหลือคนพิการระดับพ้ืนที่ สนับสนุน
การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ โดยให้บริการคนพิการ รวม 7,870 คน 

รวมทั้งให้การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการผ่านกลไกระดับพ้ืนที่ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 77 ศูนย์ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอีก 2,439 ศูนย์     
ทั่วประเทศ เพ่ือให้คนพิการในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการอย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมองค์กรคนพิการให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานในการจัดบริการให้แก่คนพิการ และส่งเสริม 
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ให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการ ซึ่งคนพิการได้รับบริการแล้วกว่า 68,400 คน  นอกจากนี้ 
ยังร่วมกับกรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล เพ่ือให้คนพิการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการสังคม ตอบสนองด้านการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนพิการ เกิดความ
ตระหนักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง โดยพัฒนาโมเดลศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาลแบบ 
One stop services การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
คนพิการแบบองค์รวม และการสนับสนุนโมเดลบริการ การแพทย์ทางไกลส าหรับคนพิการผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเริ่มด าเนินงานกับโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลที่มีความพร้อม            
ในเขตสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ จ านวน 6 แห่ง สถาบัน       
สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันสุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาล    
นพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิศสิน และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โรงพยาบาลพระพุทธชินราช       
และโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 - 12 เขตละ 1 แห่ง รวม 12 แห่ง   

3. จัดบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่คนพิการ เพ่ือให้คนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการสังกัด พก. ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ พัฒนาศักยภาพ บ าบัดฟ้ืนฟูสมรถภาพทางร่างกาย จิตใจ 
และสังคม ได้รับอาชีวบ าบัดและฝึกทักษะอาชีพ และเสริมสร้างทักษะสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเอง 
ประกอบอาชีพ อยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้  อาท ิ

- ให้บริการทางด้านปัจจัยสี่ บริการทางสังคมสงเคราะห์ การักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูปรับสภาพ
ร่างกาย จิตใจตามความพร้อมของพัฒนาการและสภาพความพิการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษา การท า
อาชีวบ าบัด กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม ศิลปะ และกีฬา แก่ผู้รับบริการ จ านวน 4,777 คน 

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการคุ้มครองสวัสดิการคนพิการ 
- อบรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพ จ านวน 438 คน 

4. ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้ครอบคลุมในทุกมิติ และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม อาทิ ด้านคมนาคมขนส่งสาธารณะ ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านระบบดิจิทัล ด้านอาคารสถานที่ และด้านเข้าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โทรคมนาคม เป็นต้น 
โดยผลักดันการจัดท ามาตรฐานและติดตามการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ส่งเสริมและสนับสนุน
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ซึ่งด าเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการไปแล้ว 
จ านวน 462 หลัง การมอบป้ายสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการแก่หน่วยงาน ด าเนินการไปแล้ว 
จ านวน 3,766 แห่ง รวมทั้งจัดท าสติกเกอร์สัญลักษณ์คนพิการส าหรับติดรถของคนพิการ จ านวน 60,000 แผ่น 
นอกจากนี้  ยังได้ด าเนินการส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบที่เอ้ือต่อคนพิการและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เพ่ือขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวง 
พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมกับส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ืออ านวยความสะดวกและเอ้ือต่อการด ารงชีวิตประจ าวันส าหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ท าให้คนพิการทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตโดยปราศจากอุปสรรค  
ปัญหา อุปสรรค : 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ไม่เพียงพอในการซ่อมแชม/ปรับปรุงสภาพที่อยู่
อาศัยให้กับคนพิการ ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งงบประมาณท่ีได้รับไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางรายการ 
 
 

/ข้อเสนอแนะ ... 



 

- 9 – 
 

 

ข้อเสนอแนะ : 
1. ควรแก้ไข/ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย หรือหารือแนวทางในการช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อม    

ที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ และให้มีการปรับงบประมาณการซ่อมแซม เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในระดับ
พ้ืนที ่

2. ควรประชาสัมพันธ์/เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า บริการของคนพิการให้เพ่ิมขึ้นให้ครอบคลุม 
ทุกช่องทาง 

3. ควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง น าเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้
เพ่ือให้คนพิการได้รับบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ บ าบัดฟื้นฟูฯ 
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ยุทธศาสตร์ พก. :  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย 
 (Participation) 
เป้าหมาย : องค์กรด้านคนพิการ ผู้น าคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพและความเข้มแข็งเป็นสากล  
      และทันสมัย 

ตัวช้ีวัด : จ านวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง (จ านวน 550 องค์กร) 

ความสอดคล้อง : 
 แผน Z   ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 แผน Y   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  15. พลังทางสังคม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
 แผน X ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. ตามแผนปฏิบัติราชการ พม. ปี 2563 - 2565 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
 โครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์ พม. 
 โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม  
โครงการส าคัญ/กิจกรรม ของ พก. 

โครงการ กิจกรรมย่อย 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
การมีส่วนร่วมขององค์กร 
ด้านคนพิการและเครือข่าย 

1. ส่งเสรมิความเขม้แข็งขององค์กรด้านคนพิการ 
2. รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 
3. สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน 
4. สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครพฒันาสังคมและความมมัน่คง 
    ของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย เพ่ือเป็นกลไกในการ

ดูแลคนพิการในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลคนพิการในพ้ืนที่ โดยขับเคลื่อนงาน 
ทั้งในประเทศ และเวทีสากล รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในระดับสากล   
เพื่อบูรณาการสิทธิด้านคนพิการสู่ระดับสากล อาทิ การเสนอชื่อผู้แทนไทยลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ     
ว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เพ่ือแสดงบทบาทน าของประเทศไทยในด้านคนพิการในเวทีโลก     
เพ่ือผลักดันประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก (Disability Inclusive Development : DID) 
และขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือด้านคนพิการระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรด้านคนพิการ ในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563 ประเด็นการด าเนินงานด้านคนพิการ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
(CRPD) ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 ยุทธศาสตร์อินชอน และแผนแม่บทอาเซียน   
พ.ศ. 2568 รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพ่ือมนุษยธรรมของประเทศไทย เพ่ือป้องกันความพิการ 
นอกจากนี้ ยังด าเนินการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน การพัฒนาต่อยอด 
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อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านคนพิการ และผู้ช่วย   
คนพิการ ผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการอบรม
อาสาสมัครเครือข่ายคนพิการน าร่องจ านวน 23 จังหวัด จ านวน 10 ,500 คน และในปีงบประมาณ 2563 
ตั้งเป้าหมายในการอบรม อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกทม. รวม 23 ,700 คน 
เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านคนพิการในการเป็นกลไกในการสอดส่องดูแลคนพิการ  
รวมทั้งการส ารวจคนพิการในชุมชน ทั้งนี้ จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีองค์กรด้านคนพิการในพ้ืนที่
รวมจ านวน 1,418 องค์กร มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ        
ได้อย่างยั่งยืน สร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ     
กับคนพิการทุกช่วงวัย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 - ควรส่งเสริมให้มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ิม

ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 


