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                                          คำนำ 
 
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ  2563  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการในการดำเนินงานและเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน โดยมี
สาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง  โครงการกิจกรรม  และ
งบประมาณ โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2563 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรฝึกอาชีพ  พัฒนาศักยภาพ และศูนย์การเรียนรู้ที่บูรณาการงานคนพิการ” ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ  
และเพ่ิมศักยภาพในการดำรงชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพคนพิการ  
เพ่ือให้คนพิการนำไปประกอบอาชีพได้  ยุทธศาสตร์ที่ 3  บูรณาการงานด้านคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้สามารถบริหารจัดการได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการชับเคลื่อนภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย 
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ข้างต้น 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย 
ประจำปีงบประมาณ 2563  ฉบับนี้ จะบรรลุเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันผลักดันไปสู่การปฏิบัติ โดยการขับเคลื่อนบทบาท 
ภารกิจ ของศูนย์ฯ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ต่อไป 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1)  เป้าหมาย: สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
2) ประเด็นยุทธศาสตร:์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ  มีทักษะความรู้มีทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ 
 
      2) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

1) เป้าหมาย: สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
    2.1 การลดความเหลื่อมล้ า ความเป็นธรรมในทุกมิติสร้าง 

              2.2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม 

สนับสนุนพัฒนาให้มีหลักประกันความม่ันคงความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการตาม กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง                                
สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตและการมีส่วน ร่วมเป็นพลังในสังคม 
สำหรับคนทุกกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง 

ความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
          2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

    2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
              2.2 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสำนึก  มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
          3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดทำและเชื่อมโยงข้อมูลด้านสังคม ที่ทันสมัย 
เป็นสากล เป็นที่ยอมรับในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ เชื่อมโยงกับข้อมูลสารสนเทศ นำระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน  และการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกสายงาน 
ทุกระดับ โดยวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร การกำหนดเส้นทางความ 
ก้าวหน้า ในอาชีพ การอบรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงาน 
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1.2 แผนระดับที่ 2 

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย : การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ 

ในทกุช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ                     
ซ่ึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร ้างทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ 

(2) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
     (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย: การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และ 
สุขภาพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ:มุ่งเน้นขยายความคุ้มครองทาง สังคมให้ทุกชีวิตให้ 
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาค รับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครอง 
และพัฒนา ระบบหลักประกันทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ คลอบคลุมท่ัวถึง  และเป็นธรรม 

1.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 
       1.1 กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
1.1 ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all) ที่ยึดหลักการ 

ออกแบบสากล  (Universal( Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป:ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพ่ือ คนทั้งมวล  

(Design for all) ที่ยึดหลักการออกแบบสากลUniversal( Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย 
2) กิจกรรม: กิจกรรมที ่3 ปฏิรูปกฎหมายและหน่วยงานที่กกับดูแลหรือติดตามการบังคับใช้ 

กฎหมาย  โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกแบบที่ยึดหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) 
3) ขัน้ตอนการดำเนินงาน : ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบที่ยึดหลักการ 

ออกแบบที่เป็นสากล  (Universal Design) ซึ่งอาศัยบทกฎหมายหลักอ่ืนๆ ให้เป็นประมวลกฎหมายรวมอยู่  
ในฉบับเดีย วและมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อบังคับใช้และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายโ สามารถ 
ควบคุมจัดการ และใช้ประโยชน์ต่างๆ ด้วย 

4) เป้าหมายกิจกรรม : คนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงบริการสาธารณะได้รัประโยชน์และจากสภาพ 
แวดล้อม สาธารณะอย่างทั่วถึง 

1.2 ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป:ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2) กิจกรรม : กิจกรรมที ่1 สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการศูนยบ์ริการคนพิการ 

โดยองค์กร ด้านคนพิการและปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการใช้เงินของกองท ุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการจากลักษณะ  project-based  เป็น unit-cost โดยเน้นโครงการที่เป็นการเสริมสร้างอาชีพคนพิการ 
ทีไ่ม่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้  หรือคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระ 

3) ขั้นตอนการดำเนินงาน : 
          1) ดำเนินการให้มีศูนย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
ทุกพ้ืนทีต่ามสัดส่วนคนพิการ 
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2) ดำเนินการให้ศูนย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการสนับสนุนภาครัฐ ตามท่ีกฎหมาย 

บัญญัตใินการดูแลคนพิการ โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง  
ผ่านการจดัต้ัง คณะกรรมการในลักษณะของการร่วมบริหารโครงการเพ่ือพิจารณา วัตถุประสงค์เป้าหมาย และ 
การประเมนิ  ผลเพ่ือตอบสนองโครงการในลักษณะ unit-cost 

4) เป้าหมายกิจกรรม :  
1) มีศูนย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ 
2) คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่มีอุปสรรคและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564 
        (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  1)  วัตถุประสงค์ที่ 1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
  2)  เป้าหมายรวมที ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึน้ 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : เป้าหมายที ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยม ี 
ทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
(3.2)  แนวทางการพฒันา : 
       -  ข้อ3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ 

ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า (ข้อ3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม 
ความต้องการของตลาดงาน) 

- ข้อ3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ  
สังคมสูงวัย  (ข้อ3.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคาร สถานที่ 
พ้ืนที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในส ังคม) 
                 (2) ยุทธศาสตร์ที่2การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้ำในสังคม 
                    1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
                     2) เป้าหมายรวมที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครฐั 
                     3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้ำในสังคม 
                        (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์:เป้าหมายที่2เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ 
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
                        (3.2)  แนวทางการพัฒนา: 
                                -  ข้อ3.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ40ที่มรีายได้ต่ำสุดให้สามารถ  
เข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพของรัฐ  (ข้อและมีอาชีพ3.1.5  เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ กลุ่มเป้าหมายประชากร 
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต ่ำสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม) 

- ข้อ 3.2 กระจายอำนาจให้บริการภาครัฐทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (ข้อ  3.2.4  ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม            
ให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ  โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้
เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม  รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบ
อาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ) 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์การดำเนินงานด้านคนพิการ 
1. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 กฎหมายและยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องในประเทศไทย 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 นับเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี
สาระทั้งในด้านการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสร้างกลไกเพ่ือการคุ้มครอง คน
พิการในเชิงนโยบายไว้ในกฎหมาย  เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ และโอกาส การคุ้มครองจากรัฐ โดยให้คนพิการได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งในด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์  การศึกษา การอาชีพ                
การคุ้มครอง เพ่ือให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง การเข้าถึงนโยบาย แผนงานโครงการ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร โทรคมนาคม บริการล่าม
ภาษามือ  สิทธิในการเข้าไปใช้ในบริการสาธารณะเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  การ
บริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสิทธิในการได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับ                
คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 มีวิสัยทัศน์ ที่ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูป ประชา
รัฐ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2580 เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่เผยระดับต่าง ๆ แผนแม่บทภายใต้ยุทธชาติ พ.ส. 2561- 2580 มีจำนวน 23 ฉบับ (1) 
ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  (5) การท่องเที่ยว (6) 
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (11) 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี  (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก  (17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ  (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22)  กฏหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564  โดยหลักการสำคัญของแผน
ประกอบด้วย (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (3) ยึด “วิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (4) ยึ ด  
“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579”  เป็นกรอบการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก  และเป้าหมาย
ในระดับย่อยลงมาควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน  และ (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังในปี 5 ปี สำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (1) 
เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองไดต้่อเนื่องตลอดชีวิต  (2) เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกจิและสังคม  ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ 
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การพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ (3)  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็งแข่งขันได้มี
เสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  (4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการทำงานเชิงบูรณาการ  (6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (7) เพ่ือ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายรวม
ประกอบด้วย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  (2) ความเหลี่ยมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน
ลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อไปประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติ
ต่อประเทศไทยไทย และมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ และ
มีส่วนร่วมจากประชาชน 
 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 
7 มีนาคม 2560 อนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2564 โดย
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการตาม
แนวทางและมาตราการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2564 ให้คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560- 2564 กำหนดวิสัยทัศน์  “คนพิการเข้าถึง
สิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม 
(EQUAL) ได้แก่ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (Empowerment) 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจั ดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ  เพ่ือให้ คนพิการเข้าถึ งสิทธิ ได้จริง (Quality 
Management)  เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อคนพิการ และความพิการ (Understanding) 
สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) และส่งเสริมการบูร
ณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage) 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                   
เป็นกรอบแนวทางการทำงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สู่ระดับสากล”  โดบมีพันธกิจ (1) ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล  (2) ส่งเสริมให้คน
พิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม  (3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ  ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้ านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมมาภิบาล 
(Development) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่า
เทียม (Empowerment) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้ด้านคนพิการ
และเครือข่าย (Participation)    
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 1.2 พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ (Convention on the rights of persons with disabilities: CRPD) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยมีจุดหมายความมุ่งประสงค์ที่
จะส่งเสริม คุ้มครองและประกันให้คนพิการได้ใช้สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียม 
ตลอดจนส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง “คนพิการ”  ตามความหมายของอนุสัญญานี้หมายถึง บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสติปัญญา หรือประสารทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับอุปสรรคต่างๆ 
ทำให้ไม่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน  โดยหลักการสำคัญที่บัญญัติ
ไว้ในอนุสัญญานี้คือ  การเคารพในศักดิ์ศรี การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมในสังคม การเคารพ
ความแตกต่างและการยอมรับความหลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถในการ
เข้าถึง ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ  โดยสาระสำคัญของ
อนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคี  มีพันธกรณีที่จะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในด้าน
กฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อประกันการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในส่วนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและ
บริการสาธารณะ การยอมรับความเท่าเทียมในทางกฎหมายสำหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเข้าทำงาน การ
รักษาพยาบาล การประกันสิทธิ  และโอกาสทีจ่ะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์อินชอน เพื่อทำสิทธิให้เป็นจริง (Incheon Strategy:Make the Right Real) ได้รับการ
รับรองจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างรัฐบาล ภายใต้การดำเนินการทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก พ.ศ. 2556 – 2564 ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี  โดยยุทธศาสตร์อินชอนมี
รากฐานมาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและกรอบการปฏิบัติงาน และกรอบการปฏิบัติงานแห่งสหัสสวรรษ
จากทะเลสาบบิวาสู่สังคมบูรณาการ  และตั้งอยู่บนฐานสิทธิสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  โดย
ยุทธศาสตร์อนิชอน ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ ดังนี้ (1) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทำงาน 
และการจ้างงาน (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (3) ส่งเสริมการเข้าถึง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะความรู้และการสื่อสาร (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครอง 
ทางสังคม (5) ขยายการช่วยเหลือในระยะแรกและด้านการศึกษาให้กับเด็กพิการ (6) ประกันความเท่าเทียมทาง
เพศและการเสริมพลังสตรี (7) ประกันการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับคนพิการ (8) ปรับปรุง
ข้อมูลด้านคนพิการให้น่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบได้ (9) เร่งให้มีการให้สัตยาบันและดำเนินการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและการปรับกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญา (10) พัฒนาความ
ร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
 เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable Development Goals: SDGS) จาการพัฒนาในด้าน
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 189 
ประเทศ  รวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  และเห็นพ้องต้องกัน
ในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 
2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า  เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  หรือ Millennium Development  
Goais (MDGs)  อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ (1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (2) ให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตาย 
ของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์  (6)  ต่อสู้กับโรคเอดส์  มาลาเรีย และโรคสำคัญอ่ืน ๆ  (7) รักษาและ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และ (8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 
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 ตลอดระยะเวลา 15 ปีผ่านมา  เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อดังกล่าว  ได้สิ้นสุดลงโดย
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาองค์การสหประชาชิตจึง
ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ซึ่งใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย คือ (1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (2) 
ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น  และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (3) ทำให้
แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต  และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (4) ทำให้แน่ใจถึง
การได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (5) 
บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กทุกคน (6) ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน (7) ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึง
พลังงานที่ทนัสมัยยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำลังซื้อของตน (8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน  (9) 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วไป 
และสนับสนุนนวัตกรรม (10) ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ (11) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (12)  ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (13) ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (14)  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน (15)  พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเทศบนบก
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน  และ
หยุดยั้ง  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (16) ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติ  ไม่แบ่งแยก เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่ พ่ึงของส่วนรวม                              
มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ (17) เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลัง
แห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573  (Sendai 
framework for disaster Risk Reduction 2015) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ของโลก ในระยะ 15 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2557 ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชา ชาติ จำนวน 
187 ประเทศ ประเทศได้ร่วมให้การรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเชนได  ประเทศญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทยนั้น คณะ 
รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเข้าร่วมให้การรับรอง
กรอบเซนไดดังกล่าว ทั้งนี้ผลลัพธ์ของกรอบเซนไดนั้น  มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดการสูญเสีย
ชีวิต วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายคือ
ป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่  และลดความเสี่ยงเดิม รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันที่มีการบูรณาการและลด
ความเหลื่อมล้ำเพื่อป้องกัน  และทำให้ความล่อแหลม  และเปาะปางต่อภัยพิบัติน้อยลง  ตลอดจนช่วยให้มีการ 
เตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญเหตุและฟ้ืนฟูที่ดียิ่งขึ้น อันนำไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟ้ืนคืนกลับได้ใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยมีพันธกิจ 4 พันธกิจ คือ  (1) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติ  (2)  เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  (3)  การลงทุนในด้านการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือให้พร้อมรับมือ และฟ้ืนคืนกลับได้ในระยะเวลารวดเร็ว และ (4) พัฒนาศักยภาพในการ
เตรียมความพร้อมเผชิญ เหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิมในช่วย
การบูรณะฟ้ืนฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ 
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ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 (ASEAN Decade of Persons with 
Disabilities 2011 -2020) จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่ 7 -8 
พฤษภาคม 2554  ได้มีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงความเป็นไปได้ในการที่จะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งคนทุกกลุ่มในสังคม  รวมทั้งคนพิการสามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์เต็มที่จาก
การรวมตัวของชาติอาเซียน ผู้นำอาเซียนยังได้เน้นถึงความสำคัญในการส่งเสริมบทบาท โอกาส และการมีส่วนร่วม
ของคนพิการในการพัฒนาภูมิภาคด้วยการรับข้อริเริ่มสำหรับปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการประกาศทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554- 2563 
ทั้งนี้ผู้นำอาเซียน ในฐานะตัวแทนของรัฐภาคีอาเซียนและประชาชนในชาติ ได้ประกาศทศวรรษคนพิการแห่ง
อาเซียน พ.ศ. 2554 -2563 ให้เป็นช่วงเวลาหลักของการส่งเสริมการพัฒนางานด้านคนพิการแบบบูรณาการใน
อาเซียน  และได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงข้อผูกพันของอาเซียนในการส่งเสริมสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ
ในทุกภาคส่วนของอาเซียน  และเพ่ือเป็นการให้เกียรติต่อองค์กรสาขาของอาเซียน รวมทั้งกลไก และพิธีสารต่าง ๆ 
ทีม่ีอยู่แล้ว ทศวรรษคนพิการอาเซียน  จะใช้กลไกที่มีอยู่แล้วเหล่านี้กับข้อริเริ่มอ่ืน ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในอาเซียน ได้แก่  (1) การตระหนักรู้และการปกป้องสิทธิเสรีของคนพิการ (2) การพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายและการรวมประเด็นด้านคนพิการเข้าไว้ในกระแสหลักในการกำหนดนโยบายและแผน (3) การจ้างงาน
และงานที่มีคุณค่า (4) การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ (5) การดูแลสุขภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมทั้ง
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (6) การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการ 
(7) การดำรงชีวิต การบรรเทาความยากจน และบรกิารทางสังคม (8) การดำรงชีวิตอิสระและการมีส่วนร่วม 
ในชุมชน (9) เด็กพิการ (10) สตรีพิการ  (11) ผู้สูงอายุพิการ  (12)  การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม นันทนาการ  
สันทนาการ สตรีพิการ (13) การเข้าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครื่องช่วย ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอำนวยความ
สะดวก การคมนาคม บริการ (14) การสร้างศักยภาพรัฐบาล องค์กรพ่ึงตนเองของคนพิการ และองค์กรทางสังคม
ภาคพลเรือน (15) คนพิการที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

 แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568  เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ ผู้นำอาเซียนสิบประเทศได้ร่วมกันให้
ความเห็นชอบ  “แผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน 2568” หรือ ASEAN Enabling Masterplan 2025 : 
Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community ในที่ประชุมสุดยอด
ผู้นำที่ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการปกป้องและส่งเสริมสิทธิคนพิการในอาเซียน โดย
ความสำคัญของแผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียนคือ
การทำให้ทุกองค์กรของอาเซียนตระหนักถึงสิทธิคนพิการและนำประเด็นเกี่ยวกับสิทธิคนพิการผนวกรวมในการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการของแต่ละองค์กรซึ่งการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับ
มาตรฐานสิทธิคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียนจะเสริมการดำเนินการในระดับประเทศสมาชิกที่จะมีการายงาน
ความก้าวหน้าไปยังอาเซียน  ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ
สถานการณ์ของคนพิการในอาเซียนอย่างเป็นระบบ  ความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สำคัญ
ประการหนึ่งคือการสรา้งความตะหนักรู้ว่า คนพิการเป็นผู้ที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสมาชิก
ในสังคมทุกคน  ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities)  ที่ มีประเทศสมาชิกทั้งสิบของประชาคมอาเซียนได้ลงนามผูกพันและมีหน้าที่
ดำเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ สำหรับในประชาคมอาเซียนซ่ึงเป็นองค์การระหว่าง
รัฐบาลของประเทศสมาชิกก็ประสบกับความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกัน กล่าวคือ  ได้มีการแบ่งภารกิจในด้าน 
ต่าง ๆ และจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจเป็นการเฉพาะ ผ่านประชาคมการเมืองและความมั่นคง  ประชาคม
เศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งประเด็นคนพิการเป็นความรับผิดชอบหลักของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม (ASEAN Socio – Cultural Community)  จึงทำให้ประชาคมอ่ืน ๆ ยังมิได้นำข้อพิจารณา  
เกี่ยวกับสิทธิคนพิการเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร  ทั้งที่ทุกภาคส่วนของ 
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ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่องคนพิการ  เช่นการที่คนพิการมีสิทธิในการออก

เสียงลงคะแนนหรือลงรับสมัครเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมือง  หรือการเป็นเจ้าของกิจการทางธุรกิจซึ่งเป็นสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น แผ่นบูรณาการฯ เป็นเอกสารของอาเซียนฉบับแรกที่กำหนดความยึดโยงของสิทธิคนพิการ
กับทุก “เสา”  ของอาเซียนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม ในส่วนการดำเนินการ อาจกล่าว
ในภาพกว้างได้ว่า แผนบูรณาการฯ กำหนด “หน้าที่” ของอาเซียนไว้สามด้านคือสำหรับแต่ละประชาคมข้างต้น  
ซึ่งหน้าที่ที่ว่านี้  แบ่งออกเป็นประเด็นการดำเนินการหลัก (key Action Points) รวม 76 ข้อ  สำหรับประชาคม
การเมืองและความมั่นคง 24 ข้อ ประชาคมเศรษฐกิจ 25 ข้อ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 27 ข้อ
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2. สถิติด้านคนพิการ 
 “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม  เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การ
เรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใด
ด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป (พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 
 
 

 
 
 
จากรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่ามีคนพิการที่มีบัตรประจำตัว 
คนพิการทั่วประเทศ จำนวน 2,027,500 คน โดยเป็นคนพิการเพศชาย จำนวน 1,058,405 คน และเพศหญิง จำนวน 
969,095 คน โดยเมื่อพิจารณากระจายตัวของประชากรพิการ พบว่าอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมากท่ีสุด  
จำนวน 816,609 คน คดิเป็นร้อยละ 40.28 รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 447,834 คน คิดเป็นร้อยละ 22.09  
ภาคกลางจำนวน  419,739 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 ภาคใต้ จำนวน 244,301 คน คิดเป็นร้อยละ 12.05 และข้อมูล 
รอการยืนยัน จำนวน 6,693 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33  
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จากรายงานข้อมูลคนพิการในจังหวัดหนองคาย ที่จัดทำโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ณ เดือนมีนาคม 2563 พบว่ามีคนพิการที ่
มีบตัรประจำตัวคนพิการในจังหวัดหนองคาย จำนวน 15,504 คน โดยเป็นคนพกิารเพศชาย จำนวน 8,778 คน 
และเพศหญิง จำนวน 6,726 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำแนกตามช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุแรกเกิด – 14 ปี 361 248 609 
อายุ 15-59 ป ี 4,848 2,954 7,802 
อาย ุ60 ปีขึ้นไป 3,502 3,591 7,093 

  ชาย   578   ราย 

  หญิง  448   ราย 
รวม  1,026  ราย 

ชาย  2,056    ราย 

หญิง 1,577    ราย 
 รวม  3,633   ราย 

ชาย  1,658    ราย 
หญิง 1,319   ราย 

 รวม  2,977   ราย 

  ชาย   933   ราย 
  หญิง  745    ราย 
  รวม  1,678  ราย 

ชาย  542  ราย 

หญิง 349 ราย 
รวม  936  ราย 

ชาย   1,340  ราย 
 หญิง   947   ราย 

รวม  2,287  ราย 

ชาย   218  ราย 

  หญิง  193   ราย 
รวม  411  ราย 

ชาย   780  ราย 
  หญิง  714   ราย 

รวม  1,494  ราย 
  ชาย   584    ราย 
หญิง   473    ราย 

  รวม  1,057   ราย 

สถิติคนพิการในจังหวัดหนองคาย 

** ไม่ระบุพ้ืนที่** 

-ชาย จำนวน   2  ราย 
-หญิง จำนวน 3   ราย 

รวมจำนวน    5  ราย 
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ประเภทความพิการ ชาย หญิง รวม 
ทางสติปัญญา 543 448 991 
ทางการเรียนรู้ 88 43 131 
ทางการมองเห็น 989 946 1,935 
ทางการได้ยิน 1,690 1,573 3,263 
ทางการเคลื่อนไหว 4,026 2,824 6,850 
ทางจิตใจ/พฤติกรรม 742 396 1,138 
ออทิสติก 61 16 77 
พิการซ้ำซ้อน 603 446 1,049 
ไม่ระบุ 33 37 70 

รวม 8,778 6,726 15,504 
 

                                                                                                           แหล่งที่มาข้อมูล : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย 
 

ข้อมูลคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย     
                           

ปีงบประมาณ ชาย หญิง รวม 

2560 28 22 50 
2561 59 26 85 
2562 48 17 65 
รวม 135 65 200 

 
 

ข้อมูลแยกตามระดับอายุ 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

    ชาย       หญิง   ชาย        หญิง    ชาย          หญิง 
ระดับอายุ 14 ปี – 20 ปี      8              9      19 8      19             6 
ระดับอายุ 21 ปี – 30 ปี 6              6 16             8      15             5 
ระดับอายุ 31 ปี – 40 ปี     11              5 17 6       9              6 
ระดับอายุ 41 ปี – 50 ปี 3              2 4 4       5              - 
ระดับอายุ 50 ปีขึ้นไป -              - 3 -       -               - 
                รวม 28               22 59 26      48            17 
 

 

ประเภทความพิการ 
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ข้อมูลแยกตามระดับการศึกษา 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

    ชาย       หญิง   ชาย        หญิง    ชาย          หญิง 
ไม่ได้รับการศึกษา      3              4 18 7      16             5 
ป.1 – ป. 6     15             13 24             10      15             9 
มัธยมต้น      9               2 10 3      14             1 
มัธยมปลาย      1               3 4 6        2             2 
ปวช. – ปวส.       -              - 2 -        1               - 
ปริญญาตรี       -             - - -       -               - 
                รวม     28              22 59 26      48            17 
 

ข้อมูลแยกประเภทความพิการ 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

   ชาย       หญิง   ชาย        หญิง    ชาย        หญิง 
พิการทางการมองเห็น      1            - 2 -      -            - 
พิการทางการได้ยินสื่อความหมาย      3            3 4             2      3            - 
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย      12              4 21 6     15           5 
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก      1            1 6 5      3            - 
พิการทางสมองและสติปัญญา      4            10 12 7      10          6 
พิการซ้ำซ้อน      3            4 14 6      17          6 
                รวม    24            22 59 26      48         17 
 

ข้อมูลคนพิการทีส่ำเร็จการฝึกอาชีพและมีงานทำ 
          

    ข้อมูลการมีงานทำ             ปี 2559 

สำเร็จการฝึกอาชีพ 15 คน 
ปี 2560 

สำเร็จการฝึกอาชีพ 14 คน   
ปี 2561 

สำเร็จการฝึกอาชีพ 13 คน 
ทำงานในสถานประกอบการ 5 2 2 

กิจการส่วนตัว 1 - 3 

อาชีพอิสระ 7 10 7 

            รวม 13 12 12 
 

           จากข้อมูลสถิติคนพิการเข้าฝึกอาชีพ  ปีพ.ศ. 2560 -2562  พบว่าจำนวนคนพิการเข้าฝึกอาชีพในปี  2560  
จำนวน 50 คน (ร้อยละ 25) จำนวนคนพิการเข้าฝึกอาชีพในปี 2561 จำนวน 85 คน (ร้อยละ 42.50) และจำนวน 

คนพิการเข้าฝึกอาชีพในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 85 คน (ร้อยละ 32.50) ซึ่งใน พ.ศ. 2562  และจากข้อมูลคนพิการที่ 
สำเร็จการฝึกอาชีพและมีงาน ปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่า มีจำนวนคนพิการสำเร็จการฝึกอาชีพ และมีงานทำ  
มีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากสภาพร่างกายและปัญหาสุขภาพ เกิดจากความพิการซ้ำซ้อน พิการทางการเรียนรู้  
สติปัญญา สมาธิสั้นทำให้ไม่สามารถฝึกอาชีพได้   
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3. ภารกิจศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย 

ศูนย์พฒันาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย  มีภารกิจให้บริการฝึกอาชีพ เตรียมความ 
พร้อมให้แก่คนพิการก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ และก่อนออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน  
รวมทั้งให้บริการแก่คนพิการด้านต่าง ๆ   ดังนี้ 
 1. การให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 การให้บริการฝึกอาชีพคนพิการ 

                 บริการจัดฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้ 
         หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย 
         หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก   หลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240ชม.) 
 และอาชีวบำบัด เพ่ือฟ้ืนฟูคนพิการที่เรียนรู้ช้า  

1.2  การให้บริการด้านการแพทย์ 
       บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อ่ืน ๆ ตามความจำเป็นเฉพาะราย 
 1.3  การให้บริการด้านการศึกษา 
                บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาด้วยการติดต่อ 
ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการ 
ภายในศูนย์ ฯ 
 1.4  การให้บริการด้านสังคม 
                       การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

2.  การบริการด้านการเลี้ยงดู 
     จัดที่อยู่อาศัย  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค  ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 

3.  การจัดหางานและติดตามหลังจากจบการฝึกอาชีพ 
     ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จการฝึกอาชีพ 
ได้เขา้ทำงานในสถานประกอบการ 

4.  การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
     จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ 
การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ  และจัดหางานให้ทำ 
 
 
 
 
 

15 



 
 
                  โครงสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการคนพิการ จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 

   ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
กลุ่มวิชาการและ

แผนงาน 
กลุ่มพัฒนา 

ทักษะอาชีพ 
กลุ่มพัฒนา 

ทักษะชีวิต 

อัตราก าลัง
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ 

จ้างเหมาบริการ

6 คน 5 คน

16 คน

ข้าราชการเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังหมด 31 คน 

4 คน 
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4. สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย  
 
 4.1 สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส  (Opportunities) 
O1  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของบริจาคทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการ  
      บริษัท ห้างร้าน โดยเฉพาะ CSR 
O2  มีกฎหมาย แผนงานด้านคนพิการทุกระดับ ทั้งระดับชาติ จังหวัด ท้องถิ่น 
O3  มีกองทุนคนพิการ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
O4  กระแสสังคมโดยรวมมีเจตคติที่ดีข้ึนต่อคนพิการและความพิการ 
O5  มีบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
      ใหส้ามารถเข้าสู่ระบบตลาดแรงงาน และมีสถานประกอบการที่รองรับการจ้างงานคนพิการ 
O6  ผู้บริหารระดับจังหวัด และอำเภอ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
 4.2 สภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคาม (Threats) 
T1  กฎหมายจ้างงานคนพิการ (ม.33/35) มีผลกระทบให้คนพิการสนใจเขา้รับอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพลดลง 
T2  มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการจัดบริการสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพคนพิการเพิ่มมากข้ึน                              
      ทำให้คนพิการมีโอกาสและทางเลือกใช้บริการ 
T3  ผู้รับการฝึกอาชีพมีภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย      
 
 4.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง Strengths 
S1  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดบริการสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการตามกฎหมาย 
S2  มีบุคลากรทีม่ีความรู้ทั้งด้านการจัดสวัสดิการ และการพัฒนาคนพิการ 
S3  มีพ้ืนที่ให้บริการหรือจัดกิจกรรมเพียงพอ 
S4  หนว่ยงานสามารถฝึกอาชีพได้ทั้งภายในสถาบันและในชุมชน 
 
 4.4 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน Weaknesses 
W1 หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพไม่ทันสมัย ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 
W2  ขาดบคุลากรมืออาชีพด้านการฝึกอาชีพ 
W3 อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย เก่าชำรุด ไม่เพียงเพอ 
W4 ขาดการประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน่วยงาน และช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับคนพิการ เครือข่ายองค์กร                
      คนพิการ 
W5  ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ ไม่สามารถนำวุฒิบัตร ไปใช้ในการสมัครเข้าทำงานในระบบแรงงานได้  
      เนื่องจากไม่มีมาตราฐานกระทรวงศึกษาธิการรองรับ  

- ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ 
- ผู้รับการฝึกอาชีพมีความพิการซ้ำซ้อน 
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            5.  ทิศทางยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย 

 
1.  วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรฝึกอาชีพ  พัฒนาศักยภาพ และศูนย์การเรียนรู้ที่บูรณาการงานคนพิการ 
 
 2. พันธกิจ 

1.  ฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะคนพิการ  สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
2.  เป็นศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพคนพิการ 
3.  บูรณาการงานคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
4.  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ  และเพ่ิมศักยภาพในการดำรงชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย        
2. เป็นศนูย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพคนพิการ  เพื่อให้คนพิการนำไปประกอบอาชีพได้                                                                                
3. บูรณาการงานด้านคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ  
4.  พัฒนาองค์กรให้สามารถบริหารจัดการได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง โครงการสำคัญ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 1.การพัฒนาการฝึก
อาชีพให้กับคนพิการ 
และเพิ่มศักยภาพในการ 
 ดำรงชีวิตแก่กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 คนพิการไดร้ับการ 
 การพัฒนาศักยภาพ
ในการฝึกอาชีพ 
 และส่งเสรมิอาชีพ
เข้าถึงสิทธิสวัสดกิาร 
 สิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ 
 สาธารณะอย่างเท่า 
 เทยีมกัน 

1.จำนวนคน 
พิการที่ไดร้ัการ
พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะชีวิต
ทักษะทางสังคม 
และมีอาชีพ 
 
  

 1.พัฒนาศักยภาพคน
พิการ ฝึกอบรมอาชีพ 
และจัดหางานให้กับคน
พิการ 
 
  

 1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน
อาชีพแก่คนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 

70 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,560,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุม่
วิชาการและแผนงาน/

กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ/
กลุ่มพัฒนาทกัษะ 

 
  
 
 
  

    1.1โครงการครบรอบวนัสถาปนา 70 คน 
 

20,000 
 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

    1.2 โครงการป้องกันอัคคีภัยใน
สถานท่ีราชการ 

100  คน 16,000 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

    1.3 โครงการไหว้คร ู 70 คน 6,000 ฝ่ายพัฒนาทักษะอาชีพ 
    1.4 งานทดสอบและยกระดับ

มาตรฐานฝีมือ 
5 5,000 กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 

    1.5 โครงการปัจฉิมนิเทศ (ก่อน
จบหลักสตูร) 

70 คน 10,000 กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2563  
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง โครงการสำคัญ/ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

    1.6 กิจกรรมมอบใบ
ประกาศนยีบตัรผู้สำเร็จหลักสูตร 

70 คน 12,000 กลุ่มพฒันาทักษะอาชีพ 

    1.7 การติดตามเยี่ยมผูส้ำเร็จ
หลักสตูร/การมีงานทำ 

70 คน 8,000 กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 

    1.8 โครงการสานสัมพันธ์วันสง
ท้ายป ีต้อนรับปีใหม ่

70 คน 15,000 กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 

    1.9 โครงการกีฬาสสีัมพนัธ์  70 คน 20,000 กลุ่มพฒันาทักษะชีวิต 
    1.10 โครงการวันมาฆบูชา 70 คน 8,000 กลุ่มพัฒนาทักษะชวีิต 
    1.11 โครงการสืบสานวัฒนธรรม

ไทยร่วมใจวันสงกรานต ์
70 คน 15,000 กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 

    1.12 โครงการธรรมะสว่างใจใน
วันวิสาชบูชา 

70 คน 6,000 กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 

    1.13 โครงการวันเข้าพรรษา 70 คน 6,000 กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 
    1.14 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

และสังคม 
70 คน 307,000 กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 

    1.15 โครงการประเมินสุขภาวะ
คนพิการ 

70 คน 9,000 กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 

    1.16 กิจกรรมสุขภาพฟันด ี 70 คน 9,000 กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 
    1.17 โครงการฝึกอบรมอาชีพคน

พิการในชุมชน 
100 คน - กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ/

กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง โครงการสำคัญ/ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
   2. จำนวนคน

พิการที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมการเข้าถึง
สิทธิคนพิการ 

 2. ส่งเสรมิใหค้นพิการได้
เข้าถึงสทิธิสวสัดิการ สิ่ง
อำนวยความสะดวกและ
บริการสาธารณะอยา่งเทา่
เทยีมกัน 

 2. การดำเนินงานศูนย์บริการคน
พิการจังหวัดหนองคาย สาขา
ศูนย์พัฒนาศกัยภาพและอาชีพ
คนพิการจังหวัดหนองคาย 

100 คน - ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดหนองคาย สาขา
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการจังหวัด
หนองคาย 

   3. จำนวนคนพิการ
ไดร้ับการพัฒนาทักษะ
ในการทำงาน และ
เตรียมความพร้อมกอ่น
เข้าทำงาน 

 3. ส่งเสริมทักษะและ
เตรียมความพร้อมให้
คนพิการในการเข้า
ทำงาน 

 3.โครงการฝึกอบรมหลักสตูร
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ 

40 คน 236,400 กลุ่มพัฒนาทักษอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง โครงการสำคัญ/ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มงาน                        
ที่รับผิดชอบ 

2.เป็นศูนย์การเรียนรู้
การฝึกอาชีพคน
พิการ เพื่อให้คน
พิการนำไปประกอบ
อาชีพได้ 

 2. การพัฒนา
ศักยภาพในการอบรม
อาชีพให้เหมาะสมกับ
คนพิการและสรา้ง
โอกาสสร้างอาชีพให้
คนพิการมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
สามารถนำไปประกอบ
อาชีพในสถาน
ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระได ้

 2. จำนวนคน
พิการมีทักษะ
ความรู้ในอาชีพ 
และมีงานทำ 

 2. ฝึกอบรมอาชีพ 
หลัก สตูรระยะสั้นท่ี
เหมาะสมกับความ
ต้อง การของคน
พิการ ตลาด แรงงาน 
สถานประ กอบการ 
 - จัดหางานให้คน
พิการที่สำเร็จการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสตูร 
 
 
 

 2.1 โครงการนวตักรรมทักษะ
อาชีพคาร์แคร์แก่คนพิการ  และ
ผู้ดูแลคนพิการในชุมชน 

20 คน 170,000 กลุ่มพฒันาทักษะอาชีพ 

 
 

   2.2 โครงการเศรษฐกจิพอเพียง 70 คน 50,000 กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง โครงการสำคัญ/ 
กิจกรรม 

 เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มงาน    
 ที่รับผิดชอบ 

 3.บูรณาการงานด้าน
คนพิการร่วมกับภาคี
เครือข่ายในการ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

 3.หน่วยงานภาครัฐ  
เอกขน ภาคเีครือข่าย 
 ให้ความร่วมมือบูรณา
การงานด้านคนพิการ
อย่างเข้มแข็ง 

3. ระดับความ 
สำเรจ็ในการ   
บูรณางานดา้นคน
พิการกับภาคี
เครือข่าย 

3.เสริมสรา้งและ
บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ภาคี
เครือข่าย เพื่อพฒันา
งานด้านคนพิการได้
อยา่งมีประสิทธิ ภาพ 

3.1 โครงการประชุมภาคีเครือข่าย 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผลักดัน
คุณภาพชีวิต 

20 คน 15,000 กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 

 
 
 

   3.2 การปฏิบตัิงานร่วมกับทมี One 
Home หนว่ยงานในสังกดักระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เพื่อบรูณางานดา้นคนพิการ 

12 ครั้ง  กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ/
กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 

 
 

   3.3 การพัฒนาส่งเสรมิเครือข่ายใน
การบูรณางานด้านงานคนพิการใน
ชุมชน 

3 อำเภอ  กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ/
กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง โครงการสำคัญ/ 
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มงาน    ที่
รับผิดชอบ 

4.พฒันาองค์กรให้
สามารถบริหาร
จัดการได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

4. บุคลากรของ
หน่วยงาน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิผล 

4. ร้อยละของ
บุคลากร ที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ  
และขีดความ 
สามารถในการ
ดำเนิน งานด้าน             
คนพิการ 

4.เสริมสรา้ง
สมรรถนะขีด
ความสามารถ และ
พัฒนาบคุลากร
หน่วยงาน ให้เป็นผู้ที่
มคีวามรูเ้ชี่ยวชาญ
งานด้านคนพิการ 
- พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการหน่วยงาน
ให้มีผลสัมฤทธิ์และ
ยั่งยืน 
- ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่
บุคลากรของ
หน่วยงาน 
 

4.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพ คนพิการจังหวัด
หนองคาย 
 4.2 บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง/การ
ประเมินความเสี่ยง 
 
 4.4 การจัดวางระบบควบคมุ
ภายใน 
 
 4.5 การประเมินสมรรถนะ
บุคลากร 
 

30 คน 
 
 
 

5 คน 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี 
 
 

2 ครั้ง/ปี 
 
 

2 ครั้ง/ปี 

200,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุม่
วิชาการและแผนงาน/
กลุ่มพัฒนาทักษะชวีิต /
กลุ่มพัฒนาทักษะ/อาชีพ 
 
 กลุ่มวิชาการและ
แผนงาน 
 
กลุ่มวิชาการและ
แผนงาน 
 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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         ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัด
หนองคาย เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย จึงได้กำหนดปัจจัย
ความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วน
ร่วม นำไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. มีการเชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานอย่างชัดเจน 

3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัต ิ
1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา 

และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ  พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัตงิานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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