


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
821,113 คน

ภาคใต้ 
235,212 คน

ภาคกลางและตะวันออก 
414,321 คน

ภาคเหนือ 
454,466 คน

กทม. 87,847 คน

* ข้อมูลรอการยืนยัน 9,522 คน (0.47%)

คนพิการทั่วประเทศ 

[3.08% ของประชากรท่ัวประเทศ

2,022,481 คน 1,059,198 คน
52.42 %

963,283 คน
47.58 %

สาเหตุความพิการ

ประเภทความพิการ

1. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย
2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3. ทางการเห็น
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5. ทางสติปัญญา
6. พิการมากกว่า 1 ประเภท
7. ทางออทิสติก
8. ทางการเรียนรู้
9. รอการยืนยัน

1,004,773 คน
372,147 คน
202,826 คน
149,994 คน
134,377 คน
127,893 คน
12,163 คน
10,001 คน
8,307 คน

เจ็บป่วยอุบัติเหตุพิการ
แต่ก าเนิด

แพทย์ไม่ระบุ/
ไม่ทราบสาเหตุ

มากกว่า 
1 สาเหตุ

59.75%

สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย

22.47%

40.60%

20.49%

(4.34%)

11.63%

พันธุกรรม/
กรรมพันธุ์

15.87% 11.30% 7.67% 5%
1%



3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม

วิสัยทัศน์ : คนพิการเข้าถึงสิทธิไดจ้ริง ด้ารงชีวิตอิสระในสังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ EQUAL 
เท่าเทียม

EMPOWERMENT
QUALITY MANAGEMENT
UNDERSTANDING
ACCESSIBILITY
LINKAGE

ยุทธศาสตร์ : 
1. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื นฐานความพอเพียง
2. สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย
3. ผนึกก้าลังทางสังคมเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม
4. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นผู้น้าทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(CRPD)
รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการในทุกรูปแบบ ทั งในด้าน
กฎหมายการปกครอง และการปฏิบัติต่างๆ

“ท้าสิทธิให้เป็นจริง” ส้าหรับคนพิการ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

เป้าหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิด
ที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม จ้านวน 17 เป้าหมาย

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้ มีการ
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตลอดจนให้รัฐต้อง
สงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพ่ือมิให้มีการถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและพ่ึงตนเองได้



ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ยุทธศาสตร์ 5A)  

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (SDG)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.2560-2579

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 

พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579)

ส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะอย่าง
เท่าเทียม

เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการและ
เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ

บูรณาการและขับเคลื่อน
นโยบายด้านคนพิการสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

พัฒนาศักยภาพและสร้างเจต
คติที่สร้างสรรค์ต่อคนพิการ
และความพิการ

พัฒนา พก. ให้เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

เป้าหมายที่ 1 การลดความยากจน

เป้าหมายที่ 5 ความเสมอภาคทางเพศ

เป้าหมายที่ 8 การท างานและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 10 การสร้างความ            
เสมอภาคและเท่าเทียม

เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาเมือง
และชุมชนอย่างย่ังยืน

เป้าหมายท่ี 17 สร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

ยุทธศาสตร์ EQUAL เท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้าน
คน พิ ก า ร ใ ห้ มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ คว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง 
(EMPOWERMENT)
ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ             
ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 
(QUALITY MANAGEMENT)
ยุทธศาตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ต่ อ ค น พิ ก า ร แ ล ะ ค ว า ม พิ ก า ร 
(UNDERSTANDING)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการ
สาธารณะสุขที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(ACCESSIBILITY)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่าย

และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต           
คนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบสวัสดิการ
สังคมที่สมบูรณ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประชาชนมี
ศักยภาพและพ่ึงพาตนตนเองได้

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สังคมแห่ง
ความรับผิดชอบ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : หุ้นส่วนประชารัฐ
สังคมและประเทศที่เข้มแข็ง





เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านคนพิการ
มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ             
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
มีคณะอนุกรรมการฯ ตามประเด็นและประเภทความพิการ จ านวน              
29 คณะ

การพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
 การส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ
 ส่งเสริมให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม

เน้นการท างานแบบบูรณาการ

เน้นการขับเคลื่อนในพื้นที่ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)

 จัดบริการผู้ช่วยคนพิการ/ล่ามภาษามือ/กายอุปกรณ์/เงินสงเคราะห์ 
แก่คนพิการ / กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ /เบี้ยความพิการ / ให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย / ลดหย่อนภาษี

 การผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและชุมชนต้นแบบ
 ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด โดยมีผู้ว่าฯ เป็นประธาน

 ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป

 สถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และศูนย์
พัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพคนพิการ

บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องภายใต้ 
พรบ.ส่งเสริมฯ และแผนพัฒนาคนพิการ ฉ.5
 บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านคนพิการทั้งใน

และต่างประเทศ

การส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอ านวยความสะดวก



ส่วนกลาง

กลุ่ม
จังหวัด

ส่วน
ภมูภิาค

ส่วน
ท้องถิ่น

แผนภมิูโครงการสร้างการด าเนินงาน พม.

ผส. พก.พส. สค.

สสว. บพด. ศคร./ศพร./นิคม ศูนย์บริการคนพกิารศพส.

จังหวัด (พมจ.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

อ าเภอ

ต าบล

หมู่บ้าน

ข้อมูล

บูรณาการ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการคน
พกิารระดับอ าเภอ

สภาเดก็และ
เยาวชนระดับ

อ าเภอ

ศูนย์บริการคน
พกิารระดับต าบล

สภาเดก็และ
เยาวชนระดับต าบล

ศพอส.

ศพค.

อพม. อผส./ชมรมผู้สูงอายุ อพมก. อื่นๆ

ปฏิบัตกิาร

นโยบายดย.

ข้อมูล/
IT

IO

คกก./
อนุ คกก.

Action
Plan

เครือข่าย

แหล่งเรียนรู้

เคร่ืองมือ



หน่วยงานภาคเอกชน      

คน (99.92%)       
(ต้องจ้าง 64,482 คน)

 มาตรา 33 จ้านวน 37,293 คน
 มาตรา 34 จ้านวน 14,566 คน
 มาตรา 35 จ้านวน 12,582 คน

ผลการด าเนินงาน ปี 2561

การส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม

[
ศูนย์

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

จัดบริการผู้ช่วยคนพิการ/ล่ามภาษามือ/กายอุปกรณ์/เงินสงเคราะห์ แก่คนพิการ คน

เงินกู้ยืม

คน
(ยอดสะสม 173,392 คน)

การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

สนับสนุนการด้าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคน
พิการแห่งเอเซียและแปซิฟิก

ขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์อาเซียนด้านคนพิการ

สนับสนุนการด้าเนินงานขององค์ด้านคน
พิการและให้การรบัรองมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการ จ้านวน 421 องค์กร

APCD

- การขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการโดยกลไกคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
คณะอนุกรรมการจังหวัด76 จังหวัด และคระอนุกรรมการตาม
ประเภทและประเด็นด้านคนพิการ 29 คณะ

- ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 
แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 แผนการจัดการภัยพิบัติ
ส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 และแผนการวิจัยด้านคนพิการ 

การพัฒนาศักยภาพและสร้างเจตคติที่สร้างสรรค์
ต่อคนพิการและความพิการ

สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพอิสระ

(ยอดสะสมตั งแต่ 56-61 
จ้านวน 603 กลุ่ม/12,060 คน)

การจ้างงาน

หน่วยงานภาครัฐ คน (83.98%) 
(ต้องจ้าง 12,500 คน)
 มาตรา 33 จ้านวน 6,549 คน
 มาตรา 35 จ้านวน 3,949 คน

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายด้าน
คนพิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561)

การผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกและชุมชนต้นแบบ

คน

การผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกตาม มติ 
ครม จ านวน แห่ง และผลักดันชมุชน
ต้นแบบอารยสถาปัตย์ จ านวน แห่ง

การออกบัตรประจ าตัวคนพิการ

คนพิการได้รับการบรกิาร
คน

มีล่ามภาษามือจดแจ้ง 659 คน

คนพิการได้รับการบรกิาร
คน

มีผู้ช่วยคนพิการ 857 คน

คน คน



ผู้ช่วยบริการ

ล่าม 1
จัดบริการ

ศูนย์บริการฯ
อุดหนุน

กายอุปกรณ์
อุดหนุน

เงินสงเคราะห์ฯ
ส่งเสริม

การมีบัตรฯ

- Thailand Social Expo

- พิทักษ์คุ้มครองและตรวจสอบสิทธิ
- เสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและ
ความเท่าเทียม

สถานคุ้มครองฯ และศูนย์พัฒนาฯ บุคคลออทิสติก 13 แห่ง

-ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

-สนับสนุน และ รับรอง
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

-สนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครฯ

- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งองค์กร
ด้านคนพิการ

-วันคนพิการสากลประจ าปี 2561

- คณะกรรมการ (กพช.) 
และอนุกรรมการฯที่
เกี่ยวข้อง

- ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ฉ.5

-สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ
ประจ าปี 2562

- ติดตามประเมินผล
-ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ และ
วิจัย

-สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพอิสระของคนพิการ

-ค่าใช้จ่ายประจ าในศูนย์ฝึกอาชีพฯ 
-การส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ
-การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอาชีพแก่คนพิการ

-สนับสนุนการจัดสวัสดิการคนพกิาระดับชมุชน
- พัฒนาหลักสูตรอาชีพคนพิการ MOU เกาหลี

- เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอาชีพคนพิการ

- พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการฯ
-ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

-ประชาสัมพันธ์งาน
ด้านคนพิการ

ปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะฯ (MA) 

-อบรมพัฒนา
บุคลากร

-ค่าสาธารณูปโภค

-ผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม
-สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน

-การเตรียมความพร้อมของคนพิการและเครือข่ายด้านคนพิการเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแว้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ
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กลุ่มแผนงานและงบประมาณ พก. 10/10/61



Flagship พม.
การเฝ้าระวังและป้องกัน
ความรุนแรงต่อเด็กพิการและ
สตรีพิการ/การป้องกันความพิการ

Flagship พก. 

Flagship พม. Flagship พม.

ศูนย์บริการคนพิการ
Flagship พก. 

องค์กรที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์(บุคลากร 
โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้)

Flagship พก. 

Flagship พม. Flagship พก. 
Thailand Social Expo 2019
และงาน Gift Fair 

Flagship พม.
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านคนพิการครั้งที่ 11 / สมัชชา
คนพิการ/ประชุมเครือข่าย
ผู้ประกอบการอาเซียนด้านคนพิการครั้งที่ 3

Flagship พก. 

Flagship พม.
SMART CITY for PWDs : เมืองน่าอยู่ 
ทีเ่อื อต่อคนพิการและคนทั งมวล/ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ

Flagship พก. 

Flagship พม.

Flagship พก. 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชน(CBR)/

อพม.เชี่ยวชาญ
ด้านคนพิการ

การบริหารจัดการ
และเชื่อมโยงข้อมูล
การจ้างงานคนพิการ 

ดัชนีชี้วัดความสุขของ
คนพิการ /ระบบการ
ติดตามประเมินผล 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ พก. 22/10/61
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งบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัดด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,610,190,970 บาท

1. สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 7,050,000 บาท

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ 8,740,000 บาท

3. สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน

7,500,000 บาท

4. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ 17,200,000 บาท

5. ค่ากายอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนพิการ 4,382,000 บาท

6. ส่งเสริมการด าเนินงานการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ 20,400,000 บาท

7. การจัดบริการล่ามภาษามือ 3,044,100 บาท

8. สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ 7,198,400 บาท

9. ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 3,542,200 บาท

10. สนับสนุนการจัดสวัสดิการคนพิการระดับชุมชน 2,280,000 บาท

1. วงเงินกู้ 960,600,000 บาท

2. กรอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

441,389,270 บาท

3. กรอบวงเงินศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 62,000,000 บาท

4. โครงการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย

7,950,000 บาท

5. โครงการเสริมสร้างความรู้ฯ 20,380,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายบริหารงานทั่วไป 15,160,000 บาท

7. การสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด 

21,375,000 บาท




