แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์
ประจาปี 2562
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์
ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64

จัดทาโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจาจังหวัดนครสวรรค์

คำนำ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ฉบับนี้ เป็นแผนที่แสดงให้เห็นภาพรวมในการดาเนินงานขับเคลื่อนของการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี 2562 ที่ตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ตคนพิ การ พ.ศ. 2550 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2556 สอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
นครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
นครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมอย่าง
เป็นระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความต้องการของคนพิการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและ วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แนวทางมาตรการ เพื่อนาแผนสู่การปฏิบัติ
สาระของการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์ ฉบั บที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้ว ยภาพรวมแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
รวมทั้งรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของภาคีเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด องค์กรเอกชน องค์กรคนพิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 ฉบับนี้ จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณของเครือข่าย
องค์กรคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
กากับติดตามผลการดาเนินงานสาหรับหน่วยงาน เครือข่ายองค์กรคนพิการ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้มีมติเห็นชอบ
และประกาศใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและติดตามประเมินผลให้บรรลุตามเป้าหมาย
ต่อไป

ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการประจาจังหวัดนครสวรรค์
วันที่

พฤษภาคม 2562

บทที่ ๑
การดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์
สถานการณ์และแนวโน้มด้านคนพิการจังหวัดนครสวรรค์
๑. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
นครสวรรค์ สัน นิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุ โขทัยเป็นราชธานีโ ดยมีปรากฏชื่อในศิลาจารึก
เรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านสาคัญในการทาศึกสงครามมาทุกสมัย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงธนบุรี
จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาขาด (เขาฤๅษี) จรดหัวเมือง (วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทิน
ดินเป็นแนวปรากฏอยู่ เมืองพระบาง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น เมืองชอนตะวัน เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของ
แม่ น้ าเจ้ า พระยา และหั น หน้ า เมือ งไปทางแม่ น้ าซึ่ ง อยู่ท างทิ ศ ตะวั น ออกท าให้ แ สงอาทิต ย์ ส่ อ งเข้า หน้ าเมื อ ง
ตลอดเวลาแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์ มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมาแต่เดิมว่า ปากน้าโพ โดยปรากฏเรียกกันมา
ตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มาของคาว่า ปากน้าโพ สันนิษฐานได้ ๓ ประการ คือ อาจมาจากคาว่า ปากน้าโผล่
เพราะเป็นที่ปากน้ามาโผล่รวมกันเป็นต้นแม่น้าเจ้าพระยา หรืออีกประการหนึ่ง คือ มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ตรง
ปากน้าในบริเวณวัดโพธิ์ และ ยังมีความเห็นของคนพื้นบ้านชี้แจงว่าคาว่า โพ แปลว่าคุ้งน้า ปากน้าโพจึงเป็นปาก
ของคุ้งน้าก็อาจเป็นได้เช่นกัน
๑.๑ สภาพภูมิศาสตร์
พื้นที่ตั้งจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ ๙,๕๙๗.๖๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕,๙๙๘,๕๔๘ ไร่
ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร และกาแพงเพชร
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท และสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ จังหวัดตาก

ที่มา : http://nakhonsawan.mol.go.th/node/69?destination=node%2F69 (สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์)

ลักษณะภูมิป ระเทศส่ วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบประมาณ ๓ ใน ๔
ของพื้นที่จังหวัดมีแม่น้าสายสาคัญคือ แม่น้าปิง แม่น้าวัง แม่น้ายม และแม่น้าน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้า
เจ้าพระยาภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดมีภูเขาสลับซับซ้อน และเป็นปุาทึบ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
จั ง หวั ด เป็ น ที่ร าบค่อ นข้ า งแคบบริ เ วณที่ร าบลุ่ ม แม่น้ า โดยเฉพาะตอนกลางของจั งหวัด สภาพพื้น ที่ท างทิ ศ
ตะวันออกมีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัด สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
๕๐ - ๑๕๐ เมตร
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นเด่นชัดฤดู
ฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ส่ วนฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
มกราคมของทุกปีได้รับอิทธิพลความเย็นมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม
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อุณหภูมิต่าสุ ด ๑๓.๒ องศาเซลเซีย ส และช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุ ด ๔๑.๕ องศา
เซลเซียส โดยสัมพันธ์กับปริมาณน้าฝนในแต่ละปี หากปีใดปริมาณน้าฝนมากกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะเกิด
ปัญหาน้าท่วม ถ้าปริมาณฝนต่ากว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะประสบปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพ
พื้นที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายท้องกระทะ หรือผีเสื้อกางปีกบิน
เขตการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค
โดยแบ่ งออกเป็น ๑๕ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนครสวรรค์ อาเภอโกรกพระ อาเภอชุมแสง อาเภอลาดยาว
อาเภอบรรพตพิสัย อาเภอหนองบัว อาเภอตาคลี อาเภอเก้าเลี้ยว อาเภอท่าตะโก อาเภอตากฟูา อาเภอไพศาลี
อาเภอพยุหะคีรี อาเภอแม่วงก์ อาเภอแม่เปิน และอาเภอชุมตาบง แบ่งเป็น ๑28 ตาบล ๑,๔32 หมู่บ้าน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล 21 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลเมืองตาคลี
เทศบาลตาบลหนองเบน เทศบาลตาบลบางประมุง เทศบาลตาบลโกรกพระ เทศบาลตาบลลาดยาว เทศบาล
ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ เทศบาลตาบลทับกฤช เทศบาลตาบลพยุหะ เทศบาลตาบลท่าน้าอ้อยม่วงหัก เทศบาลตาบล
หนองบัว เทศบาลตาบลตากฟูา เทศบาลอุดมธัญญา เทศบาลตาบลไพศาลี เทศบาลตาบลบรรพตพิสัย เทศบาล
ตาบลบางมะฝุอ เทศบาลตาบล
บ้านแดน เทศบาลตาบลช่องแค เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว และเทศบาล
ตาบลท่าตะโก และองค์การบริหารส่วนตาบล
๑21 แห่ง แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงเขตการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ที่

อาเภอ

พื้นที่ (ตร.กม.)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เมืองฯ
โกรกพระ
ชุมแสง
ลาดยาว
บรรพตพิสัย
หนองบัว
ตาคลี
เก้าเลี้ยว
ท่าตะโก
ตากฟูา
ไพศาลี
พยุหะคีรี
แม่วงก์
แม่เปิน
ชุมตาบง
รวม

๗๔๘.๒๖๘
๒๙๗.๑๙๔
๗๑๖.๗๒๖
๖๙๑.๐๙๖
๙๐๙.๘๙๗
๘๑๙.๕๐๕
๘๕๔.๐๖๒
๒๕๖.๗๑๓
๖๐๗.๒๒๕
๕๗๐.๖๙๒
๙๗๙.๔๕๗
๗๔๐.๗๙๔
๗๖๖.๘๐๘
๒๖๐.๒
๓๗๙.๐๔
๙,๕๙๗.๖๗๗

จานวนหมู่บ้าน จานวนตาบล
๑๗๒
๖๕
๑๒๖
๑๔๙
๑๑๘
๑๐๗
๑๒๕
๔๓
๑๑๒
๗๖
๑๐๑
๑๒๕
๖๖
๒๔
๒๓
๑,๔๓๒

๑๖
๙
๑๑
๑๒
๑๓
๙
๑๐
๕
๑๐
๗
๘
๑๑
๔
๑
๒
๑๒๘

จานวนเทศบาล

จานวนอบต.

๒
๓
๒
๒
๒
๑
๒
๑
๑
๒
๑
๒
๒๑

๑๖
๗
๑๑
๑๒
๑๒
๙
๑๐
๔
๑๐
๖
๘
๙
๔
๑
๒
๑๒๑

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560 เว็บไซต์ จังหวัดนครสวรรค์
www.nakhonsawan.go.th
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๑.๒ จานวนประชากร
จังหวัดนครสวรรค์มีประชากรทั้งหมด ๑,๐๖๖,๔๕๕ คน เป็นชาย ๕๒๑,๓๔๓ คน หญิง ๕๔๕,๑๑๒ คน
อาเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อาเภอเมืองนครสวรรค์ (๒๔๓,๑๒๖ คน) อาเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อาเภอชุมตาบง
(๑๘,๙๘๕ คน) ตามลาดับ ดังตารางแสดง 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลประชากร แยกชายหญิงจาแนกตามเขตปกครองรายอาเภอ
อาเภอ

จานวนประชากรชาย (คน) จานวนประชากรหญิง (คน)

จานวนประชากรรวม (คน)

เมืองนครสวรรค์

๑๑๗,๒๐๘

๑๒๕,๙๑๘

๒๔๓,๑๒๖

โกรกพระ
ชุมแสง
หนองบัว
บรรพตพิสัย
เก้าเลี้ยว
ตาคลี
ท่าตะโก
ไพศาลี
พยุหะคีรี
ลาดยาว
ตากฟูา
แม่วงก์

๑๗,๓๗๐
๓๑,๕๗๒
๓๔,๐๙๙
๔๒,๖๑๓
๑๗,๐๓๕
๕๓,๗๖๘
๓๒,๗๐๔
๓๕,๔๙๐
๒๙,๙๕๔
๔๓,๑๐๙
๑๙,๙๘๕
๒๖,๕๓๐

๑๘,๓๗๓
๓๓,๕๖๘
๒๘,๗๒๗
๔๔,๒๙๒
๑๗,๗๘๗
๕๕,๒๘๑
๓๔,๔๘๐
๓๖,๕๑๖
๓๑,๘๓๘
๕,๒๙๗
๒๐,๖๖๘
๒๖,๕๓๕

๓๕,๗๔๓
๖๕,๑๔๐
๖๒,๘๒๖
๘๖,๙๐๕
๓๔,๘๒๒
๑๐๙,๐๔๙
๖๗,๑๘๔
๗๒,๐๐๖
๖๑,๗๙๒
๔๘,๔๐๖
๔๐,๖๕๓
๕๓,๐๖๕

แม่เปิน
ชุมตาบง

๑๐,๔๘๖
๙,๔๒๐
๕๒๑,๓๔๓

๑๐,๓๕๕
๙,๕๖๕
๕๔๕,๑๑๒

๒๐,๘๔๑
๑๘,๙๘๕
๑,๐๖๖,๔๕๕

รวม

หมายเหตุ : ๑. จานวนราษฎรที่มีสัญชาติไทย ชาย ๕๒๐,๓๐๙ คน หญิง ๕๔๔,๓๗๖ คน
รวม ๑,๐๖๔,๖๘๕ คน
๒. จานวนราษฎรที่ไม่ได้สัญชาติไทย ชาย ๑,๐๓๔ คน หญิง ๗๓๖ คน
รวม ๑,๗๗๐ คน
๓. รวมราษฎรที่มีสัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย รวมทั้งสิ้น ๑,๐๖๖,๔๕๕ คน
ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เว็บไซต์
จังหวัดนครสวรรค์ www.nakhonsawan.go.th
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๑.๓ สถานภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครสวรรค์
1.3.1 เศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕8 จังหวัดนครสวรรค์ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด (Gross Provincial product : GPP) ณ ราคาประจาปี เท่ากับ ๙๗,๗๒๔ ล้านบาท โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของ
จั งหวั ดมาจากภาคการเกษตร ผลผลิ ตหลั ก ได้ แก่ ข้าว อ้ อยโรงงาน มันส าปะหลั ง และข้ าวโพดเลี้ ยงสั ตว์การผลิ ต
อุตสาหกรรม และการค้าส่ งค้าปลี ก โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมาจากภาคการเกษตร ๒๙,๔๖๘ ล้ านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 30.15 และนอกภาคการเกษตร ๖๘,๒๕๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.85
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด ๕ อันดับแรก ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์
และการปุาไม้ มีมูลค่า ๒๘,๐๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.66 รองลงมาคือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ๑๔,๘๙๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.24 สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ ๑๓,๕๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
13.85 สาขาการศึกษา ๗,๙๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.12 และสาขาตัวกลางทางการเงิน ๖,๗๕๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 6.91 ตามลาดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด จาแนกตามสาขาการผลิต ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ล้านบาท)
สาขาการผลิต
ภาคการเกษตร
1. เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการปุาไม้
2. การประมง
ภาคนอกเกษตร
3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
4. การผลิตอุตสาหกรรม
5. การไฟฟูา ก๊าซ และประปา
6. การก่อสร้าง
7. การขายส่ง ขายปลีกการซ่อมแซมรถยนต์ฯ
8. โรงแรมและภัตตาคาร
9. การขนส่งสถานีเก็บสินค้าและการคมนาคม
10. ตัวกลางทางการเงิน
11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์/การให้เช่า/
และบริการทางธุรกิจ
12. การบริหารราชการแผ่นดินการปูองกัน
ประเทศฯ
13. การศึกษา
14. การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคม
สงเคราะห์
15. การให้บริการชุมชนสังคมและบริการ
ส่วนบุคคลอื่นๆ
16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) (ล้านบาท)
มูลค่าเฉลี่ยต่อคน (บาท)
ประชากร (๑,๐๐๐ คน)

2554
๒๗,๐๓๙
๒๕,๘๒๒
๑,๒๑๖
๖๔,๖๗๘
๑,๒๗๔
๒๓,๑๐๐
๑,๒๔๓
๒,๓๑๓
๑๐,๑๗๘
๔๐๙
๓,๐๑๕
๔,๕๑๔
๓,๔๗๔

2555
๔๒,๓๔๙
๔๑,๐๘๖
๑,๒๖๓
๗๑,๔๕๑
๑,๖๐๑
๑๘,๗๗๖
๑,๔๑๘
๓,๗๓๕
๑๓,๖๐๖
๔๑๑
๔,๖๕๐
๕,๑๖๓
๔,๐๔๕

2556
๔๗,๗๐๓
๔๖,๓๑๔
๑,๓๘๙
๖๘,๙๐๙
๑,๗๓๑
๑๗,๔๑๖
๑,๕๙๕
๒,๗๑๒
๑๔,๑๕๕
๔๙๖
๒,๙๐๙
๕,๙๙๒
๓,๘๔๓

2557
๓๘,๙๗๗
๓๗,๖๐๓
๑,๓๗๔
๖๗,๘๐๐
๒,๐๐๘
๑๖,๘๕๐
๑,๖๗๓
๒,๖๙๘
๑๓,๘๑๒
๔๙๗
๒,๘๐๒
๖,๔๑๗
๓,๔๑๐

2558
๒๙,๔๖๘
๒๘,๐๑๒
๑,๔๕๖
๖๘,๒๕๗
๒,๓๐๒
๑๔,๘๙๗
๑,๕๙๐
๓,๗๒๔
๑๓,๕๔๐
๗๓๕
๓,๑๔๘
๖,๗๕๕
๓,๖๐๗

๕,๑๙๖

๖,๙๑๑

๖,๔๑๖

๕,๒๐๘

๕,๕๑๙

๖,๕๓๔
๒,๕๙๘

๗,๔๑๑
๒,๘๒๐

๗,๕๙๒
๓,๐๖๘

๘,๒๑๑
๓,๒๗๔

๗,๙๓๔
๓,๕๓๔

๖๕๙

๗๗๑

๘๕๖

๘๑๖

๘๓๔

๑๗๒
๙๑,๗๑๖
๙๒,๕๙๑
๙๙๑

๑๓๔
๑๒๘
๑๒๔
๑๑๓,๘๐๐ ๑๑๖,๖๑๒ ๑๐๖,๗๗๘
๑๑๕,๑๗๗ ๑๑๘,๓๒๒ ๑๐๘,๖๓๐
๙๘๘
๙๘๖
๙๘๓

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กรกฎาคม ๒๕๖1
เว็บไซต์ จังหวัดนครสวรรค์ www.nakhonsawan.go.th : เผยแพร่เมื่อ : 23 ธันวาคม 2560

๑๓๘
๙๗,๗๒๔
๙๙,๗๒๔
๙๘๐
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1.3.2 รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จั งหวัดนครสวรรค์มีร ายได้เ ฉลี่ ย จานวน ๗๙,๗๘๐ บาทต่ อคนต่อ ปี
อาเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุด คือ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จานวน ๙๔,๗๘๖ บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ
อ าเภอตากฟู า จ านวน ๘๖,๕๕๕ บาทต่ อ คนต่ อ ปี อ าเภอชุ ม ตาบง จ านวน ๘๓,๐๓๕ บาทต่ อ คนต่ อ ปี
อาเภอพยุหะคีรี จานวน ๘๑,๑๔๓ บาทต่อคนต่อปี อาเภอไพศาลี จานวน ๘๐,๗๑๖ บาทต่อคนต่อปี อาเภอชุมแสง
จานวน ๗๙,๘๐๑ บาทต่อคนต่อปี ตามลาดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงรายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี จาแนกรายอาเภอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖–2560
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
อาเภอ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
เมืองนครสวรรค์
๗๕,๔๘๒
๘๕,๐๘๓
๙๓,๑๓๑
๙๗,๙๘๙
๙๔,๗๘๖
หนองบัว
๗๓,๘๔๓
๘๒,๓๗๗
๘๖,๙๕๖
๙๐,๔๘๒
๗๗,๓๘๔
ชุมแสง
๘๖,๙๘๗
๘๕,๙๒๘
๘๖,๓๙๕
๘๓,๒๗๒
๗๙,๘๐๑
บรรพตพิสัย
๗๙,๒๗๔
๘๐,๐๖๕
๘๑,๑๑๑
๘๒,๔๔๐
๗๕,๗๕๗
ลาดยาว
๗๒,๕๖๒
๗๖,๖๔๑
๗๗,๑๙๑
๗๗,๐๖๕
๖๙,๓๖๐
พยุหะคีรี
๘๒,๙๒๔
๘๑,๓๒๕
๘๓,๑๙๑
๘๓,๒๖๒
๘๑,๑๔๓
โกรกพระ
๖๙,๓๑๖
๗๒,๓๒๘
๖๙,๔๗๗
๗๐,๑๔๓
๗๓,๒๘๔
ท่าตะโก
๘๐,๕๔๙
๙๒,๓๒๑
๘๗,๓๖๗
๘๔,๐๙๗
๗๕,๘๖๕
ตาคลี
๘๙,๙๓๖
๘๓,๕๓๘
๘๓,๕๖๘
๗๗,๗๖๘
๗๙,๖๙๗
ไพศาลี
๘๒,๗๕๖
๗๔,๗๘๗
๗๘,๒๕๙
๗๕,๐๐๖
๘๐,๗๑๖
เก้าเลี้ยว
๗๔,๔๔๗
๗๕,๒๔๕
๗๖,๖๐๑
๖๙,๑๔๒
๖๘,๒๖๙
ตากฟูา
๘๙,๒๖๘
๑๑๐,๐๗๙
๑๐๑,๓๓๙
๘๘,๔๒๙
๘๖,๕๕๕
แม่วงก์
๗๔,๒๑๕
๗๖,๕๖๗
๗๗,๔๒๓
๗๐,๕๕๙
๖๖,๕๙๘
แม่เปิน
๖๔,๑๗๓
๗๓,๘๔๖
๘๓,๙๔๙
๗๓,๗๑๕
๖๗,๓๒๖
ชุมตาบง
๙๔,๗๓๗
๖๔,๕๘๑
๗๗,๓๙๖
๖๔,๒๖๔
๘๓,๐๓๕
รวมเฉลี่ย
๗๙,๑๑๖
๘๒,๒๐๗
๘๔,๑๘๓
๘๒,๙๒๔
๗๙,๗๘๐
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ , กรกฎาคม ๒๕๖๐
เว็บไซต์ จังหวัดนครสวรรค์ www.nakhonsawan.go.th : เผยแพร่เมื่อ
: 23 ธันวาคม 2560
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1.3.3 ด้านแรงงาน
ดัช นีชี้ว ัดภาวะแรงงานมีก ารเคลื่อ นไหวเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา สืบ เนื่อ งจากปัจ จัยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เช่น สถานการณ์ทางการเมืองสับสนไร้ทิศทางที่ชัดเจน จะส่งผลถึงความเชื่อมั่น
ของนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการ
จ้างงาน ในขณะที่การผลิต คนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่ างต่อเนื่อง มิอาจชะลอตาม
ภาวการณ์ด้า นเศรษฐกิจ จึงส่ง ผล ต่อ การว่า งงาน การทางานต่าระดับ นอกจากนี้ การเปลี ่ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้งของฝุายนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัย
ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
แรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้นการจะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน
จึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้ง ติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของปัญหา รวมถึงท้า ทายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการกาหนดแผนงาน
ที่จะต้องท้าให้สนองตอบต่อความต้องการของทุกกลุ่มทั้งนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2559 ฉบับนี้ จะขอนาเสนอตัวชี้วัดภาวะ
แรงงานดังนี้
1) อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
อัต ราการมีส ่ว นร่ว มในก าลัง แรงงานเป็น ตัว ชี้ ว ัด ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง สภาพก าลัง แรงงาน
ในตลาดแรงงานของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้ งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงาน
ในจังหวัดนครสวรรค์ เทีย บกับ ประชากรที่มีอ ายุ 15 ปีขึ้น ไปในจัง หวัด นครสวรรค์ จะพบว่า ในไตรมาส 3
ปี 2559 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราร้อยละ 60.64 ลดลงจากไตรมาส 2
ปี 2559 ที่มีอัตรา 63.35 และเมื่อเปรีย บเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมากลับพบว่ามีอัตราลดลง
จากไตรมาส 3 ปี 2558 ที่มีอัตรา 65.97 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 1 จะพบว่าไตรมาส 3 ปี 2559 มีการ
ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 สืบเนื่องมาจากปัจจัยฤดูกาลที่ส่งผลต่อการมีงานท้าของกา ลังแรงงาน
โดยที่ ไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2559 จะเป็น ช่ว งเริ่ม เข้าสู ่ฤดูกาลเพาะปลูก ในกาลัง แรงงานปรับลดลง
(ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ )
2) อัตราการจ้างงาน
เมื่อพิจารณาอัตราการจ้างงานเป็นตัวชี้ วัดที่แสดงให้เห็นภาวการณ์มีงานทาในตลาดแรงงาน
ของจังหวัดนครสวรรค์ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด ในไตรมาส 3 ปี 2559 พบว่าอัตราการจ้างงานในจังหวัดอยู่
ที่ร้อยละ 59.95 ขยายตัวจากไตรมาสที่แล้วที่อยู่ร้อยละ 62.25 แต่ชะลอตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนที่อยู่ที่
ร้อยละ 65.61 อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัด นครสวรรค์ มีอัตราร้อยละ 42.33 โดยเมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสที่ผ่านมา จะพบว่า อัตราการที่ งานทาภาคเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ไตรมาส 2
ปี 2559 ที่มีร้อยละ 32.74 อย่างเห็น ได้ชัด (แผนภูมิ 2) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่
ผ่านมามีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก คือ เนื่องจากไตรมาส 3 เป็นช่วงฤดูการเพาะปลูก จึงทาให้การจ้างแรงงาน
ในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราการจ้างงาน นอกภาคเกษตรก็จะมีสัดส่วนลดลง ในไตรมาส 3 กล่าวคือ ไตรมาส
2 ปี 2559 มีอัตรา ลดลงเป็น 57.67 ในไตรมาส 3 เนื่ องจากผู้ใช้แรงงานนอกภาคเกษตรเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่
ในภาคเกษตรกรรม อันมีสาเหตุจากการที่ภาคเศรษฐกิจหรือ เจ้าของธุรกิจมีการชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์
ความสับสนทางการเมือง ความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจ ปัญหาความไม่สงบต่างๆ และผลกระทบของราคาน้ามันท้า
ให้ธุรกิจชะงัก ชะลอการขยายงานโดยเฉพาะชะลอการจ้างงานอย่างไรก็ ตามในช่วงปลายไตรมาส 3 ที่ต่อเนื่อง
ไปยังต้นไตรมาส 4 คือกันยายน – ตุลาคม ภายหลังการปฏิรูปการเมืองสามารถ เรียกความเชื่อมั่นให้กับการ
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ลงทุน อีกครั้ง หนึ่ง ธุร กิจ จึงอยู ่ในระดับ ทรงตัว ซึ่งคาดว่าแนวโน้ม การจ้างงานยังสด ใสไม่มีผ ลกระทบมากนัก
แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ การเกิดสถานการณ์น้าท่วม ทาให้ภาคเกษตรกรรมกระทบกระเทื อนหนัก แรงงานอาจ
เคลื่อนย้ายไปทางานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นก็เป็นได้
(ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์)
3) อัตราการว่างงาน
การศึก ษาอัต ราการว่า งงานในปีที ่ผ ่า นมา จะพบอัต ราว่า งงานของจัง หวัด นครสวรรค์
แต่ล ะไตรมาสจะปรับ ตัว สูง ขึ ้น และลดลงตามปัจ จัย ในเรื่อ งฤดูก าล เนื ่อ งจากจัง หวัด นครสวรรค์เ ป็น พื ้ น ที่
เกษตรกรรม ไตรมาส 1 เป็นช่วงฤดูแล้งนอกฤดูการเกษตร หรือนอกฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้แรงงานในภาคเก ษตร
ของจังหวัดนครสวรรค์ว่างงาน อัตราการว่างงานในไตรมาส 1 จึงสูงและเริ่มลดลงในไตรมาส 2 เนื่องจากเป็น
ช่ว งที ่ก าลัง แรงงานใหม่ส าเร็จ การศึก ษาเริ ่ม เข้า สู ่ต ลาดแรงงาน ส าหรับ ไตรมาส 3 เป็น ช่ว งฤดูเ กษตร
ประกอบด้วยกาลังแรงงานใหม่ที่สาเร็จการศึกษาเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานจึง เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการว่างงานที่
ลดลง และอัตราการว่างงานจะขยับ ตัว สูงขึ้ นอีกเล็กน้อยในไตรมาส 4 แต่ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจาก
ไตรมาส 4 เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวยังต้องใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมอยู่ (แผนภูมิ 4) ดังนั้ นอัตราการว่างงานจึง
เป็นเครื่องชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยฤดูกาล นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจและพื้ นที่
กล่าวคือ แรงงานมีการเคลื่อนย้ายสู่ภาคเกษตรในไตรมาสที่เป็นฤดูเพาะปลูก จังหวัดที่เป็นพื้ นที่การเกษตรจะมี
อัตราว่างงานต่า ขณะที่จังหวัดในพื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมจะมีอัตราว่างงานสูง สาหรับอัตราว่างงานในจังหวัด
นครสวรรค์ ไตรมาส 3 ปี 2559 มีอัตราร้อยละ 1.06 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง จากไตรมาส 1 และ 2
(ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์)
4) อัตราการบรรจุงาน
อัต ราการบรรจุง านในแต่ล ะไตรมาส เป็น ตัว ชี ้ ว ัด ที ่แ สดงให้เ ห็น ถึง การเคลื ่อ นไหวของ
ภาวการณ์ด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจานวนตาแหน่งงานว่าง และจานวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อ
วิเคราะห์จานวนการบรรจุงานที่สานักงานจัดหางานจังหวัดดาเนินการ เทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่แจ้ง
ผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จะพบว่าอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างไตรมาส 3 ปี 2559
อยู่ที่ร้อยละ 85.64 โดยมีอัตราลดลงกว่าไตรมาส 2 ปี 2559 ที่มีร้อยละ 92.93 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
สถานประกอบการมีความต้องการตาแหน่งงานว่างในช่วงไตรมาส 3 น้อยลง เนื่องจากการชะลอการจ้างแรงงาน
จากผลพวงของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะ เศรษฐกิจ ประกอบกับเป็นช่ว งฤดูเพาะปลูกความต้องการ
แรงงานที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จึงลดลงตาม อย่างไรก็ตามอัตราการบรรจุงานต่อ
ตาแหน่งงานว่างไตรมาสนี้มีสัดส่วนที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ ผ่านมาที่มีร้อยละ 98.95
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้บรรจุงานต่อผู้สมัครที่มีอัตราร้อยละ 235.42 จะพบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
2 ปี 2559 ที่มีอัตรา 119.17 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในไตรมาสนี้ เนื่องจากการบรรจุงานมากกว่าผู้ลงทะเบียน
สมัครงาน (ผู้สมัครงานใหม่) เนื่องจากผลการบรรจุงานเป็นยอดสะสม (จากผู้สมัครงานเก่าและใหม่)
(ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ )
5) อัตราการจ้างงานต่างด้าว
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.9 หมายถึง ผู้มีงาน
ทาทุกๆ 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 0-1 คน และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว กัมพูชา) ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 0.75 แสดงว่าผู้มีงานทาทุกๆ 100 คน จะเป็น
การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา 0-1 คน
(ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์)
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6) อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ของสถานประกอบการ
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ เป็นตัวบ่งบอก
ตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ซึ่งพบว่าอัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจานวนสถานประกอบการที่ผ่าน การตรวจไตรมาส 2 ปี 2559 มีอัตรา
13.55 สาหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีอัตรา 7.53 ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตรา 6.02 และลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา 4.55 ทัง้ นี้ การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของข้อบังคับการทางาน
ซึ่งกฎหมายกาหนดว่าสถานประกอบการต้องมีข้อบังคับการทางาน เช่น การ กาหนดวันเวลาทางาน เวลาพัก วันหยุด และ
ประกาศให้ลูกจ้างทราบพร้อมทั้งทาสาเนาแจ้งให้สานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดทราบ แต่สถานประกอบการ
หลายแห่งไม่ทราบหรือทราบไม่ครบทุกขั้นตอนจึงพบปัญหาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีจานวนมากอย่างไรก็ตามได้มีการ
แนะนาให้ดาเนินการ ให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน พบว่า
ไตรมาส 3 ปี 2559 อัตรา 3.30 ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตรา 43.42 (ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์)
7) อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อยัดแย้งในสถานประกอบกิจการเป็นตัวชี้ วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางใด การเกิดข้อพิพาทแรงงานนั้นมีผลมาจากการที่ลูกจ้างได้
แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติหรือตกลงกันได้ ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้น สาหรับจังหวัด
นครสวรรค์ ที่ผ่านมาจนถึง ไตรมาส 3 ปี 2559 ไม่เกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการใดๆ
8) อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจานวนผู้ประกันตนของกองทุนตามมาตรา 33, 39 และ 40
ต่อจานวน ผู้มีงานทาของสานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ เป็นอัตราที่แสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยในจังหวัดนครสวรรค์
มีหลั กประกันการทางานที่ดีมีความมั่นคงไตรมาส 3 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 10.80 อัตราขยายตัวไตรมาสที่แล้ ว
อยู่ที่ร้อยละ 10.41 และขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ที่ร้อยละ 8.1 (ที่มา : สานักงานประกันสังคม
จังหวัดนครสวรรค์) หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560
1.4 สังคมของจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย การนับถือศาสนา การศึกษา ดังนี้
การนับถือศาสนา ประชากรของจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 99.76 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา
คือ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ร้อยละ 0.18 และ 0.06 ตามลาดับ
จานวนศาสนาสถาน รวม ๘๓๙ แห่ง เป็นวัด ๘๑๑ นิกายมหายาน ๗๙๓ วัด นิกายธรรมยุติ
๑๘ วัด โบสถ์คริสต์ ๒๕ แห่ง มัสยิด ๕ แห่ง พระอารามหลวง ๔ แห่ง
(1) วัดโพธาราม
มหานิกาย
อาเภอเมืองนครสวรรค์
(2) วัดนครสวรรค์
มหานิกาย
อาเภอเมืองนครสวรรค์
(3) วัดวรนาถบรรพต
มหานิกาย
อาเภอเมืองนครสวรรค์
(4) วัดตากฟูา
มหานิกาย
อาเภอตากฟูา
ที่มา : ข้อมูลสาคัญของจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี 2561
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การศึกษา
ข้อมูลการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครสวรรค์มี
สถาบันการศึกษาจานวน นาเสนอเกี่ยวกับจานวน ๖๖๖ แห่ง มีจานวนนักเรียน ๑๘๔,๒๐๙ คน จานวนครูและ
ผู้บริหาร ๑๐,๒๘๘ คน จานวนนักเรียนด้อยโอกาส ๖๒,๕๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๙ ของนักเรียนทั้งหมด
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักเรียนออกกลางคันเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ป.๖
และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้) มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากคะแนนปีการศึกษา ๒๕๕๘
คะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จากการประเมินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ,๒ และ ๓
นักเรียนประถมศึกษาในสังกัดมีความสามารถด้านการอ่านผ่านเกณฑ์จานวน ๓๗,๗๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕
(จากนั กเรี ย นชั้น ประถมศึก ษา ๑-๖ จานวน ๓๙,๗๒๔ คน) ความสามารถด้ านการเขี ยน ผ่ า นเกณฑ์ จานวน
๓๕,๐๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อ่านไม่ออก จานวน ๕๓๔ คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๑.๓๔ นั ก เรี ย นที่ เ ขี ย นไม่ ไ ด้ จ านวน ๑,๐๓๒ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒.๖ ของนั ก เรี ย นประถมทั้ ง หมด
ตารางที่ 5 แสดงจานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคคลกรทางการศึกษา ของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด
จานวนนักเรียน จานวนครูและ
ที่
หน่วยงาน
จานวนสถานศึกษา
นักศึกษา
ผู้บริหาร
๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๕๕
๙๘,๙๕๐
๖,๗๓๗
๒ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๕๒
๓๓,๖๘๐
๑,๓๑๐
๓ สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน
๑
๓๗๐
๓๔
๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๑๑
๑๑,๕๒๑
๖๘๗
๕ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
๔
๑๒,๓๖๐
๖๕๖
๖ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
๑๖
๑๖,๐๔๐
๒๐๕
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์
๗ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
๘
๘๕๕
๑๐๕
๘ สถาบันการพลศึกษา
๑
๓๐๐
๒๘
๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๖
๙,๖๕๑
๕๐๐
๑๐ การศึกษาแบบ Home school
๒
๓
๒
รวมทั้งหมด
๖๖๖
๑๘๔,๒๐๙
๑๐,๒๘๘
ที่มา : สานักงานจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสาคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี 2561
ด้านสาธารณสุข บริการสาธารณสุขภาครัฐ
โรงพยาบาลภาครัฐ จาแนกระดับสถานบริการ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
จานวนโรงพยาบาล
รพช. (จาแนกตามขนาดเตียง)
รพศ.
๑๒๐ เตียง ๙๐ เตียง ๖๐ เตียง ๓๐ เตียง ๑๐ เตียง จานวน รพ.สต.
๑/๖๕๙ เตียง
๑
๒
๔
๕
๑
๑๘๙
ทีม่ า : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๐
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หน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ นอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด
ชือ่ หน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัด สป., นอกกระทรวง สธ.
นครสวรรค์
ศูนย์วิชาการสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘
๑.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก)
๒.ศูนย์อนามัยที่ ๘
๒.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
๓.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘
รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม
๔.สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
๑.รพ.ค่ายจิรประวัติ (กรมแพทย์และ
๕.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓
ทหารบก)
๖.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สปร.ฯ
๒.รพ.กองบิน ๔ (กองพลบินที่ ๓
กองบัญชาการยุทธ์ทางอากาศ)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๔ แห่ง
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๐
สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขและร้านขายยาสังกัดภาคเอกชน
จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ผลิต
คลินิก
คลินิก
สถาน ร้านขายยา ร้านขายยา ร้านขายยา
รพ.
ยาแผน
แพทย์ ทันตกรรม พยาบาล ปัจจุบัน บรรจุเสร็จ แผนโบราณ
โบราณ
๗
๑๓๔
๗๘
๑๒๒
๑๖๙
๙๗
๗๐
๑๖
ทีม่ า : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๐
อัตรากาลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
อัตราส่ ว นแพทย์ ต่ อประชากร ๑ : ๓,๕๓๘ อัตราส่ ว นพยาบาลต่อประชากร ๑ : ๗๔๙ คลิ นิ กแพทย์
จานวน ๑๓๔ แห่ง คลินิกทันตกรรม ๗๘ แห่ง สถานพยาบาล ๑๒๒ แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๑๖๙ แห่ง และ
ร้านขายยาแผนโบราณ ๗๐ แห่ง
จานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
รายการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
แพทย์
๒๔๑
๒๙๘
๓๐๓
ทันตแพทย์
๕๘
๘๖
๘๖
เภสัชกร
๑๑๘
๑๔๔
๑๔๖
พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค
๑,๔๗๕
๑,๕๙๖/๒๐
๑,๔๓๒/๒๐
ผู้ช่วยพยาบาล
๑๑๘
๑๑๘
๑๑๘
โรงพยาบาล
๒๒
๒๕
๒๕
ภาครัฐ
๑๕
๑๘
๑๘
เอกชน
๗
๗
๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
๑๘๙
๑๘๙
๑๘๙
จำนวนเตียง
๑,๙๗๑
๒,๐๔๔
๒,๐๔๔
ศูนย์สุขภาพชมชนเขตเมือง (ศสม)
๕
๕
๕
คลินิกแพทย์และทันตแพทย์
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๒
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วนที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ข้อมูลสาคัญจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี
2561
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๒. ข้อมูลด้านคนพิการ
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป
คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มีการจดทะเบียนคนพิการ ปี ๒๕๓๗ - มกราคม ๒๕61 มีจานวน
ทั้งสิ้น 35,990 คน เป็นชาย 19,102 คน และหญิง 16,888 คน ซึ่งอาเภอเมืองนครสวรรค์ มีจานวนคนพิการ
มาจดทะเบียนมากที่สุด 6,566 คน คิดเป็นร้อยละ ๑8.24 รองลงมาเป็นอาเภอลาดยาว 3,838 คน คิดเป็นร้อยละ
10.64 อาเภอชุมตาบง มีคนพิการจดทะเบียนน้อยที่สุด จานวน 518 คน คิดเป็นร้อยละ ๑.44 และเมื่อแยกประเภท
ความพิการพบว่า จานวนผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวมีจานวนมากที่สุดจานวน 20,472 คน คิดเป็นร้อยละ
56.88 รองลงมาเป็ นทางการได้ ยิ น จ านวน 4,955 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๑3.77 และทางการมองเห็ นจ านวน
3,335 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 ตามลาดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจานวนคนพิการจดทะเบียน จาแนกตามภูมิลาเนา เพศ และประเภทความพิการ
อาเภอ
เมืองฯ
ไพศาลี
ตาคลี
ท่าตะโก
บรรพตฯ
หนองบัว
ชุมแสง
พยุหะคีรี
ลาดยาว
โกรกพระ
แม่วงก์
ตากฟูา
เก้าเลี้ยว
ชุมตาบง
แม่เปิน
ต่างจังหวัด
รวม

การมองเห็น

การได้ยนิ /สื่อ การเคลื่อนไหว ทางจิตหรือ
ทางการ
ทางสติปญ
ั ญา
ความหมาย หรือทางร่างกาย พฤติกรรม
เรียนรู้

ชาย หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

พิการ
พิการซ้าซ้อน
ออทิสติก

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม (คน)
ชาย

หญิง

194 158 477 556 1892 1737 335 216 282 252 13

5 38 7 219 185 3450 3116

189 164 326 198 830

721 106 78

91

4

2

162 146 219 221 972

909 137 118 154 121

3

2 20 3 105 75 1772 1595

150 130 221 171 703

531 105 77

68

72

3

1

4

0

76

51 1330 1033

103 106 201 178 930

767 115 77

81

95

4

4

4

3

83

68 1521 1298

135 128 145 152 665

657 115 57

70

83

8

2

6

1

79

61 1223 1141

59

146 139 730

721

95

78

74

64

1

1

5

6

46

34 1156 1117

136 124 138 148 665

694

59

55

74

75

5

1

8

0

62

88 1147 1185

174 182 230 173 1201 1210 179 95

96

73

9

3

8

2 106 87 2003 1825

72

74

99

1

1

79

51 1634 1306

62

94

64

371

311

43

34

46

43

3

1

3

2

49

27

681

544

142 108

88

72

439

387

56

43

48

45

3

2

2

0

47

48

825

705

85

84

104

84

442

425

59

38

59

39

5

1

3

1

57

34

814

706

62

55

100

93

404

334

84

48

45

35

3

1

5

0

52

44

755

610

38
37

19
37

41
50

35
45

149
205

139
167

15
35

12
24

22
18

23
31

0
1

0
1

0
1

0
0

20
14

5
27

285
361

233
332

8 12 23 23 87 77
7
8 5 12 0 0 3 2 12 8 145 142
1746 1589 2603 2352 10685 9787 1545 1058 1241 1154 65 27 111 28 1106 893 19102 16888

ที่มา : ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการสถิติข้อมูล คนพิการที่มีบัตรประจ าตัว คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ รวบรวมโดยศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 15 มีนาคม ๒๕62
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ข้อมูลเมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาของคนพิการที่จดทะเบียนพบว่า ส่ว นใหญ่ผู้พิการจบชั้น
ประถมศึกษาสูงถึง 13,308 คน คิดเป็นร้อยละ 41.62 รองลงมาอายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้เรียน ถึง 10,164 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.79 แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงระดับการศึกษาของคนพิการที่จดทะเบียน
จานวน (ราย)
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน
๕๕๙
๗๖๙
๑,๓๒๘
อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้เรียน
๖,๕๕๔
๓,๖๑๐
๑๐,๑๖๔
ประถมศึกษา
๕,๕๙๔
๗,๗๑๔
๑๓,๓๐๘
มัธยมศึกษา
๑,๐๗๙
๑,๐๔๕
๒,๑๒๔
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๓๘๒
188
๕๗๐
ปวช. ปวส. ปวท.
อนุปริญญา
๑๙
๑๒
๓๑
ปริญญาตรี
๒๐๙
๑๗๔
๓๘๓
สูงกว่าปริญญาตรี
15
18
๓๓
อื่นๆ
๖๗๐
๕๔๕
๑,๒๑๕
ไม่ระบุ
๑,๓๘๖
๑,๔๓๐
๒,๘๑๖
รวม
๑๖,๔๖๗
๑๕,๕๐๕
๓๑,๙๗๒
ที่มา : ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ณ เดือนมกราคม ๒561
คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ที่กาลังศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
มีจานวนทั้งหมด 2,832 คน โดยส่วนใหญ่คนพิการจะเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมของ สพป.นว เขต 2 มากที่สุด
959 คน คิดเป็นร้อยละ 33.86 รองลงมาเป็น สพป.นว เขต 1 จานวน 938 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 และ
สพป.นว เขต 3 จานวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ตามลาดับ สาหรับคนพิการที่เรียนโรงเรียนเรียนร่วม
น้อยที่สุดคือ สพม. เขต 42 จานวน 429 คน คิดเป็นร้อยละ 1.07
ประเภทความพิก ารที ่ม ีก ารเรีย นร่ว มรวมทั ้ง หมดมากที ่ส ุด คือ คนพิก ารที ่ม ีค วามบกพร่อ ง
ทางการเรียนรู้ จานวน 3,025 คน คิดเป็นร้อยละ 78.06 รองลงมาเป็นความพิการซ้าซ้อน จานวน 236 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.09
เมื่อแยกตามเขตพื้น ที่การศึกษากับประเภทความพิการ พบว่า คนพิการที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้มีการเรียนร่วมในเขตพื้นที่ สพป.นว เขต 2 มากที่สุด จานวน 801 คน คิดเป็นร้อยละ 28.28
รองลงมาเป็นคนพิการที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สพป.นว เขต 1 จานวน 677 คน คิดเป็นร้อยละ
23.90 และ สพป.นว เขต 42 จานวน 429 คน คิดเป็นร้อยละ 15.14 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 8 แสดงจานวนคนพิการที่กาลังศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ที่

เขตพื้นที่

1
2
3
4

สพป.นวเขต 1
สพป.นวเขต 2
สพป.นว เขต 3
สพม. เขต 42
รวม

ประเภทความพิการ
บกพร่อง บกพร่อง บกพร่อง บกพร่อง บกพร่อง บกพร่อง บกพร่อง บุคคล บุคคล
ทางการ ทางการ
ทาง
ทาง
ทางการ ทางการ
ทาง
ออทิ พิการ
มองเห็น ได้ยิน สติปัญญา ร่างกาย เรียนรู้
พูด
พฤติกรรม สติก ซ้อน

11
11
13
6
41

2
7
10
7
26

52
59
19
8
138

41
14
20
7
82

677
801
371
396
2,245

15
19
10
2
46

30
16
23
1
70

45
11
9
1
66

รวม
(คน)

65 938
21 959
31 506
1
429
118 2,832

ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
สาหรับ โรงเรีย นในสัง กัด กระทรวงศึก ษาทั้ง ภาครัฐ และเอกชนมีจานวนทั้ง สิ้น 304 แห่ง
มีจ านวนหน่ว ยงานที่ใ ห้บ ริก ารด้า นการศึก ษาในการเรีย นร่ว มแก่ค นพิก ารทั้ง ที่จ ดทะเบีย นและไม่ไ ด้จ ด
ทะเบียน จังหวัดนครสวรรค์ มากที่สุดคือ สพป.นว. เขต 1 จานวน 105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.30 รอง
ลงเป็น สพป.นว.เขต 3 จานวน 96 แห่งคิดเป็นร้อยละ 14.65 และ สพป.นว เขต 2 จานวน 83 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ12.67 ตามลาดับ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงจานวนหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่คนพิการสั งกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ในจั งหวัดนครสวรรค์
จานวนหน่วยงานที่ให้บริการศึกษา (แห่ง)
รวม
ลาดับ
พื้นที่
โรงเรียนเรียนร่วมปกติ โรงเรียนเฉพาะ
(แห่ง)
โรงเรียนเรียนร่วมปกติ
สังกัดภาคเอกชน
ทาง/นอกระบบ
สพป.นว เขต 1
1
105
(ในระบบ)
105
2 สพป.นว เขต 2
83
83
3 สพป.นว เขต 3
96
96
4 สพม. เขต 42
18
18
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
6 ประจาจังหวัด
1
1
(นอกระบบ)
โรงเรียนนครสวรรค์
7
1
1
ปัญญานุกุล
รวม
302
2
304
ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ เดือน มิถุนายน ปี 2560
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คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับเบี้ยความพิการมีจานวนทั้งสิ้น 25,459 คน ซึ่งอาเภอเมือง
นครสวรรค์ มี ค นพิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ความพิ ก ารมากที่ สุ ด ถึ ง 4,669 คน รองลงมาคื อ อ าเภอลาดาว
จานวน 2,641 คน และอาเภอชุมตาบง น้อยที่สุดจานวนเพียง 384 คน และเมื่อพิจารณาเป็นราย อปท.
พบว่า เทศบาลนครนครสวรรค์ มีจานวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพมากที่สุดถึง 1,396 คน รองลงมาได้แก่
เทศบาลเมืองตาคลี จานวน 511 คน และยังพบว่าเทศบาลตาบลโกรกพระ มีจานวนคนพิการได้รับเบี้ยความ
พิการน้อยที่สุด จานวนเพียง 47 คน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงการได้รับเบี้ยความพิการ
อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบี้ยความพิการ (คน)
เก้าเลี้ยว
ทต.เก้าเลี้ยว
178
1,001 คน
อบต.เขาดิน
174
อบต.มหาโพธิ
157
อบต.หนองเต่า
186
อบต.หัวดง
306
โกรกพระ
ทต.โกรกพระ
47
838 คน
ทต.บางประมุง
139
ทต.บางมะฝุอ
94
อบต.โกรกพระ
90
อบต.นากลาง
76
อบต.เนินกว้าว
53
อบต.เนินศาลา
80
อบต.ยางตาล
120
อบต.ศาลาแดง
92
อบต.หาดสูง
47
ชุมตาบง
อบต.ชุมตาบง
224
384 คน
อบต.ปางสวรรค์
160
ชุมแสง
ทต.ทับกฤช
53
1,590 คน
ทม.ชุมแสง
207
อบต.เกยไชย
189
อบต.โคกหม้อ
103
อบต.ฆะมัง
95
อบต.ทับกฤช
182
อบต.ทับกฤชใต้
72
อบต.ท่าไม้
217
อบต.บางเคียน
109
อบต.ไผ่สิงห์
86
อบต.พันลาน
106
อบต.พิกุล
83
อบต.หนองกระเจา
88
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ตารางที่ 10 แสดงการได้รับเบี้ยความพิการ (ต่อ)
อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตากฟูา
ทต.ตากฟูา
1,099 คน
ทต.อุดมธัญญา
อบต.เขาชายธง
อบต.ตากฟูา
อบต.พุนกยูง
อบต.ลาพยนต์
อบต.สุขสาราญ
อบต.หนองพิกุล
ตาคลี
ทต.ช่องแค
2,372 คน
ทม.ตาคลี
อบต.จันเสน
อบต.ช่องแค
อบต.ตาคลี
อบต.พรหมนิมิต
อบต.ลาดทิพรส
อบต.สร้อยทอง
อบต.หนองโพ
อบต.หนองหม้อ
อบต.ห้วยหอม
อบต.หัวหวาย
ท่าตะโก
ทต.ท่าตะโก
1,743 คน
อบต.ดอนคา
อบต.ท่าตะโก
อบต.ทานบ
อบต.พนมรอก
อบต.พนมเศษ
อบต.วังมหากร
อบต.วังใหญ่
อบต.สายลาโพง
อบต.หนองหลวง
อบต.หัวถนน
บรรพตพิสัย
ทต.บรรพตพิสัย
2,062 คน
ทต.บ้านแดน
อบต.เจริญผล
อบต.ด่านช้าง
อบต.ตาขีด
อบต.ตาสัง
อบต.ท่างิ้ว
อบต.บางแก้ว

เบี้ยความพิการ (คน)
142
296
96
103
89
135
143
95
79
511
269
102
477
127
116
119
216
69
126
161
147
347
86
95
150
138
169
74
197
156
184
75
185
140
147
193
153
116
145
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ตารางที่ 10 แสดงการได้รับเบี้ยความพิการ (ต่อ)
อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรพตพิสัย
อบต.บางตาหงาย
(ต่อ)
อบต.บึงปลาทู
อบต.หนองกรด
อบต.หนองตางู
อบต.หูกวาง
อบต.อ่างทอง
พยุหะคีรี
ทต.ท่าน้าอ้อยม่วงหัก
1,640 คน
ทต.พยุหะ
อบต.เขากะลา
อบต.เขาทอง
อบต.น้าทรง
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
อบต.เนินมะกอก
อบต.พยุหะ
อบต.ยางขาว
อบต.ย่านมัทรี
อบต.สระทะเล
ไพศาลี
ทต.ไพศาลี
2,137 คน
อบต.โคกเดื่อ
อบต.ตะคร้อ
อบต.นาขอม
อบต.โพธิ์ประสาท
อบต.ไพศาลี
อบต.วังข่อย
อบต.วังน้าลัด
อบต.สาโรงชัย
เมืองฯ
ทต.หนองเบน
4,669 คน
ทน.นครสวรรค์
อบต.กลางแดด
อบต.เกรียงไกร
อบต.แควใหญ่
อบต.ตะเคียนเลื่อน
อบต.นครสวรรค์ตก
อบต.นครสวรรค์ออก
อบต.บางพระหลวง
อบต.บางม่วง
อบต.บ้านแก่ง
อบต.บ้านมะเกลือ

เบี้ยยังชีพ(คน)
151
105
295
154
88
115
126
150
212
281
155
149
197
84
94
82
110
312
93
457
144
153
152
193
235
398
69
1,396
84
115
40
177
220
151
65
157
247
253
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ตารางที่ 10 แสดงการได้รับเบี้ยความพิการ (ต่อ)
อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมืองฯ
อบต.บึงเสนาท
(ต่อ)
อบต.พระนอน
อบต.วัดไทรย์
อบต.หนองกรด
อบต.หนองกระโดน
อบต.หนองปลิง
แม่เปิน 415 คน
อบต.แม่เปิน
แม่วงก์
อบต.เขาชนกัน
1,187 คน
อบต.แม่เล่ย์
อบต.แม่วงก์
อบต.วังซ่าน
ลาดยาว
ทต.ลาดยาว
2,641 คน
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
อบต.เนินขี้เหล็ก
อบต.บ้านไร่
อบต.มาบแก
อบต.ลาดยาว
อบต.วังม้า
อบต.วังเมือง
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
อบต.สร้อยละคร
อบต.สระแก้ว
อบต.หนองนมวัว
อบต.หนองยาว
อบต.ห้วยน้าหอม
หนองบัว
ทต.หนองบัว
1,681 คน
อบต.ทุ่งทอง
อบต.ธารทหาร
อบต.วังบ่อ
อบต.หนองกลับ
อบต.หนองบัว
อบต.ห้วยถั่วใต้
อบต.ห้วยถั่วเหนือ
อบต.ห้วยร่วม
อบต.ห้วยใหญ่
ยอดรวมทั้งสิ้น

เบี้ยยังชีพ (คน)
142
175
286
465
336
291
415
308
403
177
299
142
99
179
431
60
264
264
109
216
80
274
148
154
221
286
166
174
290
150
210
61
129
152
63
25,459

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ เดือน มีนาคม ปี 2561
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ด้า นการประกอบอาชี พอิ ส ระของคนพิ การ การกู้ ยืม เงิ นทุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์มีจานวนคนพิการที่กู้ยืมเงินทุน จานวน 3,551 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87
จากจานวนคนพิการที่ได้มีการจดทะเบียน จานวน 35,990 คน โดยผู้กู้ยืมเงินทุน เป็นชาย จานวน 1,936 คน
และเป็นหญิง จานวน 1,615 คน จากจานวนผู้กู้ยืมทั้งหมด และยังพบว่า คนพิการที่มีภูมิลาเนาอยู่อาเภอเมืองฯ
มีการกู้ยืมเงินกองทุนสูงที่สุดจานวนถึง 798 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47 รองลงมาอาเภอไพศาลี จานวน 268 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.54 และอาเภอชุมตาบง มีจานวนคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนน้อยที่สุด มีจานวนเพียง 107 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.01 อาจเนื่องมาจากอาเภอชุมตาบงมีจานวนคนพิการที่จดทะเบียนน้อยที่สุด แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงการกู้ยืมเงินทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อาเภอ
รวม
ชาย
หญิง
798
405
393
เมืองฯ
142
126
268
ไพศาลี
154
109
263
ตาคลี
121
123
244
ท่าตะโก
136
84
220
บรรพตพิสัย
126
106
232
หนองบัว
77
74
151
ชุมแสง
99
69
168
พยุหะคีรี
138
107
245
ลาดยาว
88
69
157
โกรกพระ
88
85
173
แม่วงก์
109
70
179
ตากฟูา
89
106
195
เก้าเลี้ยว
100
51
151
แม่เปิน
64
43
107
ชุมตาบง
1,936
1,615
3,551
รวม
ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
๒.๒ การจัด/ให้บริการสาหรับคนพิการ
การจัดบริการสาหรับคนพิการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการให้บริการแก่คนพิการ
ชาย-หญิง ทุกประเภทอย่างทั่วถึง เพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพ และพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ร่างกาย สังคม อารมณ์และจิ ตใจ ถือเป็นการช่วยเหลือและตอบสอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของคนพิการ
อย่ า งเหมาะสม รวดเร็ ว ครอบคลุ ม และเป็น ธรรมที่ เป็ น มาตรฐานเดีย วกั น ประกอบด้ว ย ด้ า นสาธารณสุ ข
ด้านการศึกษา และด้านการมีงานทา โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิ ทธิที่คนพิการจะต้ องได้รับและ
การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม
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ด้านการศึกษา
จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของคนพิ ก ารให้ ไ ด้ รั บ
การศึกษา ตลอดจนการช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่คนพิการ ในเขตพื้นที่
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ,2 , 3 จานวน 304 แห่ ง โดยส่ วนใหญ่เป็น
โรงเรียนเรียนร่วมถึง 302 แห่ง ส่วนโรงเรียนศึกษาพิเศษ/เฉพาะทาง และการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
มีจานวน 2 แห่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ มีจานวนหน่วยงานที่ให้บริการทางการ
ศึกษามากที่สุดอาจเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการมีการกาหนดนโยบายหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนร่วมของเด็ก
พิการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ด้านการมีงานทา
จังหวัดนครสวรรค์มีหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริ การฝึกอาชีพแก่คนพิการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค ๘ นครสวรรค์ โดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามความสามารถของผู้พิการแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้พิการ ในการสมัครเข้าทางานในโรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพอิสระ มีหน่วยงานที่ให้บริการจัดหางานแก่คนพิการมีเพียงสานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
แห่งเดียวที่ให้บริการด้านนี้ และมีศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพอิสระและการจ้างงานคนพิการ โดยทั้ง
สามหน่วยงานมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองนครสวรรค์
พระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริ มและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ พ.ศ. 2550 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทาของคนพิ การอย่างทั่วถึง รวม 3
วิธี ได้แก่ มาตรา 33 ว่าด้วยการกาหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการทั้งในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ
ภาคเอกชน โดยให้ นายจ้ างหรื อเจ้ าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าทางานตาม
อัตราส่วนที่กาหนด ในกฎกระทรวง ได้แก่ การให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มี
จานวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วน 100 : 1 และมาตรา
34 กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทางานตามจานวนที่กาหนด ให้ส่งเงิน
เข้ากองทุนตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ อัตราค่าจ้างขั้นต่าสุดของประเทศ x 365 วัน x จานวนคนพิการ
ที่ต้องรั บตามอัตราส่ วนของสถานประกอบการแต่ละแห่ง และมาตรา 35 กาหนดให้ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐใช้ทางเลือกอื่น ได้แก่ การให้สัม ปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
จัดจ้างเหมา ช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างในตาแหน่ง
ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานได้ จังหวัดนครสวรรค์มีหน่วยงานภาครัฐที่มีการจ้างงานคนพิการ จานวนทั้งหมดเพียง
9 แห่ง มีจานวนการจ้างงาน มากที่สุดคือ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จานวน 6 แห่ง รองลงมาคือ อาเภอชุมแสง
๑ แห่ง อาเภอบรรพตพิสัย 1 แห่ง อาเภอลาดยาว ๑ แห่ง ตามลาดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 แสดงจานวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการจ้างงานคนพิการ
หน่วยงานของรัฐ
อาเภอ
หน่วยงาน (แห่ง)
จ้างงานคนพิการ (คน)

เมืองนครสวรรค์

ไพศาลี
แม่วงก์
ชุมแสง
พยุหะคีรี
บรรพตพิสัย
เก้าเลี้ยว
ลาดยาว
ตาคลี
ตากฟูา
ชุมตาบง
หนองบัว
แม่เปิน
ท่าตะโก
โกรกพระ
รวม

๑. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครสวรรค์
๓. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
๔. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
6. บริษัท ที โอ ที จากัดมหาชน (รัฐวิสากิจ)
เทศบาลเมืองชุมแสง
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
โรงพยาบาลลาดยาว
9 แห่ง

๑
๑
2
๒
๒
2
1
1
1
13

จัดสัมปทาน
(คน)
-

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือนมกราคม 2561
ปั จ จุ บั น มีส ถานประกอบการ ที่มี ลู กจ้า งตั้งแต่ ๑๐๐ คน ขึ้นไปที่ จ้างงานคนพิการ/ส่ งเงิ นสมทบ
เข้ากองทุน/จัดสัมปทานให้กับคนพิการทั้งหมด จานวน 46 แห่ง มีการจ้างงานคนพิการจานวน 43 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 93.48 นอกจากนี้ มีสถานประกอบการที่ไม่จ้างงานตามกฎหมาย จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.43
มีสถานประกอบการที่จ้างงานตามกฎหมายแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กาหนด จานวน 1 แห่ง คิด เป็นร้อยละ 2.17
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 13
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ตารางที่ ๑3 แสดงจานวนสถานประกอบการเอกชนที่มีการจ้างงานคนพิการ
สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
อาเภอ
จ้างงานคนพิการ ส่งเงินเข้ากองทุน (คน)
จัดสัมปทาน
จานวน (แห่ง)
(คน) ม.๓๓
ม.๓๔
(คน)ม.๓๕
เมืองนครสวรรค์
32
77
6
ชุมแสง
หนองบัว
ลาดยาว
พยุหะคีรี
2
2
1
บรรพตพิสัย
2
3
1
เก้าเลี้ยว
ไพศาลี
ตาคลี
6
40
ตากฟูา
2
3
ชุมตาบง
แม่วงก์
แม่เปิน
ท่าตะโก
โกรกพระ
2
4
รวม
46
129
7
๑
ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือน มีนาคม 2562
ด้านสังคม
การจั ดบริ ก ารส าหรั บ คนพิ ก ารด้ า นสั ง คม เพื่ อ ให้ ผู้ พิ ก ารสามารถดารงชีวิ ต อย่า งมี ความสุ ข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งตนเองได้ โดยมีการให้บริการในเรื่อง
การสงเคราะห์ และการอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ ให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างตามกฎหมายที่รัฐจัด
ให้ รายละเอียดดังนี้
๑. จังหวัดนครสวรรค์ไม่มีสถานสงเคราะห์คนพิการ/สถานรับเลี้ยงคนพิการ สาหรับรองรับคนพิการ
ที่ ไม่ มี ผู้ อุ ปการะ และมี ฐานะยากจน การขอรั บบริ การด้ านนี้ จึ งต้ องประสานและส่ งต่ อไปยั งสถานสงเคราะห์
ในจังหวัดที่ใกล้เคียง
๒. จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อจัดบริการให้กับคนพิการในพื้นที่
ห่ า งไกลและมี ค วามยากล าบากในเรื่ อ งของการเข้ า รั บ บริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ ตามสิ ท ธิ ท างกฎหมาย
ดังดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 แสดงศูนย์บริการคนพิการที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่ วไป
ในปีงบประมาณ 2558 - 2561
ชื่อศูนย์บริการ
หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอ ประกาศ ณ
ลาดับ
ที่ตั้งศูนย์บริการฯ
คนพิการ
ขอประกาศจัดตั้ง
วันที่
1 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว
ตาบลห้วยร่วม
ตาบลห้วยร่วม
จังหวัดนครสวรรค์ 60110
2 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 12 หมู่ที่ 20 หมู่บ้านสามพันไร่
ตาบลหนองบัว
ตาบลหนองบัว
ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ 60110
3 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 59 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านโคกสะอาด
ตาบลวังบ่อ
ตาบลวังบ่อ
ถนนนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตาบลวังบ่อ
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
60110
4 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 235 หมู่ที่ 8 ตาบลโพธิ์ประสาท
ตาบลโพธิ์ประสาท
ตาบลโพธิ์ประสาท
อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
5 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 89 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านหัวคัก
ตาบลพระนอน
ตาบลพระนอน
ตาบลพระนอน อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
6 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 10 หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปิน อาเภอแม่เปิน
ตาบลแม่เปิน
ตาบลแม่เปิน
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
7 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 107 หมู่ที่ 7 ตาบลเนินขี้เหล็ก
ตาบลเนินขี้เหล็ก
ตาบลเนินขี้เหล็ก
อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
60150
8 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 292 หมู่ที่ 4 ตาบลลาดยาว อาเภอ
ตาบลลาดยาว
ตาบลลาดยาว
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
9 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 6 หมู่บ้านท่าตะโก ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ
อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
60150
10 ศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตาบลศาลเจ้า
22 พ.ค. 58 99 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านบุ่ง ถนนลาดยาวตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไก่ต่อ
เขาชนกัน ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ อาเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
11 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 99 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบึงปลาทู
ตาบลบึงปลาทู
ตาบลบึงปลาทู
ตาบลบึงปลาทู อาเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ 60180
12 ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วน
22 พ.ค. 58 116 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านไตรคีรี
ตาบลพุนกยูง
ตาบลพุนกยูง
ถนนสายตากฟูา - ท่าตะโก ตาบลพุนกยูง
อาเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์
60190
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ลาดับ
13
14
15
16
17

ชื่อศูนย์บริการ
คนพิการ
ศูนย์บริการคนพิการ
ตาบลท่าตะโก
ศูนย์บริการคนพิการ
ตาบลเขาชนกัน

หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอ
ขอประกาศจัดตั้ง
เทศบาลตาบลท่าตะโก

ประกาศ ณ
วันที่
22 พ.ค. 58

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาชนกัน

22 พ.ค. 58

ศูนย์บริการคนพิการ
ศูนย์การดารงชีวิตอิสระ
คนพิการอาเภอตาคลี
ศูนย์บริการคนตาบอด
จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์บริการคนพิการ
ตาบลแม่เล่ย์

ศูนย์การดารงชีวิตอิสระ
คนพิการอาเภอตาคลี

22 พ.ค. 58

สมาคมคนตาบอด
จังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่เล่ย์

19 ม.ค. 60
15 ก.ย .60

18

ศูนย์บริการคนพิการ
เทศบาลตาบลหนองบัว
เทศบาลตาบลหนองบัว

7 ธ.ค. 60
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ศูนย์บริการคนพิการทุก ชมรมผู้ปกครองคนพิการ
ประเภททิพย์วดี
ทางสติปญ
ั ญาจังหวัด
นครสวรรค์

11 เม.ย 61

ที่ตั้งศูนย์บริการฯ
999 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าตะโก อาเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
199 หมู่ 9 ถนนลาดยาว-เขาชนกัน
ตาบลเขาชนกัน อาเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
2/5 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาลพัฒนา 3
ตาบลช่องแค อาเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ 60210
99/290 หมูที่ 14 ตาบลวัดไทรย์
อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
289 หมูที่ 5 ถ.เขาชนกัน-ตลิ่งสูง
ตาบลแม่เล่ย์ อาเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
166 หมู่ที่ 12 ตาบลหนองกลับ
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
60110 โทรศัพท์ 056-876436
๑/๓ ถ.หัสนัย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
60140

ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
3. จังหวัดนครสวรรค์มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการ ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสาร
ทางลาด ห้องน้า ที่จอดรถ และลิฟท์ ปูายสัญลักษณ์ ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้คนพิการสามารถเดินทางด้วยตนเอง
ได้ไม่เป็นภาระและมีโอกาสเท่าเทียมกับคนทั่วไป ซึ่งพบว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดบริการสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับ คนพิการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จานวน 5 ประเภท
ลาดับ
หน่วยงาน/องค์กร
ระดับเกณฑ์
1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ระดับพอใช้ - ดีมาก
2 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ระดับพอใช้
3 เทศบาลตาบลท่าตะโก
ระดับดี
4 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ระดับดีเยี่ยม
5 สานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
ระดับดีมาก
ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือนมกราคม 2562
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4. จังหวัดนครสวรรค์ มีองค์กรคนพิการซึ่งผ่านการรับรองจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย และดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามประเภทความพิการของแต่ละองค์กร และมีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัด ดังตารางที่ 17
ตารางที่ ๑6 แสดงองค์กรคนพิการซึ่งผ่านการรับรองจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
องค์กรคนพิการ
ชื่อผู้นาองค์กรคนพิการ
สมาคมคนพิการจังหวัดนครสวรรค์
คุณบุญมี
ช่างปั้น
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค์
คุณเดชา
สมัครเขตการ
ชมรมทับกฤชสายใยรักษ์
คุณหลง
ทวีโชติ
สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครสวรรค์
นายประสูติ แสงสร้อย
สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครสวรรค์
นางนิธิวดี
พฤฒิสาลิกร
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์
นางนิธิวดี
พฤฒิสาลิกร
ชมรมชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดนครสวรรค์
นางอ้อยทิพย์ ทองก้อน
ข้อมูล : ศูนย์บริการคนพิการจัง หวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62
5. จังหวัดนครสวรรค์ มีองค์กรคนพิการ ซึ่งผ่านการรับรองมาฐานองค์กรคนพิการจากกรมส่งเสริม
และพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดและสามารถจัดตั้ งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่ว ไปมี
จานวนทั้งสิ้ น 3 แห่ ง ตารางที่ 17 แสดงองค์กรคนพิการซึ่งผ่านการรับรองมาฐานองค์กรคนพิการจากกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
องค์กรคนพิการ
สถานที่ตั้งองค์กร
1. สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครสวรรค์
อาเภอเมืองนครสวรรค์
2. ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการอาเภอตาคลี
อาเภอตาคลี
3. ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค์
อาเภอหนองบัว
4. ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์ อาเภอตาคลี
ข้อมูล : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕62
3. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
การติดตามประเมินผล
3.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการปี 2561 ปีที่ผ่านมา
การนาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
นครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕60-๒๕64 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการ
ดาเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ป รากฏในแผน การติ ดตามประเมิ น ผลต้ อ งดาเนิ นการเป็ น ระยะอย่า งต่ อเนื่ อ ง
เพื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง องค์ กรคนพิ การ และคนพิ ก ารในระดั บ จัง หวั ด ได้ ทราบความก้า วหน้ า ปั ญหาอุ ป สรรค
ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ดาเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนเพื่อดาเนินการให้มีความเหมาะสม และทันต่อสภาวการณ์ต่อไป
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3.2 แนวทางการดาเนินงานแผนปฏิบัติการปี 2561 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑) การประเมินเปูาหมายรวมของแผน
๒) การประเมินการบรรลุเปูาประสงค์ของแผน
๓) การติดตามประเมินระดับโครงการ
โดยจัดให้มีการติดตามประเมินผลในทุกปี ในประเด็นความก้าวหน้า และผลการดาเนินงาน
เพื่อการบรรลุภารกิจในแต่ละระดับ ทั้งภาพรวมของแผน เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ และระดับโครงการ
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการปี 2561 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3
พ.ศ.2560 – 2564
2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและข้อเสนอแนะ
รูปแบบและวิธีในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการปี 2561 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผล
2) ติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 -2564 โดยมีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ก รคนพิการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ รวมถึงลงติดตามโดยสุ่มเลือก
หน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
3) สรุปการติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 -2564 เสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการประจาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ทราบ
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561 กับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
จากการติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการของแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี 2561 ภายใต้
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า จากโครงการที่บรรจุไว้จานวน จานวน 203 โครงการ
มีการขับเคลื่อนแผนงานโครงการและมีความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 180 โครงการ ดังนี้
1) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ด้ า นการเสริ ม พลั ง คนพิ ก ารและองค์ ก รด้ า นคนพิ ก าร
ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง จานวนทั้งสิ้น 55 โครงการ
2) ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง มีการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ จานวนทั้งสิ้น 69 โครงการ
3) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจและเจตคติ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์
ต่อคนพิการและความพิการ มีการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ จานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ มีการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ จานวนทั้งสิ้น 58 โครงการ
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมบูรณาการเครือข่ายและสร้างส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน มีการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ จานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ
งบประมาณในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560-2564 ที่รายงานผลในการใช้งบประมาณ ยอดรวมทั้งสิ้น 26,213,276.- บาท ดังนี้
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1) แหล่งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก พก. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 24,377,588.-บาท
2) แหล่งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ สปสช. เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น
152,390.- บาท
3) แหล่งงบประมาณของแต่ละหน่วยงานซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด
เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 1,540,298.- บาท
4) แหล่งงบประมาณอื่นที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 143,000.- บาท
สรุปผลการติดตามการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของแผนปฏิบัติการประจาปี 2561
รวมโครงการทั้งหมดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 203 โครงการ ดังนี้
1) เป็นโครงการที่มีการดาเนินโครงการ จานวน 180 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.67
2) โครงการที่ไม่ดาเนินโครงการ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.33
รวมหน่วยงานภาครัฐ / องค์กรคนพิการ / อปท. ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 162 แห่ง
การติดตามในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านคนพิการ โดยการสุ่มเลือกพื้นที่
ที่มีการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ พบว่า มีประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน
โครงการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้
ประเด็นปัญหา
1) คนพิการส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นผู้สูงอายุและติดเตียงทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
ทาให้มีความยากในเรื่องการจัดทาโครงการ
2) หน่วยงานทั้งภาครัฐ อปท. และเอกชน รวมถึงองค์กรด้านคนพิการยังไม่ความเข้าใจและให้
ความสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการเท่าที่ควร
3) หน่วยงานส่วนใหญ่ยังทราบแหล่งทรัพยากรและงบประมาณที่จะเขียนโครงการเสนอขอรับ
การสนับสนุนและไม่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแหล่งทรัพยากรที่มี
4) แหล่งงบประมาณมีเพียงพอในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ แต่ไม่เสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
5) ขั้นตอนการเสนอโครงการมีมากทาให้พื้นที่ไม่อยากเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
แหล่งงบประมาณต่างๆที่มี
6) การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางให้หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนและจัดทาแผนมี
ความล้าช้าทาให้การขับเคลื่อนและจัดทาแผนระดับจังหวัดไม่สามารถทาเสร็จภายในต้นปีงบประมาณและทาให้มี
เวลาในการขับเคลื่อนงานแผนงานโครงการน้อย
ข้อเสนอแนะ
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ อปท. และเอกชน รวมถึง
องค์กรด้านคนพิการในการให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและเสนอโครงการเพื่อขับงาน
ด้านคนพิการ
2) บูรณาการความร่วมมืองานด้านคนพิการในระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบ รวมถึงบูรณาการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การเขียนโครงการ การติดตาม
ประเมินผล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ
4) กรณีแผนงาน โครงการด้านอาชีพและการมีงานทาของคนพิการ จะต้องสนับสนุนการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้ง ความถนัดในการประกอบอาชีพ ศักยภาพในการดาเนินงาน รวมถึงตลาดรองรับ
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5) ในการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด จะต้องใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการจังหวัดเป็นกรอบและทิศทางการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
6) การจัดทาแผนและทบทวนแผนจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตอนต้นปีงบประมาณ
เพื่อที่จะได้มีเวลาในการขับเคลื่อนงานต่อไป
ที่มา : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
4. แนวคิดและนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.1 กฎหมายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 โดยสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น ได้กาหนดไว้
ในมาตรา ๒๗ ได้ ก าหนดไว้ ว่ า บุ ค คลย่ อ มเสมอกั น ในกฎหมายมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพและได้ รั บ การคุ้ ม ครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วย
สาเหตุ ค วามแตกต่ า งในเรื่ อ งถิ่ น ก าเนิ ด เชื้ อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิ ก าร สภาพทางกายหรื อ สุ ข ภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดทางการเมือง
อัน ไม่ขัดต่อบทบั ญญัติแห่ งรั ฐ ธรรมนู ญหรื อเหตุอื่นใดจะ กระทาไม่ได้ และมาตรการรัฐ ที่กาหนดขึ้นเพื่อขจั ด
อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่ น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวย
ความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อย โอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
นอกจากนี้ใน มาตรา ๗๑ กาหนดไว้ว่ารัฐพึง เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานที่สาคัญของสังคมจัดให้ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็งรวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็น
เลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนรัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ
และความสามารถสูงขึ้นรัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองปูองกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้ง ให้ การบาบัดฟื้นฟูเยียวยาผู้ถูกกระทาดังกล่าว ในการจัดสรรงบประมาณรัฐพึ่ ง
คานึงถึงความ จาเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมประเทศไทยได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๖ นับเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีสาระทั้งในด้าน
การกาหนดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างกลไกเพื่อการคุ้มครองคนพิการในเชิงนโยบาย
ไว้ในกฎหมาย เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ และโอกาส การคุ้มครองจากรัฐ โดยให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากบริการต่างๆจากสิ่งอานวยความสะดวกอัน เป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ
ทั้งในด้านฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทาง การแพทย์ การศึกษา การอาชีพ การคุ้มครอง เพื่อมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมการยอมรับและมีส่วน ร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเข้าถึงนโยบาย
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร โทรคมนาคม บริการล่ามภาษามือ สิทธิในการเข้าไปใช้
ในบริการสาธารณะเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และสิทธิในการได้รับการลดหย่อนภาษีสาหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคนพิการมี ๒ ฉบับ คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐
กาหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปีและรัฐต้องจัดให้
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อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมี ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุ พพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็น พิเศษ โดยให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายส าหรับ พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดสิทธิทางการ ศึกษาสาหรับคนพิการให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่ า ใช้ จ่ า ยตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด หรื อ พบความพิ ก ารจนตลอดชี วิ ต พร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ เทคโนโลยี สิ่ ง อ า นวยความสะดวก
สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สามารถ เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึ กษา ระบบและ
รูปแบบการศึกษา โดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็นพิเศษของบุคคลนั้น
รวมถึงได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและ
บุคคล ส าหรั บ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คนพิการในด้านสุ ขภาพ พระราชบัญญัติห ลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ กาหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิ ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการปูองกันโรค การตรวจ วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการที่มีระดับความ พิการอยู่ในเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
และการลงทะเบี ย นในระบบหลั ก ประกัน สุ ขภาพถ้ ว นหน้ า ซึ่ งจะได้รับ “บัต รทอง ท.๗๔”(ส าหรับ คนพิก าร)
สิทธิประโยชน์เฉพาะสาหรับคนพิการที่ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพทั้ ง ใน และนอกหน่ ว ยบริ ก ารโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย ได้ แ ก่ กายภาพบ าบั ด
กิจกรรมบาบัด การประเมิน/แก้ไขการพูด จิตบาบัด พฤติกรรมบาบัด การฟื้นฟูทางการได้ยิน การฟื้นฟูทางการ
เห็ น การรั บ กายอุป กรณ์เครื่ องช่ว ยตาม ประเภทความพิการ และการพัฒ นาศักยภาพในรูปแบบอื่น ส า หรับ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสาระสาคัญที่กาหนดสิทธิของผู้ปุวยโดยให้ได้รับการบาบัดรักษาตาม
มาตรฐานทางการแพทย์ และได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บปุวยและการบาบัดรักษาไว้เป็นความลับ เว้น
แต่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้ ได้รับการคุ้มครองจากการวิจัยได้รับการคุ้มครองในระบบประกั นสุขภาพและ
ประกันสังคม และระบบอื่น ๆ ของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันตลอดจนห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้าน
สุขภาพของผู้ปุวยน่าจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ปุวยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
มีวิสั ยทัศน์ ที่ป ระเทศมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ว ยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”โดยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ๖ ยุทธศาสตร์ด้วยกันคือ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีแนวทางในการ ขับเคลื่อนสาคัญได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ การปูองกันและ
แก้ไข การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีแนวทางขับเคลื่อนได้แก่ สมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการ ลงทุน ส่งเสริม
การค้ าและการลงทุ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและนาดกลางและขนาดย่ อ มสู่ ส ากล
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน มีแนวทาง
ในการขับเคลื่อน ได้แก่ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต ของประเทศ สร้างเสริม
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม มี แ นวทางในการขั บ เคลื่ อ นได้ แ ก่ สร้ า งความมั่ น คงและ
การลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน ทางสังคมและทุนทาง
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วัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น (๖) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวทางในการขับเคลื่อนได้แก่การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ การปรับปรุง บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสมการวางระบบบริหารงานราชการ แบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนพัฒ นาหน่ ว ยงานภาครั ฐ และบุคลากรที่มีห น้าที่เสนอความเห็ นทางกฎหมายให้ มีศักยภาพ
แผนพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติฉ บับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยหลั กการส าคั ญของแผน
ประกอบด้วย (๑) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (๓) ยึด “วิสัยทัศน์
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี ”มาเป็ น กรอบของวิ สั ย ทั ศ น์ ป ระเทศไทยในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒(๔)ยึ ด
“เปู า หมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙”เป็ น กรอบการก าหนดเปู า หมายที่ จ ะบรรลุ ใน ๕ ปี แ รก
และเปู า หมายในระดั บ ย่ อ ยลงมาควบคู่ กั บ กรอบเปู า หมายที่ ยั่ ง ยื น และ (๕) ยึ ด หลั ก การน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี สาหรับวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ประกอบด้วย (๑) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (๒) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง
แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน (๔) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (๕) เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีการทางานเชิงบูรณาการ (๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค (๗) เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
โดยมีเปูาหมายรวมประกอบด้วย (๑) คนไทยมีคุณลักษณะ เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ (๒) ความเหลื่อมล้าทางด้าน
รายได้และความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสามารถสนั บ สนุ น การเติบ โตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทยและ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
มั่น คงแห่ ง ชาติ เ พื่อ การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ นคั่ ง และยั่ง ยื น (๖) ยุท ธศาสตร์ ก ารบริห ารจั ด การในภาครั ฐ
การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ บาลในสังคมไทย (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจและ ๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
4.2 สถานการณ์ด้านคนพิการของประเทศไทย สถานการณ์ปัจจุบันด้านคนพิการได้สะท้อนให้
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากรศาสตร์ (Demographic) ของคนพิการ ทั้งในมิติด้านเพศ การกระจายตัว
จานวน อายุ การศึกษาและลักษณะประเภทความพิการ โดยจากรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย
ที่จัดทาโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ พบว่า มีคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการทั่วประเทศ จานวน ๑,๖๕๗,๔๓๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๒ ของประชากรทั้งประเทศ โดยเป็นคนพิการเพศชาย จานวน ๘๘๓,๓๒๐ (ร้อยละ ๕๓.๒๙)
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และเพศหญิง จานวน ๗๗๔,๑๑๘ คน (ร้อยละ ๔๖.๗๑) โดยเมื่อพิจารณากระจายตัวของประชากรพิการ พบว่า
อาศั ย ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มากที่ สุ ด จ านวน ๖๖๖,๐๒๒ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๐.๑๘ รองลงมา
ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ มี จ านวนคนพิ ก าร ๓๗๙,๗๑๓ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๒.๙๑ และภาคกลางและตะวั น ออก
จ านวน ๓๓๙,๓๖๔ คน คิด เป็ น ร้ อยละ ๒๐.๔๘ และภาคใต้ จานวน ๑๘๘,๕๐๑ คน คิด เป็น ร้อยละ ๑๑.๑๓
กรุงเทพมหานคร จานวน ๖๙,๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑๗ และไม่ได้ระบุ จานวน ๑๔๖๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๐.๘๙ ทั้ง นี้ เมื่ อ พิจ ารณาถึง สาเหตุข องความพิก ารพบว่า ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากภาวะความเจ็ บ ปุว ยและโรคต่า งๆ
ในภายหลั ง (ความดัน โลหิ ตสู ง/หลอดเลื อดหั ว ใจตีบ/ข้อสั นหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ
๓๐.๗๙ ความพิก ารแต่ก าเนิ ดร้ อยละ ๑๘.๒๙ อุ บั ติ เหตุ ร้ อยละ ๑๔.๐๙ พั นธุ กรรม ร้อ ยละ ๐.๔๕ มากกว่ า
๑ สาเหตุ ร้ อ ยละ ๒.๗๔ และแพทย์ ไ ม่ ร ะบุ ส าเหตุ ค วามพิ ก าร ร้ อ ยละ ๓๓.๔๑ ประเภทความพิ ก าร
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ การ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เตมิ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ แ บ่ ง ประเภทความพิ ก ารออกเป็ น ๗ ประเภทด้ ว ยกั น โดยจากจ านวน คนพิ ก ารทั้ ง หมด
๑,๖๕๗,๔๓๘ คน เป็ น ความพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวหรื อ ทางร่ า งกาย มากที่ สุ ด จ านวน ๗๙๔,๖๔๘ คน
(ร้อยละ ๔๘.๓๗) และคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จานวน ๓๐๐,๒๖๕ คน (ร้อยละ ๑๘.๒๘) คนพิการ
ทางการเห็ น จ านวน ๑๗๕,๖๙๒ คน (ร้ อ ยละ ๑๐.๖๙) คนพิ ก ารทางจิ ต ใจหรื อ พฤติ ก รรม จ า นวน
๑๒,๗๘๕ คน (ร้อยละ๗.๓๕) คนพิการทางสติปัญญาจานวน ๑๑๗,๘๘๗ คน (ร้อยละ ๗.๑๘) คนพิการ ทางออทิสติก
จานวน ๙๑๒๕ คน (ร้อยละ ๐.๕๖) คนพิการทางการเรียนรู้ จานวน ๗,๔๓๒ คน (ร้อยละ ๐.๔๕) และพิการมากกว่า
๑ ประเภทความพิ ก ารจ านวน ๑๑๐,๔๙๗ คน (ร้ อ ยละ ๖.๗๓) และไม่ ส ามารถระบุ ประเภทความพิ ก ารได้
จานวน ๖,๔๓๒ คน (ร้อยละ ๐.๓๙) ทั้งนี้หากพิจารณาถึงช่วงอายุของคนพิการในประเทศไทย พบว่าคนพิการส่วน
ใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จานวน ๘๑๒,๘๒๕ คน รองลงอยู่ระหว่างอายุ ๑๕-๖๐ ปี จานวน ๗๘๑,๕๗๖ คน
และอยู่ ในช่วงอายุ ๑๕-๒๑ ปี จานวน ๖๖,๖๐๑ คน ช่วงอายุ ๖- ๑๔ ปีจานวน ๖๒,๓๑๘ คน และช่วงอายุแรกเกิด
ถึ ง ๕ ปี จ านวน ๑๕,๐๙๖ คน ส าหรั บ การศึ ก ษาของคนพิ ก ารพบว่ า คนพิ ก ารที่ ไ มได้ รั บ การศึ ก ษา จ านวน
๖๑๖,๗๘๓ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๗.๕๕ ของคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ โดยคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา
สามารถแบ่งออกได้เป็นคนพิการที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียนหนังสือจานวน ๓,๓๐๕ คนและคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์
แต่ไม่รั บการ การศึกษาจ านวน ๖๑๓,๔๗๘ คน ส าหรับคนพิการที่ได้รับการศึกษา พบว่าคนพิการมีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาจานวนมากสุ ด ๘๔๓,๘๑๙ คน (ร้อยละ ๕๑.๓๗) รองลงมาคือระดับมัธ ยมศึกษาจานวน
๑๑๕๖๖๔ คน (ร้อยละ ๗.๐๔) ระดับประกาศนียบัตร จานวน ๒๒,๐๐๔ คน (ร้อยละ ๑.๓๔) ระดับปริญญาตรี
จานวน ๑๔,๑๖๖ คน (ร้อยละ ๐.๘๖) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน ๑,๘๘๕ คน (ร้อยละ ๐.๑๑) และคนพิการที่
ได้รับการศึกษาในระดับอนุปริญญาจานวน ๑๓๐๘ คน (ร้อยละ ๐.๘๘) สาหรับการประกอบอาชีพของคนพิการจาก
จ านวนคนพิ ก ารที่ อ ยู่ ใ นวั ย แรงงาน (อายุ ร ะหว่ า ง ๑๕-๖๐ปี ) พบว่ า มี จ านวน ๗๘๑,๕๗๖ คน เป็ น คนพิ ก าร
ที่ประกอบอาชีพ จานวน ๑๙๖,๐๒๑ คน (ร้อยละ ๒๕.๐๘) คนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ไม่ ได้ประกอบ
อาชีพ จานวน ๔๖๓,๐๑๘ คน (ร้อยละ ๕๙.๒๔) และคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากพิการรุนแรง
จานวน ๑๒๒,๕๓๗ คน (ร้อยละ ๑๕.๖๘) โดยอาชีพที่คนพิการส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม
อาชีพอิสระ ลูกจ้างภาคเอกชน อาชีพอื่นๆ และราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามลาดับ
๔.3 การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมการพัฒ นาคุณภาพชี วิตคนพิการ การพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต
คนพิการของประเทศไทย มีแนวโน้มและการพัฒนาบนฐานสิทธิอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กาหนดมาตรการ
และการสร้างกลไกเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการในเชิงนโยบายไว้ใน กฎหมาย ตลอดจนให้คนพิการได้เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็น สาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
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สถานการณ์ภายนอกที่เป็นโอกาสส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีปัจจัยสาคัญที่เกิดจากการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในกระแสโลก ทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ยุทธศาสตร์อินชอนเพื่อทาสิทธิให้
เป็นจริง ทศวรรษคนพิการอาเซียน เปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการดาเนินงาน เซนไดเพื่อการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการได้ส่งผล
ให้ประเทศไทยได้มีการดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย ให้มีความสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาดังกล่าว
ข้างต้น โดยเฉพาะอนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งได้บรรจุกลไกตรวจสอบไว้ในกฎหมายโดยประเทศไทย
จะต้องมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุ ษ ย์ กรมส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตคนพิ การเป็น หน่ ว ยงานหลั ก และมีร ายงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกอิสระเพื่อติดตามดูแลร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านคน
พิการและที่สาคัญยังมีรายงานของภาคประชาสังคมเป็นรายงานฉบับที่สามคู่ขนานกันไปด้วย และถือว่าเป็นกลไก
สาคัญในการดาเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือ กระแสการพัฒนา
ระดับ โลกที่ป ระเทศไทยต้องปฏิบั ติตาม นอกจากนี้เปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน นับว่าเป็นสภาพแวดล้ อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศ โดยไทยได้ลงมติรับรอง
เปู า หมายการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น (SDGs) ปี ๒๕๕๙-๒๕๗๓ ภายใต้ ความร่ ว มมื อของสหประชาชาติ ในเดือ น
กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องบรรลุใน อีก ๑๕ ปีข้างหน้า SDGs เป็นวาระการพัฒนาใหม่ของโลกที่จะเป็นแรงกดดันใน
ห่วงโซ่การผลิตในอนาคต ที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการ ๕ Ps
ได้แก่ ประชาชน โลก ความมั่งคั่ง สันติภาพและความเป็นหุ้นส่วน ประกอบด้วยเปูาหมาย ๑๗ ข้อ และเปูาประสงค์
๑๖๙ ข้อ ซึ่ง SDGs นับเป็นภูมิทัศน์ใหม่ที่สร้างแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นแรง
กระตุ้น และตัวเร่งในการสนั บสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจน
ภาคเอกชน และภาครัฐต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยต้องนาเอา SDGs มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind) รวมทั้งคนพิการด้วย สาหรับ
สภาพแวดล้ อ มภายที่ เ ป็ น ความท้ า ทายในประเทศไทย ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการเปลี่ ย นผ่ า นในหลายๆด้ า น
ทั้งเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส่งผลให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการปฏิ รูปประเทศ ในทุกๆด้าน ส่งผล
ให้คนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศยังกาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบและทิศทางที่มีความ
ต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นาประเทศไทย และในขณะเดี ย วแผนพั ฒ นา เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้มีการประกาศใช้ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ ด้านด้วยกัน
โดยมี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารในทุ ก ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง นี้ ห ากวิ เ ครา ะห์
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ที่ครอบคลุ มในทุกมิติ ทั้งพระราชบั ญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น นอกจากนี้ การดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังมีการกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์ในระดับชาติและระดับจังหวัดเพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศ
ไทย ทั้งนี้ จุ ดแข็งอีกประการหนึ่ งคือการมีกลไกคณะกรรมการส่ งเสริมและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ
คณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มและพั ฒนาคุณภาพชี วิตคนพิ การประจ าจั งหวั ด รวมถึ งคณะอนุกรรมการตามประเด็ น
และประเภทความพิการที่ครอบคลุม การทางานในทุกมิติ ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การขับเคลื่อนการดาเนิ นงานในระดับพื้นที่ใน ปัจจุบันได้เกิดกลไกของศูนย์ บริการคนพิการระดับ
จังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์กรด้านคนพิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
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ซึ่งจะทาให้ คนพิการในพื้นที่ได้เข้าถึง บริ การมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นจุดแข็งและจุดคานงัดสาคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ในปัจจุบัน นอกจากกลไกต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว องค์กรด้านคนพิการนับว่ามี
ความสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้าน คนพิการของประเทศไทยโดยในปัจจุบันมีองค์กรด้ านคนพิการจานวนกว่า
๖๐๐ องค์กรที่ครอบคลุมทุก ประเภทความพิการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมถึงการมีสภาคนพิการทุก
ประเภทในจังหวัด การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน พบว่าคนพิการส่วนใหญ่ยังมีฐานะที่ยากจนทา
ให้ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการฟื้นฟูอย่างต่ อเนื่องตั้งแต่ระยะแรกเริ่มหรือพบความพิการ การเข้าไม่
ถึง โอกาสทางการศึ ก ษา และทาให้ เ กิด ปั ญ หาการไม่ มีอ าชี พ ไม่ มี ง านท าเกิ ดความไม่ มั่ น คงในการดารงชี วิ ต
นอกจากนี้สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะของประเทศไทยก็ยังไม่เอื้อต่อการดารงชีวิตของคนพิการ ทั้งที่อยู่
อาศัยอาคารสถานที่ต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว ระบบคมนาคมขนส่งรวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิก ารก็ ยั ง มีร าคาที่ค่ อนข้า งสู ง ท าให้ คนพิก ารที่ มีฐ านะยากจนไม่ส ามารถเข้ า ถึง และใช้ ประโยชน์ไ ด้จ ริ ง
นอกจากนี้คนพิการส่วนใหญ่ยังมีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการมีส่ วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ
ของสังคมการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การถูกเลือกปฏิบัติคนพิการส่วนใหญ่ยังถูก เก็บไว้หลังบ้าน ซึ่งเกิด
จากปัญหาด้านเจตคติของครอบครัวและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการนั้นเองหากพิจารณาในเชิงระบบของ
การทางานด้านคนพิการ พบว่าการบูรณาการการดาเนินงานยังต้องการการยกระดับการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ ทธิ สวัสดิการ บริการสาธารณะอื่น ๆ และความ
ช่วยเหลือจากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ ฐานข้อมูลด้านคนพิการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยัง ไม่
สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ไม่สามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและการจัดบริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายและสร้างความเข้าใจในการ
บังคับใช้กฎหมายยังมีความสาคัญ และจาเป็นสาหรับการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
ประเทศไทยเพื่อให้เกิดการ นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยสรุปแล้วจากการศึกษาและทบทวน
สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยนับตั้งแต่การทบทวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในช่ว งแผนพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ ง ชาติ ฉบับที่ ๑-๔ (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙ ) การวิเคราะห์
กฎหมายนโยบายที่เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์
สถานการณ์ข้อมูลด้านคนพิการของประเทศไทยและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทั้งภายนอกและภายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากคนพิการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ น าไปสู่ ก ารก าหนดทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
ของแผนพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังปรากฏในส่ ว นที่ ๒ ต่อไป
ที่ ม า
วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 กรมส่ ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.4 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ยึดหลักการ
วิเคราะห์สถานการณ์โดยรอบด้าน ภายใต้การบูรณาการแนวความคิดจากทุกภาคส่วนเน้นผลลัพธ์สุดท้าย คือ
คนพิการมีความเท่าเทียมมีคุณภาพชีวิตที่มีความสุข ซึ่งประกอบด้วยทิศทางของแผนดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
“ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ”
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พันธกิจ
1. เสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุน
องค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
2. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง รวมถึงส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ
3. สื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มี เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความ
พิการเพื่อนาไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
4. สร้ างสภาพแวดล้ อม พัฒ นาเทคโนโลยี และบริ ก ารสาธารณะ ที่ค นพิก ารเข้า ถึ งและ
ใช้ประโยชน์ได้
5. ส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยสร้างการมีส่วนร่ว ม เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
เปูาประสงค์
1. คนพิการและผู้ ดูแลคนพิการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ ทธิ สวัส ดิการ สิ่ งอานวย
ความสะดวก และบริ การสาธารณะได้จ ริ ง รวมถึง ส่ ง เสริม คุ้ มครองสิ ทธิค นพิ การ และขจั ด การเลื อ กปฏิบั ติ
ทุกรูปแบบ
2. องค์กรด้านคนพิการ ผู้นาคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพและความเข้มแข็ง
สามารถส่งเสริม คุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ มีการปฏิรูปนโยบาย กฎหมายและกลไกการขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสากลและทันสมัย
4. สังคมมีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการปราศจาก
การเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้าในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน
5. คนทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางการ
เรี ย นรู้ ข้ อมู ล ข่า วสาร เทคโนโลยี เทคโนโลยี สิ่ ง อานวยความสะดวก บริ ก ารสาธารณะและการช่ ว ยเหลื อ ที่
สมเหตุสมผล
6. เครื อ ข่ า ยและทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นคนพิ ก ารบู ร ณาการนโยบาย แผนงาน
การดาเนินงานและทรัพยากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม
1. เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง
3. เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ
4. สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
5. ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อย่างยั่งยืน
4.5 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์
ภาคีภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้ร่วมกันประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของการดาเนินงานด้านคนพิการ เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ดังนี้
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จุดแข็ง
1. คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีการกู้ยืมเงินไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น
2. หน่ ว ยงานที่ให้การสนั บสนุนโดยเฉพาะส านักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครสวรรค์ และสานักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๓ นครสวรรค์ (สปสช.จังหวัด) สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครสวรรค์
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการมากขึ้น
4. การเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับ ชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบล (รพ.สต. ) ดาเนินการเยี่ยมบ้าน/อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ
อาสาสมัครพัฒ นาสั งคมช่ว ยเหลื อคนพิการ (อพมก.) และมีการประสานส่ งต่อคนพิการเมื่อต้องส่ งเข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้ทันทีและไม่เป็นปัญหา เพราะใช้สิทธิ ท.๗๔
5. มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการคนพิการในพื้นที่ได้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้จริงตามสิทธิที่คนพิการที่ควรได้รับจากรัฐ
6. มีโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่รองรับเด็กพิการและมีโรงเรียน
เรียนร่วมกระจายอย่างทั่วถึง เพราะมีหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามเด็กพิการ
ที่เข้าเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง
7. องค์กรคนพิการในจังหวัดนครสวรรค์ มีการทากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้แก่กลุ่มคนพิการในแต่ละองค์กรเพิ่มมากขึ้น และต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
จุดอ่อน
1. คนพิการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและติดเตียงซึ่งเกิดจากภาวะเจ็บปุวย
2. คนพิการมักจะอยู่เพียงลาพัง เพราะคนในครอบครัวต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัว
3. สถานที่ให้บริการแก่คนพิการในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานทาให้
คนพิการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หรือบางแห่งไม่มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
4. คนพิการส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเรียนต่อเนื่องจากปัจจัยภายในครอบครัว
หรือสภาพแวดล้อม หรือสถานประกอบการมีการคุณสมบัติในตาแหน่งงานไว้สูง
5.มี ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ การทั่ ว ไปที่ ไ ด้รั บ การประกาศจั ด ตั้ง เพื่ อ ให้ บ ริ การกั บ คนพิ ก ารในพื้ น ที่
จั งหวัดนครสวรรค์ เข้าถึงและใช้ป ระโยชน์จากข้อมูล ข่ าวสาร เทคโนโลยี เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวก
บริการสาธารณะและการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมทุกตาบล
6. ระบบการสนับสนุนเงินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทาให้องค์กรด้านคนพิการไม่เสนอโครงการได้เนื่องจากบางองค์กรเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทาให้การเสนอโครงการมีความยากลาบาก
โอกาส
1. สังคมให้การยอมรับคนพิการทั้งภายในจังหวัดนครสวรรค์และภายนอกจังหวัด
2. รั ฐ มีกฎหมายที่ส่ งเสริ ม สนับสนุนมากขึ้น และเอื้อ ต่อคนพิการในการได้รับสิ ทธิขั้นพื้นฐาน
จากบริการของรัฐ เช่นการจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆสาหรับคนพิการ และจัดบริการต่างๆให้กับคนพิการ
ได้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. หน่วยงานในระดับท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการมากขึ้น
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ภัยคุกคาม
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการยังมีข้อจากัด เพราะคนพิการบางคนไม่รู้หนังสือไม่มี
ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย รวมถึงส่วนใหญ่คนพิการเป็นผู้สูงอายุและติดเตียง
2. ระบบข้อ มู ล สถิ ติ ด้า นคนพิ ก ารระหว่ างกรมส่ ง เสริ มและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ ก าร
กับสานักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ตรงกันและไม่เป็นข้อมูลเดียวกั นจึงทาให้ไม่สามารถนาข้อมูล
เพื่อเชื่อมโยงวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้
3. องค์กรคนพิการบางองค์กร ไม่มีความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ในการ
นาไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และขาดความเข้มแข็งทาให้การขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการ
องค์กรไม่มีประสิทธิภาพ
ความคาดหวังของคนพิการ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กลุ่ ม อาชี พ คนพิ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง เช่ น การส่ ง เสริ ม อาชี พ
การทานวดแผนไทย ผลิตภัณฑ์ทางฝีมือคนพิการ การจักสาน การสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เป็นต้น
2. ส่ งเสริ มการประชาสั มพันธ์ ให้ คนพิการรู้ถึงสิ ทธิของตนเองและสามารถใช้ประโยชน์และ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆได้จริงและอย่างทั่วถึง
4.6 กรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์
จากการประเมินความต้องการทางยุทธศาสตร์โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
ด้านคนพิการทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕50-๒๕54 ทบทวนแนวคิ ดและนโยบายตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตคนพิ ก ารแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการประจาปี 2560 ภายใต้ แผนพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารจั ง หวั ด นครสวรรค์ ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 รวมทั้ ง การประเมิ น ศั ก ยภาพทาง
ยุทธศาสตร์จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ของการดาเนินงานด้านคนพิการในจังหวัดนครสวรรค์
ที่ผ่ านมา สามารถสรุ ป เป็ น กรอบแนวคิ ดการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตคนพิ การของจัง หวัด นครสวรรค์ เพื่อ บรรลุ
เปูาหมายสูงสุด คือ คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มตามศักยภาพมีองค์ประกอบสาคัญ ๓ ประการที่มีความสัมพันธ์
ต่อกัน ได้แก่ คนพิการเข้าถึงสิ ทธิได้จ ริ งและการมีส่ ว นร่ว มในสั งคมอย่างเต็ม ที่ด้ว ยความเสมอภาค สามารถ
ดารงชีวิตอิสระ และสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค ด้วยการปฏิรูประบบบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ การสร้างความเข้มแข็งให้คนพิการ องค์กรด้านคนพิการ และเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ การส่งเสริมการมีงานทาของคนพิการ ในบริบทที่คนพิการ ครอบครัว คนพิการชุมชน สังคมได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์จากแนวทางเวทนานิยม ที่เมตตาสงสารให้คนพิการเป็นผู้รับการสงเคราะห์สู่มิติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของสิทธิคนพิการที่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
นอกจากนี้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2556 มาตรา 203 ได้กาหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการ เพื่อให้บริการและให้ความช่วยเหลื อคนพิการ
ให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย และจากระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาภาพชีวิตคนพิการ
แห่ งชาติ ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดประเภท
ศูนย์บริการคนพิการ คือศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการหรือ
องค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6 (10) ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่หรือตามประเภทความพิการหรือให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งจะทาให้คนพิการได้รับบริการได้อย่างทั่วถึงตามสิทธิของกฎหมาย
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บทที่ 2
ทิศทางของแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
(ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์
ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.๒๕60-๒๕64 จั ดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่ อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในระดั บจั งหวั ด โดยมุ่ งเน้ นการมี ส่ วนร่ วมอย่ า งเต็ ม ที่ ข องภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในระดั บ จั ง หวั ด
องค์ ก รด้ า นคนพิ ก าร และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตลอดจนการเสริ ม สร้ า งความเข็ ม แข็ ง ของคนพิ ก าร
และองค์กรคนพิการอันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ ในการดาเนินการดังนี้.วิสัยทัศน์
“ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ
1. เสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองค์กร
ด้านคนพิการให้มีศักยภาพความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
2. ปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การให้ ค นพิ ก ารเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ไ ด้ จ ริ ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ของคนพิการและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ
3. สื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ
เพื่อนาไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
4. สร้ า งสภาพแวดล้ อ ม พั ฒ นาเทคโนโลยี และบริ ก ารสาธารณะ ที่ ค นพิ ก ารเข้ า ถึ ง และใช้
ประโยชน์ได้
5. ส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอานวยความ
สะดวก และบริการสาธารณะได้จริง รวมถึงส่งเสริม คุ้มครองสิทธิคนพิการ และขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
2. องค์กรด้านคนพิการ ผู้ นาคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพและความเข้มแข็ ง
สามารถส่งเสริม คุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ มีการปฏิรูปนโยบาย กฎหมายและกลไกการขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสากลและทันสมัย
4. สังคมมีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการปราศจากการ
เลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้าในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน
5. คนทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางการ
เรี ย นรู้ ข้ อมู ล ข่า วสาร เทคโนโลยี เทคโนโลยี สิ่ ง อานวยความสะดวก บริ ก ารสาธารณะและการช่ ว ยเหลื อ ที่
สมเหตุสมผล
6. เครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการบูรณาการนโยบาย แผนงานการดาเนินงาน
และทรัพยากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง
แนวทาง
แนวทางที่ 1 เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพคนพิการในทุกช่วงวัย
แนวทางที่ 2 เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ
ครอบครัว เครือข่าย
แนวทางที่ 5 สนับสนุนการรวมกลุ่มการจัดตั้ง การสร้างความเข้มแข็ง
แนวทางที่ 6 เสริมพลังให้องค์กรด้านคนพิการทุกระดับสามารถส่งเสริม คุ้มครองสิทธิคนพิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง
แนวทาง
แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ การรักษาพยาบาลปูองกัน
ความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ การรักษาพยาบาลปูองกัน
ความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพเครื่องช่วยความพิการเพื่อให้คนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบสนับสนุนทางสังคม
ระบบสวัสดิการ การจัดบริการสังคมและความช่วยเหลืออื่นตามความต้องการ
จาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลแก่คนพิการในทุกช่วงวัย
แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและกลไก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้พิการให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพมีงานทาและมี
รายได้มากขึ้น
แนวทางที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสาหรับ
คนพิการที่เท่าเทียม
แนวทางที่ ๙ พัฒนาระบบการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการครอบครัวคนพิการในทุกรูปแบบรวมถึงการเร่งรัดการแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ
แนวทาง
แนวทางที่ ๑ สนับสนุนและพัฒนาองค์ ความรู้ และงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอานวย
ความสะดวกในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวทางที่ ๕ สร้างโอกาส สนับสนุนให้มี คนพิการต้นแบบ และเปิดพื้นที่ให้คนพิการ ได้แสดง
ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถใน ทุกรูปแบบในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม
แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้มี ช่องทางของสื่อทางเลือกเพื่อผลิตและ เผยแพร่เนื้อหาสาระ
ด้านคนพิการในทุกมิติ

38
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
แนวทาง
แนวทางที่ ๑ เร่งรัด สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐ อปท. ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมจัดสภาพแวดล้อม การเดินทาง บริการสาธารณะที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม
แนวทางที่ ๒ เร่งรัดดาเนินการจัดทามาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวกของสภาพแวดล้อมและ
มาตรฐานการให้บริการเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมีการตรวจสอบติดตาม
การจัดสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อย่างยั่งยืน
แนวทาง
แนวทางที่ ๑ การบูรณาการด้านคนพิการและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐฯลฯ
แนวทางที่ 3 สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านคนพิการ และประชารัฐ ฯลฯ
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บทที่ 3
การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ
(ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564)
เพื่อให้ การน าแผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต
คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕60-๒๕64 (ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564) นาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและเกิดการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ จึงได้กาหนด ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ/แนวทาง โครงการ พื้นที่ดาเนินการและ
ผู้รับผิดชอบโดยสังเขป เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไปดังนี้
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคนพิการ
และองค์กรด้านคน
พิการให้มีศักยภาพ
และความเข้มแข็ง

แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แนวทาง/
โครงการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
มาตรการ
(ระบุที่ดาเนินการ)
แนวทางที่ ๑ เสริม 1) โครงการติดตามดูแล ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับ ผู้พิการ/ผู้ดูแล จานวน 20
6,200.- บาท
พลังและพัฒนา
และฟื้นฟูสภาพผู้พิการ การฟื้นฟูสภาพความพิการ
คน
(เงินกองทุน สปสช.)
ศักยภาพคนพิการ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ในทุกช่วงวัย
2) โครงการอบรมให้
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ คนพิการทางการได้ยิน
150,000
ความรู้ในการปูองกัน
ความเข้าใจและนาไปใช้ใน
จานวน 30 คน
(เงินกองทุนคนพิการ)
โรคเอดส์ในกลุ่มคน
ชีวิตประจาวันได้
พิการทางการได้ยิน
3) โครงการพัฒนา
๑.ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ศักยภาพผู้พิการ
ของผู้ได้รับความรู้
จานวน ๑๐๐ คน
(เงินงบประมาณ)
จังหวัดนครสวรรค์
๒.ร้อยละของผู้พิการและผู้ดูแล
แบ่งออกเป็น ๒ ครั้ง ๆ ละ
คนพิการที่นาไปใช้ประโยชน์
๕๐ คน
จากการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ/
สวัสดิการสังคมและ/หรือส่งเสริม
ทักษะด้านอาชีพ
4) โครงการอบรมให้
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ คนพิการทางการได้ยิน
160,000
ความรู้ด้านกฎหมาย
ความเข้าใจและนาไปใช้ใน
จานวน 20 คน
(เงินกองทุนคนพิการ)
การจราจรสาหรับจัดทา ชีวิตประจาวันได้
บัตรประจาตัวผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์
5)โครงการอบรมอาชีพ คนพิการและผู้ดูแลมีความรู้ใน
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
๒๐๐,๐๐๐.- บาท
อิสระคนพิการ เรื่อง
เรื่องการทากาแฟสดเพื่อนาไป
(เงินกองทุนคนพิการ)
การทากาแฟสดและ
ประกอบอาชีพของตนเอง
เครื่องดื่ม

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-กองทุน สปสช.
-อบต.ฆะมัง
-รพสต.ฆะมัง
ชมรมคนหูหนวก
จังหวัดนครสวรรค์
อบจ. นครสวรรค์

-ชมรมคนหูหนวก
จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์บริการคนพิการ
ศูนย์ดารงชีวิตอิสระ
คนพิการ อาเภอตาคลี
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แนวทาง/
มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑ เสริม
เสริมพลังคนพิการ พลังและพัฒนา
และองค์กรด้าน ศักยภาพคนพิการ
คนพิการให้มี
ในทุกช่วงวัย
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์

โครงการ (ระบุที่ดาเนินการ)

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

6)โครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแล ระดับตาบล
๑๐ ตาบลในอาเภอตาคลี
7) โครงการสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพเพื่อให้คนพิการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ
ตามความถนัดโดยให้กู้ยืมเงิน
จากกองทุนฯ ไม่มีดอกเบี้ย
ผ่อนชาระคืน ภายใน ๕ ปี
8) โครงการอบรมเลี้ยงเป็ดเทศ
ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ

คนพิการและผู้ดูแลมีความรู้และ
สามารถรูศ้ ักยภาพในตนเองและ
ดึงศักยภาพนั้นมาใช้ในชีวิตได้
จานวนคนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการที่เพิ่มขึ้นที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบ
อาชีพอิสระตามถนัดจากกองทุนฯ

คนพิการและผู้ดูแลใน ๑๐
ตาบล อาเภอตาคลี

ร้อยละของคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพเบื้องต้น
คนพิการและผู้ผู้แลคนพิการ
และ อสม. มีความรู้มากขึ้น

คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ จานวน 20 คน

9) โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านสุขภาวะให้แก่ผู้ดูแลคน
พิการ

คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการจานวน 400 คน

คนพิการและผู้ผู้แลคน
พิการ และ อสม. จานวน
๕๐ คน
ได้รับความรู้ด้านสุขภาวะของคน ผู้ดูแลคนพิการ
พิการ
จานวน ๕๐ คน
10)ฝึกอบรมอาชีพการทาพรม จานวนคนพิการและผู้ดูแลคน
คนพิการและผู้ดูแลคน
เช็ดเท้าให้แก่คนพิการและ
พิการได้รับการพัฒนาทักษะด้าน พิการ จานวน ๒๐ คน
ผู้ดูแลคนพิการตาบลเขาชนกัน อาชีพ

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
๒๐0,๐๐๐.- บาท -ศูนย์บริการคนพิการ
(เงินกองทุนคนพิการ) ศูนย์ดารงชีวิตอิสระ
คนพิการ อาเภอตาคลี
17,00๐,๐๐๐.- บาท -ศูนย์บริการคนพิการ
(เงินกองทุนคนพิการ) จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว.)
-องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบประมาณ

๒๐,๐๐๐.- บาท
(เงินงบประมาณ)
๒๐,๐๐๐.- บาท
(เงินงบประมาณ)

-อบต.บ้านหนองปลิง

-เทศบาลตาบลตาก
ฟูา

๑๐,๐๐๐
อบต.ห้วยถั่วเหนือ
(เงินกองทุนคนพิการ)
๑๐,๐๐๐.- บาท ศูนย์บริการคนพิการ
(เงินกองทุนคนพิการ) อบต.เขาชนกัน

42
แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคน
พิการและ
องค์กรด้าน
คนพิการให้มี
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

แนวทาง/
มาตรการ
แนวทางที่ ๑
เสริมพลังและ
พัฒนาศักยภาพ
คนพิการในทุก
ช่วงวัย

โครงการ (ระบุที่ดาเนินการ)

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
๓๐,๐๐๐
(เงินงบประมาณ)

11) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการ มีความรู้ด้านการเกษตร

ประชาชน ผูส้ ูงอายุ คนพิการ
ผู้ดูแลคนพิการ

12) ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการตาบลเขาชนกัน
13) โครงการอินเทอร์เน็ตตาบล
สาหรับคนพิการ

จานวนคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพ
ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการมาใช้
บริการเพื่อเข้าถึงบริการข้อมูล
ข่าวสารสาหรับคนพิการ
จานวนคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพ

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
จานวน ๒๐ คน

14)โครงการฝึกอบรมการแปร
รูปจากวัสดุเหลือใช้ให้แก่คน
พิการและผู้ดูแลคนพิการตาบล
เขาชนกัน
15)โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ทาลูกประคบสมุนไพรและการ
นวดแผนไทย
16)โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้ประชาชน
17)โครงการกีฬาผู้สูงอายุและ
คนพิการ

ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ในตาบลที่สามารถเดินทาง
มารับบริการได้
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
จานวน ๒๐ คน

ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
การส่งเสริมทักษะความรู้และ
อาชีพ
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ
ผู้สูงอายุและคนพิการมีสุขภาพ ผู้สูงอายุและคนพิการ
แข็งแรง

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-อบต.วังน้าสด

๑๙,๕๐๐.- บาท -ศูนย์บริการคนพิการ
(เงินกองทุนคนพิการ) -อบต.เขาชนกัน
ไม่ใช้งบประมาณ

-อบต.บางพระหลวง
-อบต.ลาพยนต์
-เทศบาลตาบลตากฟูา
๑๐,๕๐๐.-บาท
-ศูนย์บริการคนพิกา
(เงินกองทุนคนพิการ) -อบต.เขาชนกัน
๖๐,๐๐๐.- บาท
(เงินงบประมาณ)

-อบต.นาขอม

๓๐,๐๐๐

-อบต.วังน้าลัด

30,000.- บาท
(เงินงบประมาณ)

-อบต.วังน้าลัด
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคน
พิการและ
องค์กรด้าน
คนพิการให้มี
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

แนวทาง/
มาตรการ
แนวทางที่ ๑
เสริมพลังและ
พัฒนาศักยภาพ
คนพิการในทุก
ช่วงวัย

โครงการ (ระบุที่ดาเนินการ)
18)โครงการธรรมะใส่ใจดูแลคน
พิการ
19)โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพล
ภาพ
20)โครงการอบรมอาชีพสาน
ตะกร้าจากขยะพลาสติกแก่คน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ
21)โครงการนาพาคนพิการสู่
บริการตามสิทธิเพื่อเป็นค่า
พาหนะนาพาคนพิการรับบริการ
23)โครงการส่งเสริมอชีพและ
พัฒนาอาชีพเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-อบต.วังน้าสด

คนพิการมีสุขภาพจิตดี

คนพิการ

ไม่ใช้งบประมาณ

จานวนคนพิการทีผ่านการอบรม
และได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างรอบด้าน
จานวนคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการได้รับการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะอาชีพ
จานวนคาร้องขอของคนพิการ

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
จานวน ๒๐ คน

๑๐,๐๐๐
(เงินงบประมาณ)

-อบต.ไพศาลี

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
จานวน ๔๐ คน

๑๕,๐๐๐
(เงินงบประมาณ)

-อบต.ช่องแค

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
จานวน ๑๗๕ คน

๓๒,๐๐๐
-ศูนย์บริการคนพิการ
(เงินกองทุนคนพิการ) ทั่วไป
-อบต.โพธิ์ประสาท
จานวนผู้ได้รับการเรียนรู้และ
จานวน ๒๐ คน
๓๐,๐๐๐
-อบต.เขาดิน
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
(เงินงบประมาณ)
การได้รับการพัฒนาด้านการ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแล
๒๐,๐๐๐
-สานักงานปลัด อบต.
ประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ จานวน ๓๐ คน
(เงินกองทุน สปสช.) ศาลาแดง
เพอิ่มเติมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
24)โครงการฝึกอาชีพคนพิการและ จานวนผู้ได้รับการเรียนรู้และ
คนพิการ จานวน ๑๕ คน
๖๐,๕๐๐
-ศูนย์บริการคนพิการ
ผู้ดูแลคนพิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ผู้ดูแลคนพิการ จานวน ๑๕ (เงินกองทุนคนพิการ) ตาบลห้วยร่วม
ชีวิตคนพิการ ประจาปี ๒๕๖๒
คน
จานวนคนพิการและผู้ดูแลคน
๒๐,๐๐๐
-อบต.นากลาง
25)โครงการฝึกอบรมทาน้า
ผู้ดูแลคนพิการ/คนพิการ
พิการได้รับการเรียนรู้และพัฒนา
(เงินกองทุนคนพิการ)
สมุนไพร สาหรับคนพิการ
จานวน ๓๐ คน
ทักษะอาชีพ
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แผนปฏิบตั กิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคน
พิการและ
องค์กรด้าน
คนพิการให้มี
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

แนวทาง/
มาตรการ
แนวทางที่ ๑
เสริมพลังและ
พัฒนาศักยภาพ
คนพิการในทุก
ช่วงวัย

โครงการ (ระบุที่ดาเนินการ)
26)โครงการอบรมอาชีพสาหรับ
คนพิการ หลักสูตรการทายา
หม่องสมุนไพร
27)โครงการฝึกอาชีพนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพให้กับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ
28)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ และคนพิการ
29)โครงการแพทย์แผนไทย
ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทาง
การแพทย์เชิงรุก ในชุมชน ปี
2562
30)โครงการแพทย์แผนไทยสู่
ชุมชน เพื่อผู้พิการและผู้ปุวยติด
เตียง
31)โครงการดูแลคนพิการได้
ระบบการดูแลอย่างถูกต้องตาม
ประเภทความพิการ

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

อบรมฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ

ผู้ดูแลคนพิการ/คนพิการ
จานวน ๒๐ คน

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
อาชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการ
บริการนวดแผนไทยเชิงรุก

คนพิการ และผู้ดูแล ในพื้นที่
จานวน ๕๐ คน

๕๘,๐๐๐.-บาท
(เงินงบประมาณ)

-งานพัฒนาชุมชน
-อบต.บ้านแดน

ผู้สูงอายุ และคนพิการ
จานวน ๒๐ คน
จานวนผู้สูงอายุและคนพิการ
ในตาบลตาขีด

20,000.-บาท
(เงินงบประมาณ)
16,800
(งบประมาณอื่น ๆ)

-พมจ.นว.
-อบต. บางแก้ว
-รพสต. บ้านตาขีด

2๐,๐๐๐.-บาท
(เงินงบประมาณ)

-ชมรม อสม.

16,800.-บาท
(งบประมาณอื่น ๆ)

-รพสต. บ้านตาขีด

เพื่อให้ผู้พิการและผู้ปุวยติดเตียง 4 หมู่บ้าน จานวน 40 คน
ได้รับบริการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแล
คนพิการ จานวน 84 คน
อย่างถูกต้องตามประเภทความ
พิการ

๒๐,๐๐๐.-บาท
(เงินกองทุน สปสช.)

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-อบต.บ้านไร่ลาดยาว

45
แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคน
พิการและ
องค์กรด้าน
คนพิการให้มี
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

แนวทาง/
โครงการ (ระบุที่ดาเนินการ)
มาตรการ
แนวทางที่ ๑
32)โครงการนักกีฬาอนุชน ศก
เสริมพลังและ ศ.นว.
พัฒนาศักยภาพ
คนพิการในทุก
ช่วงวัย

33)โครงการนาพาคนพิการ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

34)โครงการ อบต.ทับกฤชใต้
พบประชาชนประจาปี 2562

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

1.นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดนครสวรรค์ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนการออก
กาลังกาย ร้อยละ 100
2.ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษมีความรู้
เกี่ยวกับการดัดแปลงวัสดุเหลือ
ใช้มาเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนา
นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ร้อยละ 80
จานวนที่เพิ่มขึ้นของคนพิการที่
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก
ระบบการดูแลสุขภาะและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ตาม พรบ.

1.นักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัด
นครสวรรค์ อายุระหว่าง 27 ปี จานวน 120 คน
2.ผู้ปกครอง นักเรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดนครสวรรค์ จานวน
120 คน
10 คน

54,500
(เงินงบประมาณ)

จานวนผู้พิการ 30 คน

12,000
(เงินกองทุนคนพิการ)

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ไม่ใช้งบประมาณ

-อบต.นครสวรรค์ตก

ผู้พิการ 84 ราย

3,000
(เงินงบประมาณ)

-อบต.ทับกฤชใต้

ประชาชนผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับความรู้เรื่อง
สิทธิ หน้าที่ตามกฎหมาย

ไม่ใช้งบประมาณ

-ทต.ช่องแค
-สานักปลัดอาเภอพยุหะ
คีรี
-อบต.พระนอน
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคน
พิการและ
องค์กรด้าน
คนพิการให้มี
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

แนวทาง/
โครงการ (ระบุที่ดาเนินการ)
มาตรการ
แนวทางที่ ๑
35)โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
เสริมพลังและ ชีพคนพิการ
พัฒนาศักยภาพ
คนพิการในทุก
ช่วงวัย

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละของคนพิการที่จด
คนพิการในเขตเทศบาลอุดม
ทะเบียนคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ ธัญญา
คนพิการ
คนพิการในเขตตาบลวัดไทร
คนพิการจานวน 110 คน
คนพิการที่อยู่ในเขต อบต.
บ้านไร่

งบประมาณ
3,340,800
(เงินงบประมาณ)
3,800,000
(งบประมาณอื่น ๆ)
1,056,000
(เงินงบประมาณ)
5,760,000
(เงินงบประมาณ)

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบลอุดม
ธัญญา
-อบต.วัดไทรย์
-ทต.บรรพตพิสัย
-อบต.บ้านไร่
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ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แนวทาง/
มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๒
เสริมพลังคน
เสริมพลังและ
พิการและ
พัฒนาศักยภาพ
องค์กรด้านคน สตรีพิการและ
พิการให้มี
เด็กหญิงพิการ
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์

โครงการ (ระบุที่ดาเนินการ)

ตัวชี้วัด

กลุ่มเปูาหมาย

1) โครงการสร้างความเข้าใจใน
เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์สาหรับ
สตรีพิการ เด็กพิการ และผู้ดูแล
คนพิการและการขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคน
พิการ

จานวนผู้พิการ เด็กพิการ และ
-สตรีพิการ เด็กพิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนา ผู้ดูแลสตรีพิการจานวน ๒๐
ศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิการ
คน
อนามัยเจริญพันธุ์ และสภาวะ
ทางอารมณ์และสุขภาวะทางเพศ
อย่างเท่าเทียม

2)โครงการอบรมหลีกเลี่ยงภัย
อันตรายสาหรับสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการ

ร้อยละ 80 ของสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการ

สตรีและเด็กหญิงพิการ 60 คน

1)จานวนคนพิการ ผู้ดูแลคน
คนพิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการ
พิการ สามารถเข้าถึงสิทธิและ
8 หมูบ่ ้าน จานวน 128 คน
สวัสดิการ
2)จานวนผู้ดูแลคนพิการได้รับ
การพัฒนาทักษะการดูแลคน
พิการอย่างเต็มศักยภาพ
3)จานวนคนพิการหรือผู้ดูแล
ได้รับความรู้สิทธิ ทักษะการดูแล
คนพิการ อนามัยเจริญพันธุ์ และ
คนพิการได้รับการตรวจสุขภาพ
4) จานวนครั้งในการออก
ให้บริการตรวจสุขภาพ

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
๙๐,๐๐๐.- บาท -สสส ร่วมกับ
(เงินกองทุนคนพิการ) -อบต.พนมรอก
งบประมาณ

100,000
(เงินงบประมาณ)

-โรงเรียนนครสวรรค์
ปัญญานุกูล

24,640
-อบต.พันลาน
(เงินกองทุนคนพิการ)
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคน
พิการและ
องค์กรด้านคน
พิการให้มี
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ (ระบุที่ดาเนินการ)

แนวทางที่ ๔ พัฒนา 1)โครงการพัฒนาความรู้คน
ศักยภาพและสร้าง พิการในชุมชน สาหรับ
ความเข้มแข็งให้แก่ ผู้ปกครองและพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มผู้ปกครอง
ผู้ดูแลคนพิการ
ครอบครัว เครือข่าย

แนวทางที่ 5
สนับสนุนการ
รวมกลุ่มการจัดตั้ง
การสร้างความ
เข้มแข็ง

ตัวชี้วดั

1.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองและพี่
เลี้ยงเด็กพิการประจาอาเภอมี
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือคน
พิการในชุมชนมากขึ้น
2.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองและพี่
เลี้ยงเด็กพิการประจาอาเภอนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลคน
พิการได้อย่างเหมาะสม
2)โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ จานวนครั้งที่มีการจัดอบรม/จัดหา
พิการและผู้ดูแลคนพิการ
อาชีพเสริมให้กับกลุ่มเปูาหมาย
3)โครงการอบรมให้ความรู้
จานวนผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
แก่ผู้การและผู้ดูแลคนพิการ
ได้รับการเรียนรู้รับการพัฒนาทักษะ
ที่ปุวยติดเตียง
การดูแลคนพิการที่ติดเตียง
1)โครงการฝึกอบรมเชิง
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์กรคน ความรู้ในการสร้างองค์การคนพิการ
พิการในท้องถิ่น
ในท้องถิ่น
2) โครงการส่งเสริมการ
จานวนกลุ่มในตาบลที่ได้รับการ
รวมกลุ่มอาชีพคนพิการ
ส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้ปกครอง เด็กพิการและ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั้ง 15
อาเภอ จานวน 630 คน

5,000
(เงินงบประมาณ)

คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ
จานวนผู้พิการและ
ผู้ดูแลคนพิการจานวน
20 คน
คนตาบอด จานวน ๖๐
คน

๑๐,๐๐๐
(เงินงบประมาณ)
10,000.- บาท
(งบประมาณอื่น ๆ)

กลุ่มอาชีพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ จานวน
2 กลุ่มๆละ 20 คน
รวม 40 คน

100,000.- บาท
(เงินงบประมาณ)

๒๒๓,๙๐๐

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัด
นครสวรรค์

-อบต.เขาชายธง
-สสส ร่วมกับ
-อบต.พนมรอก
-สมาคมคนตาบอดฯ
นว.
-ศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัด
นครสวรรค์
(พมจ.นว.)
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคนพิการ
และองค์กรด้านคน
พิการให้มีศักยภาพ
และความเข้มแข็ง

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ (ระบุที่ดาเนินการ)

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการและเครือข่าย
อาสาสมัคร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่เข้ารับการ
อบรม 200 คน
ผู้พิการ 50 คน
คนพิการทางการได้ยนิ
จานวน 40 คน

400,000.- บาท
(เงินกองทุนคนพิการ)

คนพิการและผูด้ ูแลคน
พิการ จานวน ๑๗๕ คน
ผู้ดูแลคนพิการ/คน
พิการ จานวน ๓๐ คน

๔๘,๘๐๐
(เงินกองทุนคนพิการ)
๒๐,๐๐๐
(เงินกองทุนคนพิการ)

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการผู้
มีแนวโน้มพิการ และผู้นา
ชุมชนจานน ๑๐๐ คน
2)โครงการอบรมให้ความรู้แก่ จานวนคนพิการผู้ดูแลคน คนพิการผู้ดูแลคนพิการ
คนพิการผู้ดูแลคนพิการ ผูน้ า พิการ ผู้นาชุมชน และ อส ผู้นาชุมชน และ อสม.
ชุมชน อสม.เกี่ยวกับสิทธิคน ม.ได้ทราบและเข้าในสิทธิ จานวน 60 คน
พิการตามกฎหมายประจาปี ประโยชน์และสวัสดิการใน
2562
ด้านต่าง ๆ

๒๒,๒๐๐
(เงินกองทุนคนพิการ)

แนวทางที่ ๖ เสริม
๑) โครงการสร้างความรู้ความ
พลังให้องค์กรด้าน คน เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ
พิการทุกระดับ
คนพิการและผูด้ ูแลคนพิการ
สามารถส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิคนพิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
จานวนคนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ สามารถเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการต่างๆ
ผู้พิการมีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมายมากขึ้น

กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ด้าน
สิทธิประโยชน์มากขึ้น
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
จานวนผู้ทไี่ ด้รับการอบรม
ให้ความรู้

ไม่ใช้งบประมาณ

20,000
(เงินงบประมาณ)

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
นครสวรรค์(พมจ.นว.)
-ศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป
-อบต. จันเสน
-ศูนย์พัฒนาการดารงชีวิต
อิสระคนพิการอ.ตาคลี
-ชมรมคนหูหนวกจังหวัด
นครสวรรค์
-ศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป
อบต.โพธิ์ประสาท
-อบต.นากลาง
-ศูนย์บริการคนพิการตาบล
ห้วยร่วม
-อบต.บ้านแก่ง
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคน
พิการและองค์กร
ด้านคนพิการให้
มีศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ(ระบุที่ดาเนินการ)

แนวทางที่ ๖ เสริม
พลังให้องค์กรด้าน
คนพิการทุกระดับ
สามารถส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิคน
พิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)

3) โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ

4)โครงการสนับสนุนการ
บริการคนพิการได้รับบริการ
ตามสิทธิที่กฎหมายกาหนด
และตามที่ผู้รับบริการร้องขอ
ประจาปี ๒๕๖๒

ตัวชี้วดั
-ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน
บริการการรับคาร้องจัดทา
บัตรคนพิการ เพื่อเข้าถึงสิทธิ
ของคนพิการ
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิเพิ่มมากขึ้น
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ได้รับความพึงพอใจและ
ประโยชน์ในการอบรม ร้อย
ละ 80
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิเพิ่มมากขึ้น

จานวนผู้ได้รับการบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

- ผู้ขอจดทะเบียนคนพิการ ไม่ใช้งบประมาณ
ตาบลบางแก้ว
คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการตาบลตะคร้อ จานวน
๖๐ คน
คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ จานวน 30 คน ใน
เขตพื้นที่ตาบลหนองกรด
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าตะโก
ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จานวน 40 คน
คนพิการ จานวน ๑๘๐ คน

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-อบต. บางแก้ว

๒๐,๐๐๐
(เงินงบประมาณ)

-อบต.ตะคร้อ

10,000
(เงินงบประมาณ)

-อบต.หนองกรด

15,000
-อบต.ท่าตะโก
(เงินกองทุนคนพิการ)

๑๐,๐๐๐
(เงินกองทุนคนพิการ)

ศูนย์บริการคนพิการ
ตาบลห้วยร่วม
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมพลังคน
พิการและองค์กร
ด้านคนพิการให้
มีศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ(ระบุที่ดาเนินการ)

แนวทางที่ ๖ เสริม
พลังให้องค์กรด้าน
คนพิการทุกระดับ
สามารถส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิคน
พิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)

5) โครงการอบรมสิทธิและ
งานคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตาม ม.33 ม.35
6) โครงการสร้างความ
ร่วมมือองค์กรภาครัฐและ
เอกชนเพื่อส่งเสริมการจ้าง
งานคนพิการตามกฎหมาย
7)โครงการส่งเสริมสถาน
ประกอบการจ้างงานคน
พิการตามกฎหมาย
8)โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายทางจราจร
สาหรับนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการได้ยิน

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
คนพิการด้านการได้ยิน 40
100,000
- ชมรมคนหูหนวกจังหวัด
อบรมมีความรู้ด้านการมีงาน คน
(เงินกองทุนคนพิการ) นครสวรรค์
ทาตามมาตรา 35 เพิ่มขึ้น
จานวนคนพิการที่เพิ่มขึ้นใน จานวนคนพิการที่เพิ่มขึ้น
50,000.- บาท -ศูนย์บริการคนพิการ
การได้รับการจ้างงาน
ในการได้รับการจ้างงาน
(เงินกองทุนคนพิการ) จังหวัดนครสวรรค์
จานวน 70 คน
(พมจ.นว.)
ตัวชี้วดั

คนพิการในตาบลได้รับ
คัดเลือกให้ทางาน
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
บกพร่องทางการได้ยิน

กลุ่มเป้าหมาย

คนพิการ จานวน 4 คน

งบประมาณ

336,000
(งบประมาณอื่นๆ)

-อบต.พรหมนิมิต
-สถานประกอบการ

ผู้พิการทางการได้ยิน ครูหู
100,000
-โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญา
หนวก นักเรียนหูหนวก (เงินกองทุนคนพิการ) นุกูล
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการ ขจัดการ
เลือกปฏิบัติ
เพื่อให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิได้จริง

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ(ระบุที่ดาเนินการ)

ตัวชี้วดั

แนวทางที่ ๑ พัฒนา 1) โครงการยกระดับคุณภาพ ร้อยละ ๗๐ ของ
และเพิ่ม
ชีวติ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กลุม่ เปูาหมายได้รับการ
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกแก่คนพิการ
แนวทางที่ ๒ เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การดูแลสุขภาพ
คนพิการ การรักษา
พยาบาลปูองกัน
ความพิการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพ อุปกรณ์
เครื่องช่วยความ
พิการเพื่อให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

10๐,๐๐๐

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-เทศบาลตาบลท่าน้าอ้อย
ม่วงหัก

1)โครงการติดตามดูแลและ
ฟื้นฟูสภาพผู้พิการที่ต้องดูแล
เป็นพิเศษ
2)โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการและผู้ดูแลคนพิการ

จานวนผู้พิการ/ผู้ดูแลที่ได้รับ ผู้พิการ/ผู้ดูแล จานวน 20
การจัดอบรมให้ความรู้
คน

6,200
(กองทุน สปสช.)

-อบต.ฆะมัง
-รพสต.ฆะมัง

จานนผูพ้ ิการได้รับการฟื้นฟูู
สมรรถภาพ
จานวนคนพิการที่ได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
จานวน ๒๐ คน
ผู้สูงอายุ/คนพิการ จานวน
40 คน

๒๐,๐๐๐
(เงินงบประมาณ)
30,000
(กองทุน สปสช.)

-อบต.วังใหญ่

3) โครงการดูแลสุขภาพผู้
พิการและผู้ปุวยโรคเรื้อนที่
บ้านปีที่ 6
4)โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพสาหรับคนพิการ
ทางการได้ยิน

ผู้พิการและผู้ปุวยโรคเรื้อน
ได้รับดูแลทุกด้านโดยทีมงาน
สาธารณสุขและ อบต.
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ด้านสุขภาพ
สาหรับคนพิการทางการได้
ยินเพิ่มขึ้น

ผู้พิการและผู้ปุวยโรคเรื้อน
50 ราย

12,000
(กองทุน สปสช.)

- สปสช.
- อบต.พรหมนิมิต
- อบต. พรหมนิมิต
-อบต.ทับกฤชใต้

คนพิการทางการได้ยิน 50
100,000
-ชมรมคนหูหนวกจังหวัด
คน
(เงินกองทุนคนพิการ) นครสวรรค์
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ(ระบุที่
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒ เพิ่ม
5)โครงการส่งเสริมดูแล
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบ การ สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ได้รับการดูแล
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และสตรี
การบริหาร
ดูแลสุขภาพ
ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก
ตาบลหนองพิกุล
จัดการ ขจัดการ คนพิการ การรักษา
สตรี ตาบลหนองพิกุล
เลือกปฏิบัติ
พยาบาลปูองกัน
6)โครงการส่งเสริม
จานวนคนพิการและ
พิการและผู้ด้อยโอกาสใน
เพื่อให้คนพิการ ความพิการ การฟื้นฟู
สุขภาพปูองกันโรคและ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเข้า พื้นที่
เข้าถึงสิทธิได้จริง สมรรถภาพ อุปกรณ์
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคน
เครื่องช่วยความพิการ
พิการและผู้ด้อยโอกาส
เพื่อให้คนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7) โครงการพัฒนา
จานวนอาสาสมัครผู้แลคนพิการ อาสาสมัคร
(ต่อ)
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ
และคนพิการ
8)โครงการอาสาสมัคร
1)จานวนอาสาสมัครดูแลคน
1)อาสาสมัครดูแลคนพิการ
ดูแลคนพิการที่บ้าน
พิการที่มีความรู้และทักษะใน
ตาบลบ้านแก่ง จานวน 4 คน
ประจาปี 2562
การดูแลผู้พิการ
2)ผู้พิการตาบลบ้านแก่ง
2) จานวนผู้พิการที่ประสบ
จานวน 25 คน
ปัญหาความเดือดร้อน สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เกิดขวัญกาลังใจในการดารงชีวิต

งบประมาณ
80,000.-บาท
(กองทุน สปสช.)

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-อบต.หนองพิกุล

50,000
(เงินงบประมาณ)
20,000
(เงินงบประมาณ)
50,000
(เงินงบประมาณ)
3๐,๐๐๐.-บาท
(เงินงบประมาณ)

-สานักปลัดอบต.
นครสวรรค์ออก
-ทต.ไพศาลี

ไม่ใช่งบประมาณ

อบต.บ้านแก่ง
-อสม บ้านแก่ง

-สานักปลัด อบต.
นครสวรรค์ออก
-อบต.วังน้าลัด

54
แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ(ระบุที่
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒ เพิ่ม
9) โครงการกิจกรรมยาใจ ร้อยละของคนพิการที่ได้รับบริการ คนพิการติดเตียงในตาบล
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบ การ คนพิการติดบ้านติดเตียง ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่างมี
สายลาโพง
การบริหาร
ดูแลสุขภาพ
ประสิทธิภาพร้อยละ (80)
จัดการ ขจัดการ คนพิการ การรักษา
10) โครงการตรวจ
จานวนครั้งในการออกให้บริการ คนพิการทุกคนในพื้นที่การ
เลือกปฏิบัติ
พยาบาลปูองกัน
สุขภาพปากและฟันตาม ตรวจสุขภาพปากและฟันตาม
ให้บริการของหน่วยงาน
เพื่อให้คนพิการ ความพิการ การฟื้นฟู
บ้าน
บ้าน
ในพื้นที่
เข้าถึงสิทธิได้จริง สมรรถภาพ อุปกรณ์
11) โครงการตรวจ
จานวนครั้งที่ผู้พิการได้รับการ
๒ ครั้ง ต่อปี
เครื่องช่วยความพิการ
สุขภาพประจาปีสาหรับผู้ ตรวจสุขภาพประจาปี
เพื่อให้คนพิการเข้าถึง
พิการ
และใช้ประโยชน์
12)โครงการช่วยเหลือ ร้อยละผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ จานวนผู้ด้อยโอกาส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ด้อยโอกาส
พิการ ที่ได้รับการสงเคราะห์หรือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขต
(ต่อ)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เทศบาลตาบลบรรพตพิสัย
8) โครงการส่งเสริมและ ๑.ผู้พิการร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วม คนพิการ จานวน 30 คน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม
คนพิการและทุพพลภาพ ๒.ผู้พิการมีอัตราการเจ็บปุวย
ลดลงร้อยละ ๗๐
ผู้พิการได้รับการฟื้นฟู
ปีละ 10 คน
สมรรถภาพอย่างทั่วถึง
ผู้พิการที่มีคุณค่าของชีวิตและ
คนพิการ จานวน 50 คน
พร้อมที่จะดารงชีวิตต่อไป
จานวนคนพิการและผู้ดูแลคน
ผู้พิการในตาบลบ้านแก่ง
พิการได้รับความรู้ในการดูแล
หมู่บ้านละ 1 คน จานวน
สุขภาพเบื้องต้น
12 หมู่บ้าน

งบประมาณ
5๐,๐๐๐
(กองทุน สปสช.)

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-อบต.สายลาโพง

บูรณาการร่วมไม่ใช้
งบประมาณ

-รพ.สต.
- สป.สช.ตาบล
-อปท.
ไม่ใช่งบประมาณ
-องค์กรปกครองส่วน
บูรณาการหน่วยงานที่ ท้องถิ่น
เกี่ยวข้องในพื้นที่
-รพสต.
30,000
-ทต.บรรพตพิสัย
(เงินงบประมาณ)
3,750
(เงินงบประมาณ)

อบต.หนองหม้อ

20,000
(กองทุน สปสช.)
25,000
(เงินงบประมาณ)
5,000
(เงินงบประมาณ)

อบต.สุขสาราญ
-อบต.ทับกฤชใต้
อบต.บ้านแก่ง
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ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ(ระบุที่
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒ เพิ่ม
9) โครงการสนับสนุนการ - จานวนศูนย์บริการคนพิการที่มี
-ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 1,500,000.- บาท
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบการ จัดบริการให้กับคนพิการ การจัดบริการให้กับคนพิการใน
ที่ได้รับการประกาศจัดตั้ง (เงินกองทุนคนพิการ)
การบริหาร
ดูแลสุขภาพคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ
พื้นที่ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก จานวน 18 แห่ง
จัดการ ขจัดการ การรักษาพยาบาล
ในพื้นที่ศูนย์บริการ
ระบบการดูแลสุขภาพและสิทธิ
-คนพิการและผู้ดูแล
เลือกปฏิบัติ
ปูองกันความพิการการ คนพิการทั่วไป
ประโยชน์ต่าง ๆอย่างมีคุณภาพ
คนพิการได้รับบริการในพื้นที่
เพื่อให้คนพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- จานวนคนพิการและผู้ดูแล คน
ศูนย์บริการคนพิการจานวน
เข้าถึงสิทธิได้จริง อุปกรณ์เครื่องช่วยความ
พิการได้รับบริการในพื้นที่
600 คน
พิการ เพื่อให้คนพิการ
ศูนย์บริการคนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 10) โครงการออกหน่วย ร้อยละ 20 ที่เพิ่มขึ้นของผู้พิการ คนพิการรายใหม่ในตาบล
๘๐,๐๐๐.- บาท
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการเคลื่อนที่ให้บริการ ในตาบลรายใหม่ได้รับการจด
(เงินงบประมาณ)
จดทะเบียนคนพิการราย ทะเบียน
ใหม่ในตาบล
แนวทางที่ 3 เพิ่ม
1) โครงการจัดตั้ง
จานวนศูนย์บริการคนพิการ
จานวนศูนย์บริการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ประสิทธิภาพระบบ
ศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไปประจาตาบลที่ได้รับการ
คนพิการทั่วไปประจาตาบล
คุ้มครองทางสังคม ระบบ ทั่วไป ประจาปี 2561 ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์บริการ ที่ได้รับการประกาศจัดตั้ง
สนับสนุนทางสังคม
คนพิการทั่วไป
เป็นศูนย์บริการคนพิการ
ระบบสวัสดิการการ
ทั่วไป
จัดบริการสังคมและ
ความช่วยเหลืออื่นตาม
ความต้องการจาเป็น
2)โครงการบริหารจัดการ คณะกรรมการศูนย์บริการฯ รู้
คณะกรรมการศูนย์บริการ
๑๐,๐๐๐
พิเศษเฉพาะบุคคลแก่คน และจัดบริการของ
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ฯ จานวน ๑๐ คน
(เงินงบประมาณ)
พิการ ในทุกช่วงวัย
ศูนย์บริการคนพิการ
ตาบลเขาชนกัน

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-ศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัด
นครสวรรค์
(พมจ.นว.)

-องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-ศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัด
นครสวรรค์
(พมจ.นว)
-องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-องค์กรคนพิการ
ศูนย์บริการคน
พิการ อบต.เขาชน
กัน
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ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
(ระบุที่ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ 3 เพิ่ม
3) โครงการเยี่ยมบ้าน
คนพิการได้รับการฟื้นฟู
คนพิการจานวน 125 คน
250,000- บาท
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบ
สงเคราะห์ครอบครัวและ สมรรถภาพอย่างทั่วถึง
(เงินงบประมาณ)
การบริหาร
คุ้มครองทางสังคม ระบบ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
จัดการ ขจัดการ สนับสนุนทางสังคม
คนพิการจานวน 5 คน
10.000- บาท
เลือกปฏิบัติ
ระบบสวัสดิการการ
(เงินกองทุนคนพิการ)
เพื่อให้คนพิการ จัดบริการสังคมและ
4)โครงการจัดบริการและ คนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่คน คนพิการทุกประเภท
๒๕๖,๕๕๐
เข้าถึงสิทธิได้จริง ความช่วยเหลืออื่นตาม ดาเนินการของ
พิการร้องขอให้จัดบริการ อาเภอตาคลี
(เงินงบประมาณ)
ความต้องการ
ศูนย์บริการคนพิการ
ให้เป็นผลสาเร็จ
อาเภอตาคลี
5)โครงการจัดบริการและ -คณะกรรมการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์บริการ
5,600
ดาเนินการของ
รู้และเข้าใจในบทบาท
ฯ จานวน ๑๐ คนและ
(เงินงบประมาณ)
ศูนย์บริการคนพิการ
หน้าที่
อุปกรณ์สานักงานสาหรับ
ตาบลพระนอน
-การใช้อุปกรณ์สานักงาน
10 คน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6)โครงการเยี่ยมบ้าน
จานวนผู้สูงอายุ พิการ ผู้
ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ยากไร้
ไม่ใช้งบประมาณ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ และผู้ด้อยโอกาส ตาบล
พิการ ผู้ยากไร้
การช่วยเหลือและผู้พิการ มาบแก
ผู้ด้อยโอกาส และ ฟื้นฟู ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
สภาพสมรรถภาพคน
อย่างทั่วถึง
พิการ

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว)
-อบต.พรมนิมิต
-ศูนย์บริการคนพิการ
-ศูนย์ดารงชีวิตอิสระคน
พิการ อาเภอตาคลี
-ศูนย์บริการคนพิการตาบล
พระนอน

-อบต.มาบแก
-พมจ.นว.
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ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
(ระบุที่ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ 3 เพิ่ม
7)โครงการเยี่ยมบ้านคน
ผู้พิการมีกาลังกายและ
คนพิการและผู้ดูแลคน
ไม่ใช้งบประมาณ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบคุ้มครอง พิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ จิตใจที่ดีขึ้น
พิการ
การบริหาร
ทางสังคม ระบบสนับสนุน ด้านร่างกายและจิตใจ
คนพิการในเขตพื้นที่
จัดการ ขจัดการ ทางสังคม ระบบสวัสดิการ
ตาบลหนองกรด
เลือกปฏิบัติ
การจัดบริการสังคมและ
จานวน 40 ราย
เพื่อให้คนพิการ ความช่วยเหลืออื่นตามความ
ผู้พิการมีกาลังกายและ
คนพิการที่ขึ้นทะเบียน
20,000
เข้าถึงสิทธิได้จริง ต้องการ (ต่อ)
จิตใจที่ดีขึ้น
แล้ว จานวน ๘๕ คน
(กองทุน สปสช.)
ผู้ดูแลคนพิการ/คน
๓๐,๐๐๐
พิการ จานวน ๑๐
(กองทุน สปสช.)
หมู่บ้าน
ผู้พิการมีกาลังกายและ
คนพิการและผู้ดูแลคน
ไม่ใช้งบประมาณ
จิตใจที่ดีขึ้น
พิการ
คนพิการในเขตพื้นที่
ตาบลหนองกรด
จานวน 40 ราย
ผู้พิการมีกาลังกายและ
คนพิการในตาบลห้วย
๒๐,๐๐๐
จิตใจที่ดีขึ้น
น้าหอมจานวน 10
(เงินกองทุนคนพิการ)
หมู่บ้าน
8) โครงการพัฒนาและ
ข้อมูลคนพิการมีความเป็น ศูนย์บริการคนพิการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ปัจจุบัน
ทั่วไป จานวน 18 ศูนย์
คนพิการเป็นปัจจุบัน
และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-อบต.น้าทรง
-อบต.หนอกรด
-อบต.นากลาง
-สานักงานปลัดอบต.วัง
เมือง
-อบต.น้าทรง
-อบต.หนอกรด
-อบต. ห้วยน้าหอม

-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป
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ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
(ระบุที่ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ 3 เพิ่ม
9)โครงการบริการจัดหา
ร้อยละของแรงงานคน
คนพิการที่ต้องการหา
190,900
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบคุ้มครอง งานแก่กลุ่มพิเศษ
พิการที่ได้รับการบรรจุงาน งานทา จานวน 20 คน
(เงินงบประมาณ)
การบริหาร
ทางสังคม ระบบสนับสนุน -กิจกรรมจัดหางานให้คน ในประเทศ ร้อยละ 76.37 จานวน 1 คน
จัดการ ขจัดการ ทางสังคม ระบบสวัสดิการ พิการมีงานทา
หมายถึง จานวนผู้สมัคร
เลือกปฏิบัติ
การจัดบริการสังคมและ
-กิจกรรมส่งเสริมคนพิการ งานที่เป็นคนพิการมาใช้
เพื่อให้คนพิการ ความช่วยเหลืออื่นตามความ ทางานในหน่วยงานภาครัฐ บริการจัดหางานและได้รับ
เข้าถึงสิทธิได้จริง ต้องการ(ต่อ)
การบรรจุงานเปรียบเทียบ
กับผู้สมัครงานที่เป็นคน
พิการมาใช้บริการจัดหา
งานทั้งหมด
10)ฝึกอบรมแรงงาน
ร้อยละของผู้พิการ ผู้ดูแล กลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแลคน
37,000
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะเพื่อ คนพิการที่เข้าร่วมโครงการ พิการ จานวน 20 คน
(เงินงบประมาณ)
เพิ่มโอกาสในการประกอบ ได้รับพัฒนาทักษะการ
อาชีพ
ประกอบอาชีพเบื้องต้น
แนวทางที่ 4 เพิ่ม
1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ จานวนเว็บไซต์และ
จานวน 1 เว็บไซต์
ไม่ใช้งบประมาณ
ประสิทธิภาพของระบบและ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด กิจกรรมการปรับปรุง
กลไก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นครสวรรค์
เว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่
และภาคประชาสังคมเพื่อ
และสืบค้นข้อมูล
เพิ่มศักยภาพของผู้พิการให้มี
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพมีงานทาและ
มีรายได้มากขึ้น

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-สนง.จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค์

-สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 8 นครสวรรค์
-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว)
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ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
(ระบุที่ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๖ การพัฒนา
๑) โครงการอบรม
จานวนเครือข่ายองค์กรคน เครือข่ายองค์กรคน
200,000.- บาท
พัฒนาคุณภาพ ระบบการจัดการภัยพิบัติ
เสริมสร้างองค์ความรู้ใน
พิการและองค์กรปกครอง พิการและองค์กร
(เงินกองทุนคนพิการ)
การบริหาร
การลดความเสี่ยงจากภัย
การเฝูาระวังให้กับ
ส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการ ขจัดการ พิบัติ สาหรับคนพิการที่เท่า เครือข่ายองค์กรคนพิการ
ที่เกี่ยวข้องจานวน
เลือกปฏิบัติ
เทียม
และองค์กรปกครองส่วน
235 คน
เพื่อให้คนพิการ
ท้องถิ่นฯ
เข้าถึงสิทธิได้จริง แนวทางที่ ๙ พัฒนาระบบ 1) โครงการเผยแพร่สิทธิ -ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ผู้พิการและผู้ดูแล
ไม่ใช้งบประมาณ
การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
ของคนพิการเพื่อขจัดการ ได้รับความรู้เรื่องการมีบัตร คนพิการ ในตาบล
และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ เลือกปฏิบัติ (สิทธิเรื่องการ ประจาตัวคนพิการและมี
คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ
มีบัตรประจาตัวคนพิการ) บัตรได้ตามสิทธิ
ครอบครัวคนพิการในทุก
2) โครงการจัดบริการ
-ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ คนพิการทางการได้ยิน
15,000.- บาท
รูปแบบรวมถึงการเร่งรัดการ
ล่ามภาษามือ
ได้รับบริการล่ามภาษามือ หรือสื่อความหมาย
(เงินงบประมาณ)
แก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการ
ตามสิทธิ
จานวน 10 คน
แต่งตั้งคณะกรรมการขจัด
3) โครงการจัดบริการ
-ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ คนพิการทางการได้ยิน
120,000.- บาท
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ผู้ช่วยคนพิการ
ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ หรือสื่อความหมาย
(เงินงบประมาณ)
ธรรมต่อคน
ตามสิทธิ
จานวน 21 คน
2,071,950.- บาท
(เงินกองทุนคนพิการ)

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว)

-อบต.บางพระหลวง
-อบต.ทับกฤช
-อบต.หาดสูง
-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว.)
-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว.)

60
แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุที่ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๑ สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ 1) โครงการศูนย์
จานวนคนพิการ
คนพิการ
เสริมสร้างความ และงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอานวย นวัตกรรมซ่อมสร้าง ที่เข้ารับบริการ
จานวน 5 คน
เข้าใจและเจตคติ ความสะดวกในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา กายอุปกรณ์สิ่งอานวย
เชิงสร้างสรรค์ต่อ คุณภาพชีวิตคนพิการ
ความสะดวกสาหรับ
คนพิการและ
คนพิการ
ความพิการ
แนวทางที่ ๕ สร้างโอกาส สนับสนุนให้มี
๑) โครงการคัดเลือก คนพิการที่ได้รับการ คนพิการในจังหวัด
คนพิการต้นแบบ และเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้ คนพิการต้นแบบ
ยกย่องเชิดชูและได้รับ นครสวรรค์
แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ
จังหวัดนครสวรรค์
การยอมรับของสังคม
ในทุกรูปแบบ ในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีช่องทาง
เสริมสร้างความ ของสื่อทางเลือกเพื่อผลิตและเผยแพร่เนื้อหา
เข้าใจและเจตคติ สาระด้านคนพิการ ในทุกมิติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อ
คนพิการและ
ความพิการ

๑) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายชุมชน

ร้อยละของ อปท.
ที่มีในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านคนพิการ

คนพิการในพื้นที่
รับผิดชอบ
ของ อปท. ทุก
แห่ง

งบประมาณ
2,500.- บาท
(เงินงบประมาณ)

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-อบต.บึงเสนาท

-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว.)
-องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-องค์กรด้านคนพิการ
-ศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-อาเภอทุกอาเภอ
-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ (ระบุที่
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๖ ส่งเสริม
2)โครงการผลิตสื่อเสียง
-จานวนสื่อเสียงต่อปี
จานวนสื่อเสียงต่อปี ๑๐ สื่อ
๒๐๐,๐๐๐
เสริมสร้างความ สนับสนุนให้มีช่องทาง
เพื่อการเข้าถึงการศึกษา
-จานวนผู้ได้รับบริการ จานวนผู้ได้รับบริการ ๕๐ คน (เงินงบประมาณ)
เข้าใจและเจตคติ ของสื่อทางเลือกเพื่อผลิต ของผู้พิการทางการเห็น
เชิงสร้างสรรค์ต่อ และเผยแพร่เนื้อหาสาระ
คนพิการและ
ด้านคนพิการ ในทุกมิติ
ความพิการ
(ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางที่ ๑ เร่งรัด
2) โครงการปรับ
จานวนบ้านคนพิการที่ คนพิการ จานวน 76 หลัง 1,490,000 .- บาท
สร้าง
สนับสนุน และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้รับการซ่อมแซมมี
(เงินกองทุนคนพิการ/
สภาพแวดล้อม แรงจูงใจให้หน่วยงาน
สาหรับคนพิการ
สภาพแวดล้อมที่อยู่
เงินงบประมาณ/เงิน
และบริการ
ภาครัฐ อปท.
อาศัยเหมาะสม
งบประมาณ สปสช./
สาธารณะที่ทุก ภาคเอกชนและภาค
เงินงบประมาณอื่น ๆ)
คนเข้าถึงและใช้ ประชาสังคมจัด
๓) โครงการส่งเสริม
มีองค์การหน่วยงาน
คนพิการ จานวน 10 หลัง
200,000.- บาท
ประโยชน์ได้
สภาพแวดล้อม
สนับสนุนหน่วยงานองค์กร ดาเนินการปรับ
(เงินกองทุนคนพิการ)
การเดินทาง บริการ
ดาเนินการปรับสภาพ
สภาพแวดล้อมที่อยู่
คนพิการ จานวน 3 หลัง
60,000.- บาท
สาธารณะที่ทุกคน
แวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับ อาศัยสาหรับคนพิการ รวม 13 หลัง
(เงินงบประมาณ)
สามารถเข้าถึงและใช้
คนพิการและสิ่งอานวย
และสิ่งอานวยความ
ประโยชน์ได้อย่างเท่า
ความสะดวกให้กับคนพิการ สะดวกให้กับ
เทียม
คนพิการ

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-สมาคมคนตาบอดจังหวัด
นครสวรรค์

-อาเภอทุกแห่ง
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์ (พมจ.นว)

62
แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ(ระบุที่ดาเนินการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
สร้าง
สภาพแวดล้อม
และบริการ
สาธารณะที่ทุก
คนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้

แนวทางที่ ๑ เร่งรัด
สนับสนุน และสร้าง
แรงจูงใจให้หน่วยงาน
ภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมจัด
สภาพแวดล้อม การ
เดินทาง บริการสาธารณะ
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่า
เทียม
แนวทางที่ ๒ เร่งรัด
ดาเนินการจัดทามาตรฐาน
สิ่งอานวยความสะดวกของ
สภาพแวดล้อมและ
มาตรฐานการให้บริการ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
และมีการตรวจสอบ
ติดตามการจัด
สภาพแวดล้อมและบริการ
สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

1) โครงการสารวจการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการในหน่วยงานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์
2) โครงการประกวดการ
จัดสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ

ตัวชี้วดั

จานวนหน่วยงานและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ
จานวนที่เพิ่มขึ้นของ
องค์กรในการส่งประกวด
สถานที่ดีเด่นที่การจัด
สิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ
1)โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ค่ากายอุปกรณ์สาหรับช่วย ค่ากายอุปกรณ์สาหรับ
คนพิการ
ช่วยคนพิการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว)

หน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครสวรรค์

ประสานขอความ
ร่วมมือสารวจ
ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งในจังหวัดนครสวรรค์

ไม่ใช้งบประมาณ

-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว)

คนพิการจานวน 16 คน
ที่ประสงค์ขอรับความ
ช่วยเหลือ

250,000.-บาท
(เงินงบประมาณ)

-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว)
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
สร้าง
สภาพแวดล้อม
และบริการ
สาธารณะที่ทุก
คนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้

แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุที่ดาเนินการ)
แนวทางที่ ๒ เร่งรัด 1)โครงการส่งเสริม
จัดซื้อสิ่งอานวยความสะดวก
คนพิการจานวน 5 ราย
ดาเนินการจัดทา
สนับสนุนค่ากายอุปกรณ์ สาหรับคนพิการ สามล้อโยกและ
มาตรฐานสิ่งอานวย สาหรับช่วยคนพิการ(ต่อ) ไม้เท้าขาว
ความสะดวกของ
มีเครื่องช่วยความพิการหรือกาย จานวนคนพิการที่
สภาพแวดล้อมและ
อุปกรณ์สาหรับคนพิการที่ใช้
ต้องการเครื่องช่วยความ
มาตรฐานการ
ประโยชน์ได้
พิการหรือกายอุปกรณ์
ให้บริการเกณฑ์การ
สาหรับคนพิการ
ประเมินคุณภาพและ 2) โครงการจัดหากาย
จานวนที่เพิ่มขึ้นของคนพิการที่ จานวน ๕ ราย
มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์สาหรับคนพิการ ได้รับกายอุปกรณ์
ติดตามการจัด
(รถโยก รถเข็น)
สภาพแวดล้อมและ 3)โครงการจัดสิ่งอานวย มีทางลาด จานวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นสิ่ง คนพิการ และผู้ดูแลคน
บริการสาธารณะที่ ความสะดวกสาหรับคน อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ พิการในตาบลแม่เล่ย์
ทุกคนเข้าถึงและใช้ พิการ ประจาปี
ประโยชน์ได้
งบประมาณ 2562 (ทาง
ลาด)
4)โครงการปรับปรุง
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม
1 แห่ง
ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวย
และสิ่งอานวยความ
ความสะดวกสาหรับคนพิการ
สะดวกสาหรับคนพิการ

งบประมาณ
12,600
(เงินกองทุนคนพิการ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
อบต.พระนอน
อบต.พันลาน
-ทต.ช่องแค
-อบต.หนองกรด
-อบต.เขาชายธง
- อบต.แม่วงก์

100,000
- ศูนย์บริการคนพิการตาบล
(เงินกองทุนคนพิการ) แม่เล่ย์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่เล่ย์

10,000
(เงินงบประมาณ)

-อบต. ตากฟูา
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แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ
ยุทธศาสตร์
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุที่ดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๑
๑) โครงการจัดงาน
จานวนกิจกรรมการสร้าง ความ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ
ส่งเสริมบูรณา
การบูรณาการด้าน วันคนพิการสากล
ร่วมมือและการจัดเวทีเสวนา
เครือข่าย อาสาสมัคร
การเครือข่าย
คนพิการและสร้าง
จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ดูแลคนพิการ
องค์กรคนพิการ
และสร้างส่วน
การมีส่วนร่วมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเพื่อพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ
และประชาชนทั่วไป
คุณภาพชีวิตคน ฯลฯ
จานวน 1000 คน
พิการอย่างยั่งยืน
2) โครงการดูแลคนพิการ ผู้พิการและผู้สูงอายุ
-ติดตามเยี่ยมบ้าน
และผู้สูงอายุที่มีภาวะ
กลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแล
(Home Health Care)
พึ่งพิงโดยชุมชน/ท้องถิ่น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผู้พิการที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่ไม่มีผู้ดูแล
- จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารอาสาสมัคร
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง
- ผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัคร ผู้ดูแลคนพิการและ
ได้รับความรู้ในการดูแลคนพิการ อาสาสมัครในชุมชน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัคร
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
300,000.- บาท -ศูนย์บริการคนพิการ
(เงินกองทุนคนพิการ) จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว)
งบประมาณ

๒๗๐,๐๐๐.- บาท
(กองทุน สปสช.)

-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)

35,000
(กองทุน สปสช.)
30,000
(กองทุน สปสช.)
20,000
(กองทุน สปสช.)

อบต.ทับกฤชใต้
อบต ทับกฤช
ทต.ทับกฤช
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมบูรณา
การเครือข่าย
และสร้างส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการอย่าง
ยั่งยืน

แผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี ๒๕๖2
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โครงการ
แนวทาง/มาตรการ
ตัวชี้วดั
กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุที่ดาเนินการ)
แนวทางที่ ๑
3)โครงการขยายโอกาส ร้อยละ 80 หน่วยบริการประจา หน่วยบริการประจา
การบูรณาการด้าน ทางการศึกษาในรูปแบบ อาเภอที่ได้รับการสนับสนุนและ อาเภอ 7 หน่วยบริการ
คนพิการและสร้าง
หน่วยบริการประจาอาเภอ ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม
ในจังหวัดนครสวรรค์
การมีส่วนร่วมทั้ง
สาหรับผู้รับบริการ
หน่วยงานภาครัฐ
4) โครงการขับเคลื่อนการ
มีจานวนศูนย์บริการคนพิการ
-ศูนย์บริการคนพิการ
ฯลฯ (ต่อ)
ดาเนินงานของศูนย์บริการ ตาบลที่ได้รับการส่งเสริมส่งเสริม ทั่วไปที่ได้รับการประกาศ
คนพิการทั่วไปจังหวัด
สนับสนุน
จัดตั้ง จานวน 18 แห่ง
นครสวรรค์ ประจาปี 2562
5)โครงการจัดทา
จานวน ๑ แผน
แรงงานนอกระบบ
แผนปฏิบัติการ Action
๗,๖๙๖ คน
Plan ประจาปี ๒๕๖๒ ของ
จังหวัดในการส่งเสริม
คุ้มครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานพิการ
แนวทางที่ 3
1)โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ จานวนกิจกรรมบูรณาการร่วมกัน
๑ กิจกรรม
สนับสนุนให้เกิด
พิการทางการเห็นร่วมกับ
ระหว่างกลุ่มอาชีพในเครือข่าย
วิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมคนตาบอดจังหวัด และเกิดวิสาหกิจและประชารัฐ
ด้านคนพิการ และ นครสวรรค์
ประชารัฐ ฯลฯ

งบประมาณ

40,500
(เงินงบประมาณ)

หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด
นครสวรรค์

80,000.- บาท
(เงินงบประมาณ)

-ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์
(พมจ.นว.)

๗๒,๐๐๐
(เงินงบประมาณ)

-สรจ.นว.
-สานักงานแรงงาน
จังหวัดนครสวรรค์

๔๖,๗๔๕
(เงินงบประมาณ)

-สมาคมคนตาบอดฯ
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การติดตามประเมินผล
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
การนาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕60-๒๕64
(ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารจั ง หวั ด นครสวรรค์
ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2562 ภายใต้ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ การจั งหวั ด นครสวรรค์ ฉบั บ ที่ 3
พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนการติดตามประเมินผลต้องดาเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่ อ คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารประจ าจั ง หวั ด
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัว หน้าส่ วนราชการที่เกี่ยวข้ อง องค์กรคนพิการ และคนพิการในระดับจังหวัด ได้ทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ดาเนินการปรับปรุง ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหา
และอุ ป สรรคที่ เ กิด ขึ้น นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ มต้ น จนถึง สิ้ น สุ ด ระยะเวลาตามแผน เพื่อ ดาเนิน การให้ มี ค วามเหมาะสม
และทันต่อสภาวการณ์ต่อไป
2.2 แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑) การประเมินเปูาหมายรวมของแผน
๒) การประเมินการบรรลุเปูาประสงค์ของแผน
๓) การติดตามประเมินระดับโครงการ
โดยจัดให้มีการติดตามประเมินผลในทุกปี ในประเด็นความก้าวหน้า และผลการดาเนินงาน
เพื่ อ การบรรลุ ภ ารกิ จ ในแต่ ล ะระดั บ ทั้ ง ภาพรวมของแผน เปู า ประสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ และระดั บ โครงการ
โดยคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารประจ าจั ง หวั ด แต่ งตั้ ง คณะท างาน
เพื่อประเมินผลตามแผน หรือจัดให้มีผู้ประเมินผลตามแผนโดยนักวิชาการจากสถานบันการศึกษา
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ประมวลภาพ
การจัดโครงการทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3
พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 (รอบครึ่งแผน) และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕62 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕60-๒๕64

ประธานเปิดโครงการฯ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)

นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

