
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ



แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ





 คณะรัฐมนตรี ไดมมีตเิมือ่วนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๖๐ อนมุตัใินหลักการของการแผนพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

แหงชาต ิฉบบัท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของบูรณาการดําเนินการตามแนวทางและมาตรการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ                          

และใหสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีนาํเสนอแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิฉบบัท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ใหคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ

ยุทธศาสตรในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ โดยพลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย                      

รองนายกรฐัมนตร ีประธานกรรมการ ไดแตงตัง้คณะอนกุรรมการจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิฉบบัที ่๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งมีอธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนประธานอนุกรรมการ                           

และศาสตราจารยวริยิะ นามศริพิงศพนัธุ เปนรองประธานอนกุรรมการ โดยมคีณะอนกุรรมการจากหนวยงานภาครฐั                 

ภาคสวนทีเ่กีย่วของ องคกรดานคนพกิาร และผูทรงคณุวฒุ ิดาํเนนิการจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิารแหงชาติ 

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ

สงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่กไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กรอบยทุธศาสตรชาติ 

ระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตลอดจนอนุสัญญา             

วาดวยสิทธิคนพิการ และเปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 แผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ฉบบัที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กาํหนดวสิยัทศัน “คนพกิารเขาถงึ 

สิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน” ภายใตยุทธศาสตรแหงความเทาเทียม 

(EQUAL) ไดแก เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment) 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality Management) 

เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (Understanding) สรางสภาพแวดลอม

และบริการสาธารณะที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility) สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสราง

การมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน (Linkage)

 เพือ่ใหการขับเคลือ่นแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ฉบบัที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จึงไดมุงเนนการมีสวนรวมและ                  

การบูรณาความรวมมอืของทุกภาคสวนอยางเต็มที ่ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบดวย องคกร 

สมาคม มลูนธิ ิสถาบนัการศกึษา รวมถงึการใหโอกาส เกยีรต ิกาํลงัใจแกคนพกิารเพือ่ใหดาํรงศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย             

สงเสริมความเสมอภาค เปนธรรม ทั่วถึง เทาเทียม สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิไดจริง

บทนํา

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ



บทนํา

สารบัญ 

สวนที่ ๑ สถานการณการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 - ความเปนมาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชวงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

     คนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ - ๔ (ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ -  ๒๕๕๙)

 -   กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 -  สถานการณดานคนพิการของประเทศไทย

 -   การวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๒  ทิศทางยุทธศาสตรแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕

 พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 -   วิสัยทัศน

 -   พันธกิจ

 -   เปาประสงค

 -   ยุทธศาสตร

สวนที่ ๓  การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

 -  หลักการ

 -   วัตถุประสงค 

 -   แนวทางในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ

 -   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ 

  พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ภาคผนวก

 - หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน

 -  คําสั่งคณะกรรมการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติที่ ๙/๒๕๕๙

     สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

  คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 - สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุดท่ี นร ๐๕๐๕/๘๔๕๒ 

  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

   ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 - สําเนาหนังสือกระทรวงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความเห็นชอบตอ

  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
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๑แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สถานการณการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สวนที่ ๑ 



๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย เกิดขึ้นอยางสอดคลองกับพัฒนาการในเชิงกฎหมาย 

นโยบาย และกลไกระดับตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรของคนพิการ และองคกรเพ่ือ                  

คนพิการ มาอยางตอเนื่อง ดวยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในชวงระหวาง 

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙  ดังนี้ 

 แผนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ กําหนดวิสัยทัศนที่มุงเนนใหคนพิการ                  

มสีขุภาพทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะความพกิารทีเ่ปนจรงิ มคีวามสามารถเตม็ศกัยภาพของแตละบคุคล รูจกัสิทธแิละหนาที่

ในฐานะพลเมอืงทีด่ ีมอีาชพี มงีานทาํ ดาํรงชวีติอยางมเีกยีรต ิมศีกัด์ิศรีเทาเทยีมกบัผูอืน่ในสงัคม ตลอดจนครอบครวั 

ชุมชนและสังคม ใหโอกาสและยอมรับคนพิการเชนเดียวกับคนทั่วไป โดยมีจุดมุงหมายสําคัญในการใหคนพิการ             

ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทั้ง ๔ ดาน ไดแก การแพทย การศึกษา อาชีพและการมีงานทํา และบริการสังคมตาง ๆ 

ทั้งนี้การดําเนินการในชวงแผนดังกลาว พบวา ระบบการจัดบริการทั้ง ๔ ดานยังไมสามารถจัดบริการไดอยางเต็มที่

และมีประสิทธิภาพมากนัก ยังขาดขอมูลในการวางแผนท่ีชัดเจน การจัดบริการ ตลอดจนทรัพยากรในการ                    

จัดบริการที่ทั่วถึง และรูปแบบการจัดบริการที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจริงและมีประสิทธิภาพ            

จึงทําใหคนพิการในชวงแผนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการยังไมสามารถเขาถึงระบบบริการไดอยางแทจริง 

 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ กําหนดวิสัยทัศนมุงเนนให       

คนพิการมีศกัยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได มคีณุภาพชีวติทีด่ ีดาํเนินชวีติในสังคมไดอยางมีความสุข และสรางสรรค 

มสีวนรวมในการพฒันาประเทศ โดยทศิทางยทุธศาสตรในการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพชวีติคนพิการ มุงเนนการ

เสริมสรางเจตคติเชิงสรางสรรค และสรางการมีสวนรวมของคนพิการ รวมถึงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครอง                 

สทิธขิองคนพิการใหครอบคลมุในทกุมติ ิและการเสรมิสรางความเขมแขง็ใหกบัองคกรดานคนพิการทีน่บัวาเปนกลไก

ขับเคลื่อนงานดานคนพิการใหสามารถดําเนินการคุมครองสิทธิของสมาชิกและเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาและ

กําหนดนโยบายตาง ๆ ดานคนพิการ 

 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ มีการพัฒนากลไก                         

เชงิกฎหมายเพือ่การสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ไดแก พระราชบญัญตัสิงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติ

คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

พ.ศ. ๒๕๕๑ กอใหเกดิกลไกในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติตามพระราชบัญญตัติาง ๆ  ในการขับเคล่ือนงานดาน

คนพิการ อาทิ ดานการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย ไดมีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนตาง ๆ         

เก่ียวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ สื่อสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทาง

สวนที่ ๑ 
สถานการณการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑.  ความเปนมาของการพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการในชวงแผนพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแหงชาติ 
 ฉบับที่ ๑ – ๔ (ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ -  ๒๕๕๙ )



๓แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม พฤติกรรม สติปญญา และการเรียนรู  ดานการศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะหรือ                

สถานศึกษาท่ัวไป การศึกษาทางเลือกหรือการศึกษานอกระบบ โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ                

ความชวยเหลืออืน่ใดทางการศึกษา ดานอาชีพและการมีงานทํา มมีาตรการเพ่ือการมีงานทํา การสงเสริมอาชีพอสิระ 

ดานสังคม ใหคนพิการไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

การเขาถงึนโยบาย แผนงาน โครงการ ขอมลูขาวสาร การสือ่สาร บรกิารโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยี

สิง่อาํนวยความสะดวก รวมถงึบรกิารลามภาษามอื สทิธสิตัวนาํทาง สวสัดิการเบีย้ความพกิาร การปรบัสภาพแวดลอม

ที่อยูอาศัย ผูชวยคนพิการ เปนตน 

 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําหนดวิสัยทัศนคนพิการ

ดํารงชีวิตอิสระ รวมกับทุกคนในสังคมอยางมีความสุข สามารถเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน                           

มยีทุธศาสตรในการขบัเคลือ่น ๕ ดาน คอื (๑) สงเสรมิการเขาถงึสทิธอิยางเสมอภาคและ เทาเทยีม โดยไมเลือกปฏบิตัิ

ตอคนพิการและผูดูแลคนพิการ (๒) สรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และขอมูลขาวสารท่ีคนพิการสามารถ 

เขาถงึและใชประโยชนได (๓) เสรมิพลงัอาํนาจใหคนพกิารและผูดแูลคนพกิาร (๔) สงเสริมศกัยภาพและความเขมแขง็ 

ขององคกรดานคนพกิารและเครือขาย และ (๕) สรางเสริมเจตคตเิชงิสรางสรรคตอความพกิารและคนพิการ นอกจากน้ี 

ไดมกีารปรับปรงุพระราชบัญญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหมีความทันสมัยและครอบคลุม โดยใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีหนาที่ในการ

ตรวจสอบการไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด คนพิการท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร 

อาจไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการ เปนตน 

 จากการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ทั้งในเชิง

ผลผลติและผลลพัธ พบวาคนพกิารจาํนวนกวา ๘๒๘,๒๐๐ คน ไดมโีอกาสเขาไปมสีวนรวมในกระบวนการดําเนนิงาน 

ตามแผนงานโครงการภายใต ๕ ยุทธศาสตร ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสําเร็จและความกาวหนาของการขับเคล่ือน

แผนไปสูการปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดแผน พบวา มีความกาวหนาและความสําเร็จมากกวารอยละ ๗๐ โดยยุทธศาสตร                 

ทีป่ระสบความสาํเรจ็มากทีส่ดุคอื ยทุธศาสตรสงเสริมการเขาถงึสทิธอิยางเสมอภาคและเทาเทยีมโดยไมเลือกปฏบิตัิ

ตอคนพิการ รองลงมาคือยทุธศาสตรเสรมิพลงัอาํนาจใหกบัคนพิการและผูดแูลคนพิการ ยทุธศาสตรสงเสริมศกัยภาพ

และความเขมแข็งแกองคกรดานคนพกิารและเครอืขาย ยทุธศาสตรสรางสภาพแวดลอม พฒันาเทคโนโลยี และขอมลู

ขาวสารที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได และยุทธศาสตรสรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการ

และคนพิการ ตามลําดับ 

 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดมีการขับเคลื่อนการพัฒนาสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกมิติ  

ทาํใหคนพกิารไดเขาถงึสทิธติาง ๆ เพิม่มากขึน้ อาท ิการเพิม่สวสัดิการเบีย้ความพกิารจาก ๕๐๐ บาท เปน ๘๐๐ บาท 

จาํนวน ๑,๓๘๔,๗๓๔ คน (ณ ปงบประมาณ ๒๕๕๙) โดยคนพิการท่ีมบีตัรประจําตวัแลวสามารถไดรบัเบ้ียความพิการ

ทันที การพัฒนาชุดสิทธิประโยชนในดานสุขภาพ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในทุกระดับ ทั้งนี้ มีโรงเรียน              

เฉพาะความพิการ จํานวน ๔๖ โรงเรียน มีนักเรียนพิการจํานวน ๑๒,๙๗๕ คน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม                    

มนีกัเรยีนพกิารจาํนวน ๓๘๖,๘๒๓ คน ใน ๒๑,๙๗๒ โรงเรยีนทัว่ประเทศ และพฒันาศนูยการเรยีนเฉพาะความพกิาร 

เปาหมาย ๑ อําเภอ ๑ ศูนยการเรียน เปนตน 



๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ดานการสงเสริมอาชีพและการมีงานทําของคนพิการ มีคนพิการทํางานในสถานประกอบการ จํานวนกวา 

๓๒,๕๐๐ คน และทํางานในหนวยงานของรัฐจํานวนกวา ๓,๘๔๖ คน ซึ่งนับวาเปนพัฒนาการท่ีดีในเชิงของการ              

สรางโอกาสใหคนพิการไดแสดงศักยภาพ และสังคมไดตระหนักถึงความสามารถของคนพิการที่เปนกําลังสําคัญ               

ในการรวมพัฒนาประเทศ รวมถึงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหกับคนพิการและผูดูแลคนพิการ ใหบริการ

กูยืมเงินคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ จํานวน ๖๐,๒๒๘ ราย โดยไมเสียดอกเบี้ย และไดปรับเพิ่มวงเงินกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพรายบุคคล จากเดิมรายละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เปนไมเกินรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท และใหมีการ

พิจารณาเปนราย ๆ ไป โดยไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาทตอราย ทําใหคนพิการมีงานทําและมีรายไดเลี้ยงดูตนเอง                  

และครอบครัวมากยิ่งขึ้น

 ดานสิทธแิละสวัสดกิารของคนพิการ มกีารพัฒนาระบบบริการลามภาษามือ สงเสริมพฒันาความรูใหกบัลาม

ภาษามือ จัดทําหลักสูตรพัฒนาลามภาษามือในระยะสั้นและระยะยาว และสรางความตระหนักรูแกบุคคลทั่วไป             

เกี่ยวกับการใชภาษามือไทย มีลามภาษามือไดรับการจดแจง จํานวน ๖๔๙ คน จัดบริการผูชวยคนพิการ จํานวน 

๗๘๐ คน มีการฝกอบรมใหความรูผูชวยคนพิการตามหลักสูตรผูชวยคนพิการระดับพื้นฐาน เพื่อใหสามารถดูแล             

คนพิการในระดับรุนแรงที่มีความประสงคจะขอรับบริการผูชวยคนพิการ รวมถึงไดมีการสงเสริมและพัฒนาทักษะ       

คนพิการ โดยใหบริการอุปการะเล้ียงดูดานปจจัย ๔ บริการทางสังคมสงเคราะห รักษาพยาบาล ฟนฟูปรับสภาพ

รางกาย จิตใจ ตามสภาพความพิการ สงเสริมพัฒนาการใหบริการดานการศึกษาและวิชาชีพ ในสถานคุมครอง                

และพัฒนาคนพิการ และศูนยพฒันาศักยภาพและอาชีพคนพิการ สงักดักรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ                

จาํนวน ๒๒ แหง มีคนพิการกวา ๕,๑๙๑ คน 

 การผลักดันการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคมเขาถึงและใชประโยชนได                   

ซึ่งมีหนวยงานราชการที่จะตองดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการจํานวนท้ังสิ้น ๔๓,๐๒๔ แหง 

และไดมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไปแลวจํานวน ๒๒,๒๕๙ แหง (คิดเปนรอยละ ๕๑.๗๔) รวมถึงการ                          

ปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือตอการดํารงชีวิตของคนพิการกวา ๑๐,๐๐๐ หลัง และไดดําเนินการพัฒนา           

และสรางชมุชนตนแบบอารยสถาปตย โดยดาํเนนิการนาํรองกวา ๓๓ จงัหวดั และมแีผนทีจ่ะดาํเนนิการใหครอบคลมุ

ทุกจังหวัดในป พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากน้ีไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือรองรับระบบ

คมนาคมขนสงทีเ่อือ้ตอคนพกิาร โดยไดมกีารบรูณาการความรวมมอืระหวางหนวยงานตาง ๆ  เพือ่เตรยีมความพรอม

รองรับรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลงิกาซธรรมชาติ (NGV) ชานตํ่า ประกอบดวย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา องคกรคนพิการ 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยดําเนินการศึกษาและสํารวจเสนทางเดินรถ NGV ชานตํ่า การปรับปรุงทางลาด                 

ทางเดินเทา ปายหยุดรถประจําทาง จํานวน ๑,๒๓๔ แหง  

 นอกจากสภาพแวดลอมทางกายภาพดังกลาวขางตน ไดมกีารพัฒนาเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวกสําหรับ

คนพิการในหลาย ๆ โครงการ เชน การใหบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ และความชวยเหลือ

อื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ การพัฒนาขอเขาเทียมสําหรับคนพิการระดับเหนือเขา การจัดทํามาตรฐาน              

สือ่สิง่พมิพอเิลก็ทรอนกิส การพฒันาเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวกดานการอานกระบวนการคดิและคณติศาสตร

สําหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู การจัดตั้งศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 



๕แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

(TTRS) และการติดตั้งตู TTRS กวา ๒๑๐ ตูทั่วประเทศ เพื่อใหบริการคนหูหนวก การจัดบริการโทรศัพทภาพ               

ผานการถายทอดการสื่อสารสําหรับคนหูหนวก การพัฒนาอุปกรณชวยฝกเดินสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

(I-Walk) พัฒนาอิฐทางเทาแมเหล็กและไมเทานําทางคนพิการทางสายตา หุนยนตเสริมพลังชวยพยุงเดินสําหรับ                

ผูปวยอัมพาตครึ่งลางและอัมพาตครึ่งซีก เปนตน  

 สําหรับผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๔                 

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ในเชงิของกลไกการขับเคลือ่นงานดานคนพกิารในระดับพืน้ที ่คอื การจดัต้ังศนูยบรกิารคนพิการ 

ในระดบัพืน้ที ่โดยมกีารจดัตัง้ศนูยบรกิารคนพกิารระดับจงัหวดัทกุจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร รวมจาํนวน ๗๗ แหง 

และจัดตั้งศูนยบริการคนพิการท่ัวไป จํานวน ๑,๐๙๖ ศูนย จําแนกเปน องคกรดานคนพิการที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน จํานวน ๖๔ ศูนย และราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐ จํานวน ๑,๐๑๐ ศูนย และสวนราชการ

อื่นอีกจํานวน ๒๒ ศูนย นอกจากการดําเนินการดังกลาวขางตน การขับเคลื่อนงานดานคนพิการที่สําคัญอีกประการ

คือ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรดานคนพิการและเครือขายใหสามารถสงเสริมและคุมครองสิทธิของ             

คนพกิารไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยมอีงคกรดานคนพกิารในแตละประเภทความพกิารจาํนวน ๘๓๕ องคกรทัว่ประเทศ 

ทาํหนาทีใ่นการขับเคล่ือนงานดานคนพิการรวมกับหนวยงานภาครัฐ ทัง้น้ีการดําเนนิงานขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดังกลาวขางตนจะสําเร็จไปไมได ถาหากสังคมยังขาดเจตคติที่ดี

และสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ โดยในชวงของการขับเคล่ือนแผนท่ีผานมาไดมกีารจัดทาํโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักรองนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสูดวงดาว (From Street to Stars) เพื่อยกระดับ                     

การประกอบอาชีพของนักรองนักดนตรีคนตาบอดท่ัวประเทศ  โดยกิจกรรมประกอบดวยการอบรมเลนดนตรี                   

รองเพลงและพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีคนพิการทางการเห็นสมัครเขารวมโครงการ ๘๐๐ คน และผานการคัดเลือก 

๕๐ คน รวมไปถึงการแสดงศักยภาพ การแสดงในพ้ืนที่สาธารณะ และเผยแพร MV เพลงกําลังใจ และบทเพลง 

cover อื่น ๆ ของศิลปน S2S ผานชองทางมัลติมีเดยี เชน YouTube ชองทาง GMM ซึ่งนับวาเปนการสรางสื่อสาร

สงัคมใหเหน็ถงึศกัยภาพของคนพิการท่ีสามารถเปนพลงัในการขับเคลือ่นและสรางสงัคมทีอ่ยูเยน็เปนสขุรวมกนัตอไป 

 จากสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ขางตน 

สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล             

ที่เพิ่มข้ึนในทุกชวงแผน แตการดําเนินงานใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของแตละแผนน้ันจะตองอาศัยปจจัยสําคัญท้ังในเชิง

นโยบายของผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผน งบประมาณ บุคลากร ตลอดจนกลไกในเชิง

กฏหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่จะตองเอ้ือตอการดําเนินงาน รวมถึงเจตคติของสังคมตอคนพิการและความพิการ                    

อยางไรก็ตามจากการผลการประเมินขางตนไดสะทอนใหเห็นวายุทธศาสตรของแผนดังกลาวยังมีความสําคัญและ         

จะตองมีการขับเคล่ือนตอในชวงแผนฉบับตอไป ซึง่สอดคลองกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการสังคม กจิการเด็ก เยาวชน 

สตร ีผูสงูอาย ุคนพกิาร และผูดอยโอกาส สภานติบิญัญตัแิหงชาติ รวมถงึขอเสนอสมัชชาคนพกิารระดับชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๙            

ที่เห็นควรคงยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ไวในแผน

ระยะตอไป เพือ่ใหการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการมีความตอเน่ืองเกิดผลเปนรปูธรรมตอไปอยางแทจรงิ



๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๒.๑ พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

  การกําหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการของประเทศไทย รวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต                        

คนพกิารแหงชาต ิไดบรูณาการประเด็นการขบัเคล่ือนการดําเนนิงานดานคนพิการท้ังในระดบัโลกและระดบัภมูภิาค

สูการปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการของไทยไดรับการสงเสริม คุมครอง และเปนหลักประกันใหคนพิการไดเขาถึงและ                 

ใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการสาธารณะ การขจัดการเลือกปฏิบัติ ตลอดจน             

การเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการ รวมถึงการเขาถึงโอกาสอยางเทาเทียม                    

ทางการศึกษา การมีงานทํา การรักษาพยาบาล และการมีสวนรวมในการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป                      

ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

  อนสุญัญาวาดวยสิทธคินพิการ (Convention on the rights of persons with disabilities : CRPD) 

ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑              

โดยมีจดุมุงหมายท่ีจะสงเสริม คุมครองและประกันใหคนพิการไดใชสทิธมินษุยชนและเสรีภาพข้ันพืน้ฐานอยางเต็มที่ 

และเทาเทียม ตลอดจนสงเสริมการเคารพในศักด์ิศรีของตนเอง “คนพิการ” ตามความหมายของอนุสัญญาน้ี                

หมายถึง บคุคลท่ีมคีวามบกพรองทางรางกาย ทางจิตใจ ทางสติปญญา หรือประสาทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับ

อุปสรรคตาง ๆ ทําใหไมสามารถมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น โดยหลักการ

สําคัญที่บัญญัติไวในอนุสัญญานี้คือ การเคารพในศักดิ์ศรี การไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมและการเขารวมในสังคม 

การเคารพความแตกตางและการยอมรบัความหลากหลายของมนษุยชาต ิ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถ

ในการเขาถงึ ความเทาเทยีมกนัระหวางชายและหญงิ การเคารพขดีความสามารถของเดก็พกิาร โดยสาระสาํคญัของ

อนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคี มีพันธกรณีที่จะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดานกฏหมาย 

การปกครอง และการปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันการเขาถึงและใชประโยชน 

ไดอยางเทาเทยีมกนัของคนพกิาร ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมลูขาวสารและบริการสาธารณะ 

การยอมรับความเทาเทียมในทางกฏหมายสําหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเขาทํางาน การรักษาพยาบาล               

การประกันสิทธิ และโอกาสที่จะมีสวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป 

  ยุทธศาสตรอินชอน เพื่อทําสิทธิใหเปนจริง (Incheon Strategy : Make the Right Real)                     

ไดรับการรับรองจากท่ีประชุมเจาหนาท่ีระดับสูงระหวางรัฐบาล ภายใตการดําเนินการทศวรรษคนพิการแหงเอเชีย

และแปซฟิก พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ ซึง่ดาํเนนิการโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชยีและแปซิฟก (ESCAP)               

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ เมืองอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี โดยยุทธศาสตรอินชอนมีรากฐาน

มาจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษ จากทะเลสาบบิวาสูสังคมบูรณาการ 

และตั้งอยู บนฐานสิทธิสําหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยยุทธศาสตรอินชอน ประกอบดวย                           

๑๐ เปาประสงค ดังนี้ (๑) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทํางานและการจางงาน (๒) สงเสริมการมี                  

สวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (๓) สงเสริมการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง

สาธารณะความรูและการส่ือสาร (๔) เสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคม (๕) ขยายการชวยเหลือ                       

๒. กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



๗แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ในระยะแรกเริ่มและดานการศึกษาใหกับเด็กพิการ (๖) ประกันความเทาเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี                      

(๗) ประกันการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสําหรับคนพิการ (๘) ปรับปรุงขอมูลดานคนพิการ                            

ใหนาเช่ือถือและสามารถเปรียบเทียบได (๙) เรงใหมีการใหสัตยาบันและดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิ                 

คนพิการและการปรับกฎหมายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญา (๑๐) พัฒนาความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาคและระหวางประเทศ 

  เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จากการพัฒนา

ในดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวง ๔ ทศวรรษท่ีผานมา เปนการพัฒนาที่กอใหเกิดผลกระทบ

และความเสียหายตอทรัพยากรโลกเปนอยางมาก เมื่อป ๒๕๔๓ ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ  ทั่วโลกรวม                    

๑๘๙ ประเทศ รวมตวักนัในการประชุมองคการสหประชาชาติทีม่หานครนวิยอรก สหรฐัอเมริกา และเห็นพองตองกนั 

ในการต้ังเปาหมายการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากลท่ีทกุประเทศจะดําเนินการรวมกันใหไดภายในป ๒๕๕๘ 

โดยเปาหมายดงักลาวเรยีกวา เปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษ หรอื Millennium Development Goals (MDGs) 

อนัประกอบดวย ๘ เปาหมายหลัก คอื (๑) ขจดัความยากจนและความหิวโหย (๒) ใหเดก็ทุกคนไดรบัการศกึษาระดบั

ประถมศึกษา (๓) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (๔) ลดอัตราการตายของเด็ก (๕) พฒันาสุขภาพ

ของสตรีมีครรภ (๖) ตอสูกับโรคเอดส มาลาเรีย และโรคสําคัญอื่น ๆ (๗) รักษาและจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

และ (๘) สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

  ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปผานมา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษท้ัง ๘ ขอดังกลาว ไดสิ้นสุดลง                 

โดยประสบความสําเร็จเปนอยางดีในหลายประเทศ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนาองคการสหประชาชาติ

จึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้นใหมโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวาเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) ซึ่งใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ 

ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ป โดยประกอบไปดวย ๑๗ เปาหมาย คือ (๑) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่                    

(๒) ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาหมายความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีขึ้น และสงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน 

(๓) ทาํใหแนใจถึงการมีสขุภาวะในการดํารงชีวติ และสงเสริมความเปนอยูทีด่ขีองทุกคนในทกุชวงอายุ (๔) ทาํใหแนใจ 

ถงึการไดรบัการศกึษาทีไ่ดคณุภาพอยางเทาเทยีมและทัว่ถงึ และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชวีติแกทกุคน (๕) บรรลุ 

ถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน (๖) ทําใหแนใจวาเรื่องนํ้าและการ

สุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน (๗) ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึง

พลังงานท่ีทันสมัย ยั่งยืน เช่ือถือได ตามกําลังซื้อของตน (๘) สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและท่ัวถึง

ใหเปนไปอยางยัง่ยนื สงเสรมิศกัยภาพการมงีานทําและการจางงานเตม็ท่ี และงานท่ีมคีณุคาสําหรบัทกุคน (๙) พฒันา

โครงสรางพื้นฐานท่ีพรอมรับการเปล่ียนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและท่ัวถึง และ

สนับสนุนนวัตกรรม (๑๐)ลดความเหล่ือมล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ (๑๑) ทําใหเมืองและการต้ังถ่ินฐาน               

ของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและย่ังยืน (๑๒) ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืน (๑๓) ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ   

ที่เกิดขึ้น (๑๔) อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน              



๘ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ใหเปนไปอยางยั่งยืน (๑๕)พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปาไม

อยางย่ังยนื ตอสูกบัการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยดุยัง้และฟนฟูความเส่ือมโทรมของทีด่นิ และหยดุยัง้การสญูเสยี

ความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖) สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ 

เขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม มีประสิทธิผล และเปนที่ยอมรับ

ในทุกระดับ (๑๗) เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือ

ระดบัสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

  กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai 

framework for disaster Risk Reduction) เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลก 

ในระยะ ๑๕ ป เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ ซึ่งประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติจํานวน ๑๘๗ ประเทศ

ไดรวมใหการรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ ระหวาง

วันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเชนได ประเทศญ่ีปุน สําหรับประเทศไทยน้ัน คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบใหประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเขารวมใหการรับรองกรอบเซนไดดังกลาว ทั้งนี้

ผลลัพธของกรอบเซนไดน้ัน มุงเนนการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ                

ตลอดจนการสูญเสียตอทรัพยสินทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดลอม ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และ

ประเทศอยางเปนรปูธรรม โดยมีเปาหมายคือปองกันไมใหเกิดความเส่ียงใหม และลดความเส่ียงเดิม รวมถึงมาตรการ

เชงิสถาบนัทีม่กีารบรูณาการ และลดความเหล่ือมลํา้เพ่ือปองกนั และทําใหความหลอแหลม และเปราะบางตอภยัพบิตัิ 

นอยลง ตลอดจนชวยใหมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเผชิญเหตุและฟนฟูที่ดียิ่งขึ้น อันนําไปสูความสามารถ             

ที่จะรับมือและฟนคืนกลับไดในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจ ๔ พันธกิจ คือ (๑) การสราง

ความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียงจากภัยพิบัติ (๒) เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ                     

(๓) การลงทุนในดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อใหพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดในระยะเวลารวดเร็ว และ 

(๔) พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพรอมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟนสภาพและ             

ซอมสรางที่ดีกวาเดิมในชวงการบูรณะฟนฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ 

  ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ASEAN Decade of Persons with                      

Disabilities 2011-2020) จากการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๑๘ ณ กรุงจาการตา ระหวางวันที่ ๗ - ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไดมีการยืนยันถึงความเปนไปไดในการท่ีจะสงเสริมใหอาเซียนเปนประชาคมท่ีมีประชาชน                   

เปนศูนยกลาง ซึ่งคนทุกกลุมในสังคม รวมทั้งคนพิการสามารถมีสวนรวมและไดรับประโยชนเต็มที่จากการรวมตัว

ของชาติอาเซียน ตอมาในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔                               

ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนยังไดเนนถึงความสําคัญในการสงเสริมบทบาท โอกาส และการมี            

สวนรวมของคนพิการในการพัฒนาภูมิภาค ดวยการรับขอริเริ่มสําหรับ ปฎิญญาบาหลีวาดวยการสงเสริมบทบาท

และการมีสวนรวมของคนพิการในประชาคมอาเซียน รวมทั้งประกาศทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน                              

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ :  ชวงเวลาแหงการสงเสริมการพัฒนางานดานคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน                

(Concept Note and Mobilization Plan of ASEAN Decade for Persons with Disabilities:                    

The Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN) ซึง่เสนอโดยประเทศไทย 



๙แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ปจจุบันกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

คนพกิาร) กาํหนดใหเปนชวงเวลาหลกัของการสงเสรมิการพฒันางานดานคนพกิารแบบบรูณาการในอาเซยีน การสงเสรมิ 

สิทธิและโอกาสที่เทาเทียมของคนพิการในทุกภาคสวนของอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

โดยเนนยํ้าวาประเด็นดานคนพิการมีความเกี่ยวของกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน และเพื่อเปนการ                  

ใหเกียรติตอองคกรสาขาของอาเซียน รวมท้ังกลไก และพิธีสารตาง ๆ ที่มีอยูแลว ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน              

จะใชกลไกที่มีอยูแลวเหลานี้รวมกับขอริเริ่มอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอาเซียน ทั้งนี้ สาระสําคัญ

ของทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประกอบดวย ๑๕ ประเด็น ไดแก (๑) การตระหนักรูและ              

การปกปองสทิธ ิเสรภีาพของคนพกิาร (๒) การพฒันาและบงัคับใชกฎหมายและการรวมประเดน็ดานคนพกิารเขาไว

ในกระแสหลักในการกําหนดนโยบายและแผน (๓) การจางงานและงานท่ีมคีณุคา (๔) การศกึษาทีเ่หมาะสมและเพียงพอ 

(๕) การดูแลสุขภาพและการฟนฟสูมรรถภาพ รวมท้ังการฟนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน (๖) การมีสวนรวมทางการเมือง

และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการ (๗) การดํารงชีวิต การบรรเทาความยากจน และบริการทางสังคม 

(๘) การดํารงชีวิตอิสระและการมีสวนรวมในชุมชน (๙) เด็กพิการ (๑๐) สตรีพิการ (๑๑) ผูสูงอายุพิการ (๑๒) การมี

สวนรวมในวัฒนธรรม นันทนาการ สันทนาการ และกีฬา (๑๓) การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี                      

เครื่องชวยขอมูลขาวสาร สิ่งอํานวยความสะดวก การคมนาคม บริการ (๑๔) การสรางศักยภาพรัฐบาล องคกร                 

พึ่งตนเองของคนพิการ และองคกรทางสังคมภาคพลเรือน (๑๕) คนพิการที่อยูในภาวะฉุกเฉิน

  แผนพัฒนาคณุภาพชวีติคนพิการของตางประเทศ นอกจากอนุสญัญา ยทุธศาสตร กรอบการดําเนนิงาน 

ระหวางประเทศดังกลาวขางตนแลว ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยังไดมีการศึกษาถึงทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือนโยบายดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการของตางประเทศ เพ่ือศึกษาถึงแนวโนมของนโยบายและแผนเพ่ือนํามาปรับประยุกตใชในการ

กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย โดยมีประเทศท่ีไดมีการดําเนินการจัดทํา                

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีนาสนใจดังนี้ สาธารณรัฐสิงคโปร ประเทศญี่ปุ น สาธารณรัฐฟนแลนด                          

สมาพันธรัฐเยอรมัน และเครือรัฐออสเตรเลีย  ดังนี้ 

  สาธารณรัฐสิงคโปร ยุทธศาสตรดานคนพิการของสาธารณรัฐสิงคโปร ดําเนินการโดย SG Enable   

ซึ่งมีการกอตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๓ มีพันธกิจคือ (๑) จัดหาขอมูลและบริการ (๒) การจัดหาทุนและ              

การสนับคนพิการและผูดูแลคนพิการ (๓) การปรับปรุงการอบรมและทางเลือกในการทํางานใหกับคนพิการ                        

มีแผนยุทธศาสตรที่ชื่อวา Enabling Master Plan (2012-2016) ซึ่งเปนแผนแมบทของชาติที่มีระยะเวลา ๕ ป 

ซึ่งมีความตองการที่จะสรางสังคมที่มีความเสมอภาค โดยมีคนพิการเปนสวนสําคัญและเปนสมาชิกที่รวมสรางและ

ไดรับการเสริมพลังเพื่อใหบรรลุความสามารถของเขา โดยเนนยุทธศาสตรที่เปนลักษณะของชวงชีวิตของคนพิการ 

โดยมี ๖ ยุทธศาสตรสําคัญดังตอไปนี้ (๑) การชวยเหลือตั้งแตเริ่มแรก (Early Intervention) (๒) การศึกษา                      

(Education) เปนการสนบัสนนุโรงเรยีนการศกึษาแบบพเิศษ (Special Education - SPED) ซึง่ไดทนุมาจากองคการ

สวัสดิการอาสา ในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร โครงสรางพ้ืนฐานของโรงเรียน การอบรม การพัฒนาครู รวมถึง

การใหผูปกครองเขามามีสวนรวม (๓) การมีงานทํา (Employment) โดยที่ SG Enable ทํางานรวมกับนายจาง             

ในการอบรมและการขยายทางเลือกของงาน ม ีOpen Door Fund (ODF) ทีเ่ปนทนุสนบัสนนุผูวาจางในการออกแบบงาน 



๑๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

การปรับปรุงสถานที่ทํางาน การอบรมและการบูรการการทํางานของคนพิการ รวมถึงการมี Workfare Income 

Supplement (WIS) และ Special Employment Credit ใหกับคนพิการและนายจางตั้งแตปค.ศ. ๒๐๑๒                      

(๔) การดูแลผูสูงอายุ (Adult Care) มีการจัด ศูนยดูแลและอบรมทักษะผูสูงอายุ (Day Activity Centers) ที่ตองการ

ความชวยเหลือระดับสูง และ Drop-in Disability Programme (DDP) เปนโปรแกรมทดลองท่ีศูนย โดยใหคนพิการ

ทีต่องการการดแูลในระดบัตํา่เขามามสีวนรวมกบักจิกรรมทางสงัคมได (๕) การเขาถงึสภาพแวดลอม (Accessibility) 

การคมนาคมท่ีคนพิการสามารถจายได ไมวาจะเปนสัมปทานการเดินทางสาธารณะสําหรับคนพิการ การใหเงิน             

ชวยเหลือทางดานการเดินทางแกคนพิการที่เขารวมโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงแท็กซี่สําหรับ

คนพิการใหเดินทางไปทํางานหรือเรียนหนังสือ การเขาถึงการคมนาคมสาธารณะ ไมวาจะเปนการเขาถึงสถานี                

MRT/LRT รถประจําทาง ซึง่รอยละ ๙๖ ของรถประจําทางรถเข็นคนพิการสามารถเขาถงึได และจะเปนรอยละ ๑๐๐ 

ในปค.ศ. ๒๐๒๐ รวมถงึทางเดินสาํหรบัคนพกิาร และเงนิสนบัสนนุจากรัฐบาลสาํหรับแทก็ซ่ีสไตลลอนดอนท่ีมหีลังคา

สูงสําหรับรถเข็นคนพิการ  นอกจากน้ีมีการสรางสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตร โดยมีมาตรการทางดานสภาพแวดลอม          

ที่ประกาศใชใหมรวมถึงการปรับปรุงอาคารภาครัฐและอสังหาริมทรัพยของ HBD รวมถึงการมีลิฟททุกชั้น รวมทั้ง

การมทีนุ ๔๐ ลานดอลลาร สาํหรบัการปรบัปรงุอาคารเอกชน และการเขาถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 

Assistive Technology Fund เพิ่มเปนสองเทา ในปค.ศ. ๒๐๑๒ สําหรับการซื้ออุปกรณการสื่อสารที่ใชสําหรับการ

ทํางานและการเรียน (๖) ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) เพื่อเปนแผนในการชวยคนพิการและผูดูแล

คนพิการสําหรับอนาคต แบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก MediShield สําหรับเด็กที่มาจากครอบครัวชนชั้นลาง                  

ที่เกิดมาพรอมกับสภาพพิการแตกําเนิด Special Needs Trust Company (SNTC) การจัดการเงินที่ไดรับเงิน

สนับสนุนจากภาครัฐ  และ Special Needs Saving Scheme (SNSS) คือการไดรับเงินรายเดือนจากบัญชีของ               

ผูปกครองท่ีเสียชีวิตไปแลว

  ประเทศญี่ปุน มีแผนปฏิบัติการดานคนพิการท่ีชื่อวา The Government Action Plan for             

Persons with Disabilities - A Seven-Year Normalization Strategy ซึง่เนนวสิยัทศันทีเ่รียกวา “มุงสูสงัคม

สําหรับทุกคน (Towards a Society for All)” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรอยูทั้งส้ิน ๗ ประเด็นดวยกัน ไดแก                

(๑) การอยูอาศัยในชุมชนเหมือนคนทั่วไป เปนการเนนในเรื่องของที่อยูอาศัย ที่ทํางาน กิจกรรมและระบบสุขภาพ

และสวัสดิการที่จําเปนเพื่อคนพิการจะไดเปนสมาชิกของสังคมได (๒) การสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของคนพิการ 

การจดัสรรดานระบบการศกึษาสาํหรบัคนพกิารทาํใหสามารถมงีานทาํทีเ่หมาะสม (๓) การสนบัสนนุสงัคมทีป่ราศจาก

อุปสรรค การกําจัดอุปสรรคสภาพแวดลอมเชิงกายภาพทําใหคนพิการสามารถเขาถึงได (๔) พุงเปาไปที่คุณภาพชีวิต  

การจัดสรร การทําวิจัยเก่ียวกับอุปกรณและเทคโนโลยีในการชวยเหลือคนพิการ รวมถึงรายการโทรทัศน กีฬา                

และนนัทนาการ (๕) การรบัประกนัความปลอดภยัของการอยูอาศยั การปองกนัอาชญากรรมและภยัพบิตัผิานระบบ

การเตอืนภัยและเครือขายเพ่ือเปนการสรางความปลอดภัยใหกบัคนพิการ (๖) กาํจัดอปุสรรคดานจิตวทิยา การเสริม

เจตคติที่ดีตอคนพิการ ผานการประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนระหวางคนพิการกับคนทั่วไป (๗) การสนับสนุนการ                

รวมมอืและแลกเปลีย่นกบันานาชาตทิีเ่หมาะสม โดยรฐับาลญีปุ่นจะทาํการถายทอดความรูดานคนพกิารท้ังนโยบาย

จากอดีตและปจจบุนัและใหความชวยเหลือดานการเงินเพือ่สนบัสนนุนโยบายใหครอบคลุมไปถงึพนัธมติรนานาชาติ



๑๑แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

  สาธารณรัฐฟนแลนด มีแผนยุทธศาสตรดานคนพิการของประเทศฟนแลนดมีชื่อเรียกวา VAMPO          

ซึง่เปนการใหความสําคญักบัการทําใหนโยบายดานคนพิการเขาไปเปนมาตรการในทุกสวนของหนวยงานตาง ๆ ในไมกีป่  

ขางหนา โดย VAMPO เปนแผนท่ีมกีารนําไปปฏิบตัใินระหวางปค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑ โดยกอนท่ีจะมี VAMPO นโยบาย

ดานคนพิการท่ีมีผลกระทบตอคนพิการของ Finland คือ A Government Report on Disability Policy of 2016          

โดยในรายงานฉบับดังกลาวมีการระบุหลักการสําคัญ ๓ ประการอันไดแก (๑) สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ 

(๒) การมีสวนรวมอยางเต็มสิทธิ (๓) การบริการที่มีความจําเปนและการสนับสนุน โดยที่รายงานดังกลาวมีการ                   

ตั้งเปาหมายไว ๑๐ ประการอันไดแก (๑) นโยบายคนพิการตองรับประกันสิทธิมนุษยชนและไมมีการแบงแยก                    

(๒) นโยบายคนพิการมีการเขียนข้ึนเพื่อเปนแนวทางใหกับกิจกรรมเชิงนโยบายของคนพิการ (๓) การสนับสนุน                

การเขาถึงการจางงานของคนพิการ (๔) ระดับรายไดที่เหมาะสมจะไดรับการรับประกัน (๕) การตระหนักถึง                      

ความเสมอภาคทางดานการศกึษาและการบรกิารและการสนบัสนนุในการเรยีนจะไดรบัการรบัประกนั (๖) การรบัประกนั 

สิทธิทางวัฒนธรรมและการเขาถึงการเผยแพรวัฒนธรรม (๗) การสนับสนุนความเปนไปไดในการดํารงชีวิตอิสระ 

(Independent Living) (๘) การปรับปรุงการจัดการชีวิตผานการบริการสําหรับคนพิการ (๙) การเพิ่มขึ้นของการมี

สวนรวมและการเขาถึงดวยการแกปญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐) การเพ่ิมขึ้นของการไดมาซ่ึงความรู               

ที่เกี่ยวของกับคนพิการและการสรางความเขมแข็งในการวิจัยเกี่ยวกับคนพิการ 

  โดยที่ VAMPO มองถึงอุปสรรคสําหรับคนพิการในฟนแลนดดังตอไปนี้ (๑) การดํารงชีวิตอิสระ              

รวมถึงความเทาเทียมกนัทางดานโอกาสในดานของชีวิตครอบครัว ที่อยูอาศัย การสื่อสาร การเคลื่อนไหว การเขาถึง

ขอมูลขาวสารและการติดตอส่ือสาร รวมถงึการมงีานทํา การเขาถึงระบบยตุธิรรม ความปลอดภัยของ คนและจริยธรรม 

(๒) การถูกรวมและการมีสวนรวมในสังคม ซึ่งหมายถึงสิทธิพลเมือง สิทธิทางกฎหมาย การจัดบริการสาธารณะ                

(๓) สภาพแวดลอมที่ถูกสรางขึ้น เพื่อการเพิ่ม การเขาถึงสภาพแวดลอมและการชวยเหลือ (๔) การบริการทางดาน

จราจร ในดานการเขาถึงการจราจรและสภาพแวดลอม รวมถึงการสนับสนุนตาง ๆ (๕) การศึกษาและการเรียน 

เก่ียวของกับการเขาเรียน การเรียนรูตลอดชีวิตของนักเรียนพิการ (๖) การทํางาน การจางงาน ความกาวหนาในงาน 

รวมถึงการถูกกีดกันจากสังคม (๗) สุขภาพและการฟนฟู โดยมีบริการพ้ืนฐานแกพลเมืองทุกคน การเขาถึงบริการ           

ในดานเวลา รวมถึงการใช Assistive Technology (AT) (๘) ประกันสังคม การพัฒนาบํานาญ  การสรางความยืดหยุน

ทางดานสวัสดิการตาง ๆ ในการปองกันความยากจน (๙) การไดรับการปกปองทางกฎหมาย ความปลอดภัยและ

จรยิธรรมสวนบุคคลสําหรับคนพิการ การไดรบัการปองกันจากการถูกทาํรายและความรุนแรง รวมถึงเหตุการณฉกุเฉิน

และวิกฤติตาง ๆ (๑๐) วัฒนธรรมและสันทนาการ คือโอกาสที่เทาเทียมกันของคนพิการในการเขาถึง กีฬา ศิลปะ 

หองสมุดและการทองเท่ียว (๑๑) การเลือกปฏิบัติตอคนพิการ เปนการปองกันไมใหคนพิการถูกเลือกปฏิบัติ                      

(๑๒) การสรางพื้นฐานความรูทางดานคนพิการ ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานในการดําเนินนโยบายดานคนพิการตอไป                      

(๑๓) การรับประกันความยั่งยืนของทรัพยากรนโยบายดานคนพิการ โดยงบประมาณมาจากการคืนภาษี

  สมาพันธรัฐเยอรมัน แผนของประเทศเยอรมันเรียกวา Action Plan for the Inclusion of               

Persons with Disabilities (2013 - 2015) มีหลักการสําคัญดังตอไปนี้ (๑) ความเทาเทียมกันของคนพิการ             

เปนประเด็นดานสิทธิมนุษยชน (๒)คนพิการเปนกลุมคนที่มีความตองการที่แตกตางในดานของสภาพแวดลอม                   

ที่ปราศจากอุปสรรค (๓) การเขาถึงสภาพแวดลอมโดยปราศจากอุปสรรคเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญท่ีสุดตอความ 



๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เสมอภาค (๔) เพื่อเปนการรับประกันวาคนพิการมีสิทธิที่เทาเทียมโดยนโยบายการพัฒนาของเยอรมันมีลักษณะ               

คูขนาน (๕) คนพิการตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โครงการ และยุทธศาสตรทีม่ผีลตอคนพิการ (๖) การรวม

คนพกิารในงานพัฒนามกีระบวนการทีเ่กีย่วของและความรับผดิชอบ (๗) การสรางความเขมแขง็ตอสทิธขิองคนพิการ 

ภายในสังคมท่ีแตกตางกันตองมีสวนรวม (๘) การปองกันและการไมแบงแยกจะตองสนับสนุนซึ่งกันและกัน

  เครอืรฐัออสเตรเลีย แผนยุทธศาสตรของประเทศ คอื National Disability Strategy (2010 – 2020) 

โดยวิสัยทัศนของแผนฉบับนี้คือ “สังคมออสเตรเลียมีความเสมอภาคที่ใหพลังแกคนพิการเพื่อเติมเต็มศักยภาพ

ในฐานะพลเมืองที่เทาเทียมกัน” ยุทธศาสตรเปนไปตามหลักการปรากฏในมาตราท่ี ๓ ของ CRPD อันไดแก                      

(๑) การใหความเคารพตอศักดิ์ศรี ความอิสระของบุคคลรวมถึงอิสรภาพในการเลือกและความเปนอิสระของคน                

(๒)การไมเลอืกปฏิบตั ิ(๓) การมีสวนรวมเต็มรปูแบบและมีประสิทธผิลและการเปนสวนหน่ึงของสังคม (๔) การเคารพ

ในความแตกตางและการยอมรับคนพิการเปนสวนหน่ึงของความแตกตาง (๕) ความเสมอภาคทางโอกาส                             

(๖) การเขาถึง (๗) ความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง (๘) การเคารพศักยภาพในการพัฒนาของเด็กพิการและ

การเคารพสิทธิของเด็กพิการที่จะยอมรับความเปนตัวตนของคนพิการ 

 ๒.๒ กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในประเทศไทย

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น ไดกําหนดไวใน มาตรา ๒๗ กําหนดไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย              

มสีทิธแิละเสรีภาพและไดรบัการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมสีทิธเิทาเทียมกัน การเลือกปฏิบตัิ

โดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยสาเหตุความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดทางการเมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทําไมได และมาตรการรัฐ        

ที่กําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือ                    

เพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ คนดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการ                     

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม... นอกจากน้ีใน มาตรา ๗๑ กําหนดไววารัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวอันเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของสังคม จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและ

พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริมและ

พัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหเปนพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ                    

คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาว

ถูกใชความรุนแรงหรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด ฟนฟูเยียวยาผูถูกกระทําดังกลาว               

ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการที่แตกตางกันของเพศ วัย ทั้งนี้เพื่อความ            

เปนธรรม 



๑๓แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม                  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ นบัเปนนวัตกรรมทางกฎหมายดานการสงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร โดยมีสาระ

ทั้งในดานการกําหนดมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางกลไกเพื่อการคุมครองคนพิการ                   

ในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิและโอกาสการคุมครองจากรัฐ โดยใหคนพิการไดเขาถึง               

และใชประโยชนจากบรกิารตาง ๆ  จากสิง่อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลอื 

จากรัฐ ทั้งในดานฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย การศึกษา การอาชีพ การคุมครอง เพื่อมิใหมีการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเขาถึง

นโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรม ขอมลูขาวสาร การส่ือสาร โทรคมนาคม บรกิารลามภาษามือ สทิธใินการเขาไป

ใชในบริการสาธารณะ เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสิทธิในการไดรับการลดหยอนภาษีสําหรับคนพิการ และผูดูแลคนพิการ เปนตน

  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของคนพิการมี ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๐ กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา              

สิบสองปและรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมี                   

ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือ

ทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ                

และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ โดยใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ โดยไมเสียคาใชจาย  

สาํหรับ พระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑ กาํหนดสิทธทิางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ใหไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี                 

สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สามารถเลือกบริการทางการศึกษา               

สถานศกึษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคาํนงึถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตองการจําเปน

พิเศษของบุคคลนั้น รวมถึงไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ                  

แตละประเภทและบุคคล

  สําหรับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคนพิการในมิติสุขภาพ มี ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ กําหนดใหบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน                     

และมีประสิทธิภาพ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และ                   

การฟนฟสูมรรถภาพทีจ่าํเปนตอสขุภาพและการดาํรงชวีติ ทัง้นีใ้หรวมถงึการบรกิารการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก และการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการที่มีระดับความพิการอยูในเกณฑที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ   

แหงชาติกําหนด และการลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งจะไดรับ “บัตรทอง ท.๗๔” (สําหรับ

คนพิการ) สทิธปิระโยชนเฉพาะสาํหรบัคนพกิารทีน่อกเหนือจากสทิธปิระโยชนในระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 

ไดแก สิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทั้งในและนอกหนวยบริการโดยไมเสียคาใชจาย ไดแก กายภาพบําบัด                   

กิจกรรมบําบัด การประเมิน/แกไขการพูด  จิตบําบัด พฤติกรรมบําบัด การฟนฟูทางการไดยิน การฟนฟูทางการเห็น 

การรับกายอุปกรณเครื่องชวยตามประเภทความพิการ และการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอื่น และ พระราชบัญญัติ



๑๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สขุภาพจติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มสีาระสาํคญัทีก่าํหนดสทิธขิองผูปวย โดยใหไดรบัการบาํบดัรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย 

และไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยและการบําบัดรักษาไวเปนความลับ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติไว                  

ใหเปดเผยได ไดรับการคุมครองจากการวิจัย ไดรับการคุมครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และ               

ระบบอื่น ๆ ของรัฐอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ตลอดจนหามมิใหผูใดเปดเผยขอมูลดานสุขภาพของผูปวย                  

นาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูปวย 

  กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศมีความมั่นคง      

มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวยยุทธศาสตร

ในการขับเคล่ือน ๖ ยุทธศาสตร คือ (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีแนวทางในการขับเคล่ือนสําคัญ ไดแก                  

การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย              

ทรงเปนประมขุ การปฏริปูกลไกการบรหิารประเทศ การปองกนัและแกไขการกอความไมสงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต              

การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตรดานการสราง                      

ความสามารถในการแขงขัน มแีนวทางขบัเคลือ่นไดแก สมรรถนะทางเศรษฐกจิ ไดแก รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ

และสรางความเช่ือมั่น สงเสริมการคาและการลงทุน สงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนา

ผูประกอบการและขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล และพฒันาวสิาหกจิชมุชนและสถาบนัเกษตรกร (๓) ยทุธศาสตร

การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน มแีนวทางในการขับเคล่ือน ไดแก พฒันาศักยภาพคนตลอดชวงชวีติใหสนบัสนนุ

การเจริญเติบโตของประเทศ สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการ

พฒันาคน (๔) ยทุธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยีมกนัทางสงัคม มแีนวทางในการขบัเคลือ่น

ไดแก สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม และสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรมและความเขมแข็งของชุมชน (๕) ยทุธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ

ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยการจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน                      

(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางในการขับเคลื่อน ไดแก             

การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของ            

หนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ                        

การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ

สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่เสนอความเห็นทาง

กฎหมายใหมีศักยภาพ

  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยหลักการสําคัญ

ของแผนประกอบดวย หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” การเนน “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และมี                     

“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒                   

การกําหนด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” เปนกรอบการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปแรก  และ

เปาหมายในระดับยอยลงมาควบคูกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจัง         

ใน ๕ ป สําหรับวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย (๑) เพื่อวาง



๑๕แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

รากฐานใหคนไทยเปนคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนา

ตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต (๒) เพื่อใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได (๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมี

ความยัง่ยนื (๔) เพือ่รกัษาและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิ(๕) เพือ่ใหการบรหิารราชการแผนดนิ มปีระสทิธภิาพ  โปรงใส

และมีการทํางานเชิงบูรณาการ (๖) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค (๗) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมี

ความเช่ือมโยงกับประเทศตาง ๆ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

  เปาหมายรวมของแผนฯ ประกอบดวย (๑) คนไทยมคีณุลักษณะเปนคนไทยทีส่มบรูณ (๒) ความเหล่ือมล้ํา 

ทางดานรายไดและความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได  (๔) ทุนทางธรรมชาติ              

และคณุภาพสิง่แวดลอมสามารถสนบัสนนุการเตบิโตทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม (๕) มคีวามมัน่คงในเอกราชและอธปิไตย 

และเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร ประกอบดวย (๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม (๓) ยุทธศาสตร

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน (๔) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง                   

และยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล                 

ในสงัคมไทย (๗) ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส (๘) ยทุธศาสตรการพฒันาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร             

ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

๓.  สถานการณดานคนพิการของประเทศไทย

 สถานการณปจจุบันดานคนพิการไดสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากรศาสตร                            

(Demographic) ของคนพิการ ทั้งในมิติดานเพศ การกระจายตัว จํานวน อายุ การศึกษาและประเภทความพิการ 

โดยจากรายงานสถานการณดานคนพิการในประเทศไทยท่ีจัดทําโดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ พบวา มคีนพกิารทีม่บีตัรประจาํตวั 

คนพิการทั่วประเทศ จํานวน ๑,๖๕๗,๔๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๒.๕๒ ของประชากรทั้งประเทศ โดยเปนคนพิการ

เพศชาย จํานวน ๘๘๓,๓๒๐ คน (รอยละ ๕๓.๒๙) และเพศหญิง จํานวน ๗๗๔,๑๑๘ คน (รอยละ ๔๖.๗๑)                                 

โดยเม่ือพจิารณากระจายตัวของประชากรพิการพบวาอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสดุจํานวน ๖๖๖,๐๒๒ คน 

คิดเปนรอยละ ๔๐.๑๘ รองลงมาไดแก ภาคเหนือ จํานวน ๓๗๙,๗๑๓ คน  คิดเปนรอยละ ๒๒.๙๑ และภาคกลาง

และตะวันออก จํานวน ๓๓๙,๓๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๔๘ และภาคใต จํานวน ๑๘๘,๕๐๑ คน คดิเปนรอยละ 

๑๑.๑๓ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๖๙,๑๖๓ คน คิดเปนรอยละ ๔.๑๗ และไมระบุภาค จํานวน ๑๔,๖๗๕ คน                  

คิดเปนรอยละ ๐.๘๙ 



๑๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 การกําหนดประเภทความพิการ เปน ๗ ประเภท เปนความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย                    

มากทีส่ดุ จาํนวน ๗๙๔,๖๔๘ คน (รอยละ ๔๘.๓๗) และคนพกิารทางการไดยนิหรอืส่ือความหมาย จาํนวน ๓๐๐,๒๖๕ คน 

(รอยละ ๑๘.๒๘) คนพิการทางการเห็น จํานวน ๑๗๕,๖๙๒ คน (รอยละ ๑๐.๖๙) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

จํานวน ๑๒,๗๘๕ คน (รอยละ ๗.๓๕) คนพิการทางสติปญญา จํานวน ๑๑๗,๘๘๗ คน (รอยละ ๗.๑๘) คนพิการ             

ออทิสติก จํานวน ๙,๑๒๕ คน (รอยละ ๐.๕๖) คนพิการทางการเรียนรู จํานวน ๗,๔๓๒ คน (รอยละ ๐.๔๕)  และ

พิการมากกวา ๑ ประเภทความพิการ จํานวน ๑๑๐,๔๙๗ คน (รอยละ ๖.๗๓) และไมสามารถระบุประเภท                   

ความพิการ จํานวน ๖,๔๓๒ คน (รอยละ ๐.๓๙)

 ทั้งนี้เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของความพิการพบวา สวนใหญเกิดจากภาวะความเจ็บปวยและโรคตาง ๆ                     

ในภายหลงั (ความดนัโลหิตสงู/หลอดเลอืดหวัใจตีบ/ขอสนัหลังอกัเสบ/โรคติดเชือ้/เบาหวาน/ลมชกั) รอยละ ๓๐.๗๙ 

ความพิการแตกําเนิด รอยละ ๑๘.๒๙ อุบัติเหตุ รอยละ ๑๔.๐๙ พันธุกรรม รอยละ ๐.๔๕ มากกวา ๑ สาเหตุ                 

รอยละ ๒.๗๔ และแพทยไมระบุสาเหตุความพิการ รอยละ ๓๓.๔๑

 ทั้งนี้หากพิจารณาถึงชวงอายุของคนพิการในประเทศไทย พบวาคนพิการสวนใหญจะอยูในชวงอายุ                         

๖๐ ปขึ้นไป จํานวน ๘๑๒,๘๒๕ คน รองลงอยูระหวางอายุ ๑๕ - ๖๐ ป จํานวน ๗๘๑,๕๗๖ คน และอยูชวงอายุ              

๖ - ๑๔ ป จํานวน ๔๗,๙๔๑ คน และชวงอายุ แรกเกิดถึง ๕ ป จํานวน ๑๕,๐๙๖ คน 

 สําหรับการศึกษาของคนพิการพบวา คนพิการที่ไมไดรับการศึกษา จํานวน ๖๑๖,๗๘๓ คน คิดเปนรอยละ 

๓๗.๕๕ ของคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ โดยคนพิการที่ไมไดรับการศึกษาสามารถแบงออกไดเปน คนพิการ

ที่ยังไมถึงเกณฑที่จะเรียนหนังสือจํานวน ๓,๓๐๕ คน และคนพิการที่อายุถึงเกณฑแตไมรับการการศึกษาจํานวน 

๖๑๓,๔๗๘ คน สําหรับคนพิการที่ไดรับการศึกษา พบวาคนพิการมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาจํานวนมากสุด 

๘๔๓,๘๑๙ คน (รอยละ ๕๑.๓๗) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาจํานวน ๑๑๕,๖๖๔ คน (รอยละ ๗.๐๔) ระดับ

ประกาศนียบัตร จํานวน ๒๒,๐๐๔ คน (รอยละ ๑.๓๔) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๔,๑๖๖ คน (รอยละ ๐.๘๖) 

ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๑,๘๘๕ คน (รอยละ ๐.๑๑) และคนพิการท่ีไดรับการศึกษาในระดับอนุปริญญา

จํานวน ๑,๓๐๘ คน (รอยละ ๐.๘๘) 

 สําหรับการประกอบอาชีพของคนพิการ จากจํานวนคนพิการที่อยูในวัยแรงงาน (อายุระหวาง ๑๕ - ๖๐ป) 

พบวามีจํานวน ๗๘๑,๕๗๖ คน เปนคนพิการที่ประกอบอาชีพ จํานวน ๑๙๖,๐๒๑ คน (รอยละ ๒๕.๐๘) คนพิการ 

ที่สามารถประกอบอาชีพได แตไมไดประกอบอาชีพ จํานวน ๔๖๓,๐๑๘ คน (รอยละ ๕๙.๒๔) และคนพิการ                       

ทีไ่มสามารถประกอบอาชีพไดเนือ่งจากพิการรนุแรงจาํนวน ๑๒๒,๕๓๗ คน (รอยละ ๑๕.๖๘) โดยคนพกิารสวนใหญ

จะประกอบอาชีพรับจาง เกษตรกรรม อาชีพอิสระ ลูกจางภาคเอกชน อาชีพอื่น ๆ และราชการและรัฐวิสาหกิจ                 

ตามลําดับ  



๑๗แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย มีแนวโนมและการพัฒนาบนฐานสิทธิอยางตอเนื่อง                  
นับตั้งแตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)                
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดมาตรการและการสรางกลไกเพื่อการคุมครองสิทธิคนพิการในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย                
ตลอดจนใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และ
ความชวยเหลืออื่นจากรัฐ  
 สถานการณภายนอกที่เปนโอกาส สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีปจจัยสําคัญที่เกิดจากการ            
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในกระแสโลก ทั้งอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ยุทธศาสตรอินชอน                
เพื่อทําสิทธิใหเปนจริง ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการดําเนินงานเซนได 
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ตลอดจนพันธกรณีระหวางประเทศตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ไดสงผลใหประเทศไทยไดมีการดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย ใหมีความสอดคลองกับกระแส              
การพัฒนาดังกลาวขางตน 
 โดยเฉพาะอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ซึ่งไดบรรจุกลไกตรวจสอบไวในกฎหมาย โดยประเทศไทยจะตอง
มกีารจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตามอนุสญัญาวาดวยสิทธคินพิการ ซึง่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนหนวยงานหลัก และมีรายงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ซึ่งเปนกลไกอิสระเพื่อติดตามดูแลรวมกับเครือขายภาคประชาสังคมดานคนพิการ และที่สําคัญ
ยังมีรายงานของภาคประชาสังคมเปนรายงานฉบับที่สามคูขนานกันไปดวย และถือวาเปนกลไกสําคัญในการ                        
ดําเนินงานดานคนพิการของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมภายนอกหรือกระแสการพัฒนาระดับโลก              
ที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตาม 
 นอกจากนี้เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน นับวาเปนสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอการดําเนินงานดาน
การพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารของประเทศ โดยประเทศไทยไดลงมตริบัรองเปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยนื (SDGs) 
ป ๒๕๕๙-๒๕๗๓ ภายใตความรวมมือของสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยตองบรรลุในอีก ๑๕ ปขาง
หนา SDGs เปนวาระการพัฒนาใหมของโลกท่ีจะเปนแรงกดดันในหวงโซการผลิตในอนาคตท่ีมุงเนนความเช่ือมโยง
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการ 5Ps ไดแก ประชาชน โลก ความมั่งคั่ง สันติภาพ และ               
ความเปนหุนสวน ประกอบดวยเปาหมาย ๑๗ ขอ และเปาประสงค ๑๖๙ ขอ ซึ่ง SDGs นับเปนภูมิทัศนใหมที่สราง
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผูที่มีสวนไดสวนเสีย โดยเปนแรงกระตุนและตัวเรงในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ตลอดจนภาคเอกชนและภาครัฐตองปรับตัวเพื่อกาวไปสูความยั่งยืน 
ซึ่งประเทศไทยตองนําเอา SDGs มาใชเปนแนวทาง ในการพัฒนาประเทศ โดยไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง (No one 
left behind) รวมทั้งคนพิการดวย
 สาํหรบัสภาพแวดลอมทีเ่ปนความทาทายในประเทศไทย ปจจบุนัอยูระหวางการเปล่ียนผานในหลาย ๆ ดาน 
ทั้งเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สงผลใหเกิดการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ดาน                    
สงผลใหคนพิการไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากน้ีกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศยังกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อเปนกรอบและทิศทาง  
ที่มีความตอเนื่องและยั่งยืนของการพัฒนาประเทศไทย และในขณะเดียวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดมีการประกาศใชภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ๑๐ ดานดวยกัน โดยมี
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกยุทธศาสตร

๔.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



๑๘ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ทั้งนี้หากวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็ง พบวาประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายดานการพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิารทีค่รอบคลมุในทุกมติ ิทัง้พระราชบญัญตัสิงเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑                      
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน นอกจากนี้ การดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังมีการ
กําหนดแผนยุทธศาสตรในระดับชาติและระดับจังหวัดเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของประเทศไทย ทั้งนี้จุดแข็งอีกประการหนึ่งคือ การมีกลไกคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด รวมถึงคณะอนุกรรมการ                    
ตามประเด็นและประเภทความพิการที่ครอบคลุมการทํางานในทุกมิติ ซึ่งสงผลใหการขับเคลื่อนงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การขับเคล่ือนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ในปจจุบันไดเกิดกลไกของศูนยบริการ            
คนพิการระดับจังหวัด และศูนยบริการคนพิการทั่วไปขององคกรดานคนพิการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น                
ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ซึง่จะทําใหคนพกิารในพ้ืนทีไ่ดเขาถงึบรกิารมากย่ิงขึน้ นบัวาเปนจดุแขง็และจุดคานงดัสําคญั 
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยในปจจุบัน นอกจากกลไกตาง ๆ ขางตนแลว องคกรดาน                 
คนพกิารนับวามคีวามสาํคญัในการขบัเคลือ่นงานดานคนพกิารของประเทศไทย โดยในปจจบุนัมอีงคกรดานคนพิการ
จํานวนกวา ๘๓๕ องคกรท่ีครอบคลุมทุกประเภทความพิการท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมถึงการมี                        
สภาคนพิการทุกประเภทในทุกจังหวัด 
 การพิจารณาสภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดออน พบวา คนพิการสวนใหญยังมีฐานะท่ียากจนทําให              
ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการฟนฟูอยางตอเนื่องต้ังแตระยะแรกเริ่มหรือพบความพิการ การเขาไมถึง
โอกาสทางการศึกษา และทําใหเกิดปญหาการไมมีอาชีพ ไมมีงานทํา เกิดความไมมั่นคงในการดํารงชีวิต นอกจากนี้
สภาพแวดลอมและบรกิารสาธารณะของประเทศไทยก็ยงัไมเอือ้ตอการดาํรงชวีติของคนพกิาร  ทัง้ทีอ่ยูอาศยั อาคาร
สถานที่ตาง ๆ สถานที่ทองเที่ยว ระบบคมนาคมขนสง รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ                          
กย็งัมรีาคาท่ีคอนขางสงู ทาํใหคนพกิารท่ีมฐีานะยากจนไมสามารถเขาถงึและใชประโยชนไดจรงิ นอกจากน้ีคนพกิาร
สวนใหญยงัมขีอจาํกดัในการเขาถงึขอมลูขาวสาร ตลอดจนการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ของสังคม การมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย การถกูเลอืกปฏบิตั ิคนพกิารสวนใหญยงัถกูเกบ็ไวหลังบาน ซึง่เกดิจากปญหาดานเจตคตขิอง
ครอบครัวและสังคมที่มีตอคนพิการและความพิการนั้นเอง
  หากพิจารณาในเชิงระบบของการทํางานดานคนพิการ พบวาการบูรณาการการดําเนินงาน ยังตองการ                
การยกระดับการจัดบริการท่ีมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ เพือ่ใหคนพิการไดเขาถงึและใชประโยชนไดจากสิทธ ิสวสัดิการ 
บริการสาธารณะอ่ืน ๆ และความชวยเหลือจากรัฐอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และฐานขอมูลดานคนพิการของ                  
หนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ ยงัไมสามารถเชือ่มโยงกนัไดอยางมปีระสทิธภิาพ ทาํใหไมสามารถนาํไปใชในการกาํหนด
นโยบายและการจดับรกิารทีต่อบสนองตอความตองการของคนพกิาร ไดอยางเตม็ที ่นอกจากนีก้ารบงัคบัใชกฎหมาย
และสรางความเขาใจในการบังคับใชกฎหมายยังมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการขับเคลื่อนงานดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยเพื่อใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพตอไป   
 โดยสรุปแลวจากการศึกษาและทบทวนสถานการณการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย                   
นับตั้งแตการทบทวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชวงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๑ - ๔ 
(ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙) การวิเคราะหกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ               
ทัง้ในและตางประเทศ รวมถึงการวเิคราะหสถานการณขอมลูดานคนพิการของประเทศไทย และการวเิคราะหสภาพ
แวดลอมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท้ังภายนอกและภายใน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากคนพิการ                         
ผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ ไดนําไปสูการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔              
ดังปรากฏในสวนที่ ๒ ตอไป 



๑๙แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ทิศทางยุทธศาสตรแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สวนที่ ๒ 



๒๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๑. เสริมพลังใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองคกร

  ดานคนพิการใหมีศักยภาพ ความเขมแข็ง เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน

 ๒. ปฏิรูประบบบริหารจัดการใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง รวมถึงสงเสริมคุมครองสิทธิของคนพิการ

  และขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการทุกรูปแบบ

 ๓. สื่อสารสังคม สรางความรู ความเขาใจ ใหมีเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการเพื่อนําไป

  สูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

 ๔. สรางสภาพแวดลอม การเดินทาง บริการสาธารณะ และพัฒนาเทคโนโลยี ที่คนพิการเขาถึงและ

  ใชประโยชนได

 ๕. สงเสริมและบูรณาการเครือขายทุกภาคสวนโดยสรางการมีสวนรวม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

  ชีวิตคนพิการอยางเปนระบบและย่ังยืน

สวนที่ ๒ 
ทิศทางยุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง  ดํารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน
(Make the Right Real for Persons with Disabilities towards 

Independent Living in Sustainable Inclusive Society)

 ๑. คนพิการและผูดูแลคนพิการ เขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก 

  การเดินทาง บริการสาธารณะ และขอมูลขาวสาร รวมถึงสงเสริม คุมครองสิทธิคนพิการ และ

  ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

 ๒. องคกรดานคนพิการ ผูนาํคนพิการ และเครือขายทุกระดับมศีกัยภาพและความเขมแข็ง สามารถสงเสริม 

  คุมครองสิทธิของคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ

 ๓. ระบบบรหิารจดัการดานคนพกิาร มกีารปฏริปูนโยบาย กฎหมายและกลไกการขับเคลือ่นการดาํเนนิงาน

  ดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ เปนสากลและทันสมัย
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ยุทธศาสตรแหงความเทาเทียม = EQUAL

 ๔. สังคมมีความรู ความเขาใจ และเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการปราศจากการ

  เลือกปฏิบัติ ลดความเหล่ือมลํ้า สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน

 ๕. คนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ การเดินทาง บริการสาธารณะ 

  การเรียนรู ขอมูลขาวสาร นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวย

  ความสะดวก และการชวยเหลือที่สมเหตุสมผล

 ๖. เครือขายและหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของบูรณาการนโยบาย แผนงาน 

  การดําเนินงาน และทรัพยากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ

 ๑. เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment)

 ๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ่ือใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality 

  Management)

 ๓. เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (Understanding)

 ๔. สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility )

 ๕. สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน 

  (Linkage)

แนวทางและมาตรการ

ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมพลงัคนพกิารและองคกรดานคนพกิารใหมศีกัยภาพและความเขมแขง็ (Empowerment)

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางท่ี ๑ เสริมพลังและพัฒนา

ศักยภาพคนพิการในทุกชวงวัย ตั้งแต

แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ รวมถึง

บุคคลท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

เพื่อให สอดคลองกับความตองการ

จําเปนเฉพาะบุคคล

แนวทางท่ี ๒ เสริมพลังและพัฒนา

ศักยภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

เพื่อใหเขาถึงโอกาสอันเทาเทียมในการ

พัฒนาสังคมกระแสหลัก

ร อยละของคนพิการทุกชวงวัยและ

บุคคลที่มีความตองการจําเปนพิเศษ            

ได รับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ   

(รอยละ ๘๐)

รอยละของสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ             

ทีไ่ดรบัการพฒันาศกัยภาพ การเขาถงึสทิธิ 

บริการอนามัยเจริญพันธุ และสุขภาวะ

ทางเพศอยางเทาเทียม (รอยละ ๘๐)

หนวยงานหลัก : 

สธ. ศธ พม. รง.

หนวยงานสนับสนุน :

กทม. อปท. องคกรดาน

คนพิการ 

หนวยงานหลัก : 

พม. ศธ.

หนวยงานสนับสนุน :

สธ. รง. ดศ. วท. วธ. สปสช. 

มท. กทม. อปท. องคกรดาน

คนพิการ
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แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางที่ ๓ เสริมพลังและพัฒนา

ศักยภาพผู นําคนพิการและแกนนํา              

เครือขายใหสามารถสงเสริมและพัฒนา

คณุภาพชวีติคนพกิารอยางมปีระสทิธภิาพ 

และยั่งยืน

แนวทางท่ี ๔ พฒันาศกัยภาพและสราง

ความเขมแข็งใหแกกลุ มผู ปกครอง                 

ผูดแูลคนพกิาร ครอบครวัและเครอืขาย 

ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ

แนวทางที่ ๕ สนับสนุนการรวมกลุม     

การจัดตั้ง การสรางความเขมแข็ง และ   

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ

องคกรดานคนพิการในทุกระดับ

แนวทางท่ี ๖ เสริมพลังใหองคกรดาน                    

คนพิการทุกระดับสามารถสงเสริม 

คุมครองสทิธคินพกิารอยางมปีระสทิธภิาพ 

และมีส วนร วมในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการนโยบายสาธารณะ                 

ดานคนพิการและที่เกี่ยวของ

แนวทางท่ี ๗ สนับสนุนทรัพยากร องค

ความรู  และการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพแกองคกรดานคนพิการใน            

ทุกระดับ

๑. ร อยละของผู นํ าคนพิการและ

 แกนนําเครือขายมีศักยภาพในการ

 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (รอยละ ๘๐)

๒.  มีการสงเสริมผู นําคนพิการใหมี

 บทบาทในเว ทีระดับประ เทศ

 และนานาชาติ 

ร อยละของกลุ มผู ปกครอง ผู ดูแล          

คนพิการ ครอบครัว ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพและสรางความเขมแข็งในการ

ส  ง เ สริ มและ พัฒนา คุณภาพ ชีวิ ต                       

คนพิการ (รอยละ ๘๐) 

๑. จาํนวนองคกรของคนพิการ องคกร

 เพื่ อคนพิการ  มีการรวมกลุ  ม           

 การจัดตั้ งและการสร างความ

 เขมแขง็ (จาํนวน ๒๐๐ องคกร ตอป)

๒. มีการสร างความเข มแข็ง และ

 เสริมสร างธรรมาภิบาลในการ

 บริหารองคกรในทุกระดับ     

รอยละขององคกรของคนพิการ องคกร

เพื่อคนพิการ ที่เขาไปมีสวนรวมในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย

สาธารณะดานคนพิการและที่เกี่ยวของ 

(รอยละ ๘๐)

รอยละองคกรของคนพิการ องคกรเพื่อ

คนพิการ ทกุระดับทีไ่ดรบัการสนับสนุน

ทรัพยากร องคความรู และการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ (รอยละ ๘๐)

หนวยงานหลัก :

พม.องคกรดานคนพิการ 

หนวยงานสนับสนุน :

ศธ. สธ. สสส. สปสช. กต.

หนวยงานหลัก : 

พม. ศธ. องคกรดานคนพิการ 

หนวยงานสนับสนุน :

มท. สธ. สปสช. สสส.อปท. 

หนวยงานหลัก : 

พม. องคกรของคนพิการ 

องคกรเพื่อคนพิการ 

สภาคนพิการทุกประเภท

แหงประเทศไทย

หนวยงานสนับสนุน :

ศธ. มท. สธ. อปท. 

หนวยงานหลัก : 

พม .  องค กรของคนพิการ 

องคกรเพื่อคนพิการ 

สภาคนพิการทุกประเภท

แหงประเทศไทย

หนวยงานสนับสนุน :

ศธ. รง. สธ. คค. อปท. สปสช. 

สสส. องคกรอิสระ

หนวยงานหลัก : 

พม. ศธ. รง. สธ. สปสช.สสส. 

หนวยงานสนับสนุน :

อปท. องคกรภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง

 (Quality Management) 

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวท า ง ท่ี  ๑  พัฒน าและ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการใหบริการชวยเหลือ

ระยะแรกเริ่มแกคนพิการ

แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การดูแลสุขภาพคนพิการ การรักษา

พยาบาล ปองกันความพิการ การฟนฟู

สมรรถภาพ อุปกรณเครื่องชวยความ

พิการ เพื่อใหคนพิการเขาถึงและใช

ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การจัดการศึกษาและการเรียนรูทั้งใน

ระบบและนอกระบบทกุระดบัการศกึษา               

รวมท้ังการเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ การศึกษานอกโรงเรียน          

ศูนยการศึกษาพิเศษ ศูนยการเรียน

เฉพาะความพิการ ของภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือใหคนพิการเขาถึงสิทธิประโยชน

ทางการศึกษา

แนวทางที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

คุมครองทางสังคม ระบบสนับสนุนทาง

สังคม ระบบสวัสดิการ การจัดบริการ

สังคม และความชวยเหลืออื่นตาม             

ความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

แกคนพิการในทุกชวงวัย 

๑. รอยละของคนพิการที่ไดรับบริการ

 ชวยเหลือระยะแรกเริ่มอย างมี

 ประสิทธิภาพ (รอยละ ๘๐)

๒.  มีการพัฒนาระบบการใหบริการ

 ชวยเหลือระยะแรกเร่ิมและการ

 จดัทาํแผนพัฒนาคนพิการรายบุคคล

ร อยละของคนพิการเข าถึงและใช 

ประโยชนไดจากระบบการดูแลสุขภาพ

และสทิธปิระโยชนตาง ๆ  อยางมคีณุภาพ 

(รอยละ ๘๐)

สัดสวนที่เพิ่มขึ้นของคนพิการท่ีเขาสู 

ร ะบบการ ศึกษา ทุกระ ดับอย  า งมี

ประสิทธิภาพ (เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง              

ในทุกระดับการศึกษา)

๑.  ร  อยละของคนพิ ก า รที่ ไ ด  รั บ

 สวัสดิการตาง ๆ ตามกฎหมาย

 เพิ่มมากขึ้น (รอยละ ๘๐)

๒. มีการพัฒนาระบบสวสัดิการ ระบบ

 ก า ร คุ  ม ค ร อ งท า ง สั ง ค มต าม

 ความตองการจําเปนพิเศษของ

 คนพิการตามประเภทความพิการ

 เพิ่มมากขึ้น

หนวยงานหลัก : 

พม. ศธ. สธ. 

หนวยงานสนับสนุน :

รง. สปสช. วท. ดศ. กทม.

อปท. และองคกรดาน

คนพิการ

หนวยงานหลัก :  

สธ. สปสช. 

หนวยงานสนับสนุน :

ศธ. รง. กทม. สปส. กค.

พม.

หนวยงานหลัก : 

ศธ. 

หนวยงานสนับสนุน :  

พม. มท. อปท. กทม. และ

องคกรดานคนพิการ

หนวยงานหลัก : 

พม.  

หนวยงานสนับสนุน  : 

รง. ศธ. สธ. กค. คค. กทม. 

อปท. 
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แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางท่ี ๕ เพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบและกลไก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม เพือ่เพ่ิมศกัยภาพ

ของคนพิการใหมีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ มีงานทําและมีรายได

มากขึ้น

แนวทางท่ี ๖ จัดระบบสนับสนุนการ

ทองเที่ยว กีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม 

และบันเทิง สําหรับคนพิการอยางมี

ประสิทธิภาพ

แนวทางท่ี ๗ พัฒนากฎหมาย นโยบาย 

ยทุธศาสตร ตลอดจนกลไกการดาํเนินงาน 

ดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ              

โดยใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวย

สิทธิคนพิการ รวมถึงขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตามอนุสญัญาท่ีเกีย่วของ 

ยุทธศาสตรอินชอน เปาหมายการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื กรอบการดาํเนินงานเซน

ไดเพื่อการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

และพันธกรณีระหวางประเทศอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ

๑. สัดสวนของคนพิการในวัยแรงงาน

 ทีส่ามารถประกอบอาชพีได มงีานทาํ

 และรายได (สัดสวนเพิ่มมากขึ้น)

๒. มี ก ารพัฒนาระบบและกลไก

 สนบัสนนุการมงีานทาํและประกอบ

 อาชพีของคนพกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ

 ๑.  มรีะบบสนบัสนนุ แผนงาน โครงการ

 เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยว กีฬา 

 นนัทนาการ วฒันธรรม และบนัเทงิ

 สําหรับคนพิการอย างต อเน่ือง

 และมีประสิทธิภาพ

๒. สดัสวนท่ีเพิม่ขึน้ของคนพิการท่ีรวม

 กิจกรรมทองเที่ยว นันทนาการ 

 วัฒนธรรม กีฬา และบันเทิงอยาง

 เทาเทียม (เพิ่มขึ้นทุกป)

๑. ร อยละของกฎหมาย นโยบาย 

 ยทุธศาสตร และกลไกการดาํเนนิงาน

 ดานคนพิการ ที่ไดรับการพัฒนา 

 มีความสอดคลองกับพันธกรณี

 ระหว  า งประ เทศ ท่ี เกี่ ย วข  อ ง 

 (รอยละ๘๐)

๒. รอยละของนโยบายดานคนพิการ

 ไดรับการนําไปสูการปฏิบัติอยางมี

 ประสิทธิภาพ (รอยละ ๘๐) 

หนวยงานหลัก : 

รง. พม.

หนวยงานสนับสนุน :

พณ. อก. พม. อปท. สภาหอ

การคาฯ สภาอุตสาหกรรม 

องคกรดานคนพิการ 

หนวยงานหลัก : 

กก. วธ

หนวยงานสนับสนุน : 

ทส. อปท. วท. มท. กทม. พศ. 

คค. พม. องคกรดานคนพิการ 

องคกรดานกีฬาคนพิการ 

หนวยงานหลัก : 

พม. ศธ. สธ. รง. มท.

หนวยงานสนับสนุน :

สปสช. คค. กก. วท. 

ดศ. กต. ยธ. สคช.
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แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางท่ี ๘ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย

บริการคนพกิาร บานพทิกัษสทิธคินพกิาร 

ใหสามารถจดับรกิารคนพกิารในพืน้ท่ี ได

อยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางท่ี ๙ เพิ่มประสิทธิภาพและ

ปรับปรุงระบบขอมูลดานคนพิการของ

ประเทศไทยใหสามารถนําไปใชในการ

กําหนดนโยบายและการจัดบริการอยาง

มีประสิทธิภาพ

แนวทางท่ี ๑๐ พัฒนาระบบการจัดการ     

ภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

และการฟนฟูหลังจากการเกิดภัยพิบัติ

สําหรับคนพิการ รวมถึงการจัดระบบ         

การประกนัภยั สาํหรบัคนพกิารทีเ่ทาเทียม

๑.  มกีารจัดตัง้และสรางเสริมสมรรถนะ

 ศูนย บริการคนพิการทั่วไปของ

 คนพกิารแตละประเภทในทกุจงัหวดั 

๒. จํานวนสํานักงานศูนย บริการ               

 คนพกิารระดับจงัหวดัไดมกีารสราง

 หรือเชาขึ้นในทุกจังหวัด (จํานวน 

 ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)

๓.  จํานวนบานพิทักษสิทธิคนพิการ

 ทีไ่ดรบัการจดัต้ังสามารถจดับรกิาร

 อยางมีประสิทธิภาพ (ปละ ๒ แหง)

๔. รอยละของคนพิการท่ีไดรับบริการ

 อยางมปีระสิทธภิาพจากศูนยบรกิาร   

 คนพิการ และบานพิทักษสิทธิ

 คนพิการ (รอยละ ๘๐)

มกีารจดัเกบ็ขอมลู การจัดทาํฐานขอมลู 

และการบริหารจัดการข อมูลด าน                 

คนพิการท่ี เช่ือมโยงกับหน วยงาน                  

ที่เก่ียวของอยางครบถวน เปนปจจุบัน

และมีการนําข อมูลไปใช ประโยชน            

อยางมีประสิทธิภาพ

๑. มีแผนการจัดการภัยพิบัติ การลด

 ความเส่ียงจากภัยพบิตั ิซึง่บูรณาการ

 กรอบการดําเนินงานเซนไดและ

 ประเด็นคนพิการไวในแผนดวย 

 รวมทั้งขับเคลื่อนแผนไปสู การ

 ปฏิบัติ

๒. มีการพัฒนาระบบประกันภัย และ 

 ผลิ ต ภัณฑ ประ กันภั ยสํ าห รับ

 คนพิการในทุกมิติอยางเทาเทียม

 กับคนทั่วไป

หนวยงานหลัก : 

พม . องคกรดานคนพิการ 

(องคกรของคนพิการ องคกร

เพื่อคนพิการ)

หนวยงานสนับสนุน : 

มท. ศธ. สธ. อปท. 

หนวยงานหลัก : 

พม. มท. สปสช.

หนวยงานสนับสนุน : 

ศธ. สธ. รง. วท. ดศ. อปท. 

องคกรดานคนพิการ 

หนวยงานหลัก : 

มท.

หนวยงานสนับสนุน : 

พม. สธ. คค. ศธ. ดศ. คปภ. 

อปท. และองคกรดาน

คนพิการ
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แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางท่ี ๑๑ สงเสริมและสนับสนุน

ใหการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติ         

ตาง ๆ  ของหนวยงานภาครัฐ มกีารผนวก                  

รวมประเด็นเรื่องความพิการไวดวย              

เพื่อใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมา

วิเคราะหและนําไปใชในการกําหนด

นโยบายและการจัดบริการใหคนพิการ            

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ ๑๒ พัฒนาบุคลากรของ 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี

สมรรถนะและองคความรูในการปฏิบัติ

งานที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางท่ี ๑๓ ยกระดับการบริหาร

จดัการกองทนุสงเสรมิละพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการใหมีประสิทธิภาพและมี

มาตรฐานเพื่อให คนพิการ  ผู ดูแล                  

คนพิการ องคกรดานคนพิการ ไดเขาถึง

และฃใชประโยชนไดจริงอยางทั่วถึง 

และเทาเทียม 

๑.  มีการบรรจุประเด็นความพิการ

 ไวในการเก็บขอมูลและสถิติตาง ๆ 

 ของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ

 การเพิ่มข อคําถามความพิการ

 ในการทําสํามะโนประชากร 

๒. มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการ

 สํารวจความพิการใหสอดคลองกับ

 ก า ร จํ า แ น ก ต า ม ห ลั ก ส า ก ล 

 (International classification of 

 functioning disability and 

 health : ICF) 

รอยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน  

คนพิการทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

องคกรดานคนพิการ ไดรับการพัฒนา

องคความรู และสมรรถนะในการปฏบิตังิาน 

อยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวโนม 

ทิศทางและกระแสการพัฒนาคนพิการ 

(รอยละ ๘๐)

๑. รอยละของคนพิการ ครอบครัว     

 คนพิการ องคกรดานคนพิการ 

 (องคกรของคนพิการ และองคกร

 เพือ่คนพิการ) ทีเ่ขาถงึและใชประโยชน

 กองทุนไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

 (รอยละ ๘๐)

๒. มรีะบบประกันคณุภาพและติดตาม

 ประเมินผลกองทุนสงเสริมและ

 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หนวยงานหลัก :  

พม. ดศ. สธ.

หนวยงานสนับสนุน : 

ศธ. รง. มท. วท. อปท. องคกร

ดานคนพิการ 

หนวยงานหลัก :

พม. ศธ. สธ. รง. 

หนวยงานสนับสนุน :

วท. ดศ. วธ.กก. คค. ยธ. กพ. 

กทม. สปสช. อปท. องคกร

ดานคนพิการ 

หนวยงานหลัก : 

พม. องคกรดานคนพิการ 

หนวยงานสนับสนุน :

สถาบันการศึกษา
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แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางที ่๑๔ พฒันาระบบการสงเสรมิ

คุมครองสิทธิ และขจัดการเลือกปฏิบัติ

ตอคนพิการ ผูดูแลคนพิการ ครอบครัว      

คนพกิาร ในทกุรปูแบบ รวมถึงเรงรดัการ

แก ไขกฎหมายเพื่อให มีการแต งตั้ง              

คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติ         

โดยไมเปนธรรมตอคนพิการ 

๑.  สัดสวนที่ลดลงของคนพิการ ผูดูแล

 คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ไมถูก

 เลอืกปฏิบตัใินทุกรูปแบบ (ลดลงทุกป)

๒.  มคีณะกรรมการขจัดการเลอืกปฏิบตัิ

 โดยไมเปนธรรมตอคนพิการและ

 สามารถดํา เนินงานได อย  างมี

 ประสิทธิภาพ

หนวยงานหลัก : 

ยธ. พม. สธ, ศธ. รง.

หนวยงานสนับสนุน : 

คค. ดศ. วท. มท. องคกร

ดานคนพกิาร

ยุทธศาสตรที่ ๓ เสรมิสรางความเขาใจและเจตคติเชงิสรางสรรคตอคนพิการและความพกิาร (Understanding)

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางท่ี ๑ สนับสนุนและพัฒนาองค

ความรู   และงานวิจั ย  นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสิ่ ง อํานวยความสะดวก                     

ในทุกมิติที่ เกี่ยวข องกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

แนวทางท่ี ๒ เสริมสรางความเขาใจแก

ผู  บริหารนโยบายในทุกระดับเพื่ อ               

เสริมสรางเจตติที่ดีดานคนพิการ 

๑. มกีารจัดทาํแผนยทุธศาสตรการวิจยั

 ดานการพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

 และขบัเคล่ือนสูการปฏบิตัอิยางเปน

 รูปธรรม

๒.  จาํนวนงานวจิยั นวัตกรรม เทคโนโลยี

 ทีไ่ดรบัการพัฒนา และมกีารนาํผลงาน

 ไปสูการปฏบิตั ิ(อยางนอย ๑๕ เร่ือง/ป)

๓.  มีการสงเสริมและสนับสนุนองคกร

 ดานคนพิการ หนวยงานอ่ืน ๆ 

 ที่ เกี่ยวข อง และบุคคลทั่วไปที่

 ดําเนินงานเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนา

 คุณภาพชีวิตคนพิการ

๔.  มกีารสงเสริมใหคนพกิาร และผูดแูล

 คนพิการเปนนักวิจัย

มีการบรรจุความรูเกี่ยวกับประเด็นการ

สงเสริมความเสมอภาคคนพิการใน

หลักสูตรผูบริหารนโยบายท้ังภาครัฐ 

และเอกชนที่เกี่ยวของ

หนวยงานหลัก : 

วช. พม. สวทช. มูลนิธิ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

คนพิการประเทศไทย

หนวยงานสนับสนุน : 

ศธ. สธ วท. ดศ. รง. คค. 

สปสช. วช. สกว. สวทน. สสส. 

สถาบนัการศกึษา องคกรดาน

คนพิการ 

หนวยงานหลัก :  

กพ.

หนวยงานสนับสนุน :

พม. รง. สธ. มท. ศธ. คค. กก. 

สถาบันการศึกษา 

สถาบันพระปกเกลา และ

หนวยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวของ
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แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางท่ี ๓  สือ่สารสังคม สรางการ รบั

รู และความเข าใจผ านสื่อ สิ่ งพิมพ  

ออนไลน วทิย ุโทรทศัน และสือ่ทางเลอืก 

ใหคนในสังคมมีความรู  ความเขาใจ            

เพื่อสรางเจตคติที่ดีและสรางสรรคตอ     

คนพิการและความพิการ 

แนวทางท่ี ๔ สงเสริมและสนับสนุน

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคมใหจัดกิจกรรมที่เปนการ

สรางเสริมเจตคติที่ดีตอคนพิการ รวมถึง

ใหเกดิความรูและความเขาในกฎหมายท่ี

เกีย่วของดานคนพกิาร อนสุญัญาวาดวย

สิทธิคนพิการ ยุทธศาสตรอินชอน เปา

หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการ

ดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเส่ียง

จากภัยพิบัติ และพันธกรณีระหวาง

ประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

แนวทางที่ ๕ สรางโอกาส สนับสนุน       

ใหมีคนพิการตนแบบ และเปดพื้นที่             

ใหคนพิการไดแสดงศักยภาพอยางเต็ม

ความสามารถในทุกรูปแบบในกิจกรรม

ตาง ๆ ของสังคม

๑. รอยละของส่ือตาง ๆ ที่มีการผลิต

 รายการ หรือเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วของ

 กับการเสริมสรางเจตคติที่ดีต อ

 คนพิการและความพิการ (เพิ่มข้ึน

 ทุกป) 

๒.  มแีผนยทุธศาสตรดานการสงเสรมิส่ือ 

 เพื่อการเสริมสรางเจตคติที่ดีและ

 สรางสรรคดานคนพิการ

๓. มีการสงเสริมใหคนพิการ องคกร

 ดานคนพิการ และผูดูแลคนพิการ 

 มสีวนรวมในการผลติและเผยแพรสือ่

๑. มีการจัดกิจกรรมที่บู รณาการ 

 ประเดน็ดานคนพิการและการสราง

 เจตคตทิีด่ดีานคนพกิารของหนวยงาน

 ภาครัฐ  เอกชน  ประชาสังคม 

 ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง

๒. มีการใหความรู และความเขาใจ

 กฎหมาย แผนงาน นโยบาย และ

 พนัธกรณรีะหวางประเทศทีเ่กีย่วของ

 ดานคนพิการอยางตอเนื่อง 

มีการสนับสนุนพ้ืนท่ีและโอกาสให       

คนพิการไดแสดงศักยภาพ และความ

สามารถในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม

อยางตอเน่ือง รวมถึงสงเสริมบทบาท

ของคนพิการต นแบบให ได รับการ

ยอมรับจากสังคม 

หนวยงานหลัก : 

พม. กรมประชาสัมพันธ

หนวยงานสนับสนุน : 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

สื่อมวลชน และองคกรดาน

คนพิการ 

หนวยงานหลัก : 

พม. องคกรดานคนพิการ

หนวยงานสนับสนุน :

ศธ. สธ. ยธ. มท. รง. 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

ที่เกี่ยวของ

หนวยงานหลัก : 

พม. ศธ. รง. วธ. กก.

หนวยงานสนับสนุน : 

องคกรดานคนพิการ 

หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
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แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางท่ี ๖ สงเสริมสนับสนุนใหมี            

ช องทางของส่ือทางเลือกเพ่ือผลิต              

และเผยแพรเนื้อหาสาระดานคนพิการ

ในทุกมิติ

แนวทางท่ี ๗ ผลกัดนัการบรรจปุระเดน็

เรื่องคนพิการเขาในหลักสูตรการเรียน

การสอนที่เก่ียวของในทุกระดับ 

๑. มีชองทางของส่ือทางเลือกเพื่อผลิต

 และเผยแพรเนือ้หาสาระดานคนพกิาร

 ในทุกมิติเชิงสรางสรรค

๒. มีแผนสงเสริมและพัฒนาชองทาง

 สื่อทางเลือก การพัฒนาบุคคลและ

 คนพิการดานการสื่อสารและ

 ประชาสัมพันธ รวมทั้งสงเสริมการ

 เขาถึงของผูชมทั่วไป

มีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับคนพิการ 

เพื่อบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน

ที่เกี่ยวของในทุกระดับ

หนวยงานหลัก : 

กรมประชาสัมพันธ พม. 

องคกรดานคนพิการ

หนวยงานสนับสนุน : 

สื่อมวลชนทุกประเภท 

ภาคประชาสังคม 

หนวยงานหลัก : 

ศธ. พม.

หนวยงานสนับสนุน : 

กทม. อปท. 

สถาบันการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได : Accessibility

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางท่ี ๑ เรงรัด สนบัสนุน และสราง

แรงจูงใจใหหนวยงานภาครัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม จัดสภาพแวดลอม                

การเดินทาง และบรกิารสาธารณะท่ีทกุคน 

สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยาง

เทาเทียม รวมถึงผลักดันใหมีการออก

กฎหมายวาดวยการสรางสภาพแวดลอม

ที่ทุกคนเข าถึงและใช ประโยชน ได                   

(Accessibility for all Act)

๑. รอยละของหนวยงานภาครัฐ องคกร

 ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

 และภาคประชาสังคมจัดสภาพ

 แวดลอม การเดินทาง และบริการ

 สาธารณะท่ีทุกคนสามารถเขาถึง

 และใชประโยชนไดอยางเทาเทียม 

 (รอยละ ๘๐)

๒. มกีารออกกฎหมายวาดวยการสราง

 สภาพแวดล อมที่ทุกคนเข าถึ ง

 และใชประโยชนได (Accessibility 

 for all Act)

หนวยงานหลัก : 

พม. คค. มท.

หนวยงานสนับสนุน : 

ดศ. วท. ศธ. สธ. ยธ. รง.

กก. วธ. และองคกรดาน

คนพิการ
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แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางท่ี ๒ เรงรัดดําเนินการจัดทํา

มาตรฐานส่ิงอํานวยความสะดวกของ

สภาพแวดลอมและมาตรฐานการให

บรกิาร เกณฑการประเมินคณุภาพ และ

มีการตรวจสอบติดตามการจัดสภาพ

แวดลอมและบริการสาธารณะท่ีทุกคน

เขาถึงและใชประโยชนได

แนวทางที ่๓ เรงรดัดาํเนนิการปรบัปรงุ

และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวทุกแหง 

ดําเนินการจัดทําและจัดหาส่ิงอํานวย

ความสะดวกใหคนพิการและทุกคน           

ในสงัคมสามารถเขาถงึและใชประโยชน

ไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม

แนวทางที ่๔ พฒันาระบบการคมนาคม

ขนสงสาธารณะทุกรูปแบบใหเอื้อตอ

การดํารงชีวิตของคนพิการและทุกคน 

ในสังคม

๑.  มีการจัดทํามาตรฐานสิ่งอํานวย

 ความสะดวกของสภาพแวดลอม 

 ตามหลักสากลและมาตรฐานการ

 ใหบริการท่ีเป นมาตรฐานเดียว

 ทั้งประเทศ 

๒. มีการพัฒนากลไกในการติดตาม 

 ตรวจสอบการจัดสภาพแวดลอม

 สาธารณะและบริการสาธารณะ 

 และมาตรฐานการใหบรกิาร ทีท่กุคน

 เข าถึงและใช ประโยชนได และ

 อยางมีประสิทธิภาพ

รอยละของสถานที่ทองเที่ยวมีการจัด

ปรบัปรุงและพัฒนา จดัทําและจดัหาส่ิง

อาํนวยความสะดวกใหคนพิการและทุก

คนในสังคมสามารถเข าถึงและใช 

ประโยชนไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

(รอยละ ๘๐)

๑. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

 คมนาคม ขนสงสาธารณะทกุรปูแบบ

 ใหคนพิการและทุกคนในสังคม 

 สามารถเขาถึงและใชประโยชนได

๒.  มีการขจัดอุปสรรคทุกรูปแบบ

 ในการเขาถึงการคมนาคม ขนสง

 สาธารณะ โดยใหหนวยงานของรัฐ

 ดําเนินการและกํากับใหเอกชน

 ในเขตอํานาจหนาทีข่องตนดําเนนิการ

 อยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงานหลัก : 

พม. มท. คค. 

หนวยงานสนับสนุน : 

ศธ. สธ. วท. ดศ. กทม. อปท. 

และองคกรดานคนพิการ

หนวยงานหลัก :

กก. 

หนวยงานสนับสนุน :

กทม. ทส.  วธ. วท. มท. พศ. 

พม. อปท 

หนวยงานหลัก  :

คค.

หนวยงานสนับสนุน :

กทม. มท. อปท. พม.

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูประกอบการภาคเอกชน
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แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางท่ี ๕ เรงรัดการจัดทําบัญชี           

แหงชาติดานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ

สะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อใหเกิด

ประสทิธภิาพการจดับรกิารทีส่อดคลอง

กับความตองการจําเปนเฉพาะบุคคล 

รวมถึงพัฒนาระบบการประเมินความ

ตองการจําเปนและประสิทธิภาพของ

การใชงาน

แนวทางท่ี ๖ ผลักดันใหมีการออกแบบ

เพื่อทุกคน การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่ง

อาํนวยความสะดวก การชวยเหลอืทีส่ม

เหตุสมผล ในบริการขอมูลขาวสาร 

โทรคมนาคม ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สงัคม และส่ือสาธารณะเพ่ือใหคนพิการ

สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจาก

ข อมูลข าวสารอย างเท า เทียมกับ              

บุคคลอ่ืน

แนวทางท่ี ๗ ผลักดันใหมีการเรียน        

การสอนในสถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วของ

ด านการออกแบบสภาพแวดล อม

สาธารณะ และบริการสาธารณะท่ีทกุคน

เขาถึงและใชประโยชนได

๑. มีการจัดทําบัญชีแห งชาติด าน

 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

 สําหรับคนพิการ

๒.  มีการพัฒนาระบบการประเมิน

 ความตองการจําเปนและประสิทธภิาพ

 ในการใช  เทคโนโลยีสิ่ ง อํานวย

 ความสะดวกสาํหรับคนพกิารในการ

 ใชงานของคนพิการภายหลังการ

 รับบริการ

๓.  รอยละของคนพิการท่ีเขาถึงและ

 ใชประโยชนไดจากผลิตภณัฑ อปุกรณ 

 และเครือ่งชวยความพิการตามความ

 ตองการพิเศษเฉพาะบุคคลอยาง

 เหมาะสม (รอยละ ๘๐)

ร อยละของบริการข อมูลข  าวสาร 

โทรคมนาคม ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม และส่ือสาธารณะที่คนพิการ

สามารถเขาถงึขอมลูขาวสารอยางเทาเทยีม 

กับบุคคลอื่น (รอยละ ๘๐)

มีการบรรจุหลักสูตรวิชาเรียนในสถาบัน

การศึกษาที่เกี่ยวของดานการออกแบบ

สภาพแวดลอมสาธารณะและบริการ

สาธ า รณะที่ ทุ ก คน เข  า ถึ ง และ ใช   

ประโยชนได

หนวยงานหลัก :

วท. สวทช. ดศ.

หนวยงานสนับสนุน :

สธ. ศธ. พม. รง. 

สปสช. อก. กค.

หนวยงานหลัก :

ดศ. วท. กสทช. 

หนวยงานสนับสนุน :

กรมประชาสัมพันธ พม. 

องคกรดานสื่อทุกประเภท

หนวยงานหลัก :

ศธ. 

หนวยงานสนับสนุน :

สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 อยางยั่งยืน : Linkage

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางที่ ๑ บูรณาการเครือขายดาน   
คนพิการและสรางการมีสวนรวมท้ัง
หนวยงานภาครฐั เอกชน ภาคประชาสงัคม 
และภาคสวนตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ ในรปูแบบ 
กลไกประชารัฐ และรูปแบบอื่น ๆ ที่
เกีย่วของตลอดจนเช่ือมโยงการใหบรกิาร 
ดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๒ สงเสริม สนับสุนน ใหมี        
การบูรณาการประเด็นดานคนพิการ      
เข ากับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ป 
นโยบาย โครงการ แผนงาน และงบประมาณ 
แบบบูรณาการ ของหนวยงานของรัฐ 
และเอกชนที่เก่ียวของ

แนวทางท่ี ๓ สรางความเขมแข็งและ
พลังในการขับเคลื่อนเครือข ายการ
ดําเนินงานดานคนพิการ และประเภท
ความพิการ รวมถึงเครือขายขามประเด็น
ที่เกี่ยวของ   เพื่อใหสามารถดําเนินงาน
ดานคนพิการอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางท่ี ๔ สนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเพ่ือคนพิการ และประชารัฐ
เพื่อสังคมดานคนพิการ และสงเสริม          
ใหมกีารบรูณาการความรวมมอืกบัเครอืขาย 
ที่เก่ียวของ เพ่ือใหคนพิการ ผู ดูแล                
คนพิการ และองคกรดานคนพิการ                
พึ่งตนเองได
แนวทางที่ ๕ บูรณาการและพัฒนา
ความรวมมอืกับเครอืขายการดาํเนนิงาน 
ด  านคนพิการในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และระหวางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มี การพัฒนากลไกการบู รณาการ                 
ความรวมมือระหวาภาครัฐ เอกชน 
ประชาสงัคม และภาคสวนตาง ๆ  ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ             
ขับเคลื่อนอยางมีพลังและประสิทธิภาพ

  
มีการบูรณาการประเด็นดานคนพิการ
เขากับการพัฒนากระแสหลัก กรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ป รวมถึง 
บูรณาการในแผนงาน โครงการสําคัญ
ของหนวยงาน องคกรตาง ๆ ตลอดจน
ใหมียุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการดานคนพิการประจําป 
มีกิจกรรม แผนงาน ในการสรางความ
เขมแข็ง และเสริมพลังเครือขายดาน   
คนพิการ ประเภทความพิการ และ           
เครอืขายขามประเดน็ทีเ่กีย่วของ เพือ่ให
เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑. จํานวนของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพื่อ
 คนพิการ และประชารัฐเพื่อสังคม
 ดานคนพิการ (เพิ่มขึ้นทุกป) 
๒.  มีการบูรณาการวิสาหกิจเพื่อสังคม
 เพ่ือคนพิการ และประชารัฐเพ่ือสงัคม
 ดานคนพิการ รวมกับเครือขายอื่น
 ที่เกี่ยวของ
เกิดความรวมมืออยางเปนระบบในการ
ดํา เ นินงานด านคนพิการในระดับ                  
อนภุมูภิาค ภมูภิาค และระหวางประเทศ

หนวยงานหลัก : 
พม.
หนวยงานสนับสนุน :
รง. ศธ. สธ. คค. วธ. กก. มท. 
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ 
องคกรดานคนพิการ

หนวยงานหลัก :
สศช. สงป.
หนวยงานสนับสนุน :
พม. สวนราชการที่เกี่ยวของ 
ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม 

หนวยงานหลัก :
พม. สสส.
หนวยงานสนับสนุน : 
ศธ. รง. สธ. ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และ
องคกรดานคนพิการ 

หนวยงานหลัก :
พม. รง. 
หนวยงานสนับสนุน :
ภาคธุรกิจ สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการคาฯ องคกร
ดานคนพิการ 

หนวยงานหลัก :
พม. กต.
หนวยงานสนับสนุน :
สธ. ศธ. วท. รง. ยธ. มท. 
องคกรดานคนพิการ



๓๓แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

การแปลงแผนสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล

สวนที่ ๓ 



๓๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔              

สูการปฏิบัติ ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ คือ ความชัดเจนของสาระสําคัญของแผน การรับรู ความเขาใจ 

ตลอดจนความตระหนักและเจตคติที่ดีและสรางสรรคในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ

หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรดานคนพิการ และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติที่มีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับ                   

แผนระดับตาง ๆ อาทิ แผนยุทธศาสตรระดับชาติ แผนพัฒนาระดับจังหวัด แผนเฉพาะดานคนพิการของหนวยงาน 

และแผนปฏิบัติการดานคนพิการระดับจังหวัด รวมถึงระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนอง               

ตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร แนวทางและมาตรการ ภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕              

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ มุงเนนใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญในการบูรณาการ

ความรวมมือในการขับเคล่ือนงาน และผนวกประเด็นดานคนพิการเขากับแผนงานโครงการของทุกหนวยงาน                      

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิที่เปนจริง และมีระบบการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

สวนที่ ๓ 
การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๓.๑ หลักการ

 ๑. ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย โดยยึดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  แหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เปนกรอบและทิศทางหลัก และแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

  ในระดบัตาง ๆ  ทีส่อดคลองกบับรบิทการดาํเนนิงานดานคนพกิารและบรบิทของการพฒันาประเทศไทย

 ๒. ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัดโดยใชกลไกคณะอนุกรรมการสงเสริม

  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ดําเนินการ

  เชื่อมโยงสูพื้นที่และคนพิการในพ้ืนที่อยางทั่วถึงและเปนธรรม

 ๓. ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรดานคนพิการ 

  หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ สื่อมวลชน อยางบูรณาการและมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดการขับเคล่ือนงาน

  ที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบตอความตองการจําเปนของคนพิการอยางทั่วถึง

 ๔. ระบบบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติที่มีความเช่ือมโยงกันในระดับตาง ๆ รวมถึงระบบการสนับสนุน

  ทรัพยากร งบประมาณ และระบบการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ



๓๕แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓.๒ วัตถุประสงค

๓.๓ แนวทางในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ

 ๑. เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการ

  ปฏิบัติอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน

 ๒. เพื่อบูรณาการความรวมมือทุกระดับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต    

  คนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติ

 ๓. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

 ๑. แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

  ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อเปนกลไกสําคัญในการบูรณาการ กํากับ ติดตาม การขับเคล่ือน

  แผนไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนคนพิการ

 ๒. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

  ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ทําหนาที่

  ในการสื่อสารแผน สรางความรูและความเขาใจในสาระสําคัญและเจตนารมณของแผนใหแกหนวยงาน

  ที่เกี่ยวของกับแผนในทุกระดับเพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

 ๓. หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคกรเอกชน และองคกรดานคนพกิารทีม่สีวนเกีย่วของ

  ในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

  จะตองจดัทําแผนปฏบิตักิารประจําปรองรบั รวมถงึจัดสงขอมลูแผนปฏบิตักิาร ตลอดจนรายงานผลการ

  ดําเนินงานใหคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติทุกป

 ๔. คณะอนกุรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจาํจงัหวดัทกุจังหวดั จดัทาํแผนปฏบิตักิาร

  ดานคนพิการของจังหวัดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ 

  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยใหรายงานผลการดําเนินงานมายังกรมสงแสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  คนพิการทุกป เพื่อที่จะไดประเมินผลภาพรวมตอไป 

 ๕. สนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารในการขบัเคลือ่นแผนพฒันา

  คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการดานคนพิการ

  ของจังหวัด รวมถึงสนับสนุนแผนงานดานคนพิการของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีความสอดคลองกับ

  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในกรณีที่จําเปน 



๓๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๑. การใหความสาํคญักบัการตดิตามความกาวหนา การประเมนิผลสาํเรจ็และผลกระทบของการดาํเนนิงาน

  อยางตอเน่ืองตามประเด็นยทุธศาสตรและผลการดําเนินงานในภาพรวม โดยใชการติดตามและประเมินผล

  เปนเครื่องมือในการบริหารแผนฯ ตั้งแตการติดตามความกาวหนาของกระบวนการผลักดันแผนไปสู

  การปฏิบัติ การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อรองรับแผนฯ การติดตาม

  ความกาวหนาการดําเนินงานของแตและแนวทางและมาตรการ พรอมท้ังประเมินผลผลิต ผลลัพธ 

  และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  

 ๒. กลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแหงชาติ ฉบบัที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

  โดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดอํานาจหนาที่ในการ

  ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน นอกจากนี้คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  คนพกิารแหงชาต ิจะทาํหนาท่ีในการกาํกบัติดตามความกาวหนาของแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

  แหงชาติฯ ในทุก ๆ ป ชวงครึ่งแผน และส้ินสุดแผน 

 ๓. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยกลไกคณะอนุกรรมการ

  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด จะทําหนาที่ในการกํากับและติดตามผลการ

  ดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัดิานคนพิการระดับจังหวัด ภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแหงชาติ 

  ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และรายงานความกาวหนาของแผนฯ มายังคณะกรรมการสงเสริม

  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ในทุกป 

 ๔. เสริมสรางความเขมแข็งของกลไกภาคประชาชน อาทิ องคกรดานคนพิการ องคกรภาคประชาสังคม 

  ใหมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  คนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 ๕. พัฒนาระบบฐานขอมูลการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อแสดงใหเห็นถึง

  ความกาวหนา ขอจํากัด ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

  ชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงแผน

  ใหมีความสอดคลองกับบริบทการพัฒนากระแสหลักและการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิต      

  คนพิการของสังคมโลกตอไป

๓.๔ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๓๗แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ภาคผนวก



๓๘ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน

หนวยงาน ชื่อยอ
กระทรวงการคลัง

กระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สํานักงบประมาณ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

กค.

กต.

กก.

พม.

คค.

ดศ.

ทส.

พณ.

มท.

ยธ.

รง.

วธ.

วท.

ศธ.

สธ.

อก.

นร.

คปภ.

สศช.

สงป.

กพ.

วช.

สวทช.

สกว.

สวทน.



๓๙แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

หนวยงาน ชื่อยอ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย

องคกรดานคนพิการ

กสทช.

พศ.

สปส.

สปสช.

สสส.

อปท.

กทม.

สพทท.

อกพ.



๔๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๔๑แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๔๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๔๓แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๔๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๔๕แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๔๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๔๗แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๔๘ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๔๙แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๕๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๕๑แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๕๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๕๓แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๕๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๕๕แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



๕๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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