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แบบสอบถามคนพิการ 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ (ระยะครึ่งแผนแรก) 
 

ค าชี้แจง     
 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม             
พระเกียรติ จัดท าโครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ระยะคร่ึงแผน) มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง  (๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(๓) เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง พัฒนาผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่น าไปเปิดเผยในสถานะส่วนบุคคล แต่จะ
น าเสนอในภาพรวมเพื่อการพัฒนางานงานด้านคนพิการเท่านั้น  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณในความกรุณาสละ
เวลาตอบแบบสอบถาม 

 
คณะผู้วิจัย 

 
วันเดือนปีที่เก็บแบบสอบถาม ...................................................................................................................... 
ลงชื่อผู้เก็บแบบสอบถาม ............................................................................................................................. 
โทรศัพท์ผู้เก็บแบบสอบถาม ........................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาใส่เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
๑. เพศ   ชาย   หญิง  
๒. อายุ ....................... ปี 

เลขที่ ……………….…........... 
ภาค.......................................... 
จังหวัด...................................... 



๓. สถานภาพสมรส โสด  สมรส    หม้าย อย่าร้าง   แยกกันอยู่ 
๔. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา                    มัธยมศึกษาตอนต้น  
 ปวช.             มัธยมศึกษาตอนปลาย       ปวส. / อนุปริญญา 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อ่ืน ๆ  ระบุ....................... 

๕. การนับถือศาสนา พุทธ   คริสต์   อิสลาม   อ่ืน ๆ ระบุ.............................. 
๖. ที่อยู่ปัจจุบัน  ภาคเหนือ        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  ภาคกลางและภาคตะวันออก  ภาคใต้     กรุงเทพมหานคร 
๗. ประเภทความพิการ 
 

ทางการเห็น         ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย      ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ทาง
สติปัญญา   ทางการเรียนรู้  ออทิสติก      พิการซ้ าซ้อน 

๘.การมีบัตรประจ าตัวคน
พิการ 

มีบัตรประจ าตัวคนพิการ   
ไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ  เพราะ............. (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
       ๒.๑ ไม่ทราบว่าต้องมีบัตรประจ าตัวคนพิการ  เพราะไม่ได้รับข้อมูล  
       ๒.๒ ไม่เห็นความส าคัญของการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ   
        ๒.๓ ความพิการไม่ถึงระดับที่จะต้องมีบัตรประจ าตัวคนพิการ   
        ๒.๔ มีขั้นตอนยุ่งยาก 
       ๒.๕ ล าบากในการเดินทาง  
       ๒.๖ ไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ 
       ๒.๗ อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................. 

๙.ปัจจุบันท่านมีอาชีพ ไม่ได้ท างาน     ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ/ ค้าขาย 
รับจ้างทั่วไป      ลูกจ้าง/พนักงานประจ า 
 เกษตรกรรม     รับราชการ       พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
อ่ืน ๆระบุ .................................... 

๑๐.ท่านมีรายได้หรือไม่ 
 

 ไม่มี     มี   ระบุแหล่งที่มาของรายได้และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นเท่าไร 
จากเบี้ยความพิการ   (   )ได้รับ ...............บาท/เดือน    (   )ไม่ได้รับ  
จากการประกอบอาชีพ ระบุจ านวน ..............................บาท/เดือน 
จากแหล่งอื่น ๆ ระบุแหล่งที่มา ................................................. 

ระบุจ านวน..............................บาท/เดือน 
๑๑. ท่านมีรายจ่ายเท่าไร ระบุจ านวน ..............................บาท/เดือน 
๑๒.ท่านมีเงินออม
หรือไม่ 

 ไม่มี               มี จ านวน (ระบุ) ..............................  บาท 

๑๓.ท่านมีหนี้สิน หรือไม่   ไม่มี   มี จ านวน (ระบุ) ..............................  บาท 



๑๔.ท่านมีโรคประจ าตัว
หรือไม่ 

ไม่มี   
มี  โรค (ระบุ) .................................................................... 

๑๕.ท่านใช้สิทธิการ
รักษาพยาบาลหรือไม่ 

 ไม่ใช้สิทธ ิ       ใช้สิทธิ   
        ๒.๑ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง ที่ระบุสิทธิย่อย ท. ๗๔) 
        ๒.๒ ประกันสังคม   
        ๒.๓ สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
        ๒.๔ อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 

๑๖.ท่านมีผู้ดูแลหรือไม่  ไม่มี          มี   สถานะภาพของผู้ดูแล (เช่น พ่อ แม่ ลุง ป้า ฯลฯ โปรด
ระบุ)…………………… 

๑๗. ในช่วงปี ๒๕๕๕-
๒๕๕๗ 
คุณภาพชีวิตของท่านเป็น
อย่างไร  

 ดีขึ้นมาก   ดี   เหมือนเดิม 
 แย่ลง  ด้าน (ระบุ).................................................................................... 
 

๑๘.ท่านมีปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินชีวิตหรือไม่ 

 ไม่มี                มี   โปรดระบุปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญที่สุด 
คือ……………………………………………………………..…………… 

๑๙.ท่านมีความต้องการ
ความช่วยเหลือหรือไม่ 

 ไม่มี               มี   โปรดระบุความช่วยเหลือที่ท่านต้องการด่วนที่สุด 
คือ……………………………………………………………..…………… 

 

ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙   

ค าชี้แจง:  ๑. กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ถูก ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและคิดเห็นของท่านมากที่สุด   
    ๒. หากตอบว่าได้รับบริการ กรุณาตอบระดับความพึงพอใจต่อบริการน้ัน เป็นตัวเลข  

๑ หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด   ๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย    
๓ หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง     ๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
๕ หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

ข้อ การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอและเท่าเทียม 
 

ไม่ได้รับ 
 

ได้รับ และระดับ
ความพึงพอใจใน

บริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ ท่านได้รับบริการจากภาครัฐที่ท าให้ท่านสามารถเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามที่

กฎหมายก าหนด (เช่น สิทธิทางการศึกษา การพยาบาล  เบี้ยความพิการ ฯลฯ) 
      

๒ ท่านได้รับบริการจากองค์กรภาคเอกชนที่ท าให้ท่านสามารถเข้าถึงสิทธิของคน
พิการตามที่กฎหมายก าหนด  

      

๓ ท่านได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดต่อคนพิการ 

      

๔ หากท่านมีปัญหาที่ต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรม(ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล) ท่าน ได้รับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างดี (ผู้ที่ไม่เคยมี
ปัญหาไม่ต้องตอบข้อนี้) 

      

๕ ท่านได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และไม่ถูกเลือกปฏิบัต ิ       
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารท่ีคนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร 

 
ไม่

สามารถ
เข้าถึง 

 

เข้าถึง และระดับ
ความพึงพอใจ            
ในการเข้าถึงและ           
ใช้ประโยชน์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๖ ท่านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ของ

หน่วยงานภาครัฐ 
      

๗ ท่านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

๘ ท่าน ได้รับความสะดวกในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากคมนาคมขนส่ง       
๙ ท่านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความ

พิการ 
      

๑๐ ท่านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก 
สารสนเทศต่างๆ (เช่น มือถือ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ)  

      

๑๑ ท่านเคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้าง การปรับ หรือการออกแบบ
สภาพแวดล้อมให้เป็นสากลและเป็นธรรม  

      



ข้อ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร 

 
ไม่

สามารถ
เข้าถึง 

 

เข้าถึง และระดับ
ความพึงพอใจ            
ในการเข้าถึงและ           
ใช้ประโยชน์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๒ ท่านเคยได้รับค าปรึกษาเรื่องการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ (นวัตกรรม)  เพื่อปรับ

สภาพแวดล้อมทางสังคมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 
      

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างเสริมพลังอ านาจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

ข้อ 
 

การสร้างเสริมพลังอ านาจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
 

 
ไม่ได้รับ 

 

ได้รับ และระดับความ
พึงพอใจในบริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๓ ท่านสามารถเข้าถึงบริการทางแพทย์และสาธารณสุขได้ตามความต้องการจ าเป็น 

และมีเพียงพอ 
      

๑๔ ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการหลักประกันสุขภาพ       
๑๕ ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม       
๑๖ ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน       
๑๗ ท่านได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รวมถึง การจัดการศึกษามีคุณภาพและ

เหมาะสมกับประเภทความพิการ  
      

๑๘ ท่านได้รับบริการความช่วยเหลือ และการสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อต้องเจอกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

      

๑๙ ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีความมั่นคงและความก้าวหน้าด้านการมีงานท า          
และการมีรายได้ที่เพียงพอ 

      

๒๐ ท่านมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางท่องเที่ยว และนันทนาการต่างๆ เท่าเทียมกับบุคล
ทั่วไป 

      

๒๑ ท่านได้รับการส่งเสริมให้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย  

ข้อ 
 

การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ  และเครือข่าย 
 

ไม่ได้รับ 
 

ได้รับ และระดับความ
พึงพอใจในบริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒๒ องค์กรด้านคนพิการได้รับการส่งเสริมให้มีการรวมตัว จัดตั้งและสร้างความเข้มแข็ง       
๒๓ องค์กรด้านคนพิการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบทบาทใน ภาคสังคม

หรือกิจกรรมด้านคนพิการระดับนานาชาต ิ
      

๒๔ องค์กรด้านคนพิการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินและวิชาการ 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตลอดจนจัดบริการให้แก่ 
คนพิการอย่างมีมาตรฐาน 

      

๒๕ องค์กรด้านคนพิการได้รับการสนับสนุนให้มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการในทุกระดับและทุกมิติในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

      

๒๖ องค์กรด้านคนพิการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
สมทบงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพแก่องค์กรด้านคนพิการ 

      

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ  

ข้อ 
 

การสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ 
 

ไม่ได้รับ 
 

ได้รับ และระดับความ
พึงพอใจในบริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒๗ ท่านได้รับการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ ศักยภาพ และการด ารงชีวิตอิสระ รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของคนพิการ 
      

๒๘ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมเจตคติ                       
เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการ คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว 

      

๒๙ ท่านสามารถแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ขณะที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม  

      

๓๐ ท่านรู้สึกได้ว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมต่อคนพิการจากสังคมเวทนานิยมเป็น
สังคมฐานสิทธ ิ

      

๓๑ ความรู้เรื่องคนพิการได้รับการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ       
๓๒ มีการจัดตั้งและสนับสนุนสถาบันการส่ือสารสังคมเพื่อส่ือสารเรื่องคนพิการสู่

สาธารณะ 
      

 
 
 



ส่วนที่ ๓  ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของคนพิการและผู้ปกครอง ในช่วงครึ่งหลังของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 
ค าชี้แจง:  ๑. กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ถูก ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด   

๑ หมายถึง  ต้องการน้อยที่สุด   ๒  หมายถึง  ต้องการน้อย    
๓ หมายถึง  ต้องการปานกลาง     ๔  หมายถึง  ต้องการมาก   
๕ หมายถึง  ต้องการมากที่สุด    

 

ข้อ ความต้องการ 
ระดับความต้องการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ บริการจากภาครัฐเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนอง
ความจ าเป็นของคนพิการ 

     

๒ บริการจากองค์กรภาคเอกชนเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและ
ตอบสนองความจ าเป็นของคนพิการ 

     

๓ บริการจากหน่วยงานรัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้
ความรุนแรงและการล่วงละเมิดต่อคนพิการ 

     

๔ บริการจากหน่วยงานรัฐในการสร้างหลักประกันให้คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผล 

     

๕ มาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ      
๖ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้ คนพิการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้
     

๗ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้

     

๘ การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการคมนาคมขนส่ง      
๙ การปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 
     

๑๐ การปรับปรุง เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก สารสนเทศต่างๆ (เช่น มือถือ 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ)  เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

     

๑๑ การจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้าง การปรับสภาพแวดล้อม  รวมทั้งการออกแบบ
ที่เป็นสากลและเป็นธรรม 

     

๑๒ การให้ค าปรึกษาเรื่องการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ (นวัตกรรม)  ในการปรับ
สภาพแวดล้อมเพื่อสังคมและที่อยู่อาศัยให้คนพิการ 

     

๑๓ การเข้าถึงบริการทางแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอตามความต้องการจ าเป็น      
๑๔ การได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการหลักประกันสุขภาพ      



ข้อ ความต้องการ 
ระดับความต้องการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๕ การได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม      
๑๖ การได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน      
๑๗ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้รวมถึงการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ      
๑๘ การบริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกเมื่อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรับ
เหตุการณ์ดังกล่าว 

     

๑๙ การส่งเสริมให้มีความมั่นคงและความก้าวหน้าด้านการประกอบอาชีพ การมีงานท า 
การมีรายได้ที่เพียงพอ 

     

๒๐ การส่งเสริมเพื่อเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทางท่องเที่ยว และนันทนาการเท่า
เทียมกับบุคลทั่วไป 

     

๒๑ การเสริมพลังให้มีความพร้อมในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

     

๒๒ การส่งเสริมให้มีการรวมตัว จัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ      
๒๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบทบาทใน ภาคสังคมหรือกิจกรรมด้านคนพิการ

ระดับนานาชาต ิ
     

๒๔ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินและวิชาการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการอย่างมีมาตรฐาน 

     

๒๕ การสนับสนุนคนพิการให้มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในทุกระดับ
และทุกมิติในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

     

๒๖ การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรด้านคนพิการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรคนพิการ 

     

๒๗ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ศักยภาพและการด ารงชีวิตอิสระ รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของคนพิการ 

     

๒๘ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการ คนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ และครอบครัว โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

     

๒๙ การจัดกิจกรรมทางสังคมที่ท าให้คนพิการสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที ่      
๓๐ การรณรงค์ให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่อคนพิการจากสังคมเวทนานิยม

เป็นสังคมฐานสิทธิ 
     

๓๑ การบรรจุความรู้เรื่องความพิการในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและ ทุกระบบ      
๓๒ การจัดตั้งและสนับสนุนสถาบันการส่ือสารสังคมเพื่อส่ือสารสาธารณะเรื่อง                 

คนพิการ 
     

 



ส่วนที่ ๔  อื่นๆ 
 

๑. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของท่านต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนพิการในปัจจุบัน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๓. อ่ืนๆ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


