แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

บทนํา
คณะรัฐมนตรี ไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมตั ใิ นหลักการของการแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของบูรณาการดําเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
และใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ใหคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติทราบ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ
ยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของตอไป
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ โดยพลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งมีอธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนประธานอนุกรรมการ
และศาสตราจารยวริ ยิ ะ นามศิรพิ งศพนั ธุ เปนรองประธานอนุกรรมการ โดยมีคณะอนุกรรมการจากหนวยงานภาครัฐ
ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ องคกรดานคนพิการ และผูท รงคุณวุฒิ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตลอดจนอนุสัญญา
วาดวยสิทธิคนพิการ และเปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนดวิสยั ทัศน “คนพิการเขาถึง
สิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน” ภายใตยุทธศาสตรแหงความเทาเทียม
(EQUAL) ไดแก เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment)
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality Management)
เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (Understanding) สรางสภาพแวดลอม
และบริการสาธารณะที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility) สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสราง
การมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน (Linkage)
เพือ่ ใหการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จึงไดมุงเนนการมีสวนรวมและ
การบูรณาความรวมมือของทุกภาคสวนอยางเต็มที่ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบดวย องคกร
สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา รวมถึงการใหโอกาส เกียรติ กําลังใจแกคนพิการเพือ่ ใหดาํ รงศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
สงเสริมความเสมอภาค เปนธรรม ทั่วถึง เทาเทียม สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิไดจริง
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

สารบัญ
หนา
บทนํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ สถานการณการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ความเปนมาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชวงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๑ - ๔ (ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙)
- กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- สถานการณดานคนพิการของประเทศไทย
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑
๒
๖
๑๕
๑๗

สวนที่ ๒ ทิศทางยุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- เปาประสงค
- ยุทธศาสตร

๑๙

สวนที่ ๓ การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
- หลักการ
- วัตถุประสงค
- แนวทางในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
- การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓๓
๓๔
๓๕
๓๕
๓๖

ภาคผนวก
- หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน
- คําสัง่ คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติที่ ๙/๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/๘๔๕๒
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- สําเนาหนังสือกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความเห็นชอบตอ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓๗
๓๘
๔๐

๒๐
๒๐
๒๐
๒๑

๔๒

๔๓

สวนที่ ๑

สถานการณการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑

สวนที่ ๑
สถานการณการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑. ความเปนมาของการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการในชวงแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๑ – ๔ (ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ )
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย เกิดขึ้นอยางสอดคลองกับพัฒนาการในเชิงกฎหมาย
นโยบาย และกลไกระดับตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรของคนพิการ และองคกรเพื่อ
คนพิการ มาอยางตอเนื่อง ดวยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในชวงระหวาง
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ ดังนี้
แผนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ กําหนดวิสัยทัศนที่มุงเนนใหคนพิการ
มีสขุ ภาพทีด่ ที สี่ ดุ ตามสภาวะความพิการทีเ่ ปนจริง มีความสามารถเต็มศักยภาพของแตละบุคคล รูจ กั สิทธิและหนาที่
ในฐานะพลเมืองทีด่ ี มีอาชีพ มีงานทํา ดํารงชีวติ อยางมีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รีเทาเทียมกับผูอ นื่ ในสังคม ตลอดจนครอบครัว
ชุมชนและสังคม ใหโอกาสและยอมรับคนพิการเชนเดียวกับคนทั่วไป โดยมีจุดมุงหมายสําคัญในการใหคนพิการ
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทั้ง ๔ ดาน ไดแก การแพทย การศึกษา อาชีพและการมีงานทํา และบริการสังคมตาง ๆ
ทั้งนี้การดําเนินการในชวงแผนดังกลาว พบวา ระบบการจัดบริการทั้ง ๔ ดานยังไมสามารถจัดบริการไดอยางเต็มที่
และมีประสิทธิภาพมากนัก ยังขาดขอมูลในการวางแผนที่ชัดเจน การจัดบริการ ตลอดจนทรัพยากรในการ
จัดบริการที่ทั่วถึง และรูปแบบการจัดบริการที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจริงและมีประสิทธิภาพ
จึงทําใหคนพิการในชวงแผนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการยังไมสามารถเขาถึงระบบบริการไดอยางแทจริง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ กําหนดวิสัยทัศนมุงเนนให
คนพิการมีศกั ยภาพ สามารถพึง่ พาตนเองได มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ดําเนินชีวติ ในสังคมไดอยางมีความสุข และสรางสรรค
มีสว นรวมในการพัฒนาประเทศ โดยทิศทางยุทธศาสตรในการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ มุง เนนการ
เสริมสรางเจตคติเชิงสรางสรรค และสรางการมีสวนรวมของคนพิการ รวมถึงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครอง
สิทธิของคนพิการใหครอบคลุมในทุกมิติ และการเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั องคกรดานคนพิการทีน่ บั วาเปนกลไก
ขับเคลื่อนงานดานคนพิการใหสามารถดําเนินการคุมครองสิทธิของสมาชิกและเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาและ
กําหนดนโยบายตาง ๆ ดานคนพิการ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ มีการพัฒนากลไก
เชิงกฎหมายเพือ่ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ไดแก พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ กอใหเกิดกลไกในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติตามพระราชบัญญัตติ า ง ๆ ในการขับเคลือ่ นงานดาน
คนพิการ อาทิ ดานการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย ไดมีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนตาง ๆ
เกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ สื่อสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทาง
๒

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม พฤติกรรม สติปญญา และการเรียนรู ดานการศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะหรือ
สถานศึกษาทั่วไป การศึกษาทางเลือกหรือการศึกษานอกระบบ โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา ดานอาชีพและการมีงานทํา มีมาตรการเพือ่ การมีงานทํา การสงเสริมอาชีพอิสระ
ดานสังคม ใหคนพิการไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
การเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ ขอมูลขาวสาร การสือ่ สาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สิง่ อํานวยความสะดวก รวมถึงบริการลามภาษามือ สิทธิสตั วนาํ ทาง สวัสดิการเบีย้ ความพิการ การปรับสภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัย ผูชวยคนพิการ เปนตน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําหนดวิสัยทัศนคนพิการ
ดํารงชีวิตอิสระ รวมกับทุกคนในสังคมอยางมีความสุข สามารถเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
มียทุ ธศาสตรในการขับเคลือ่ น ๕ ดาน คือ (๑) สงเสริมการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและ เทาเทียม โดยไมเลือกปฏิบตั ิ
ตอคนพิการและผูดูแลคนพิการ (๒) สรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และขอมูลขาวสารที่คนพิการสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนได (๓) เสริมพลังอํานาจใหคนพิการและผูด แู ลคนพิการ (๔) สงเสริมศักยภาพและความเขมแข็ง
ขององคกรดานคนพิการและเครือขาย และ (๕) สรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอ ความพิการและคนพิการ นอกจากนี้
ไดมกี ารปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหมีความทันสมัยและครอบคลุม โดยใหกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีหนาที่ในการ
ตรวจสอบการไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด คนพิการที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร
อาจไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ เปนตน
จากการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ทั้งในเชิง
ผลผลิตและผลลัพธ พบวาคนพิการจํานวนกวา ๘๒๘,๒๐๐ คน ไดมโี อกาสเขาไปมีสว นรวมในกระบวนการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการภายใต ๕ ยุทธศาสตร ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสําเร็จและความกาวหนาของการขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดแผน พบวา มีความกาวหนาและความสําเร็จมากกวารอยละ ๗๐ โดยยุทธศาสตร
ทีป่ ระสบความสําเร็จมากทีส่ ดุ คือ ยุทธศาสตรสง เสริมการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบตั ิ
ตอคนพิการ รองลงมาคือยุทธศาสตรเสริมพลังอํานาจใหกบั คนพิการและผูด แู ลคนพิการ ยุทธศาสตรสง เสริมศักยภาพ
และความเขมแข็งแกองคกรดานคนพิการและเครือขาย ยุทธศาสตรสรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และขอมูล
ขาวสารที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได และยุทธศาสตรสรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการ
และคนพิการ ตามลําดับ
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดมีการขับเคลื่อนการพัฒนาสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกมิติ
ทําใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิตา ง ๆ เพิม่ มากขึน้ อาทิ การเพิม่ สวัสดิการเบีย้ ความพิการจาก ๕๐๐ บาท เปน ๘๐๐ บาท
จํานวน ๑,๓๘๔,๗๓๔ คน (ณ ปงบประมาณ ๒๕๕๙) โดยคนพิการทีม่ บี ตั รประจําตัวแลวสามารถไดรบั เบีย้ ความพิการ
ทันที การพัฒนาชุดสิทธิประโยชนในดานสุขภาพ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในทุกระดับ ทั้งนี้ มีโรงเรียน
เฉพาะความพิการ จํานวน ๔๖ โรงเรียน มีนักเรียนพิการจํานวน ๑๒,๙๗๕ คน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
มีนกั เรียนพิการจํานวน ๓๘๖,๘๒๓ คน ใน ๒๑,๙๗๒ โรงเรียนทัว่ ประเทศ และพัฒนาศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
เปาหมาย ๑ อําเภอ ๑ ศูนยการเรียน เปนตน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓

ดานการสงเสริมอาชีพและการมีงานทําของคนพิการ มีคนพิการทํางานในสถานประกอบการ จํานวนกวา
๓๒,๕๐๐ คน และทํางานในหนวยงานของรัฐจํานวนกวา ๓,๘๔๖ คน ซึ่งนับวาเปนพัฒนาการที่ดีในเชิงของการ
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
ดานสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ มีการพัฒนาระบบบริการลามภาษามือ สงเสริมพัฒนาความรูใ หกบั ลาม
ภาษามือ จัดทําหลักสูตรพัฒนาลามภาษามือในระยะสั้นและระยะยาว และสรางความตระหนักรูแกบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับการใชภาษามือไทย มีลามภาษามือไดรับการจดแจง จํานวน ๖๔๙ คน จัดบริการผูชวยคนพิการ จํานวน
๗๘๐ คน มีการฝกอบรมใหความรูผูชวยคนพิการตามหลักสูตรผูชวยคนพิการระดับพื้นฐาน เพื่อใหสามารถดูแล
คนพิการในระดับรุนแรงที่มีความประสงคจะขอรับบริการผูชวยคนพิการ รวมถึงไดมีการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
คนพิการ โดยใหบริการอุปการะเลี้ยงดูดานปจจัย ๔ บริการทางสังคมสงเคราะห รักษาพยาบาล ฟนฟูปรับสภาพ
รางกาย จิตใจ ตามสภาพความพิการ สงเสริมพัฒนาการใหบริการดานการศึกษาและวิชาชีพ ในสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการ และศูนยพฒ
ั นาศักยภาพและอาชีพคนพิการ สังกัดกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
จํานวน ๒๒ แหง มีคนพิการกวา ๕,๑๙๑ คน
การผลักดันการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคมเขาถึงและใชประโยชนได
ซึ่งมีหนวยงานราชการที่จะตองดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการจํานวนทั้งสิ้น ๔๓,๐๒๔ แหง
และไดมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไปแลวจํานวน ๒๒,๒๕๙ แหง (คิดเปนรอยละ ๕๑.๗๔) รวมถึงการ
ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเอื้อตอการดํารงชีวิตของคนพิการกวา ๑๐,๐๐๐ หลัง และไดดําเนินการพัฒนา
และสรางชุมชนตนแบบอารยสถาปตย โดยดําเนินการนํารองกวา ๓๓ จังหวัด และมีแผนทีจ่ ะดําเนินการใหครอบคลุม
ทุกจังหวัดในป พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อรองรับระบบ
คมนาคมขนสงทีเ่ อือ้ ตอคนพิการ โดยไดมกี ารบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ เพือ่ เตรียมความพรอม
รองรับรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) ชานตํ่า ประกอบดวย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา องคกรคนพิการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการศึกษาและสํารวจเสนทางเดินรถ NGV ชานตํ่า การปรับปรุงทางลาด
ทางเดินเทา ปายหยุดรถประจําทาง จํานวน ๑,๒๓๔ แหง
นอกจากสภาพแวดลอมทางกายภาพดังกลาวขางตน ไดมกี ารพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการในหลาย ๆ โครงการ เชน การใหบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ และความชวยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ การพัฒนาขอเขาเทียมสําหรับคนพิการระดับเหนือเขา การจัดทํามาตรฐาน
สือ่ สิง่ พิมพอเิ ล็กทรอนิกส การพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวกดานการอานกระบวนการคิดและคณิตศาสตร
สําหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู การจัดตั้งศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
๔

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

(TTRS) และการติดตั้งตู TTRS กวา ๒๑๐ ตูทั่วประเทศ เพื่อใหบริการคนหูหนวก การจัดบริการโทรศัพทภาพ
ผานการถายทอดการสื่อสารสําหรับคนหูหนวก การพัฒนาอุปกรณชวยฝกเดินสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(I-Walk) พัฒนาอิฐทางเทาแมเหล็กและไมเทานําทางคนพิการทางสายตา หุนยนตเสริมพลังชวยพยุงเดินสําหรับ
ผูปวยอัมพาตครึ่งลางและอัมพาตครึ่งซีก เปนตน
สําหรับผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ในเชิงของกลไกการขับเคลือ่ นงานดานคนพิการในระดับพืน้ ที่ คือ การจัดตัง้ ศูนยบริการคนพิการ
ในระดับพืน้ ที่ โดยมีการจัดตัง้ ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน ๗๗ แหง
และจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป จํานวน ๑,๐๙๖ ศูนย จําแนกเปน องคกรดานคนพิการที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน จํานวน ๖๔ ศูนย และราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐ จํานวน ๑,๐๑๐ ศูนย และสวนราชการ
อื่นอีกจํานวน ๒๒ ศูนย นอกจากการดําเนินการดังกลาวขางตน การขับเคลื่อนงานดานคนพิการที่สําคัญอีกประการ
คือ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรดานคนพิการและเครือขายใหสามารถสงเสริมและคุมครองสิทธิของ
คนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคกรดานคนพิการในแตละประเภทความพิการจํานวน ๘๓๕ องคกรทัว่ ประเทศ
ทําหนาทีใ่ นการขับเคลือ่ นงานดานคนพิการรวมกับหนวยงานภาครัฐ ทัง้ นีก้ ารดําเนินงานขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดังกลาวขางตนจะสําเร็จไปไมได ถาหากสังคมยังขาดเจตคติที่ดี
และสรางสรรคตอ คนพิการและความพิการ โดยในชวงของการขับเคลือ่ นแผนทีผ่ า นมาไดมกี ารจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักรองนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสูดวงดาว (From Street to Stars) เพื่อยกระดับ
การประกอบอาชีพของนักรองนักดนตรีคนตาบอดทั่วประเทศ โดยกิจกรรมประกอบดวยการอบรมเลนดนตรี
รองเพลงและพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีคนพิการทางการเห็นสมัครเขารวมโครงการ ๘๐๐ คน และผานการคัดเลือก
๕๐ คน รวมไปถึงการแสดงศักยภาพ การแสดงในพื้นที่สาธารณะ และเผยแพร MV เพลงกําลังใจ และบทเพลง
cover อื่น ๆ ของศิลปน S2S ผานชองทางมัลติมีเดีย เชน YouTube ชองทาง GMM ซึ่งนับวาเปนการสรางสื่อสาร
สังคมใหเห็นถึงศักยภาพของคนพิการทีส่ ามารถเปนพลังในการขับเคลือ่ นและสรางสังคมทีอ่ ยูเ ย็นเปนสุขรวมกันตอไป
จากสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ขางตน
สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่เพิ่มขึ้นในทุกชวงแผน แตการดําเนินงานใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของแตละแผนนั้นจะตองอาศัยปจจัยสําคัญทั้งในเชิง
นโยบายของผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผน งบประมาณ บุคลากร ตลอดจนกลไกในเชิง
กฏหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่จะตองเอื้อตอการดําเนินงาน รวมถึงเจตคติของสังคมตอคนพิการและความพิการ
อยางไรก็ตามจากการผลการประเมินขางตนไดสะทอนใหเห็นวายุทธศาสตรของแผนดังกลาวยังมีความสําคัญและ
จะตองมีการขับเคลือ่ นตอในชวงแผนฉบับตอไป ซึง่ สอดคลองกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูส งู อายุ คนพิการ และผูด อ ยโอกาส สภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ รวมถึงขอเสนอสมัชชาคนพิการระดับชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่เห็นควรคงยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ไวในแผน
ระยะตอไป เพือ่ ใหการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการมีความตอเนือ่ งเกิดผลเปนรูปธรรมตอไปอยางแทจริง
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๕

๒. กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒.๑ พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
การกํ า หนดนโยบายสาธารณะด า นคนพิ ก ารของประเทศไทย รวมถึ ง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการแหงชาติ ไดบรู ณาการประเด็นการขับเคลือ่ นการดําเนินงานดานคนพิการทัง้ ในระดับโลกและระดับภูมภิ าค
สูการปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการของไทยไดรับการสงเสริม คุมครอง และเปนหลักประกันใหคนพิการไดเขาถึงและ
ใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการสาธารณะ การขจัดการเลือกปฏิบัติ ตลอดจน
การเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการ รวมถึงการเขาถึงโอกาสอยางเทาเทียม
ทางการศึกษา การมีงานทํา การรักษาพยาบาล และการมีสวนรวมในการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป
ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
อนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the rights of persons with disabilities : CRPD)
ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
โดยมีจดุ มุง หมายทีจ่ ะสงเสริม คุม ครองและประกันใหคนพิการไดใชสทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานอยางเต็มที่
และเทาเทียม ตลอดจนสงเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง “คนพิการ” ตามความหมายของอนุสัญญานี้
หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามบกพรองทางรางกาย ทางจิตใจ ทางสติปญ
 ญา หรือประสาทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับ
อุปสรรคตาง ๆ ทําใหไมสามารถมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น โดยหลักการ
สําคัญที่บัญญัติไวในอนุสัญญานี้คือ การเคารพในศักดิ์ศรี การไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมและการเขารวมในสังคม
การเคารพความแตกตางและการยอมรับความหลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถ
ในการเขาถึง ความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ โดยสาระสําคัญของ
อนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคี มีพันธกรณีที่จะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดานกฏหมาย
การปกครอง และการปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันการเขาถึงและใชประโยชน
ไดอยางเทาเทียมกันของคนพิการ ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ
การยอมรับความเทาเทียมในทางกฏหมายสําหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเขาทํางาน การรักษาพยาบาล
การประกันสิทธิ และโอกาสที่จะมีสวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป
ยุทธศาสตรอินชอน เพื่อทําสิทธิใหเปนจริง (Incheon Strategy : Make the Right Real)
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมเจาหนาที่ระดับสูงระหวางรัฐบาล ภายใตการดําเนินการทศวรรษคนพิการแหงเอเชีย
และแปซิฟก พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ ซึง่ ดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP)
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยยุทธศาสตรอินชอนมีรากฐาน
มาจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษ จากทะเลสาบบิวาสูสังคมบูรณาการ
และตั้งอยูบนฐานสิทธิสําหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยยุทธศาสตรอินชอน ประกอบดวย
๑๐ เปาประสงค ดังนี้ (๑) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทํางานและการจางงาน (๒) สงเสริมการมี
สวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (๓) สงเสริมการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง
สาธารณะความรูและการสื่อสาร (๔) เสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคม (๕) ขยายการชวยเหลือ
๖
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ในระยะแรกเริ่มและดานการศึกษาใหกับเด็กพิการ (๖) ประกันความเทาเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี
(๗) ประกันการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสําหรับคนพิการ (๘) ปรับปรุงขอมูลดานคนพิการ
ใหนาเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบได (๙) เรงใหมีการใหสัตยาบันและดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
คนพิการและการปรับกฎหมายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญา (๑๐) พัฒนาความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาคและระหวางประเทศ
เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จากการพัฒนา
ในดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวง ๔ ทศวรรษที่ผานมา เปนการพัฒนาที่กอใหเกิดผลกระทบ
และความเสียหายตอทรัพยากรโลกเปนอยางมาก เมื่อป ๒๕๔๓ ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวม
๑๘๙ ประเทศ รวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาติทมี่ หานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และเห็นพองตองกัน
ในการตัง้ เปาหมายการพัฒนาทัง้ ในระดับชาติและระดับสากลทีท่ กุ ประเทศจะดําเนินการรวมกันใหไดภายในป ๒๕๕๘
โดยเปาหมายดังกลาวเรียกวา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs)
อันประกอบดวย ๘ เปาหมายหลัก คือ (๑) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (๒) ใหเด็กทุกคนไดรบั การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (๓) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (๔) ลดอัตราการตายของเด็ก (๕) พัฒนาสุขภาพ
ของสตรีมีครรภ (๖) ตอสูกับโรคเอดส มาลาเรีย และโรคสําคัญอื่น ๆ (๗) รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
และ (๘) สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปผานมา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษทั้ง 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 บรรลุเปาหมายความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
(๓) ทําใหแนใจถึงการมีสขุ ภาวะในการดํารงชีวติ และสงเสริมความเปนอยูท ดี่ ขี องทุกคนในทุกชวงอายุ (๔) ทําใหแนใจ
ถึงการไดรบั การศึกษาทีไ่ ดคณ
ุ ภาพอยางเทาเทียมและทัว่ ถึง และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูต ลอดชีวติ แกทกุ คน (๕) บรรลุ
ถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน (๖) ทําใหแนใจวาเรื่องนํ้าและการ
สุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน (๗) ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึง
พลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกําลังซื้อของตน (๘) สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง
ใหเปนไปอยางยัง่ ยืน สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มที่ และงานทีม่ คี ณ
ุ คาสําหรับทุกคน (๙) พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และ
สนับสนุนนวัตกรรม (๑๐)ลดความเหลื่อมลํ้าทั้งภายในและระหวางประเทศ (๑๑) ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (๑๒) ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน (๑๓) ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (๑๔) อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๗

ใหเปนไปอยางยั่งยืน (๑๕)พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปาไม
อยางยัง่ ยืน ตอสูก บั การแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยัง้ และฟน ฟูความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และหยุดยัง้ การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖) สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ
เขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม มีประสิทธิผล และเปนที่ยอมรับ
ในทุกระดับ (๑๗) เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือ
ระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 ประเทศญี่ปุน สําหรับประเทศไทยนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบใหประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเขารวมใหการรับรองกรอบเซนไดดังกลาว ทั้งนี้
ผลลัพธของกรอบเซนไดนั้น มุงเนนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ
ตลอดจนการสูญเสียตอทรัพยสินทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดลอม ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และ
ประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายคือปองกันไมใหเกิดความเสีย่ งใหม และลดความเสีย่ งเดิม รวมถึงมาตรการ
เชิงสถาบันทีม่ กี ารบูรณาการ และลดความเหลือ่ มลํา้ เพือ่ ปองกัน และทําใหความหลอแหลม และเปราะบางตอภัยพิบตั ิ
นอยลง ตลอดจนชวยใหมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเผชิญเหตุและฟนฟูที่ดียิ่งขึ้น อันนําไปสูความสามารถ
ที่จะรับมือและฟนคืนกลับไดในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจ ๔ พันธกิจ คือ (๑) การสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (๒) เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(๓) การลงทุนในดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อใหพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดในระยะเวลารวดเร็ว และ
(๔) พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพรอมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟนสภาพและ
ซอมสรางที่ดีกวาเดิมในชวงการบูรณะฟนฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ
ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ASEAN Decade of Persons with
Disabilities 2011-2020) จากการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงจาการตา ระหวางวันที่ ๗ - ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไดมีการยืนยันถึงความเปนไปไดในการที่จะสงเสริมใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชน
เปนศูนยกลาง ซึ่งคนทุกกลุมในสังคม รวมทั้งคนพิการสามารถมีสวนรวมและไดรับประโยชนเต็มที่จากการรวมตัว
ของชาติอาเซียน ตอมาในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนยังไดเนนถึงความสําคัญในการสงเสริมบทบาท โอกาส และการมี
สวนรวมของคนพิการในการพัฒนาภูมิภาค ดวยการรับขอริเริ่มสําหรับ ปฎิญญาบาหลีวาดวยการสงเสริมบทบาท
และการมี ส  ว นร ว มของคนพิ ก ารในประชาคมอาเซี ย น รวมทั้ ง ประกาศทศวรรษคนพิ ก ารแห ง อาเซี ย น
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) ซึง่ เสนอโดยประเทศไทย
๘

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ปจจุบันกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ) กําหนดใหเปนชวงเวลาหลักของการสงเสริมการพัฒนางานดานคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน การสงเสริม
สิทธิและโอกาสที่เทาเทียมของคนพิการในทุกภาคสวนของอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ
โดยเนนยํ้าวาประเด็นดานคนพิการมีความเกี่ยวของกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน และเพื่อเปนการ
ใหเกียรติตอองคกรสาขาของอาเซียน รวมทั้งกลไก และพิธีสารตาง ๆ ที่มีอยูแลว ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน
จะใชกลไกที่มีอยูแลวเหลานี้รวมกับขอริเริ่มอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอาเซียน ทั้งนี้ สาระสําคัญ
ของทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประกอบดวย ๑๕ ประเด็น ไดแก (๑) การตระหนักรูและ
การปกปองสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ (๒) การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายและการรวมประเด็นดานคนพิการเขาไว
ในกระแสหลักในการกําหนดนโยบายและแผน (๓) การจางงานและงานทีม่ คี ณ
ุ คา (๔) การศึกษาทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
(๕) การดูแลสุขภาพและการฟน ฟูสมรรถภาพ รวมทัง้ การฟน ฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (๖) การมีสว นรวมทางการเมือง
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
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการของตางประเทศ นอกจากอนุสญั ญา ยุทธศาสตร กรอบการดําเนินงาน
ระหวางประเทศดังกลาวขางตนแลว ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยังไดมีการศึกษาถึงทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือนโยบายดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการของตางประเทศ เพื่อศึกษาถึงแนวโนมของนโยบายและแผนเพื่อนํามาปรับประยุกตใชในการ
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย โดยมีประเทศที่ไดมีการดําเนินการจัดทํา
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารที่ น  า สนใจดั ง นี้ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร ประเทศญี่ ปุ  น สาธารณรั ฐ ฟ น แลนด
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) เปนการสนับสนุนโรงเรียนการศึกษาแบบพิเศษ (Special Education - SPED) ซึง่ ไดทนุ มาจากองคการ
สวัสดิการอาสา ในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร โครงสรางพื้นฐานของโรงเรียน การอบรม การพัฒนาครู รวมถึง
การใหผูปกครองเขามามีสวนรวม (๓) การมีงานทํา (Employment) โดยที่ SG Enable ทํางานรวมกับนายจาง
ในการอบรมและการขยายทางเลือกของงาน มี Open Door Fund (ODF) ทีเ่ ปนทุนสนับสนุนผูว า จางในการออกแบบงาน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๙

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) เปนโปรแกรมทดลองที่ศูนย โดยใหคนพิการ
ทีต่ อ งการการดูแลในระดับตํา่ เขามามีสว นรวมกับกิจกรรมทางสังคมได (๕) การเขาถึงสภาพแวดลอม (Accessibility)
การคมนาคมที่คนพิการสามารถจายได ไมวาจะเปนสัมปทานการเดินทางสาธารณะสําหรับคนพิการ การใหเงิน
ชวยเหลือทางดานการเดินทางแกคนพิการที่เขารวมโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงแท็กซี่สําหรับ
คนพิการใหเดินทางไปทํางานหรือเรียนหนังสือ การเขาถึงการคมนาคมสาธารณะ ไมวาจะเปนการเขาถึงสถานี
MRT/LRT รถประจําทาง ซึง่ รอยละ ๙๖ ของรถประจําทางรถเข็นคนพิการสามารถเขาถึงได และจะเปนรอยละ ๑๐๐
ในปค.ศ. ๒๐๒๐ รวมถึงทางเดินสําหรับคนพิการ และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสําหรับแท็กซีส่ ไตลลอนดอนทีม่ หี ลังคา
สูงสําหรับรถเข็นคนพิการ นอกจากนี้มีการสรางสภาพแวดลอมที่เปนมิตร โดยมีมาตรการทางดานสภาพแวดลอม
ที่ประกาศใชใหมรวมถึงการปรับปรุงอาคารภาครัฐและอสังหาริมทรัพยของ HBD รวมถึงการมีลิฟททุกชั้น รวมทั้ง
การมีทนุ ๔๐ ลานดอลลาร สําหรับการปรับปรุงอาคารเอกชน 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
ผูปกครองที่เสียชีวิตไปแลว
ประเทศญี่ปุน มีแผนปฏิบัติการดานคนพิการที่ชื่อวา The Government Action Plan for
Persons with Disabilities - A Seven-Year Normalization Strategy ซึง่ เนนวิสยั ทัศนทเี่ รียกวา “มุง สูส งั คม
สําหรับทุกคน (Towards a Society for All)” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรอยูทั้งสิ้น ๗ ประเด็นดวยกัน ไดแก
(๑) การอยูอาศัยในชุมชนเหมือนคนทั่วไป เปนการเนนในเรื่องของที่อยูอาศัย ที่ทํางาน กิจกรรมและระบบสุขภาพ
และสวัสดิการที่จําเปนเพื่อคนพิการจะไดเปนสมาชิกของสังคมได (๒) การสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของคนพิการ
การจัดสรรดานระบบการศึกษาสําหรับคนพิการทําใหสามารถมีงานทําทีเ่ หมาะสม (๓) การสนับสนุนสังคมทีป่ ราศจาก
อุปสรรค การกําจัดอุปสรรคสภาพแวดลอมเชิงกายภาพทําใหคนพิการสามารถเขาถึงได (๔) พุงเปาไปที่คุณภาพชีวิต
การจัดสรร การทําวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณและเทคโนโลยีในการชวยเหลือคนพิการ รวมถึงรายการโทรทัศน กีฬา
และนันทนาการ (๕) การรับประกันความปลอดภัยของการอยูอ าศัย การปองกันอาชญากรรมและภัยพิบตั ผิ า นระบบ
การเตือนภัยและเครือขายเพือ่ เปนการสรางความปลอดภัยใหกบั คนพิการ (๖) กําจัดอุปสรรคดานจิตวิทยา การเสริม
เจตคติที่ดีตอคนพิการ ผานการประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนระหวางคนพิการกับคนทั่วไป (๗) การสนับสนุนการ
รวมมือและแลกเปลีย่ นกับนานาชาติทเี่ หมาะสม โดยรัฐบาลญีป่ นุ จะทําการถายทอดความรูด า นคนพิการทัง้ นโยบาย
จากอดีตและปจจุบนั และใหความชวยเหลือดานการเงินเพือ่ สนับสนุนนโยบายใหครอบคลุมไปถึงพันธมิตรนานาชาติ

๑๐
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สาธารณรัฐฟนแลนด มีแผนยุทธศาสตรดานคนพิการของประเทศฟนแลนดมีชื่อเรียกวา VAMPO
ซึง่ เปนการใหความสําคัญกับการทําใหนโยบายดานคนพิการเขาไปเปนมาตรการในทุกสวนของหนวยงานตาง ๆ ในไมกปี่ 
ขางหนา โดย VAMPO เปนแผนทีม่ กี ารนําไปปฏิบตั ใิ นระหวางปค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑ โดยกอนทีจ่ ะมี VAMPO นโยบาย
ดานคนพิการที่มีผลกระทบตอคนพิการของ 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) นโยบายคนพิการมีการเขียนขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับกิจกรรมเชิงนโยบายของคนพิการ (๓) การสนับสนุน
การเขาถึงการจางงานของคนพิการ (๔) ระดับรายไดที่เหมาะสมจะไดรับการรับประกัน (๕) การตระหนักถึง
ความเสมอภาคทางดานการศึกษาและการบริการและการสนับสนุนในการเรียนจะไดรบั การรับประกัน (๖) การรับประกัน
สิทธิทางวัฒนธรรมและการเขาถึงการเผยแพรวัฒนธรรม (๗) การสนับสนุนความเปนไปไดในการดํารงชีวิตอิสระ
(Independent Living) (๘) การปรับปรุงการจัดการชีวิตผานการบริการสําหรับคนพิการ (๙) การเพิ่มขึ้นของการมี
สวนรวมและการเขาถึงดวยการแกปญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐) การเพิ่มขึ้นของการไดมาซึ่งความรู
ที่เกี่ยวของกับคนพิการและการสรางความเขมแข็งในการวิจัยเกี่ยวกับคนพิการ
โดยที่ VAMPO มองถึงอุปสรรคสําหรับคนพิการในฟนแลนดดังตอไปนี้ (๑) การดํารงชีวิตอิสระ
รวมถึงความเทาเทียมกันทางดานโอกาสในดานของชีวิตครอบครัว ที่อยูอาศัย การสื่อสาร การเคลื่อนไหว การเขาถึง
ขอมูลขาวสารและการติดตอสือ่ สาร รวมถึงการมีงานทํา การเขาถึงระบบยุตธิ รรม ความปลอดภัยของ คนและจริยธรรม
(๒) การถูกรวมและการมีสวนรวมในสังคม ซึ่งหมายถึงสิทธิพลเมือง สิทธิทางกฎหมาย การจัดบริการสาธารณะ
(๓) สภาพแวดลอมที่ถูกสรางขึ้น เพื่อการเพิ่ม การเขาถึงสภาพแวดลอมและการชวยเหลือ (๔) การบริการทางดาน
จราจร ในดานการเขาถึงการจราจรและสภาพแวดลอม รวมถึงการสนับสนุนตาง ๆ (๕) การศึกษาและการเรียน
เกี่ยวของกับการเขาเรียน การเรียนรูตลอดชีวิตของนักเรียนพิการ (๖) การทํางาน การจางงาน ความกาวหนาในงาน
รวมถึงการถูกกีดกันจากสังคม (๗) สุขภาพและการฟนฟู โดยมีบริการพื้นฐานแกพลเมืองทุกคน การเขาถึงบริการ
ในดานเวลา รวมถึงการใช Assistive Technology (AT) (๘) ประกันสังคม การพัฒนาบํานาญ การสรางความยืดหยุน
ทางดานสวัสดิการตาง ๆ ในการปองกันความยากจน (๙) การไดรับการปกปองทางกฎหมาย ความปลอดภัยและ
จริยธรรมสวนบุคคลสําหรับคนพิการ การไดรบั การปองกันจากการถูกทํารายและความรุนแรง รวมถึงเหตุการณฉกุ เฉิน
และวิกฤติตาง ๆ (๑๐) วัฒนธรรมและสันทนาการ คือโอกาสที่เทาเทียมกันของคนพิการในการเขาถึง กีฬา ศิลปะ
หองสมุดและการทองเที่ยว (๑๑) การเลือกปฏิบัติตอคนพิการ เปนการปองกันไมใหคนพิการถูกเลือกปฏิบัติ
(๑๒) การสรางพื้นฐานความรูทางดานคนพิการ ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการดําเนินนโยบายดานคนพิการตอไป
(๑๓) การรับประกันความยั่งยืนของทรัพยากรนโยบายดานคนพิการ โดยงบประมาณมาจากการคืนภาษี
สมาพันธรัฐเยอรมัน แผนของประเทศเยอรมันเรียกวา Action Plan for the Inclusion of
Persons with Disabilities (2013 - 2015) มีหลักการสําคัญดังตอไปนี้ (๑) ความเทาเทียมกันของคนพิการ
เปนประเด็นดานสิทธิมนุษยชน (๒)คนพิการเปนกลุมคนที่มีความตองการที่แตกตางในดานของสภาพแวดลอม
ที่ปราศจากอุปสรรค (๓) การเขาถึงสภาพแวดลอมโดยปราศจากอุปสรรคเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญที่สุดตอความ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๑

เสมอภาค (๔) เพื่อเปนการรับประกันวาคนพิการมีสิทธิที่เทาเทียมโดยนโยบายการพัฒนาของเยอรมันมีลักษณะ
คูข นาน (๕) คนพิการตองมีสว นรวมในการกําหนดนโยบาย โครงการ และยุทธศาสตรทมี่ ผี ลตอคนพิการ (๖) การรวม
คนพิการในงานพัฒนามีกระบวนการทีเ่ กีย่ วของและความรับผิดชอบ (๗) การสรางความเขมแข็งตอสิทธิของคนพิการ
ภายในสังคมที่แตกตางกันตองมีสวนรวม (๘) การปองกันและการไมแบงแยกจะตองสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เครือรัฐออสเตรเลีย แผนยุทธศาสตรของประเทศ คือ National Disability Strategy (2010 – 2020)
โดยวิสัยทัศนของแผนฉบับนี้คือ “สังคมออสเตรเลียมีความเสมอภาคที่ใหพลังแกคนพิการเพื่อเติมเต็มศักยภาพ
ในฐานะพลเมืองที่เทาเทียมกัน” ยุทธศาสตรเปนไปตามหลักการปรากฏในมาตราที่ ๓ ของ CRPD อันไดแก
(๑) การใหความเคารพตอศักดิ์ศรี ความอิสระของบุคคลรวมถึงอิสรภาพในการเลือกและความเปนอิสระของคน
(๒)การไมเลือกปฏิบตั ิ (๓) การมีสว นรวมเต็มรูปแบบและมีประสิทธิผลและการเปนสวนหนึง่ ของสังคม (๔) การเคารพ
ในความแตกต า งและการยอมรั บ คนพิ ก ารเป น ส ว นหนึ่ ง ของความแตกต า ง (๕) ความเสมอภาคทางโอกาส
(๖) การเขาถึง (๗) ความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง (๘) การเคารพศักยภาพในการพัฒนาของเด็กพิการและ
การเคารพสิทธิของเด็กพิการที่จะยอมรับความเปนตัวตนของคนพิการ
๒.๒ กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น ไดกําหนดไวใน มาตรา ๒๗ กําหนดไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย
มีสทิ ธิและเสรีภาพและไดรบั การคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสทิ ธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบตั ิ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยสาเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดทางการเมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทําไมได และมาตรการรัฐ
ที่กําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือ
เพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ คนดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม... นอกจากนี้ใน มาตรา ๗๑ กําหนดไววารัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและ
พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริมและ
พัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหเปนพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาว
ถูกใชความรุนแรงหรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้งใหการบําบัด ฟนฟูเยียวยาผูถูกกระทําดังกลาว
ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการที่แตกตางกันของเพศ วัย ทั้งนี้เพื่อความ
เปนธรรม

๑๒

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ นับเปนนวัตกรรมทางกฎหมายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ โดยมีสาระ
ทั้งในดานการกําหนดมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางกลไกเพื่อการคุมครองคนพิการ
ในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิและโอกาสการคุมครองจากรัฐ โดยใหคนพิการไดเขาถึง
และใชประโยชนจากบริการตาง ๆ จากสิง่ อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือ
จากรัฐ ทั้งในดานฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย การศึกษา การอาชีพ การคุมครอง เพื่อมิใหมีการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเขาถึง
นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ขอมูลขาวสาร การสือ่ สาร โทรคมนาคม บริการลามภาษามือ สิทธิในการเขาไป
ใชในบริการสาธารณะ เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสิทธิในการไดรับการลดหยอนภาษีสําหรับคนพิการ และผูดูแลคนพิการ เปนตน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาของคนพิการมี ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองปและรัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ
และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ โดยใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ โดยไมเสียคาใชจาย
สําหรับ พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดสิทธิทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
ใหไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สามารถเลือกบริการทางการศึกษา
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปน
พิเศษของบุคคลนั้น รวมถึงไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ
แตละประเภทและบุคคล
สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนพิการในมิติสุขภาพ มี ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ กําหนดใหบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟน ฟูสมรรถภาพทีจ่ าํ เปนตอสุขภาพและการดํารงชีวติ ทัง้ นีใ้ หรวมถึงการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก และการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการที่มีระดับความพิการอยูในเกณฑที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติกําหนด และการลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งจะไดรับ “บัตรทอง ท.๗๔” (สําหรับ
คนพิการ) สิทธิประโยชนเฉพาะสําหรับคนพิการทีน่ อกเหนือจากสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ไดแก สิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทั้งในและนอกหนวยบริการโดยไมเสียคาใชจาย ไดแก กายภาพบําบัด
กิจกรรมบําบัด การประเมิน/แกไขการพูด จิตบําบัด พฤติกรรมบําบัด การฟนฟูทางการไดยิน การฟนฟูทางการเห็น
การรับกายอุปกรณเครื่องชวยตามประเภทความพิการ และการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอื่น และ พระราชบัญญัติ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๓

สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสาระสําคัญทีก่ าํ หนดสิทธิของผูป ว ย โดยใหไดรบั การบําบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย
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
ในการขับเคลื่อน ๖ ยุทธศาสตร คือ (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีแนวทางในการขับเคลื่อนสําคัญ ไดแก
การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข การปฏิรปู กลไกการบริหารประเทศ การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน มีแนวทางขับเคลือ่ นไดแก สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสรางความเชื่อมั่น สงเสริมการคาและการลงทุน สงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนา
ผูป ระกอบการและขนาดกลางและขนาดยอมสูส ากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๓) ยุทธศาสตร
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน มีแนวทางในการขับเคลือ่ น ไดแก พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ ใหสนับสนุน
การเจริญเติบโตของประเทศ สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการ
พัฒนาคน (๔) ยุทธศาสตรดา นการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม มีแนวทางในการขับเคลือ่ น
ไดแก สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม และสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน (๕) ยุทธศาสตรดา นการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางในการขับเคลื่อน ไดแก
การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของ
หนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม 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 ฉบับที่ ๑๒
การกําหนด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” เปนกรอบการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปแรก และ
เปาหมายในระดับยอยลงมาควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง
ใน ๕ ป สําหรับวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย (๑) เพื่อวาง
๑๔
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รากฐานใหคนไทยเปนคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนา
ตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต (๒) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได (๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมี
ความยัง่ ยืน (๔) เพือ่ รักษาและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ (๕) เพือ่ ใหการบริหารราชการแผนดิน มีประสิทธิภาพ โปรงใส
และมีการทํางานเชิงบูรณาการ (๖) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค (๗) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมี
ความเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
เปาหมายรวมของแผนฯ ประกอบดวย (๑) คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะเปนคนไทยทีส่ มบูรณ (๒) ความเหลือ่ มลํา้
ทางดานรายไดและความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได (๔) ทุนทางธรรมชาติ
และคุณภาพสิง่ แวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม (๕) มีความมัน่ คงในเอกราชและอธิปไตย
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร ประกอบดวย (๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม (๓) ยุทธศาสตร
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย (๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส (๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
๓. สถานการณดานคนพิการของประเทศไทย
สถานการณ ป  จ จุ บั น ด า นคนพิ ก ารได ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง ประชากรศาสตร
(Demographic) ของคนพิการ ทั้งในมิติดานเพศ การกระจายตัว จํานวน อายุ การศึกษาและประเภทความพิการ
โดยจากรายงานสถานการณดานคนพิการในประเทศไทยที่จัดทําโดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ พบวา มีคนพิการทีม่ บี ตั รประจําตัว
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)
โดยเมือ่ พิจารณากระจายตัวของประชากรพิการพบวาอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ จํานวน 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 คิดเปนรอยละ
๑๑.๑๓ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๖๙,๑๖๓ คน คิดเปนรอยละ ๔.๑๗ และไมระบุภาค จํานวน ๑๔,๖๗๕ คน
คิดเปนรอยละ ๐.๘๙
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๑๕

การกําหนดประเภทความพิการ เปน ๗ ประเภท เปนความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
มากทีส่ ดุ จํานวน ๗๙๔,๖๔๘ คน (รอยละ ๔๘.๓๗) และคนพิการทางการไดยนิ หรือสือ่ ความหมาย จํานวน 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)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของความพิการพบวา สวนใหญเกิดจากภาวะความเจ็บปวยและโรคตาง ๆ
ในภายหลัง (ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ขอสันหลังอักเสบ/โรคติดเชือ้ /เบาหวาน/ลมชัก) 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) และคนพิการที่ไดรับการศึกษาในระดับอนุปริญญา
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
ทีไ่ มสามารถประกอบอาชีพไดเนือ่ งจากพิการรุนแรงจํานวน ๑๒๒,๕๓๗ คน (รอยละ ๑๕.๖๘) โดยคนพิการสวนใหญ
จะประกอบอาชีพรับจาง เกษตรกรรม อาชีพอิสระ ลูกจางภาคเอกชน อาชีพอื่น ๆ และราชการและรัฐวิสาหกิจ
ตามลําดับ

๑๖
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๔. การวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย มีแนวโนมและการพัฒนาบนฐานสิทธิอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดมาตรการและการสรางกลไกเพื่อการคุมครองสิทธิคนพิการในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย
ตลอดจนใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และ
ความชวยเหลืออื่นจากรัฐ
สถานการณภายนอกที่เปนโอกาส สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีปจจัยสําคัญที่เกิดจากการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในกระแสโลก ทั้งอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ยุทธศาสตรอินชอน
เพื่อทําสิทธิใหเปนจริง ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการดําเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตลอดจนพันธกรณีระหวางประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ไดสงผลใหประเทศไทยไดมีการดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย ใหมีความสอดคลองกับกระแส
การพัฒนาดังกลาวขางตน
โดยเฉพาะอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ซึ่งไดบรรจุกลไกตรวจสอบไวในกฎหมาย โดยประเทศไทยจะตอง
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ ซึง่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนหนวยงานหลัก และมีรายงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ซึ่งเปนกลไกอิสระเพื่อติดตามดูแลรวมกับเครือขายภาคประชาสังคมดานคนพิการ และที่สําคัญ
ยังมีรายงานของภาคประชาสังคมเปนรายงานฉบับที่สามคูขนานกันไปดวย และถือวาเปนกลไกสําคัญในการ
ดําเนินงานดานคนพิการของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมภายนอกหรือกระแสการพัฒนาระดับโลก
ที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตาม
นอกจากนี้เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน นับวาเปนสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอการดําเนินงานดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการของประเทศ โดยประเทศไทยไดลงมติรบั รองเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (SDGs)
ป ๒๕๕๙-๒๕๗๓ ภายใตความรวมมือของสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยตองบรรลุในอีก ๑๕ ปขาง
หนา SDGs เปนวาระการพัฒนาใหมของโลกที่จะเปนแรงกดดันในหวงโซการผลิตในอนาคตที่มุงเนนความเชื่อมโยง
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
สําหรับสภาพแวดลอมทีเ่ ปนความทาทายในประเทศไทย ปจจุบนั อยูร ะหวางการเปลีย่ นผานในหลาย ๆ ดาน
ทั้งเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สงผลใหเกิดการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ดาน
สงผลใหคนพิการไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศยังกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อเปนกรอบและทิศทาง
ที่มีความตอเนื่องและยั่งยืนของการพัฒนาประเทศไทย และในขณะเดียวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดมีการประกาศใชภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ๑๐ ดานดวยกัน โดยมี
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกยุทธศาสตร
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๗

ทั้งนี้หากวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็ง พบวาประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายดานการพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการทีค่ รอบคลุมในทุกมิติ ทัง้ พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ 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 การขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ในปจจุบันไดเกิดกลไกของศูนยบริการ
คนพิการระดับจังหวัด และศูนยบริการคนพิการทั่วไปขององคกรดานคนพิการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ซึง่ จะทําใหคนพิการในพืน้ ทีไ่ ดเขาถึงบริการมากยิง่ ขึน้ นับวาเปนจุดแข็งและจุดคานงัดสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยในปจจุบัน นอกจากกลไกตาง ๆ ขางตนแลว องคกรดาน
คนพิการนับวามีความสําคัญในการขับเคลือ่ นงานดานคนพิการของประเทศไทย โดยในปจจุบนั มีองคกรดานคนพิการ
จํานวนกวา ๘๓๕ องคกรที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมถึงการมี
สภาคนพิการทุกประเภทในทุกจังหวัด
การพิจารณาสภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดออน พบวา คนพิการสวนใหญยังมีฐานะที่ยากจนทําให
ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการฟนฟูอยางตอเนื่องตั้งแตระยะแรกเริ่มหรือพบความพิการ การเขาไมถึง
โอกาสทางการศึกษา และทําใหเกิดปญหาการไมมีอาชีพ ไมมีงานทํา เกิดความไมมั่นคงในการดํารงชีวิต นอกจากนี้
สภาพแวดลอมและบริการสาธารณะของประเทศไทยก็ยงั ไมเอือ้ ตอการดํารงชีวติ ของคนพิการ ทัง้ ทีอ่ ยูอ าศัย อาคาร
สถานที่ตาง ๆ สถานที่ทองเที่ยว ระบบคมนาคมขนสง รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
ก็ยงั มีราคาทีค่ อ นขางสูง ทําใหคนพิการทีม่ ฐี านะยากจนไมสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจริง นอกจากนีค้ นพิการ
สวนใหญยงั มีขอ จํากัดในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ตลอดจนการมีสว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม การมีสว นรวม
ในการกําหนดนโยบาย การถูกเลือกปฏิบตั ิ คนพิการสวนใหญยงั ถูกเก็บไวหลังบาน ซึง่ เกิดจากปญหาดานเจตคติของ
ครอบครัวและสังคมที่มีตอคนพิการและความพิการนั้นเอง
หากพิจารณาในเชิงระบบของการทํางานดานคนพิการ พบวาการบูรณาการการดําเนินงาน ยังตองการ
การยกระดับการจัดบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ
บริการสาธารณะอื่น ๆ และความชวยเหลือจากรัฐอยางทั่วถึงและเปนธรรม และฐานขอมูลดานคนพิการของ
หนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ยังไมสามารถเชือ่ มโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถนําไปใชในการกําหนด
นโยบายและการจัดบริการทีต่ อบสนองตอความตองการของคนพิการ ไดอยางเต็มที่ นอกจากนีก้ ารบังคับใชกฎหมาย
และสรางความเขาใจในการบังคับใชกฎหมายยังมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการขับเคลื่อนงานดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยเพื่อใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพตอไป
โดยสรุปแลวจากการศึกษาและทบทวนสถานการณการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย
นับตั้งแตการทบทวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชวงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๑ - ๔
(ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙) การวิเคราะหกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทัง้ ในและตางประเทศ รวมถึงการวิเคราะหสถานการณขอ มูลดานคนพิการของประเทศไทย และการวิเคราะหสภาพ
แวดลอมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งภายนอกและภายใน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากคนพิการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ ไดนําไปสูการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ดังปรากฏในสวนที่ ๒ ตอไป
๑๘

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สวนที่ ๒

ทิศทางยุทธศาสตรแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๙

สวนที่ ๒
ทิศทางยุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน
คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน
(Make the Right Real for Persons with Disabilities towards
Independent Living in Sustainable Inclusive Society)
พันธกิจ
๑. เสริ ม พลังให คนพิ ก ารเข าถึงและใช ประโยชน ไ ด จากสิ ท ธิ สวั ส ดิ ก าร ตลอดจนสนั บสนุ นองค กร
ดานคนพิการใหมีศักยภาพ ความเขมแข็ง เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน
๒. ปฏิรูประบบบริหารจัดการใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง รวมถึงสงเสริมคุมครองสิทธิของคนพิการ
และขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการทุกรูปแบบ
๓. สื่อสารสังคม สรางความรู ความเขาใจ ใหมีเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการเพื่อนําไป
สูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
๔. สรางสภาพแวดลอม การเดินทาง บริการสาธารณะ และพัฒนาเทคโนโลยี ที่คนพิการเขาถึงและ
ใชประโยชนได
๕. สงเสริมและบูรณาการเครือขายทุกภาคสวนโดยสรางการมีสวนรวม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการอยางเปนระบบและยั่งยืน
เปาประสงค
๑. คนพิการและผูดูแลคนพิการ เขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก
การเดินทาง บริการสาธารณะ และขอมูลขาวสาร รวมถึงสงเสริม คุมครองสิทธิคนพิการ และ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
๒. องคกรดานคนพิการ ผูน าํ คนพิการ และเครือขายทุกระดับมีศกั ยภาพและความเขมแข็ง สามารถสงเสริม
คุมครองสิทธิของคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ระบบบริหารจัดการดานคนพิการ มีการปฏิรปู นโยบาย กฎหมายและกลไกการขับเคลือ่ นการดําเนินงาน
ดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ เปนสากลและทันสมัย

๒๐
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๔. สังคมมีความรูความเขาใจ และเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ ลดความเหลื่อมลํ้า สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน
๕. คนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ การเดินทาง บริการสาธารณะ
การเรียนรู ขอมูลขาวสาร นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก และการชวยเหลือที่สมเหตุสมผล
๖. เครือขายและหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของบูรณาการนโยบาย แผนงาน
การดําเนินงาน และทรัพยากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรแหงความเทาเทียม = EQUAL
๑. เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment)
๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality
Management)
๓. เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (Understanding)
๔. สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility )
๕. สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน
(Linkage)
แนวทางและมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการใหมศี กั ยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment)
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๑ เสริ ม พลั ง และพั ฒ นา
ศักยภาพคนพิการในทุกชวงวัย ตั้งแต
แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ รวมถึง
บุ ค คลที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการ
จําเปนเฉพาะบุคคล
แนวทางที่ ๒ เสริ ม พลั ง และพั ฒ นา
ศักยภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
เพื่อใหเขาถึงโอกาสอันเทาเทียมในการ
พัฒนาสังคมกระแสหลัก

ร อ ยละของคนพิ ก ารทุ ก ช ว งวั ย และ
บุ ค คลที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ
ได รั บ การพั ฒ นาอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
(รอยละ ๘๐)

หนวยงานหลัก :
สธ. ศธ พม. รง.
หนวยงานสนับสนุน :
กทม. อปท. องคกรดาน
คนพิการ

รอยละของสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ
ทีไ่ ดรบั การพัฒนาศักยภาพ การเขาถึงสิทธิ
บริการอนามัยเจริญพันธุ และสุขภาวะ
ทางเพศอยางเทาเทียม (รอยละ ๘๐)

หนวยงานหลัก :
พม. ศธ.
หนวยงานสนับสนุน :
สธ. รง. ดศ. วท. วธ. สปสช.
มท. กทม. อปท. องคกรดาน
คนพิการ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๑

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๓ เสริ ม พลั ง และพั ฒ นา ๑. ร อ ยละของผู  นํ า คนพิ ก ารและ
แกนนําเครือขายมีศักยภาพในการ
ศั ก ยภาพผู  นํ า คนพิ ก ารและแกนนํ า
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เครือขายใหสามารถสงเสริมและพัฒนา
(รอยละ ๘๐)
คุณภาพชีวติ คนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
๒. มี ก ารส ง เสริ ม ผู  นํ า คนพิ ก ารให มี
และยั่งยืน
บทบาทในเวที ร ะดั บ ประเทศ
และนานาชาติ
แนวทางที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและสราง ร อ ยละของกลุ  ม ผู  ป กครอง ผู  ดู แ ล
ความเข ม แข็ ง ให แ ก ก ลุ  ม ผู  ป กครอง คนพิการ ครอบครัว ไดรับการพัฒนา
ผูด แู ลคนพิการ ครอบครัวและเครือขาย ศักยภาพและสรางความเขมแข็งในการ
ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ
คนพิการ (รอยละ ๘๐)
แนวทางที่ ๕ สนับสนุนการรวมกลุม ๑. จํานวนองคกรของคนพิการ องคกร
การจัดตั้ง การสรางความเขมแข็ง และ
เพื่ อ คนพิ ก าร มี ก ารรวมกลุ  ม
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ
การจั ด ตั้ ง และการสร า งความ
องคกรดานคนพิการในทุกระดับ
เขมแข็ง (จํานวน ๒๐๐ องคกร ตอป)
๒. มี ก ารสร า งความเข ม แข็ ง และ
เสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารองคกรในทุกระดับ
แนวทางที่ ๖ เสริมพลังใหองคกรดาน รอยละขององคกรของคนพิการ องคกร
คนพิ ก ารทุ ก ระดั บ สามารถส ง เสริ ม เพื่อคนพิการ ที่เขาไปมีสวนรวมในทุก
คุม ครองสิทธิคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ ขั้ น ตอนของกระบวนการนโยบาย
และมี ส  ว นร ว มในทุ ก ขั้ น ตอนของ สาธารณะดานคนพิการและที่เกี่ยวของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ (รอยละ ๘๐)
ดานคนพิการและที่เกี่ยวของ

แนวทางที่ ๗ สนับสนุนทรัพยากร องค
ความรู  และการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพแกองคกรดานคนพิการใน
ทุกระดับ

๒๒

รอยละองคกรของคนพิการ องคกรเพื่อ
คนพิการ ทุกระดับทีไ่ ดรบั การสนับสนุน
ทรัพยากร องคความรู และการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ (รอยละ ๘๐)
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หนวยงานรับผิดชอบ
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 ก รของคนพิ ก าร
องคกรเพื่อคนพิการ
สภาคนพิการทุกประเภท
แหงประเทศไทย
หนวยงานสนับสนุน :
ศธ. รง. สธ. คค. อปท. สปสช.
สสส. องคกรอิสระ
หนวยงานหลัก :
พม. ศธ. รง. สธ. สปสช.สสส.
หนวยงานสนับสนุน :
อปท. องคกรภาคเอกชน

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง
(Quality Management)
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แ น ว ท า ง ที่ ๑ พั ฒ น า แ ล ะ เ พิ่ ม ๑. รอยละของคนพิการที่ไดรับบริการ
ช ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม อย า งมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการชวยเหลือ
ประสิทธิภาพ (รอยละ ๘๐)
ระยะแรกเริ่มแกคนพิการ
๒. มี ก ารพั ฒ นาระบบการให บ ริ ก าร
ช ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม และการ
จัดทําแผนพัฒนาคนพิการรายบุคคล
แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ร อ ยละของคนพิ ก ารเข า ถึ ง และใช
การดู แ ลสุ ข ภาพคนพิ ก าร การรั ก ษา ประโยชนไดจากระบบการดูแลสุขภาพ
ุ ภาพ
พยาบาล ปองกันความพิการ การฟนฟู และสิทธิประโยชนตา ง ๆ อยางมีคณ
สมรรถภาพ อุปกรณเครื่องชวยความ (รอยละ ๘๐)
พิ ก าร เพื่ อ ให ค นพิ ก ารเข า ถึ ง และใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ สั ด ส ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของคนพิ ก ารที่ เข า สู 
การจัดการศึกษาและการเรียนรูทั้งใน ระบบการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ อย า งมี
ระบบและนอกระบบทุกระดับการศึกษา ประสิทธิภาพ (เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะ ในทุกระดับการศึกษา)
ความพิ ก าร การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น
ศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ศู น ย ก ารเรี ย น
เฉพาะความพิการ ของภาครัฐและเอกชน
เพื่ อ ให ค นพิ ก ารเข า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน
ทางการศึกษา
แนวทางที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ๑. ร อ ยละของคนพิ ก ารที่ ไ ด รั บ
คุมครองทางสังคม ระบบสนับสนุนทาง
สวั ส ดิ ก ารต า ง ๆ ตามกฎหมาย
สังคม ระบบสวัสดิการ การจัดบริการ
เพิ่มมากขึ้น (รอยละ ๘๐)
สั ง คม และความช ว ยเหลื อ อื่ น ตาม ๒. มีการพัฒนาระบบสวัสดิการ ระบบ
ความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล
ก า ร คุ  ม ค ร อ ง ท า ง สั ง ค ม ต า ม
แกคนพิการในทุกชวงวัย
ความต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษของ
คนพิการตามประเภทความพิการ
เพิ่มมากขึ้น

หนวยงานรับผิดชอบ
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.

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๓

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพของ ๑. สัดสวนของคนพิการในวัยแรงงาน
ระบบและกลไก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ทีส่ ามารถประกอบอาชีพได มีงานทํา
และภาคประชาสังคม เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และรายได (สัดสวนเพิ่มมากขึ้น)
ของคนพิการใหมีความสามารถในการ ๒. มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไก
ประกอบอาชีพ มีงานทําและมีรายได
สนับสนุนการมีงานทําและประกอบ
มากขึ้น
อาชีพของคนพิการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๖ จัดระบบสนับสนุนการ ๑. มีระบบสนับสนุน แผนงาน โครงการ
เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยว กีฬา
ทองเที่ยว กีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม
นันทนาการ วัฒนธรรม และบันเทิง
และบั น เทิ ง สํ า หรั บ คนพิ ก ารอย า งมี
สํ า หรั บ คนพิ ก ารอย า งต อ เนื่ อ ง
ประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพ
๒. สัดสวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของคนพิการทีร่ ว ม
กิ จ กรรมท อ งเที่ ย ว นั น ทนาการ
วัฒนธรรม กีฬา และบันเทิงอยาง
เทาเทียม (เพิ่มขึ้นทุกป)
แนวทางที่ ๗ พัฒนากฎหมาย นโยบาย ๑. ร อ ยละของกฎหมาย นโยบาย
ยุทธศาสตร ตลอดจนกลไกการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร และกลไกการดําเนินงาน
ด า นคนพิ ก ารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ดานคนพิการ ที่ไดรับการพัฒนา
โดยใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวย
มี ค วามสอดคล อ งกั บ พั น ธกรณี
สิทธิคนพิการ รวมถึงขอเสนอแนะจาก
ระหว า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ ง
คณะกรรมการตามอนุสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วของ
(รอยละ๘๐)
ยุ ท ธศาสตร อิ น ชอน เป า หมายการ ๒. รอยละของนโยบายดานคนพิการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน กรอบการดําเนินงานเซน
ไดรับการนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ประสิทธิภาพ (รอยละ ๘๐)
และพันธกรณีระหวางประเทศอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

๒๔
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หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
รง. พม.
หนวยงานสนับสนุน :
พณ. อก. พม. อปท. สภาหอ
การค า ฯ สภาอุ ต สาหกรรม
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.

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๘ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย ๑. มีการจัดตัง้ และสรางเสริมสมรรถนะ
บริการคนพิการ บานพิทกั ษสทิ ธิคนพิการ
ศู น ย บ ริ ก ารคนพิ ก ารทั่ ว ไปของ
ใหสามารถจัดบริการคนพิการในพืน้ ที่ ได
คนพิการแตละประเภทในทุกจังหวัด
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. จํ า นวนสํ า นั ก งานศู น ย บ ริ ก าร
คนพิการระดับจังหวัดไดมกี ารสราง
หรือเชาขึ้นในทุกจังหวัด (จํานวน
๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)
๓. จํ า นวนบ า นพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ค นพิ ก าร
ทีไ่ ดรบั การจัดตัง้ สามารถจัดบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ (ปละ ๒ แหง)
๔. รอยละของคนพิการที่ไดรับบริการ
อยางมีประสิทธิภาพจากศูนยบริการ
คนพิ ก าร และบ า นพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ
คนพิการ (รอยละ ๘๐)
แนวทางที่ ๙ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ มีการจัดเก็บขอมูล การจัดทําฐานขอมูล
ปรับปรุงระบบขอมูลดานคนพิการของ และการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล ด า น
ประเทศไทยใหสามารถนําไปใชในการ คนพิ ก ารที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ หน ว ยงาน
กําหนดนโยบายและการจัดบริการอยาง ที่เกี่ยวของอยางครบถวน เปนปจจุบัน
มีประสิทธิภาพ
และมี ก ารนํ า ข อ มู ล ไปใช ป ระโยชน
อยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๑๐ พัฒนาระบบการจัดการ ๑. มีแผนการจัดการภัยพิบัติ การลด
ภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ซึง่ บูรณาการ
และการฟนฟูหลังจากการเกิดภัยพิบัติ
กรอบการดํ า เนิ น งานเซนไดและ
สํ า หรั บ คนพิการ รวมถึงการจัดระบบ
ประเด็ น คนพิ ก ารไว ใ นแผนด ว ย
การประกันภัย สําหรับคนพิการทีเ่ ทาเทียม
รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู  ก าร
ปฏิบัติ
๒. มีการพัฒนาระบบประกันภัย และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ
คนพิการในทุกมิติอยางเทาเทียม
กับคนทั่วไป

หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
พม. องค ก รด า นคนพิ ก าร
(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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๒๕

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๑๑ สงเสริมและสนับสนุน ๑. มี ก ารบรรจุ ป ระเด็ น ความพิ ก าร
ให ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และสถิ ติ
ไวในการเก็บขอมูลและสถิติตาง ๆ
ตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ มีการผนวก
ของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
รวมประเด็ น เรื่ อ งความพิ ก ารไว ด  ว ย
การเพิ่ ม ข อ คํ า ถามความพิ ก าร
เพื่ อ ให ส ามารถนํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วมา
ในการทําสํามะโนประชากร
วิ เ คราะห แ ละนํ า ไปใช ใ นการกํ า หนด ๒. มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการ
นโยบายและการจัดบริการใหคนพิการ
สํารวจความพิการใหสอดคลองกับ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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)
แนวทางที่ ๑๒ พัฒนาบุคลากรของ รอยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให มี คนพิการทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน
สมรรถนะและองคความรูในการปฏิบัติ องคกรดานคนพิการ ไดรับการพัฒนา
องคความรู และสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
งานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวโนม
ทิศทางและกระแสการพัฒนาคนพิการ
(รอยละ ๘๐)
แนวทางที่ ๑๓ ยกระดับการบริหาร ๑. ร อ ยละของคนพิ ก าร ครอบครั ว
จัดการกองทุนสงเสริมละพัฒนาคุณภาพ
คนพิ ก าร องค ก รด า นคนพิ ก าร
ชีวิตคนพิการใหมีประสิทธิภาพและมี
(องคกรของคนพิการ และองคกร
มาตรฐานเพื่ อ ให ค นพิ ก าร ผู  ดู แ ล
เพือ่ คนพิการ) ทีเ่ ขาถึงและใชประโยชน
คนพิการ องคกรดานคนพิการ ไดเขาถึง
กองทุนไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
และฃใช ป ระโยชน ไ ด จ ริ ง อย า งทั่ ว ถึ ง
(รอยละ ๘๐)
และเทาเทียม
๒. มีระบบประกันคุณภาพและติดตาม
ประเมิ น ผลกองทุ น ส ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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หนวยงานรับผิดชอบ
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

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๑๔ พัฒนาระบบการสงเสริม ๑. สัดสวนที่ลดลงของคนพิการ ผูดูแล
คุมครองสิทธิ และขจัดการเลือกปฏิบัติ
คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ไมถูก
ตอคนพิการ ผูดูแลคนพิการ ครอบครัว
เลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบ (ลดลงทุกป)
คนพิการ ในทุกรูปแบบ รวมถึงเรงรัดการ ๒. มีคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
แก ไขกฎหมายเพื่ อ ให มี ก ารแต ง ตั้ ง
โดยไมเปนธรรมตอคนพิการและ
คณะกรรมการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ
สามารถดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี
โดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
ประสิทธิภาพ

หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
ยธ. พม. สธ, ศธ. รง.
หนวยงานสนับสนุน :
คค. ดศ. วท. มท. องคกร
ดานคนพิการ

ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอ คนพิการและความพิการ (Understanding)
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๑ สนับสนุนและพัฒนาองค ๑. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจยั
ความรู  และงานวิ จั ย นวั ต กรรม
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
เทคโนโลยี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
และขับเคลือ่ นสูก ารปฏิบตั อิ ยางเปน
ในทุ ก มิ ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นา
รูปธรรม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. จํานวนงานวิจยั นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทีไ่ ดรบั การพัฒนา และมีการนําผลงาน
ไปสูก ารปฏิบตั ิ (อยางนอย ๑๕ เรือ่ ง/ป)
๓. มีการสงเสริมและสนับสนุนองคกร
ด า นคนพิ ก าร หน ว ยงานอื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง และบุ ค คลทั่ ว ไปที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. มีการสงเสริมใหคนพิการ และผูด แู ล
คนพิการเปนนักวิจัย
แนวทางที่ ๒ เสริมสรางความเขาใจแก มีการบรรจุความรูเกี่ยวกับประเด็นการ
ผู  บ ริ ห ารนโยบายในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ส ง เสริ ม ความเสมอภาคคนพิ ก ารใน
เสริมสรางเจตติที่ดีดานคนพิการ
หลั ก สู ต รผู  บ ริ ห ารนโยบายทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ

หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
วช. พม. สวทช. มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
คนพิการประเทศไทย
หนวยงานสนับสนุน :
ศธ. สธ วท. ดศ. รง. คค.
สปสช. วช. สกว. สวทน. สสส.
สถาบันการศึกษา องคกรดาน
คนพิการ

หนวยงานหลัก :
กพ.
หนวยงานสนับสนุน :
พม. รง. สธ. มท. ศธ. คค. กก.
สถาบันการศึกษา
สถาบันพระปกเกลา และ
หนวยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวของ
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๒๗

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๓ สือ่ สารสังคม สรางการ รับ ๑. รอยละของสื่อตาง ๆ ที่มีการผลิต
รายการ หรือเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วของ
รู  แ ละความเข า ใจผ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ
กั บ การเสริ ม สร า งเจตคติ ที่ ดี ต  อ
ออนไลน วิทยุ โทรทัศน และสือ่ ทางเลือก
คนพิการและความพิการ (เพิ่มขึ้น
ให ค นในสั ง คมมี ค วามรู  ความเข า ใจ
ทุกป)
เพื่อสรางเจตคติที่ดีและสรางสรรคตอ
๒. มีแผนยุทธศาสตรดา นการสงเสริมสือ่
คนพิการและความพิการ
เพื่อการเสริมสรางเจตคติที่ดีและ
สรางสรรคดานคนพิการ
๓. มีการสงเสริมใหคนพิการ องคกร
ดานคนพิการ และผูดูแลคนพิการ
มีสว นรวมในการผลิตและเผยแพรสอื่
แนวทางที่ ๔ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ๑. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ บู ร ณาการ
ประเด็นดานคนพิการและการสราง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
เจตคติทดี่ ดี า นคนพิการของหนวยงาน
ประชาสังคมใหจัดกิจกรรมที่เปนการ
ภาครั ฐ เอกชน ประชาสั ง คม
สรางเสริมเจตคติที่ดีตอคนพิการ รวมถึง
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
ใหเกิดความรูแ ละความเขาในกฎหมายที่
เกีย่ วของดานคนพิการ อนุสญ
ั ญาวาดวย ๒. มีการใหความรู และความเขาใจ
สิทธิคนพิการ ยุทธศาสตรอินชอน เปา
กฎหมาย แผนงาน นโยบาย และ
หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น กรอบการ
พันธกรณีระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของ
ดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยง
ดานคนพิการอยางตอเนื่อง
จากภั ย พิ บั ติ และพั น ธกรณี ร ะหว า ง
ประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แนวทางที่ ๕ สรางโอกาส สนับสนุน มี ก ารสนั บ สนุ น พื้ น ที่ แ ละโอกาสให
ให มี ค นพิ ก ารต น แบบ และเป ด พื้ น ที่ คนพิการไดแสดงศักยภาพ และความ
ใหคนพิการไดแสดงศักยภาพอยางเต็ม สามารถในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม
ความสามารถในทุกรูปแบบในกิจกรรม อยางตอเนื่อง รวมถึงสงเสริมบทบาท
ตาง ๆ ของสังคม
ของคนพิ ก ารต น แบบให ไ ด รั บ การ
ยอมรับจากสังคม

๒๘
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หนวยงานรับผิดชอบ
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

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๖ สงเสริมสนับสนุนใหมี ๑. มีชองทางของสื่อทางเลือกเพื่อผลิต
ช อ งทางของสื่ อ ทางเลื อ กเพื่ อ ผลิ ต
และเผยแพรเนือ้ หาสาระดานคนพิการ
และเผยแพรเนื้อหาสาระดานคนพิการ
ในทุกมิติเชิงสรางสรรค
ในทุกมิติ
๒. มีแผนสงเสริมและพัฒนาชองทาง
สื่อทางเลือก การพัฒนาบุคคลและ
คนพิการดานการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ รวมทั้งสงเสริมการ
เขาถึงของผูชมทั่วไป
แนวทางที่ ๗ ผลักดันการบรรจุประเด็น มีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับคนพิการ
เรื่องคนพิการเขาในหลักสูตรการเรียน เพื่อบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน
การสอนที่เกี่ยวของในทุกระดับ
ที่เกี่ยวของในทุกระดับ

หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
กรมประชาสัมพันธ พม.
องคกรดานคนพิการ
หนวยงานสนับสนุน :
สื่อมวลชนทุกประเภท
ภาคประชาสังคม

หนวยงานหลัก :
ศธ. พม.
หนวยงานสนับสนุน :
กทม. อปท.
สถาบันการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได : Accessibility
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๑ เรงรัด สนับสนุน และสราง ๑. รอยละของหนวยงานภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
แรงจูงใจใหหนวยงานภาครัฐ องคกร
และภาคประชาสั ง คมจั ด สภาพ
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และ
แวดลอม การเดินทาง และบริการ
ภาคประชาสั ง คม จั ด สภาพแวดล อ ม
สาธารณะที่ทุกคนสามารถเขาถึง
การเดินทาง และบริการสาธารณะทีท่ กุ คน
และใชประโยชนไดอยางเทาเทียม
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยาง
เทาเทียม รวมถึงผลักดันใหมีการออก
(รอยละ ๘๐)
กฎหมายวาดวยการสรางสภาพแวดลอม ๒. มีการออกกฎหมายวาดวยการสราง
ที่ ทุ ก คนเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด
สภาพแวดล อ มที่ ทุ ก คนเข า ถึ ง
(Accessibility for all Act)
และใชประโยชนได (Accessibility
for all Act)

หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก :
พม. คค. มท.
หนวยงานสนับสนุน :
ดศ. วท. ศธ. สธ. ยธ. รง.
กก. วธ. และองคกรดาน
คนพิการ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๙

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒ เรงรัดดําเนินการจัดทํา ๑. มี ก ารจั ด ทํ า มาตรฐานสิ่ ง อํ า นวย หนวยงานหลัก :
ความสะดวกของสภาพแวดล อ ม พม. มท. คค.
มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ตามหลักสากลและมาตรฐานการ หนวยงานสนับสนุน :
สภาพแวดล อ มและมาตรฐานการให
ให บ ริ ก ารที่ เ ป น มาตรฐานเดี ย ว ศธ. สธ. วท. ดศ. กทม. อปท.
บริการ เกณฑการประเมินคุณภาพ และ
และองคกรดานคนพิการ
ทั้งประเทศ
มีการตรวจสอบติดตามการจัดสภาพ
แวดลอมและบริการสาธารณะที่ทุกคน ๒. มี ก ารพั ฒ นากลไกในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการจัดสภาพแวดลอม
เขาถึงและใชประโยชนได
สาธารณะและบริ ก ารสาธารณะ
และมาตรฐานการใหบริการ ทีท่ กุ คน
เข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด แ ละ
อยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๓ เรงรัดดําเนินการปรับปรุง รอยละของสถานที่ทองเที่ยวมีการจัด หนวยงานหลัก :
และพั ฒ นาสถานที่ ท  อ งเที่ ย วทุ ก แห ง ปรับปรุงและพัฒนา จัดทําและจัดหาสิง่ กก.
ดําเนินการจัดทําและจัดหาสิ่งอํานวย อํานวยความสะดวกใหคนพิการและทุก หนวยงานสนับสนุน :
ความสะดวกให ค นพิ ก ารและทุ ก คน คนในสั ง คมสามารถเข า ถึ ง และใช กทม. ทส. วธ. วท. มท. พศ.
ในสังคมสามารถเขาถึงและใชประโยชน ประโยชนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม พม. อปท
ไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม
(รอยละ ๘๐)
แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบการคมนาคม ๑. มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบ หนวยงานหลัก :
ขนสงสาธารณะทุกรูปแบบใหเอื้อตอ
คมนาคม ขนสงสาธารณะทุกรูปแบบ คค.
การดํารงชีวิตของคนพิการและทุกคน
ให ค นพิ ก ารและทุ ก คนในสั ง คม หนวยงานสนับสนุน :
ในสังคม
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได กทม. มท. อปท. พม.
๒. มี ก ารขจั ด อุ ป สรรคทุ ก รู ป แบบ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการเขาถึงการคมนาคม ขนสง ผูประกอบการภาคเอกชน
สาธารณะ โดยใหหนวยงานของรัฐ
ดํ า เนิ น การและกํ า กั บ ให เ อกชน
ในเขตอํานาจหนาทีข่ องตนดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพ

๓๐
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แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๕ เรงรัดการจัดทําบัญชี ๑. มี ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ห ง ชาติ ด  า น
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
แหงชาติดานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สําหรับคนพิการ
สะดวกสํ า หรั บ คนพิ ก าร เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพการจัดบริการทีส่ อดคลอง ๒. มี ก ารพั ฒ นาระบบการประเมิ น
ความตองการจําเปนและประสิทธิภาพ
กับความตองการจําเปนเฉพาะบุคคล
ในการใช เ ทคโนโลยี สิ่ ง อํ า นวย
รวมถึงพัฒนาระบบการประเมินความ
ตองการจําเปนและประสิทธิภาพของ
ความสะดวกสําหรับคนพิการในการ
การใชงาน
ใช ง านของคนพิ ก ารภายหลั ง การ
รับบริการ
๓. ร อ ยละของคนพิ ก ารที่ เข า ถึ ง และ
ใชประโยชนไดจากผลิตภัณฑ อุปกรณ
และเครือ่ งชวยความพิการตามความ
ต อ งการพิ เ ศษเฉพาะบุ ค คลอย า ง
เหมาะสม (รอยละ ๘๐)
แนวทางที่ ๖ ผลักดันใหมีการออกแบบ ร อ ยละของบริ ก ารข อ มู ล ข า วสาร
เพื่ อ ทุ ก คน การพั ฒ นาเทคโนโลยี สิ่ ง โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
อํานวยความสะดวก การชวยเหลือทีส่ ม สั ง คม และสื่ อ สาธารณะที่ ค นพิ ก าร
เหตุ ส มผล ในบริ ก ารข อ มู ล ข า วสาร สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเทาเทียม
โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ กับบุคคลอื่น (รอยละ ๘๐)
สังคม และสือ่ สาธารณะเพือ่ ใหคนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจาก
ข อ มู ล ข า วสารอย า งเท า เที ย มกั บ
บุคคลอื่น
แนวทางที่ ๗ ผลักดันใหมีการเรียน มีการบรรจุหลักสูตรวิชาเรียนในสถาบัน
การสอนในสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วของ การศึกษาที่เกี่ยวของดานการออกแบบ
ด า นการออกแบบสภาพแวดล อ ม สภาพแวดล อ มสาธารณะและบริ ก าร
สาธารณะ และบริการสาธารณะทีท่ กุ คน สาธารณะที่ ทุ ก คนเข า ถึ ง และใช
เขาถึงและใชประโยชนได
ประโยชนได

หนวยงานรับผิดชอบ
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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๓๑

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อยางยั่งยืน : Linkage
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๑ บูรณาการเครือขายดาน
คนพิ ก ารและสร า งการมี ส  ว นร ว มทั้ ง
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคสวนตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ในรูปแบบ
กลไกประชารัฐ และรูปแบบอื่น ๆ ที่
เกีย่ วของตลอดจนเชือ่ มโยงการใหบริการ
ดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๒ สงเสริม สนับสุนน ใหมี
การบู ร ณาการประเด็ น ด า นคนพิ ก าร
เข า กั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ ๒๐ป
นโยบาย โครงการ แผนงาน และงบประมาณ
แบบบูรณาการ ของหนวยงานของรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ

มี ก ารพั ฒ นากลไกการบู ร ณาการ
ความร ว มมื อ ระหว า ภาครั ฐ เอกชน
ประชาสังคม และภาคสวนตาง ๆ ในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร และ
ขับเคลื่อนอยางมีพลังและประสิทธิภาพ

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

มีการบูรณาการประเด็นดานคนพิการ
เข า กั บ การพั ฒ นากระแสหลั ก กรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ป รวมถึง
บูรณาการในแผนงาน โครงการสําคัญ
ของหนวยงาน องคกรตาง ๆ ตลอดจน
ใหมียุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการดานคนพิการประจําป
มีกิจกรรม แผนงาน ในการสรางความ
เขมแข็ง และเสริมพลังเครือขายดาน
คนพิ ก าร ประเภทความพิ ก าร และ
เครือขายขามประเด็นทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ให
เกิ ด พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นงานอย า งมี
ประสิทธิภาพ

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

แนวทางที่ ๓ สรางความเขมแข็งและ
พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข า ยการ
ดําเนินงานดานคนพิการ และประเภท
ความพิการ รวมถึงเครือขายขามประเด็น
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดําเนินงาน
ด า นคนพิ ก ารอย า งเป น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๔ สนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเพื่อคนพิการ และประชารัฐ
เพื่อสังคมดานคนพิการ และสงเสริม
ใหมกี ารบูรณาการความรวมมือกับเครือขาย
ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ค นพิ ก าร ผู  ดู แ ล
คนพิ ก าร และองค ก รด า นคนพิ ก าร
พึ่งตนเองได
แนวทางที่ ๕ บู ร ณาการและพั ฒ นา
ความรวมมือกับเครือขายการดําเนินงาน
ด า นคนพิ ก ารในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค
ภูมิภาค และระหวางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓๒

๑. จํานวนของวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อ
คนพิการ และประชารัฐเพื่อสังคม
ดานคนพิการ (เพิ่มขึ้นทุกป)
๒. มีการบูรณาการวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพือ่ คนพิการ และประชารัฐเพือ่ สังคม
ดานคนพิการ รวมกับเครือขายอื่น
ที่เกี่ยวของ
เกิดความรวมมืออยางเปนระบบในการ
ดํ า เนิ น งานด า นคนพิ ก ารในระดั บ
อนุภมู ภิ าค ภูมภิ าค และระหวางประเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

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

สวนที่ ๓

การแปลงแผนสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓๓

สวนที่ ๓
การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
สูการปฏิบัติ ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ คือ ความชัดเจนของสาระสําคัญของแผน การรับรู ความเขาใจ
ตลอดจนความตระหนักและเจตคติที่ดีและสรางสรรคในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรดานคนพิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
แผนระดับตาง ๆ อาทิ แผนยุทธศาสตรระดับชาติ แผนพัฒนาระดับจังหวัด แผนเฉพาะดานคนพิการของหนวยงาน
และแผนปฏิบัติการดานคนพิการระดับจังหวัด รวมถึงระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนอง
ตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร แนวทางและมาตรการ ภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ มุงเนนใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญในการบูรณาการ
ความรวมมือในการขับเคลื่อนงาน และผนวกประเด็นดานคนพิการเขากับแผนงานโครงการของทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิที่เปนจริง และมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
๓.๑ หลักการ
๑. ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย โดยยึดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เปนกรอบและทิศทางหลัก และแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ในระดับตาง ๆ ทีส่ อดคลองกับบริบทการดําเนินงานดานคนพิการและบริบทของการพัฒนาประเทศไทย
๒. ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัดโดยใชกลไกคณะอนุกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ดําเนินการ
เชื่อมโยงสูพื้นที่และคนพิการในพื้นที่อยางทั่วถึงและเปนธรรม
๓. ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรดานคนพิการ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สื่อมวลชน อยางบูรณาการและมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนงาน
ที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบตอความตองการจําเปนของคนพิการอยางทั่วถึง
๔. ระบบบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับตาง ๆ รวมถึงระบบการสนับสนุน
ทรัพยากร งบประมาณ และระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

๓๔

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓.๒ วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการ
ปฏิบัติอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
๒. เพื่ อ บู ร ณาการความร ว มมื อ ทุ ก ระดั บ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ข องแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติ
๓. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
๓.๓ แนวทางในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
๑. แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อเปนกลไกสําคัญในการบูรณาการ กํากับ ติดตาม การขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนคนพิการ
๒. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ทําหนาที่
ในการสื่อสารแผน สรางความรูและความเขาใจในสาระสําคัญและเจตนารมณของแผนใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับแผนในทุกระดับเพื่อใหการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
๓. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรเอกชน และองคกรดานคนพิการทีม่ สี ว นเกีย่ วของ
ในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
จะตองจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปรองรับ รวมถึงจัดสงขอมูลแผนปฏิบตั กิ าร ตลอดจนรายงานผลการ
ดําเนินงานใหคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติทุกป
๔. คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการประจําจังหวัดทุกจังหวัด จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ด า นคนพิ ก ารของจั ง หวั ด ให ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยใหรายงานผลการดําเนินงานมายังกรมสงแสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการทุกป เพื่อที่จะไดประเมินผลภาพรวมตอไป
๕. สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการในการขับเคลือ่ นแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการดานคนพิการ
ของจังหวัด รวมถึงสนับสนุนแผนงานดานคนพิการของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในกรณีที่จําเปน

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓๕

๓.๔ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๑. การใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงาน
อยางตอเนือ่ งตามประเด็นยุทธศาสตรและผลการดําเนินงานในภาพรวม โดยใชการติดตามและประเมินผล
เปนเครื่องมือในการบริหารแผนฯ ตั้งแตการติดตามความกาวหนาของกระบวนการผลักดันแผนไปสู
การปฏิ บั ติ การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ รองรั บ แผนฯ การติ ด ตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานของแตและแนวทางและมาตรการ พรอมทั้งประเมินผลผลิต ผลลัพธ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
๒. กลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
โดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดอํานาจหนาที่ในการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน นอกจากนี้คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ จะทําหนาทีใ่ นการกํากับติดตามความกาวหนาของแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แหงชาติฯ ในทุก ๆ ป ชวงครึ่งแผน และสิ้นสุดแผน
๓. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยกลไกคณะอนุกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด จะทําหนาที่ในการกํากับและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ดิ า นคนพิการระดับจังหวัด ภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และรายงานความกาวหนาของแผนฯ มายังคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ในทุกป
๔. เสริมสรางความเขมแข็งของกลไกภาคประชาชน อาทิ องคกรดานคนพิการ องคกรภาคประชาสังคม
ใหมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๕. พัฒนาระบบฐานขอมูลการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนา ขอจํากัด ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงแผน
ใหมีความสอดคลองกับบริบทการพัฒนากระแสหลักและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการของสังคมโลกตอไป
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๓๗

หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน
หนวยงาน

๓๘

ชื่อยอ

กระทรวงการคลัง

กค.

กระทรวงการตางประเทศ

กต.

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

กก.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

พม.

กระทรวงคมนาคม

คค.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดศ.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทส.

กระทรวงพาณิชย

พณ.

กระทรวงมหาดไทย

มท.

กระทรวงยุติธรรม

ยธ.

กระทรวงแรงงาน

รง.

กระทรวงวัฒนธรรม

วธ.

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วท.

กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.

กระทรวงสาธารณสุข

สธ.

กระทรวงอุตสาหกรรม

อก.

สํานักนายกรัฐมนตรี

นร.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คปภ.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สศช.

สํานักงบประมาณ

สงป.

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

กพ.

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

วช.

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สวทช.

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สกว.

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

สวทน.

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ชื่อยอ
กสทช.

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

พศ.

สํานักงานประกันสังคม

สปส.

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สปสช.

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

สสส.

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อปท.

กรุงเทพมหานคร

กทม.

สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย

สพทท.

องคกรดานคนพิการ

อกพ.
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