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แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ 
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คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ



บทนำ 
 
 

    แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เปนแผนยุทธศาสตร          

ที่ดำเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดใหคณะกรรมการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ มีหนาที่เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับนี้                 

มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสงเสริม      

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - 

๒๕๕๙ คำแถลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ซึ่งเปนกฏหมายระหวางประเทศท่ีมี

ความสำคัญเปนอยางยิ่ง 

    กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙                 

ไดเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการสำคัญในการสรางสังคม            

ที่บูรณาการเพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคม ใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิอยางเทาเทียม 

และเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติตอคนพิการและผูดูแลคนพิการ มีบริการเพ่ือใหคนพิการเขาถึงสิทธิตามกฏหมาย

และตอบสนองความจำเปนของคนพิการแตละประเภท สรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และขอมูลขาวสาร    

ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได รวมถึงการสรางพลังอำนาจใหคนพิการสามารถเขาถึงบริการตางๆ      

ทั้งดานการแพทย การศึกษา อาชีพและการมีงานทำ กีฬา และการทองเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงกลไกดานการเงิน 

การคลังและงบประมาณเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีประสิทธิภาพ และกระจายอำนาจ      

สูทองถิ่นภาคประชาสังคมและภาคสวนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล และสรางความเขมแข็งขององคกรดาน 

คนพิการและเครือขายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานคนพิการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน   

จัดบริการใหแกคนพิการไดอยางมีมาตรฐาน รวมถึงการสรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการ  

ใหตระหนักรูเก่ียวกับสิทธิ และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมในสังคม 

    คณะรัฐมนตรี ไดมีมติอนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔               

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เมือ่วนัที ่๔ ตลุาคม ๒๕๕๔ และกำหนดใหหนวยงานทีเ่กีย่วของรับผดิชอบในการขับเคลือ่นแผนฯ 

ไปสูการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแตละยุทธศาสตร อยางมีประสิทธิภาพ     

โดยมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ใหสามารถบรรลุเปาประสงค และนำไปสูวิสัยทัศน

ของแผนฯ ในชวงระยะเวลา ๕ ป ทั้งนี้ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิอยางแทจริง และสรางสังคมที่อยูเย็น    

เปนสุขรวมกัน 

 

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

กแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



สารบัญ 
 

หนา 
 

บทนำ        ก 
สารบัญ       ข 
สวนท่ี ๑  สถานการณการดำเนินงานดานคนพิการของประเทศไทย    ๑ 

    - การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชวงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ๑ 

     ฉบับท่ี ๑ – ๓ (ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๔) 

    - สถานการณที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย   ๓ 

    - การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สำคัญในระยะตอไป    ๑๓ 

 

สวนท่ี ๒  ทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ๑๕ 

    - วิสัยทัศน           ๑๕  

    - พันธกิจ          ๑๕ 

    - เปาประสงค         ๑๕ 

    - ยุทธศาสตร         ๑๖ 

 

สวนท่ี ๓  แนวทางการแปลงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔   ๑๙ 

    พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไปสูการปฏิบัติ 

    - การนำแผนไปสูการปฏิบัติ        ๑๙ 

    - ขอพิจารณา         ๒๘ 

    - วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ     ๒๙ 

    - แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ      ๒๙ 
    - การติดตามและประเมินผล       ๓๐ 

 
ภาคผนวก 
    - หนวยงานที่รับผิดชอบ       ๓๒ 

    - หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุดท่ี นร ๐๕๐๕/๒๑๔๓๘   ๓๓ 

     ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ 
     พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

    - สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๑๗๓๘๔   ๓๖ 

     ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

ข แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



คแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

หนา 
 

    - สำเนาหนังสือกระทรวงการตางประเทศ ดวนที่สุดท่ี กต ๑๐๐๒/๑๗๙๘  ๓๗ 

     ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

    - สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ดวนที่สุดท่ี คค(ปคร)๐๒๐๑/๗๓๑๖   ๓๘ 

     ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ 

    - สำเนาหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ๓๙ 

     ดวนที่สุดที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๒๘๓๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

    - สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๑.๓ /๑๐๓๑๒    ๔๐ 

     ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔  

    - สำเนาหนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่สุด ที่รง ๐๒๐๙.๒/๘๗๘๘   ๔๑ 

     ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

    - สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวนที่สุด ที่    ๔๒ 

     วท(ปคร)๕๔๐๑/๕๔๐๖๔๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 

    - สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ดวนที่สุดท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๐๒/๓๔๘๓  ๔๓ 

     ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  

    - สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๑.๒/๓๒๕๐   ๔๔ 

     ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 

    - สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๔๖๓    ๔๕ 

     ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ 

    - สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ๔๖ 

     ดวนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๑/๓๗๕๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 

    - สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุดท่ี นร ๐๙๐๑/๑๑๙๗  ๔๗ 

     ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
    - คำสั่งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติที่ ๒๘/๒๕๕๒ ๔๘ 

     สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทำ 
     แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบบัที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
    - คำสั่งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  ๕๑ 

     ที่ ๒/ ๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องปรับปรุงองคประกอบ 

     คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

    - สำเนาหนังสือสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  ๕๓ 

     ที่ พม ๐๖๐๒/๑๗๐๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่องการแตงต้ังอนุกรรมการ 
     และผูชวยเลขานุการในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

     ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ 

 



สวนที่ ๑ 
สถานการณการดำเนินงานดานคนพิการของประเทศไทย 

 
 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชวงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๑ - ๓ 
 (ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๔) 
    แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ เปนแผนแมบทท่ีกำหนดแนวทางการดำเนินงานดานคนพิการ

ของประเทศไทยใหกับหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของ โดยกำหนดชวงเวลาของ            

แผนแตละฉบับในระยะเวลา ๕ ป ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาไดมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาแลว   

จำนวน ๓ ฉบับ โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทั้งในดานสารัตถะและกระบวนการจัดทำแผนอยางตอเนื่องภายใต

กระแสการเปล่ียนแปลงและสถานการณทางสังคมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับแรก คือ แผนฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ ซึ่งไดกำหนดใหคนพิการเปนกลุมเปาหมายท่ีควรไดรับการ

พัฒนาใหเต็มศักยภาพ เพื่อใหมีขีดความสามารถพรอมในการปรับตัวอยูในสังคมอยางมีคุณคา และมีความสุข       

โดยจุดเนนในการพัฒนาจะมุงไปที่การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทั้ง ๔ ดาน ไดแก การแพทย การศึกษา อาชีพ     

การมีงานทำ และการมีสวนรวมในสังคม ในระยะตอมาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๒        
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ มีเปาหมายที่สำคัญในการเสริมสรางเจตคติเชิงสรางสรรค และสรางการมีสวนรวมในการ

พัฒนาของคนพิการ การพัฒนากลไกทางกฏหมายเพื่อพัฒนาและคุมครองสิทธิคนพิการใหมีความเสมอภาค      

ตลอดจนการพัฒนาคนพิการในทุกมิติ รวมถึงการสงเสริมการรวมตัวขององคกรดานคนพิการอยางเขมแข็ง      

สำหรับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ มีจุดเนนที่สำคัญในการ        

ปรับเปล่ียนโครงสรางและกลไกการดำเนินงานดานคนพิการในระดับชาติ โดยเฉพาะคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งทำใหการดำเนินงานดานคนพิการมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น เปาหมายสำคัญที่ยังคงเปนจุดเนนของแผนฉบับนี้ คือ การปฏิรูประบบบริหารจัดการดานคนพิการ        

ทั้งดานการแพทย การศึกษา อาชีพและการมีงานทำ และบริการสังคม รวมถึงประเด็นการเสริมสรางความแขมแข็ง  
ใหแกองคกรดานคนพิการ การเสริมสรางเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ ตลอดจนการเสริมสราง

สภาพแวดลอมที่ปราศจากอุปสรรคตอคนพิการและความพิการ  

    การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ พบวา
บรรลุความสำเร็จอยางนาพอใจในหลายดาน ไดแก การผลักดันใหมีการปฏิบัติตามกฏหมายที่สำคัญดานคนพิการ  

ของประเทศไทยหลายฉบับ อาท ิพระราชบัญญตัสิงเสริมและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญตัิ

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ การมีกลไกในการขับเคล่ือน
นโยบายดานคนพิการท้ังในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ อาทิ คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
กำหนดนโยบาย ระเบียบ ประกาศตาง ๆ ที่มีผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผานการขับเคลื่อน

ของกลไกระดับพ้ืนท่ี ไดแก คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  

และกลไกเชิงประเด็น ไดแก คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม   
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ เชน การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม    

๑แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



ตอคนพิการ การพัฒนามาตรฐานและรับรองมาตรฐานองคกรดานคนพิการ การสงเสริมและพัฒนาลามภาษามือ   

การสงเสริมอาชีพคนพิการ การสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ การสงเสริมและสนับสนุน

การดำเนินงานภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกและสภาพแวดลอมสำหรับ       

คนพิการ เปนตน 

    นอกจากการมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเปนกลไกการขับเคลื่อนงานดานคนพิการ           

ดังกลาวขางตน คนพิการสามารถเขาถึงสิทธิอยางเปนรูปธรรมหลายดานมากข้ึน ไดแก ดานบริการฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการ มีการจัดใหตามกระบวนทางการแพทย และคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณเครื่องชวยความพิการ 

และส่ือสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม พฤติกรรม สติปญญา และการเรียนรู  

สำหรับการจัดบริการดานการศึกษา มีการจัดใหไดรับการศึกษาไมเสียคาใชจายต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ    

จนตลอดชีวิต พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  

สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ 

ความถนัดและความตองการจำเปนพิเศษของบุคคลนั้น รวมถึงไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการ

ศึกษา การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจำเปน

พิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล ในสวนของบริการดานอาชีพและการมีงานทำ มีการสงเสริมอาชีพอิสระ

สำหรับคนพิการ และมาตรการสำหรับสนับสนุนการจางงานคนพิการระบบสัดสวนในสถานประกอบการ จากเดิม

พนักงาน ๒๐๐ คน ตอคนพิการ ๑ คน เปนการกำหนดใหหนวยงานภาครัฐและสถานประกอบการ ซึ่งมีผูปฏิบัติงาน

หรือพนักงาน จำนวน ๑๐๐ คน ตองจางงานคนพิการ ๑ คน นับวาเปนพัฒนาการท่ีสำคัญของการจางงานคนพิการ 

ในประเทศไทยท่ีไดมีการปรับเปล่ียนระบบสัดสวนในการจางงานคนพิการเพ่ิมมากข้ึนและยังครอบคลุมไปยังหนวยงาน

ภาครัฐดวย 

    แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชวงที่ผานมา ไดกาวขามการทำงานบนฐานการสงเคราะห 

ฟนฟู มุงสูการดำเนินงานบนฐานสิทธิมากย่ิงขึ้น โดยคนพิการหรือผูแทนองคกรคนพิการมีสิทธิเขารวมเปน         

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในแตละประเด็น และมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 

กจิกรรมทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมอืง ทีส่งผลตอการพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ นอกจากน้ี คนพิการมสีทิธไิดรบั     
การชวยเหลอืทางกฏหมายและการจดัหาทนายความวาตางแกตางทางคด ีการเขาถงึขอมลูขาวสาร การสือ่สารและบรกิาร

โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนบริการสาธารณะ 
บริการลามภาษามือ การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย บริการผูชวยคนพิการ 

เปนตน ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบนฐานสิทธิดังกลาวขางตนอยางตอเนื่อง 

จำเปนที่จะตองคำนึงถึงการเปนสวนหนึ่งของคนพิการในสังคม (Inclusive Society) และการสงเสริมสิทธิที่เปนจริง
ของคนพิการ (Make the Rights Real) ในชวงของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับตอไป 

    อยางไรก็ตาม ความทาทายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระยะแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต       

คนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ คือการที่จะตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ  
ที่สำคัญภายใตกระแสโลกาภิวัฒน ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการของประเทศไทย ทั้งท่ีคาดวาจะเปนโอกาสใหสามารถใชจุดแข็ง อันประกอบดวย กลไกดานกฎหมาย 
นโยบายและมาตรการตาง ๆ รวมถึงการมีสวนรวมขององคกรดานคนพิการและเครือขายอยางเขมแข็ง ในการพัฒนา

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสวนที่เปนภัยคุกคามที่ตองแกไขจุดออน อันประกอบดวย การปรับเปลี่ยนเจตคติ    

๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



ของสังคมตอคนพิการและความพิการ รวมถึงการเลือกปฎิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ เพื่อเปนการระมัดระวัง 

และปองกันผลดานลบที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้น จึงจำเปนตองประเมินสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ในระยะตอไปอยางมีประสิทธิภาพ      

เพื่อใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและสามารถคุมครองสิทธิคนพิการไดอยางเสมอภาค        

และเปนรูปธรรมตอไป 

 

๒. สถานการณที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย 
   ๒.๑ พัฒนาการในเชิงกฎหมายและนโยบายดานคนพิการระดับโลก 
     พัฒนาการในเชิงนโยบายดานคนพิการในระดับโลก มีอิทธิพลตอการผลักดันใหประเด็นดานคนพิการ

เขาสูการกำหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการของประเทศ สอดคลองกับกฏหมายระหวางประเทศท่ีใหความสำคัญ

กับคนพิการมาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลที่มนุษยทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีพ มีความเทาเทียมกัน หลักความเสมอภาค

เชื่อวามนุษยทุกคนมีสิทธิไดรับสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณภายใตหลักเสรีภาพและศักดิ์ศรี ตลอดจน  

มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ โอกาสท่ีเทาเทียมกัน และมนุษยทุกคนสามารถเขาไปมีสวนรวมในสังคม ตลอดจน      

ตองรักษาระดับความเทาเทียมกันและตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันดวย (องคการแรงงานระหวางประเทศ,

๒๕๔๗) แสดงใหเห็นวาสิทธิและความเสมอภาคไมสามารถแยกจากกันได และยังเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน สาระสำคัญ

ของสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคถือวามีสถานะเปนสากล ไมขึ้นกับกฎหมายแตนำไปสูการกำหนดกฎหมาย    

ทั้งระดับสากลและระดับประเทศ 

     สำหรับพัฒนาการของกฏหมายระหวางประเทศท่ีมีความสำคัญและมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบาย

สาธารณะดานคนพิการของประเทศไทยนั้น นับตั้งแตองคการสหประชาชาติไดประกาศ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน” ซึ่งประกาศฉบับนี้ถือวาเปนแนวทางใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม โดยเฉพาะในขอ ๑ ระบุวา       

“มนุษยทั้งปวงถือกำเนิดมาโดยเสรีและเสมอภาคกันทั้งศักด์ิศรีและสิทธิ” โดยไมคำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ    

ตลอดจนไมใหอุปสรรคหรือปจจัยใดๆ ของทองถิ่นมาขัดขวางได ตอมาองคการสหประชาชาติไดจัดสมัชชาใหญ    

และเห็นความสำคัญของคนพิการทางสติปญญา จึงประกาศ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิคนพิการทางสติปญญา”      
ค.ศ. ๑๙๑๗ (พ.ศ. ๒๔๖๐) ทำใหคนพิการทางสติปญญา มีสิทธิเทียบเทากับบุคคลอ่ืนๆ โดยมีสิทธิไดรับการศึกษา  

การฝกอบรม การฟนฟู และการแนะแนว โดยเฉพาะอยางย่ิงสิทธิในความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ไดแก สิทธิในการ
ทำงาน หรือการประกอบอาชีพอื่นใดท่ีคนพิการทางสติปญญาสามารถพัฒนาความสามารถไดเต็มศักยภาพ              

(อารเธอร โอเรลลี,๒๕๔๗) ซึ่งสอดคลองกับขอแนะที่ ๙๙ (Recommendation ๙๙) ซ่ึงเปนขอแนะฉบับแรก          

ที่วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพสำหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๕๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ โดยเนนใหคนพิการมีความเสมอภาคหรือโอกาสในการประกอบอาชีพ 

     ในป ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติไดประกาศ “ปฏิญญาสากล    

วาดวยสิทธิคนพิการ” เพื่อยืนยันถึงสิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของคนพิการเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป 

รวมทั้งสิทธิในการศึกษาเลาเรียน การฝกอบรมอาชีพ การไดรับคำปรึกษาและบริการจัดหางาน นอกจากน้ัน ยังมีสิทธิ

วาดวยการไดรับและดำรงไวซึ่งการจางงานหรือการเขารวมในงานอาชีพท่ีมีประโยชนตอผลผลิตทางดานเศรษฐกิจ  
โดยไดรับคาตอบแทน คำประกาศนี้แถลงวา คนพิการตองไดรับสิทธิดังกลาวทั้งหมดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ   

อีกทั้งคนพิการควรมีทางเขาถึงการแนะแนวอาชีพในตลาดแรงงานแบบท่ัวไป นอกจากน้ีป ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับงานดานคนพิการวา         

๓แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



เปนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยไดใหความสำคัญกับการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย การศึกษา อาชีพ   

และสังคม และในชวงกลางศตวรรษท่ี ๒๐ (พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๙๓) องคการสหประชาชาติ (United Nation หรือ UN)           

ไดใหความสนใจตอประเด็นปญหาของคนพิการ โดยใชหลักการดานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Approaches) 

ตอมาภายหลังการประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิคนพิการทางสติปญญา  

และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิคนพิการ ทำใหแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไดมีการดำเนินการอยางจริงจัง

โดยใชหลักการดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Approaches) เปนสำคัญ 

     ในป ค.ศ. ๑๙๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) องคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปคนพิการสากล เพื่อให

สมาชิกทั่วโลกไดตระหนักถึงสิทธิคนพิการ โดยไดเนนใหคนพิการสามารถใชชีวิตในสังคมไดเชนเดียวกับคนทั่วไป   

หรือการสรางความเสมอภาคแหงโอกาส (Equality of Opportunity) และเปนหนาที่ของสังคมหรือรัฐที่จะตอง   

ขจัดอุปสรรค (Barriers) เพื่อที่จะทำใหคนพิการมีสวนรวมในสังคมอยางสมบูรณ (Full Participation) ทั้งนี้ เพื่อใหมี

การขับเคลื่อนและเสนอแนวคิดที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง องคการสหประชาชาติ ไดขอความรวมมือใหประเทศ

สมาชิกจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ ระดับภูมิภาค โดยเนนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การสรางโอกาส       

และความเสมอภาคใหกับคนพิการ ตลอดจนแผนการปองกันความพิการ และตอมาองคการสหประชาติ ไดประกาศ 

“ทศวรรษคนพิการสากล” พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๕ พรอมทั้งประกาศแผนปฏิบัติการระดับโลกวาดวยเรื่องคนพิการ     
(World Programme of Action Concerning Disabled Persons) เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต      

คนพิการ และกอนส้ินทศวรรษคนพิการสากล พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการสหประชาชาติไดประกาศใหวันที่ ๓ ธันวาคม  

ของทุกปเปน “วันคนพิการสากล” ซึ่งทำใหเกิดกิจกรรมรูปแบบตางๆ ทั่วโลก รวมถึงเพื่อเปนการรำลึกถึง          

แผนปฏิบัติการระดับโลกวาดวยเรื่องคนพิการดวย 

     เมื่อสิ้นสุดทศวรรษคนพิการสากล ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกไดมีการประชุมคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) รวมกับองคกรคนพิการ และไดประกาศ “ทศวรรษคนพิการ  

แหงเอเชียและแปซิฟก” พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๕ พรอมแผนปฏิบัติการท่ีเนนการมีสวนรวมอยางเทาเทียมของ        

คนพิการตอเนื่องดวยการประกาศทศวรรษท่ี ๒ ของคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕ พรอมดวย 

“กรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสูสังคมบูรณาการปราศจากอุปสรรคและต้ังอยูบนฐานของสิทธิ
สำหรับคนพิการ” หรือที่เรียกกันวา Biwako Millennium Framework for Action หรือ BMF การประกาศกรอบ

และแนวทางการดำเนินงานดังกลาวเพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการดำเนินงานดานคนพิการของภูมิภาคเอเซีย      

และแปซิฟก โดยท่ีเปาหมายของกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษฯ หรือ BMF เปนการสงเสริมสังคมบูรณาการ 

ปราศจากอุปสรรค และต้ังอยูบนฐานของสิทธิ ไดกำหนดหลักการและนโยบายท่ีจะบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

ความเสมอภาคทางโอกาสและการบำบัดรักษาคนพิการ รวมท้ังสิทธิคนพิการที่จะไดรับความเสมอภาคทางการศึกษา 
สุขภาพ สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร การฝกอบรมและการจางงาน และบริการสังคมสาขาอื่นๆ ตลอดจนการ

สนับสนุนการดำเนินงานขององคกรดานคนพิการ การรวบรวมและวิเคราะหสถิติขอมูลดานคนพิการเพ่ือการกำหนด

นโยบายตางๆ นอกจากนี้ยังมีจุดเนนที่จะเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน เพื่อเปนฐานในการดำเนินงานปองกันสาเหตุ

ความพิการ การฟนฟูสมรรถภาพและการใหความสำคัญกับการออกแบบท่ีเปนสากล สำหรับทุกคนในสังคมสามารถ

เขาถึงและใชประโยชนได 

๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



     หลักการสำคัญของกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษฯ ไดกำหนดนโยบายที่จำเปนตองใหความ

สำคัญและดำเนินการอยางเรงดวน ๗ ดาน เพื่อใหรัฐบาลที่เปนสมาชิกคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชีย

และแปซิฟก (ESCAP) นำไปเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ ๑) ดานองคกรของคนพิการและองคกรผูปกครอง  

คนพิการ ๒) ดานสตรีพิการ ๓) ดานการคนหาและการชวยเหลือตั้งแตแรกเริ่มความพิการ และการใหการศึกษา       

๔) ดานการฝกอบรมอาชพีและการจางงาน รวมทัง้การประกอบอาชพีอสิระ ๕) ดานการเขาถึงสภาพแวดลอมทีส่รางขึน้ 

และการขนสงสาธารณะ ๖) ดานการเขาถึงขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและ       

การส่ือสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และ ๗) การบรรเทาความยากจนดวยโครงการเสริมศักยภาพ  

สรางความม่ันคงทางสังคม และความยั่งยืนในการดำรงชีวิต 

     จากกระแสการพัฒนาดานคนพิการในระดับสากล สงผลตอประเทศไทยใหความสำคัญตอการดำเนินงาน

ดานคนพิการ ดังจะเห็นไดจากเม่ือสิ้นสุดทศวรรษคนพิการสากล ประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติการฟนฟู 

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ พรอมท้ังการผลักดันใหมีกฎระเบียบตามสิทธิคนพิการ การกำหนดแผนสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ นอกจากกฎหมายการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการซ่ึงเปนเครื่องมือหลัก      

ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแลว ยังไดมีการจัดทำแผนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ      
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ นับเปนจุดเริ่มตนในการกำหนดแผนระดับชาติดานคนพิการ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหคนพิการ 

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อใหมีขีดความสามารถท่ีพรอมจะปรับตัวอยูในสังคมอยางมีคุณคา และมีความสุข 

มีจุดเนนดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทั้ง ๔ ดาน ไดแก ดานการแพทย การศึกษา การอาชีพและการจางงาน 

และดานสังคม  

     ตอมา พ.ศ. ๒๕๔๑ มีการประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย วาดวยศักด์ิศรีแหงความ     

เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ไดรับความคุมครองในฐานะพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ และมีสิทธิตาง ๆ ตามที่ระบุไว

ภายใตปฏิญญาฉบับน้ี โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ และปราศจากการแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกำเนิด เพศ อายุ 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีคนพิการควรไดรับ เชน การคุมครอง ความชวยเหลือ และโอกาสในการฟนฟูทางดานตางๆ 

เทาท่ีจะไดจากรัฐ ท้ังน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ัง ๒ ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติหลายประเด็น      
ซึ่งสอดคลองกับกระแสการพัฒนาคนพิการในระดับสากลดังกลาว โดยมีสาระสำคัญ ๔ ประการ ดังนี้ 

     ๑) ดานสิทธิและความเสมอภาค ซึ่งไดระบุถึงบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกำเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทาง

ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง จะกระทำมิได มีการกำหนดสิทธิ เสมอกันในการไดรับ     
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป มีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี

อยางเปนธรรม ตลอดจนมีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษา

พยาบาลจากสถานบริการสาธาณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 
     ๒) ดานการมีสวนรวมของประชาชน บุคคลสามารถมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในดานตาง ๆ ไมวาจะ

เปนการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ง  

การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ มีสิทธิและสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติ

ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน 

๕แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



     ๓) ดานการคุมครองสิทธิ โดยรัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล จัดระบบกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็ว    

และเทาเทียมกัน โดยเฉพาะความเช่ือในศักดิ์ศรีและศักยภาพของคนพิการ โดยมีการบัญญัติถึงการหามเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรม สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การสนับสนุนดานการศึกษาใหเกิดความทัดเทียม การเขาถึง

และใชประโยชนจากสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอันเปนสาธารณะ 

     ๔) ดานการกระจายอำนาจ กำหนดใหรัฐตองกระจายอำนาจใหทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจ      

ในกิจการทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดท้ังโครงสรางพื้นฐาน

สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคำนึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัด 

     อยางไรก็ตาม แมวาจะมีปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทยหรือรัฐธรรมนูญ แตกฎหมาย ระเบียบ 

แนวปฏิบัติ หรือเจตคติของสังคม ยังคงไมไดแสดงออกถึงสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ ดังปรากฏในงานวิจัย

เรื่อง กฎหมายและกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ พบวา มีกฎหมายหรือระเบียบที่มีถอยคำ

เลือกปฏิบัติตอคนพิการอยางชัดแจง จำนวน ๖ ฉบับ มีกฎหมายหรือระเบียบที่มีถอยคำเลือกปฏิบัติ โดยไมเปนธรรม 

จำนวน ๔๓ ฉบับ และมีกฎหมายหรือระเบียบที่ใชถอยคำที่เปดโอกาสใหใชดุลยพินิจ จำนวน ๕๔ ฉบับ สาเหตุที่    

เปนเชนนี้ เนื่องจากความเช่ือดั้งเดิมที่วาคนพิการไมมีศักยภาพเพียงพอ ไมมีความสามารถจะทำงานได ซึ่งเปนแนวคิด 

แบบเกาในสังคมไทย (วิริยะ นามศิริพงศพันธุ,๒๕๔๕) 

     พัฒนาการที่เกี่ยวของกับงานดานคนพิการอีกประการหนึ่ง คือ องคการสหประชาชาติ ไดประกาศ 

“อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ” (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ที่นับวา

เปนกฏหมายระหวางประเทศท่ีมีความสำคัญและมีผลตอการกำหนดนโยบายดานคนพิการของประเทศไทย ทั้งนี้  

หากพิจารณาถึงพัฒนาการของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ซึ่งเร่ิมมีการยกรางต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา      

เปนชวงเวลาเดียวกับแนวคิดท่ีจะยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ . . . .             

เพือ่ใชทดแทนพระราชบัญญตักิารฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เนือ่งจากมกีารใชบงัคบัมานานและสาระสำคัญ     

ของกฎหมายบางประเด็นไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

     ความเปนมาของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เริ่มตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) โดย  

ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน ไดขอให Prof. Gerard Quinn และ Teresai Degener ศึกษาถึงหลักการข้ันพื้นฐาน  
ของสนธิสญัญา จำนวน ๖ ฉบับทีเ่กีย่วกบัคนพกิาร เพือ่ศกึษาถึงระบบและการดำเนินงานของสนธิสญัญากบัสวนตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ โดยประเทศเม็กชิโก ไดเสนอใหสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติริเริ่มกระบวนการยกรางอนุสัญญาขึ้นใน

เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) โดยไดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ รับผิดชอบในการตรวจสอบ          

ความเหมาะสมของอนุสัญญา และยกรางบทบัญญัติตาง ๆ ในอนุสัญญา และในสมัยประชุมที่ ๘ เมื่อวันที่            

๒๕ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) คณะกรรมการเฉพาะกิจไดยอมรับบทบัญญัติของอนุสัญญาดวยคะแนนเสียง

เอกฉันท ซึ่งไดสงตอไปยังคณะกรรมการยกรางเพ่ือตรวจสอบรูปแบบและความสอดคลองกับอนุสัญญาอื่นๆ          
ตอมาสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดเห็นชอบรางอนุสัญญาและพิธีสารตามคำแนะนำของคณะกรรมการยกราง   

ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลักษณะเฉพาะท่ีสำคัญของรางอนุสัญญานี้คือ การเขามามีบทบาท
ขององคกรเอกชนซ่ึงไดรวมตัวกันอยางไมเปนทางการในช่ือ International Disability Caucus (IDC) เพื่อแสดงทาที

ที่มีตอปญหาคนพิการอยางเปนอันหนึ่งอันเดียว องคกรเอกชนเหลานี้ไดเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชน

ตอการยกรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีองคกรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง คือ สำนักงาน

๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



เฉพาะกิจที่ทำงานมาตลอดระยะเวลา ๘ สมัยการประชุม สำนักงานฯ นี้ เปนผูที่นำความคิดขององคกรเอกชนมา

แปลงเปนบทบัญญัติตาง ๆ ในอนุสัญญา สำหรับหนวยงานดานสิทธิมนุษยชนระดับประเทศไดใหความสนใจอยางยิ่ง 

ในเร่ืองสทิธคินพกิาร โดยเฉพาะในขอบเขตการบังคบัใชภายในประเทศ อนสุญัญาวาดวยสทิธคินพิการไดเปดใหรฐัตาง ๆ 

ลงนามเม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๗  (พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึ่งมีรัฐที่ลงนามในอนุสัญญา จำนวน ๘๒ รัฐ และลงนาม  

ในพิธีสาร จำนวน ๔๔ รัฐ และใหสัตยาบัน จำนวน ๑ รัฐ อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการถือวาเปนอนุสัญญาที่มีจำนวน

ผูลงนามในวันแรกสูงสุดในประวัติศาสตรสหประชาชาติ และเปนอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของศตวรรษ

ที่ ๒๑ ซึ่งเปดโอกาสใหองคกรระดับภูมิภาคเขารวมลงนามดวย อันแสดงใหเห็นถึงความรวมมือในเรื่องของการ

คุมครองสิทธิคนพิการ อนุสัญญาและพิธีสารนี้มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) 

     สำหรับประเทศไทย ไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรี       

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เห็นชอบใหประเทศไทย โดยกระทรวงการตางประเทศลงนามในอนุสัญญา       

วาดวยสิทธิคนพิการในวันแรกท่ีมีการเปดใหมีการลงนาม เพ่ือแสดงใหเห็นวาประเทศไทยไดใหความสำคัญอยางสูง     

ตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการ เน่ืองจากประเทศไทยมีบทบาทในการเจรจารางอนุสัญญาฉบับนี้      

มาอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย                

และนายมณเฑียร บุญตัน ผูแทนคนพิการและนายกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ไดรวมการเจรจาใน        

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อยกรางอนุสัญญามาตั้งแตตน ตอมาประเทศไทย ไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยสิทธิ   

คนพิการ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

     อนุสัญญาฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการใชสิทธิของคนพิการที่มีการรับรองอยูแลวในอนุสัญญา

ฉบับอื่นๆ โดยไมสรางสิทธิใดๆ ขึ้นใหมสำหรับคนพิการ จะเห็นไดจากบทบัญญัติขอ ๑ ของอนุสัญญา กลาวถึง    

ความมุงประสงคที่จะสงเสริม คุมครองและประกันใหคนพิการไดใชสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานอยางเต็มท่ี

และเทาเทียม ตลอดจนสงเสริมการเคารพในศักด์ิศรีของตนเอง “คนพิการ” ตามความหมายของอนุสัญญานี้หมายถึง 

บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย ทางจิตใจ ทางสติปญญา หรือประสาทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับอุปสรรค

ตางๆ ทำใหไมสามารถมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น โดยหลักการสำคัญ        

ที่บัญญัติไวในอนุสัญญาน้ีคือ การเคารพในศักด์ิศรี การไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมและการเขารวมในสังคม       
การเคารพความแตกตางและการยอมรับความหลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถ 

ในการเขาถึง ความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ โดยสาระสำคัญ   
ของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคี มีพันธกรณีที่จะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดาน       

กฏหมาย การปกครอง และการปฏิบัติตางๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันการเขาถึงและ    

ใชประโยชนไดอยางเทาเทียมกันของคนพิการ ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมูลขาวสาร        
และบริการสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมในทางกฏหมายสำหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเขาทำงาน 

การรักษาพยาบาล  การประกันสิทธิและโอกาสที่จะมีสวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป 

     หากพิจารณาถึงทิศทางของการดำเนินงานดานคนพิการในระดับสากลดังกลาวขางตน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบวาพัฒนาการของกฏหมายและแผนงาน

ระหวางประเทศไดเขามามีบทบาทสำคัญอยางมากในการนำเสนอแนวคิดหรือแนวปฏิบัติตาง ๆ ในการกำหนด
นโยบายและมาตรการตาง ๆ เพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยอยางสอดคลองกัน 

อยางไรก็ตาม ในเชิงปฏิบัติการจัดทำกฎหมายหรือแผนงานของประเทศไทยในระยะแรกอาจจะมีการดำเนินงาน

คอนขางลาชา เชน แผนปฏิบัติการระดับโลกดานคนพิการ ที่องคการสหประชาชาติไดกำหนดใหประเทศสมาชิก

๗แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



ดำเนินการจัดทำกฏหมายหรือแผนงานที่เกี่ยวของกับคนพิการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๖ แตประเทศไทยไดมีการจัดทำ

กฎหมายฉบับแรกดานคนพิการและประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมถึง      

มีการจัดทำแผนงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ การที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนกฏหมาย

และแผนงานระหวางประเทศไปสูการปฏิบัติไดอยางรวดเร็วนั้น อาจเนื่องจากบริบทของสังคมการเมืองไทยที่   

กำหนดใหประเด็นของคนพิการเปนนโยบายสาธารณะในแตละชวงแตกตางกันไป ซึ่งข้ึนอยูกับความสนใจของ    

สภาพปญหาดานคนพิการ ความจำเปนเรงดวน รวมถึงความเขมแข็งและการเคลื่อนไหวของกลุมองคกรคนพิการ   

เพื่อนำขอเสนอของคนพิการตอผูมีอำนาจในการตัดสินใจ แตหากเมื่อเทียบเคียงกับชวงระยะเวลาของอนุสัญญาวาดวย

สิทธิคนพิการ กับการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบวา          

มีหลายประเด็นของอนุสัญญาที่ไดถูกหยิบยกมาบรรจุไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ อาจกลาวไดวาเนื่องจากสถานการณในขณะน้ัน ไดเกิดนโยบายสาธารณะท่ีใหความสำคัญกับ

ประเด็นคนพิการ ซึ่งมีความสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเคลื่อนไหวของกลุมองคกรคนพิการ  มีการขับเคลื่อนของกลไกคณะกรรมการในระดับชาติ 

อยางชัดเจน และบทบาทของผูแทนคนพิการไทยในระดับสากลเปนไปอยางเขมแข็ง ดังนั้น สาระสำคัญของอนุสัญญา

วาดวยสิทธิคนพิการ รวมถึงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงควรไดรับ     

การหยิบยกมาเปนกรอบและทิศทางของการยกรางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙ ดวยเชนกัน 

   ๒.๒. พัฒนาการในเชิงกฏหมายและนโยบายดานคนพิการของประเทศไทย 
     พัฒนาการในเชิงกฏหมายและนโยบายดานคนพิการของประเทศไทย ในชวงท่ีผานมา กลาวไดวา 

เปนชวงเปลี่ยนผานของการพัฒนานโยบายและกฏหมายที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับคนพิการ ซึ่งนับวาเปนมิติใหม        

ในการบูรณาการคนพิการเขาสูกระแสหลักของสังคม ปรากฎอยูในมาตราตางๆ ดังนี้ มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกัน

ในทางกฎหมาย และไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ    
สภาพทางรางกายหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิ   
ในกระบวนการยุติธรรม (๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครอง 

ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีเก่ียวกับ       

ความรุนแรงทางเพศ มาตรา ๔๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดให 
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลำบาก      

ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น มาตรา ๕๔ 

บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ 

และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ มาตรา ๘๐        

รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี (๑) คุมครอง  
และพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดู และใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิง  

และชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและ         

จัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลำบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และพึ่งพาตนเองได  

๘ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



     สำหรับกฏหมายที่เกี่ยวของกับคนพิการโดยตรงนั้น ประเทศไทยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ นับเปนนวัตกรรมทางกฎหมายดานการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีสาระทั้งในดานการกำหนดมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางกลไก

เพื่อการคุมครองคนพิการในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิ และโอกาสการคุมครองจากรัฐ    

โดยใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจน

สวัสดิการและความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งในดานฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย การศึกษา อาชีพ  

และสวสัดกิารสงัคม เพือ่มใิหมกีารเลอืกปฏิบตัโิดยไมเปนธรรม การยอมรบัและมสีวนรวมในกจิกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง การเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร โทรคมนาคม บริการลาม

ภาษามือ สิทธิในการเขาไปใชในบริการสาธารณะ เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ         

การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสิทธิในการไดรับการลดหยอนภาษีสำหรับ       

คนพิการ และผูดูแลคนพิการ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของคนพิการมี ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ กำหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอย

กวาสิบสองปและรัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมี  

ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ          

หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ

และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ โดยใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ โดยไมเสียคาใชจาย  

สำหรับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดสิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ   

ใหไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมท้ังไดรับเทคโนโลยี       

สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สามารถเลือกบริการทางการศึกษา    

สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจำเปน

พิเศษของบุคคลนั้น รวมถึงไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการจัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของคนพิการแตละ

ประเภทและบุคคล สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนพิการในดานสุขภาพ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ    
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๕ กำหนดใหบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจำเปน
ตอสุขภาพและการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และการฟนฟู

สมรรถภาพของคนพิการที่มีระดับความพิการอยูในเกณฑที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนด และการ  

ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งจะไดรับ “บัตรทอง ท.๗๔” (สำหรับคนพิการ) สิทธิประโยชน

เฉพาะสำหรับคนพิการท่ีนอกเหนือจากสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก สิทธิไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพทั้งในและนอกหนวยบริการโดยไมเสียคาใชจาย ไดแก กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การประเมิน/แกไข

การพูด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การฟนฟูทางการไดยิน การฟนฟูทางการเห็น การรับกายอุปกรณเคร่ืองชวย    
ตามประเภทความพิการ และการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอ่ืน สำหรับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑       

มีสาระสำคัญที่กำหนดสิทธิของผูปวย โดยใหไดรับการบำบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย และไดรับการปกปด
ขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยและการบำบัดรักษาไวเปนความลับ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปดเผยได ไดรับ       

การคุมครองจากการวิจัย ไดรับการคุมครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และระบบอื่น ๆ ของรัฐ    

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ตลอดจนหามมิใหผูใดเปดเผยขอมูลดานสุขภาพของผูปวยซ่ึงจะทำใหเกิด         
ความเสียหายแกผูปวย  

๙แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



     จากการขับเคล่ือนนโยบายดานคนพิการของกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต    

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการเสนอแผนงาน มาตรการ และนโยบาย

ที่เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติที่เกี่ยวของในประเด็นดังกลาว    

ชวงระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ จำนวน ๗  ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

เห็นชอบใหสถานท่ีราชการท่ีมีคนพิการใชบริการมาก ไดแก โรงพยาบาล ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอำเภอ/  

สำนักงานเขต ที่ทำการองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา และสถานีตำรวจ ทั่วประเทศ ดำเนินการจัดทำ

สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใหคนพิการเขาถึงได ไดแก ทางลาด หองน้ำ ที่จอดรถ ปายและสัญลักษณ        

และบริการขอมูล ภายในป ๒๕๕๔ คร้ังท่ี ๒ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ เห็นชอบการ           

ออกสลากกินแบงเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจัดหารายไดสมทบกองทุนสงเสริม          

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๘๘๐ ลานบาท โดยการออกสลากบำรุงการกุศลเพื่อการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑๐ งวด ๆ ละ ๘ ลานฉบับ รวม ๘๐ ลานฉบับ เริ่มจัดพิมพงวดแรกเม่ือวันที่            

๑ กันยายน ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบรางกฎกระทรวงวาดวย     

การกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือใหคนพิการเขาถึง และใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร การส่ือสาร 

บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับ 

คนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน   

จากรัฐ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบรางกฎกระทรวงกำหนดจำนวน  

ที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับคนพิการเขาทำงาน และจำนวนเงินที่นายจาง

หรือเจาของสถานประกอบการ จะตองนำสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... โดยให

ปรับอัตราสวนการรับคนพิการเขาทำงาน จากเดิม ๒๐๐ คนตอคนพิการ ๑ คน เปน ๑๐๐ คนตอคนพิการ ๑ คน   

ครั้งที่ ๕ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบรางกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให  

มีอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสำหรับคนพิการในโครงสรางพื้นฐานและในระบบการขนสงสาธารณะ  
พ.ศ. .... ครั้งที่ ๖ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ..... มีสาระสำคัญปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยการปรับปรุงอำนาจหนาท่ี และเพ่ิมบทบาทขององคกรคนพิการ และรางพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... และคร้ังที่ ๗ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือคนพิการ โดยการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล 

สำหรับเงินไดขององคกรเอกชนที่จัดใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชน ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินได

นิติบุคคล สำหรับเงินไดของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ ซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ       
เขาทำงาน จำนวนมากกวารอยละหกสิบของลูกจางในสถานประกอบการ ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับคนพิการท่ีมี    

บัตรประจำตัวคนพิการ มีรายไดไมเกิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท 

     นอกจากนี้ ประเทศไทยอยูระหวางการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑      
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยมีวิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกัน

ตอการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมีพันธกิจ ๔ ประการ ประกอบดวย ๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ       
ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร

และกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต   

๑๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ

เปล่ียนแปลง ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด สรางสรรค       

และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ๔) สรางความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกัน        

เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

   ๒.๓ พัฒนาการในเชิงโครงสรางประชากรพิการของประเทศไทย 
     พัฒนาการเชิงโครงสรางประชากรโลกรวมทั้งประชากรไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งเปน

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากปจจัยหลักเพียง ๒ ประการ คือ การเกิด และการตาย การเปล่ียนแปลงประชากรอาจจะ

เปนการเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสราง หรือการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงประชากรดังกลาวน้ันยอมสงผลตอ     

การเปลี่ยนแปลงประชากรพิการดวยเชนกัน ทั้งนี้ จากการรวบรวมขอมูลท่ัวโลกระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๘       

มกีารสำรวจขอมูลเกีย่วกับคนพิการ ๒๗ คร้ังใน ๑๘ ประเทศ พบวาอตัราความชุกของคนพิการมีความแตกตางกันมาก 

ในการสำรวจแตละคร้ัง กลาวคือ พบอัตราความชุกต้ังแตรอยละ ๑ - ๒๔ ตอมา พ.ศ. ๒๕๑๙ องคการอนามัยโลก     

(World Health Organization) ไดรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ และสรุปวาประมาณ รอยละ ๕ - ๑๐           

ของประชากรโลกเปนคนพิการ โดยองคกรอนามัยโลกไดกลาวไววาคนพิการสวนใหญอยูในเขตชนบทของประเทศ

กำลังพัฒนา และประมาณรอยละ ๗๕ ไมสามารถเขาถึงบริการที่จำเปนได หรือเขาถึงไดอยางจำกัดเทานั้น 

     จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางประชากรพิการดังกลาวขางตน หากพิจารณาถึงสถานการณ 

คนพิการของประเทศไทยจะพบสถิติขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับคนพิการที่ไดสะทอนถึงสถานการณการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการในประเทศไทย ทั้งนี้ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติในชวง พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๕๐         

เกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย พบวา จำนวนคนพิการมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งใน         

พ.ศ. ๒๕๓๔ มีจำนวนคนพิการ ๑.๐๕ ลานคนจากจำนวนประชากร ๕๗.๐ ลานคนหรือคิดเปนรอยละ ๑.๘ และ   

เพิ่มจำนวนคนพิการเปน ๑.๙ ลานคน จากจำนวนประชากร ๖๕.๕ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๒.๙ ในพ.ศ. ๒๕๕๐  

     สำนักงานสถิติแหงชาติไดจัดทำโครงการสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพเปนครั้งแรกใน      
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยแยกความพิการออกจากโครงการสำรวจเก่ียวกับอนามัยและสวัสดิการ และไดสำรวจความพิการ    

พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนครั้งท่ี ๒ โดยมีแผนการสำรวจทุก ๕ ป การสำรวจครั้งที่ ๒ ไดมีการเปลี่ยนชื่อการสำรวจ      
เปนการสำรวจความพิการ (สคพ.) เพื่อใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนคำนิยามของความพิการตามแนวคิดของบัญชี

สากลเพ่ือการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (International Classification of Functioning, Disability and 

Health : ICF) ขององคการอนามัยโลก เพือ่ใหมขีอมลูเปนมาตรฐานสากลท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัระหวางประเทศได 

ซึ่งเปนไปตามความตองการใชขอมูลความพิการของหนวยงานตาง ๆ สำหรับการรางแผนใหความชวยเหลือ         

และจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพดานตาง ๆ ใหแกคนพิการ สรุปผลการสำรวจ พบวา ประเทศไทยมีประชากรที่เปน  

คนพิการประมาณ ๑.๙ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๒.๙ ของประชากรทั้งประเทศ โดยไดมีการจำแนกตามเพศ    
กลุมอาย ุเขตการปกครองและภาค พบวา รอยละของผูหญงิพกิารมมีากกวาผูชายเล็กนอย (รอยละ ๓.๐ และรอยละ ๒.๗ 

ตามลำดับ) รอยละของประชากรที่พิการแปรผันตามอายุ โดยในกลุมเด็กและเยาวชน (อายุ ๐-๒๔ ป) มีรอยละ
ประชากรท่ีพิการนอยที่สุด คือ นอยกวารอยละ ๑.๐ ของเด็กและเยาวชนท้ังหมด และรอยละประชากรท่ีพิการจะเพ่ิม

สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งกลุมอายุตั้งแต ๗๐ ปขึ้นไป มีรอยละประชากรพิการมากที่สุดถึงประมาณหนึ่งในสี่ (รอยละ 

๒๔.๖) ทั้งนี้ เน่ืองจากการปรับเปล่ียนคำนิยามของความพิการ หมายรวมถึง การมีความลำบากหรือปญหาสุขภาพ   

๑๑แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



ซึ่งเปนขอจำกัดในการทำกิจกรรมและ/หรือมีความลำบากในการดูแลตนเองดวยนั้น ทำใหผูสูงอายุซึ่งมีความลำบาก

หรือปญหาสุขภาพตามวัยที่สูงขึ้น จึงถูกนับรวมเปนคนพิการในการสำรวจครั้งนี้ดวย โดยนอกเขตเทศบาลมีรอยละ 

ของประชากรท่ีพิการมากกวาในเขตเทศบาลประมาณ ๒ เทา (รอยละ ๓.๔ และรอยละ ๑.๖ ตามลำดับ) เมื่อพิจารณา

รายภาค พบวา ภาคเหนือมีรอยละประชากรพิการสูงท่ีสุด คือ รอยละ ๔.๔ รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอยละ ๓.๕ ภาคใต รอยละ ๒.๒ และภาคกลาง มีรอยละประชากรพิการต่ำที่สุด คือ รอยละ ๑.๗ เมื่อพิจารณา

ประชากรที่พิการจำแนกตามความพิการ ๓ ประเภทใหญ พบวา จากประชากรที่พิการทั้งหมดรอยละ ๒.๙ เปนผูที่   

มีความลำบากหรือปญหาสุขภาพ รอยละ ๒.๘ มีลักษณะความบกพรองรอยละ ๒.๐ และมีความลำบากในการดูแล

ตนเองรอยละ ๐.๖ สำหรับสาเหตุของความพิการ สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ        

สวนใหญเกิดจากภาวะเจ็บปวยและโรคภัยไขเจ็บ รอยละ ๕๒ อุบัติเหตุ รอยละ ๑๑ พิการแตกำเนิด รอยละ ๕ 

พันธุกรรม รอยละ ๒ และไมระบุหรือไมทราบสาเหตุ รอยละ ๓๐ 

     การเปรียบเทียบประชากรท่ีพิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบวา การสำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ขอมูลประชากรที่พิการ คือ ผูที่มีลักษณะความบกพรอง แตในการสำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประชากรที่พิการ หมายถึง    

ผูที่มีความลำบากหรือปญหาสุขภาพ ซึ่งเปนขอจำกัดในการทำกิจกรรม หรือความลำบากในการดูแลตนเอง         

หรือลักษณะความบกพรอง อยางนอย ๑ ประเภท ตามแนวคิดของบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงานความพิการ

และสขุภาพ (International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF) ขององคการอนามัยโลก 

เพื่อใหขอมูลท่ีไดสามารถนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได ดังนั้น ถาพิจารณาเปรียบเทียบประชากรที่พิการ    

ในความหมายเดยีวกนั (เฉพาะผูทีม่ลีกัษณะความบกพรอง) พบวา ประชากรทีพ่กิารมแีนวโนมเพิม่ขึน้ จากรอยละ ๑.๗ 

ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนรอยละ ๒.๐ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเพื่มขึ้นจากเดิมรอยละ ๐.๙ 

     จากประชากรท่ีพิการทั้งหมด จำนวน ๑.๙ ลานคน เกือบทุกคน (จำนวน ๑.๘ ลานคน หรือรอยละ 

๙๗.๙) มีความลำบากหรือปญหาสุขภาพ มีลักษณะความบกพรอง จำนวน ๑.๓ ลานคน รอยละ ๗๐.๕ และมีประชากร

พิการประมาณ ๑ ใน ๕ (จำนวน ๐.๔ ลานคน หรือรอยละ ๒๑.๐) ที่มีความลำบากในการดูแลตนเอง สังเกตไดวา     

มีประชากรท่ีมีความพิการจำนวนมากประมาณ ๑.๓ ลานคน หรือรอยละ ๗๐.๕ ที่มีความพิการมากกวา ๑ ประเภท 

ใน ๓ ประเภทใหญนี้ โดยมีประชากรที่พิการ รอยละ ๑๘.๘ มีความพิการทั้ง ๓ ประเภทใหญ ซึ่งเปนกลุมประชากร
พิการที่รัฐบาลควรใหความชวยเหลือ นอกจากนี้ ยังพบวาประชากรพิการที่มีลักษณะความบกพรองเกือบทุกคน       

มีความลำบากหรือปญหาสุขภาพดวย สำหรับสัดสวนความพิการ สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ ไดจัดเก็บขอมูลผูมาข้ึนทะเบียน (ออกบัตรประจำตัวคนพิการ) ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๓ เปนระยะ

เวลา ๑๔ ป พบวาสัดสวนของประเภทความพิการมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยคนพิการดานการเรียนรู มีสัดสวนที่    

เพิ่มขึ้นอยางมากในสองปหลัง เชนเดียวกับความพิการดานการเห็น และคนพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมายที่มี
แนวโนมสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีความพิการดานสติปญญา ดานจิตใจ และความพิการที่ไมไดระบุมีแนวโนมสัดสวน

ที่ลดลง สำหรับคนพิการดานการเคล่ือนไหวมีแนวโนมสัดสวนที่สูงขึ้น อยางคงท่ี  

     หากพิจารณาจากขอมูลสถิติการคาดการณของจำนวนประชากรของประเทศไทย ซึ่งวิเคราะห     
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในพ.ศ. ๒๕๕๐ แสดงใหเห็นถึงจำนวนของ

ประชากรท่ีเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากอัตราการเกิดและกลุมของผูสูงอายุ รวมถึงสถิติของคนพิการที่มาขอออกบัตรประจำตัว
คนพิการ โดยประมวลผลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ ของสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต       

คนพิการแหงชาติ พบวา มีคนพิการจำนวน ๑,๑๕๕,๕๔๔ คน เปนคนพิการทางการเห็น จำนวน ๑๒๘,๐๐๕ คน    

๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



คนพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย จำนวน ๑๗๓,๙๘๔ คน คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

จำนวน ๕๒๕,๔๙๐ คน คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม หรือออทิสติก จำนวน ๗๗,๖๑๓ คน คนพิการทางสติปญญา 

จำนวน ๑๐๓,๑๘๒ คน คนพิการทางการเรียนรู ๒,๑๑๐ คน และไมระบุความพิการ จำนวน ๕๙,๙๗๒ คน         

ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหแนวโนมจำนวนคนพิการในอีก ๑๐ ปขางหนา โดยพบวาแนวโนมใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชากร

ของประเทศไทยจะมีจำนวน ๗๓.๐๘ ลานคน จะมีคนพิการจำนวน ๒,๑๙๖,๔๘๒ คน จำแนกเปนคนพิการทาง     

การเห็น จำนวน ๓๐๐,๓๐๘ คน คนพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย จำนวน ๓๘๗,๖๙๖ คน คนพิการทาง  

การเคลื่อนไหว จำนวน ๑,๐๗๖,๘๐๒ คน คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก จำนวน ๑๖๖,๔๒๕ คน 

คนพิการทางสติปญญา จำนวน ๗๔,๙๘๕ คน คนพิการทางการเรียนรู จำนวน ๗,๓๖๒ คน และคนพิการท่ีมี      

ความซ้ำซอน จำนวน ๑๒๗,๕๒๕ คน 

     การคาดการณแนวโนมคนพิการดังกลาว เปนการคาดการณโดยประมาณ ภายใตเง่ือนไข อัตราการ

เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่คงที่ เทากับ ๒.๙ จำนวนประชากรท่ีคาดการณในแตละป ซึ่งจากการศึกษาพบวา ยังมีเหตุ    

ปจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบตอจำนวนคนพิการ เชน ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปนสังคมสูงอายุของไทย จำนวนผูสูงอายุ    

ที่มีสาเหตุของสุขภาพรางกาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความหนาแนนของกระดูก และความพิการที่  

เกิดจากอุบัติเหตุบนทองถนน ความพิการที่เกิดจากภัยพิบัติ ความพิการที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และความพิการ

ที่เกิดจากภายในครัวเรือน ที่เปนเหตุใหมีขอจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได ทั้งนี้ สถิติดังกลาว        

ไมปรากฎการเก็บขอมูล จึงเปนขอจำกัดของการคาดประมาณได 

 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สำคัญในระยะตอไป 
    ภายใตสถานการณดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยดังกลาวขางตน ไดนำมาสู   

การกำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สำคัญเพ่ือเปนกรอบในการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการในชวงของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 

    ๓.๑ การสรางสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม โดยใหคนพิการสามารถเขาถึงและ   

ใชประโยชนไดจากสิทธิอยางเทาเทียมและเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติตอคนพิการและผูดูแลคนพิการ มีบริการเพ่ือ
ใหคนพิการเขาถึงสิทธิตามกฏหมายและตอบสนองความจำเปนของคนพิการแตละประเภท มีการเฝาระวังและปองกัน

การแสวงหาประโยชน การใชความรุนแรง และการลวงละเมิดตอคนพิการ 
    ๓.๒ สรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และขอมูลขาวสาร ที่คนพิการสามารถเขาถึงและ         
ใชประโยชนได โดยการสงเสริมใหองคกรทุกภาคสวนรวมถึงองคกรธุรกิจเอกชนจัดใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชน

ไดจากสภาพแวดลอม อาคาร สถานท่ี และการคมนาคมขนสง รวมถึงผลิตภัณฑ อุปกรณ เครื่องชวยความพิการ   
และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการดำรงชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม 

    ๓.๓ สรางพลังอำนาจใหคนพิการสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ทั้งดานการแพทย การศึกษา อาชีพและ
การมีงานทำ กีฬา การทองเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงกลไกดานการเงิน การคลังและงบประมาณเพ่ือการสงเสริม     
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีประสิทธิภาพ และกระจายอำนาจสูทองถิ่นภาคประชาสังคมและภาคสวนอื่นๆ  
ที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการสรางภูมิคุมกันใหแกคนพิการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑๓แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



    ๓.๔ สรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและเครือขายในการขับเคล่ือนการดำเนินงานดาน  
คนพิการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมตัวจัดต้ัง และสรางความ

เขมแข็งขององคกรดานคนพิการทุกประเภททั้งในระดับจังหวัดและทองถิ่น สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากร         

โดยเฉพาะดานการเงิน และวิชาการ แกองคกรดานคนพิการใหสามารถบริหารจัดการ รวมถึงสงเสริมและคุมครองสิทธิ 

ตลอดจนจัดบริการใหแกคนพิการไดอยางมีมาตรฐาน สนับสนุนใหองคกรดานคนพิการและเครือขาย มีบทบาทเปน

สวนหน่ึงของคณะกรรมการในทุกระดับและทุกมิติในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

    ๓.๕ สรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการโดยการสรางเสริมความรู ความเขาใจ 
และตระหนักรูเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ศักยภาพ และการดำรงชีวิตอิสระ สิทธิ และหนาที่ของคนพิการ

รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในการสรางเสริมเจตคติ เชิงสรางสรรค    

ตอความพิการ คนพิการ ผูดูแลคนพิการ และครอบครัว 

    โดยสรุปการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชวงที่ผานมา พบวา การขับเคลื่อน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยมีความกาวหนาอยางนาพอใจ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภายใต   

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและ    

ตางประเทศ ซึ่งไดวางรากฐานของการดำเนินงานดานคนพิการไวอยางเขมแข็งท้ังในเชิงกลไกการดำเนินงานและสิทธิ

ประโยชนที่รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองใหความสำคัญในการคุมครองพิทักษสิทธิคนพิการในดานตาง ๆ ทั้งนี้ 

เพื่อใหการดำเนินงานดานคนพิการของประเทศไทยเกิดความตอเน่ืองและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม

ตอไป การขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตรดานคนพิการของประเทศไทยจึงไดกำหนดกรอบและทิศทางการดำเนินงาน    

ที่มีความตอเน่ืองและมุงเนนการพัฒนาท่ีทำใหคนพิการสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุขและเทาเทียม จึงไดกำหนด

ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังปรากฎในสวนที่ ๒ ตอไป 

 

๑๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



สวนที่ ๒  
ทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 

 

    แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ยึดหลักการวิเคราะห

สถานการณอยางรอบดาน และบูรณาการการดำเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของทุกภาคสวน      

โดยเนนผลลัพธเพื่อใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งประกอบดวยทิศทางของแผนดังตอไปนี้ 

 

วิสัยทัศน 
    คนพิการดำรงชีวิตอิสระรวมกับทุกคนในสังคมอยางมีความสุข สามารถเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาค                  

และเทาเทียมกัน 

 
พันธกิจ 
    ๑. สรางสังคมบูรณาการเพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคม 

    ๒. เสริมพลังคนพิการใหเขาถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

    ๓. สงเสริมการขับเคลื่อนองคกรดานคนพิการและเครือขายอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

    ๔. สรางสังคมใหมีเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการ 

 

เปาประสงค 
    ๑. คนพิการและผูดูแลคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

    ๒. กฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ ที่เปนอุปสรรคไดรับการปรับปรุงแกไขเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติตอ  

คนพิการ ตลอดจนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

    ๓. สังคมมีสภาพแวดลอมที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได อยางเสมอภาคและเทาเทียม 

    ๔. คนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากระบบบริการดานสุขภาพ การศึกษา อาชีพ กีฬา และ       

การทองเที่ยว รวมถึงสรางระบบการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

    ๕. กลไกดานการเงินและการคลังไดรับการพัฒนาใหเกิดแหลงรายไดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 

คนพิการที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ 
    ๖. การศึกษาวิจัยดานคนพิการไดถูกนำไปพัฒนานโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                    

คนพิการอยางเปนรูปธรรม 

    ๗. องคกรดานคนพิการ ผูนำคนพิการและเครือขายทุกระดับทุกพ้ืนที่มีศักยภาพสามารถขับเคล่ือนงาน
ดานคนพิการใหเกิดประสิทธิผลตอเนื่องและยั่งยืน 

    ๘. คนพิการมีความม่ันใจ ตระหนักในสิทธิ คุณคา และศักดิ์ศรีของตนเอง รวมถึงมีสวนรวมทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

    ๙. สงัคมมคีวามรูความเขาใจคนพกิารและมีสวนรวมลดความเหล่ือมลำ้ เพือ่สรางสงัคมอยูเยน็เปนสขุรวมกัน 

๑๕แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



ยุทธศาสตร 
    ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียม โดยไมเลือกปฏิบัติตอคนพิการ
และผูดูแลคนพิการ 
    แนวทางและมาตรการ 
    ๑. ภาครัฐมีหนาที่จัดใหมีบริการเพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิตามกฏหมายและตอบสนองความจำเปนของ

คนพิการแตละประเภท 

    ๒. สนับสนุนใหองคกรภาคเอกชนจัดบริการตามกฎหมายใหตอบสนองตอความจำเปนของคนพิการ

แตละประเภท 

    ๓. เฝาระวังและปองกันการแสวงหาประโยชน การใชความรุนแรง และการลวงละเมิดตอคนพิการ 

    ๔. พัฒนา ปรับปรุง แกไข กฏหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ เพื่อสงเสริมคุมครองสิทธิ และขจัดการ    

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการและผูดูแลคนพิการ โดยใหความสำคัญเปนพิเศษตอเด็กพิการและสตรีพิการ 

    ๕. สรางหลกัประกันใหคนพกิารและผูดแูลคนพกิาร ในการเขาถงึกระบวนการยุตธิรรมอยางมปีระสทิธผิล 

    ๖. รณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมทุกภาคสวนของสังคมบูรณาการใหมีสวนรวม

สนับสนุนการเขาถึงสิทธิ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการและผูดูแลคนพิการ 

 

    ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และขอมูลขาวสาร ที่คนพิการสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนได 
    แนวทางและมาตรการ 
    ๑. ภาครัฐรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่จัดและสงเสริมใหองคกรทุกภาคสวนรวมถึงองคกร

ธุรกิจเอกชนจัดใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสภาพแวดลอม อาคาร สถานท่ี และการคมนาคมขนสง 

    ๒. ภาครัฐรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดและสงเสริมใหองคกรทุกภาคสวน รวมถึงองคกร

ธุรกิจเอกชนจัดใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากผลิตภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองชวยความพิการ รวมถึง

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันโดยมีการประเมินความตองการและความเหมาะสม    
ในการใชงานของคนพิการ 

    ๓. ภาครัฐรวมถึงองคกรอิสระ มีหนาท่ีจัดและสงเสริมใหองคกรทุกภาคสวนรวมถึงองคกรธุรกิจเอกชน           

จัดใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการ
โทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสาร โดยมีการประเมินความตองการและ        

ความเหมาะสมในการใชงานของคนพิการ 
    ๔. สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการฝกอบรม เกี่ยวกับการสรางและ                  

ปรับสภาพแวดลอมโดยอาศัยหลักการการออกแบบที่เปนสากลและเปนธรรม เพื่อการเขาถึงและใชประโยชนได    

ของคนพิการ 

    ๕. สนับสนุนการจัดต้ังกลไกใหคำปรึกษา ติดตามประเมินผล และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการ 

ปรับสภาพแวดลอมทางสังคมและที่อยูอาศัยใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการดำรงชีวิตไดจริง 
 

๑๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



    ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางเสริมพลังอำนาจใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ 
    แนวทางและมาตรการ 
    ๑. เสริมพลังคนพิการใหเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางสอดคลองและเพียงพอกับ

ความตองการจำเปนของแตละบุคคลรวมท้ังการเฝาระวังและปองกันความพิการ การไดรับสิทธิประโยชน           

จากบริการหลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

    ๒. เสริมสรางการพัฒนาทักษะการเรียนรูของคนพิการต้ังแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ จนตลอดชีวติ 

รวมถึงการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ 

    ๓. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการชวยเหลือระยะเร่ิมแรกแกคนพิการ ผูดูแลคนพิการ   

และผูเกี่ยวของ รวมถึงการสรางภูมิคุมกันใหแกคนพิการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

    ๔. เสริมพลังคนพิการและผูดูแลคนพิการเพื่อความมั่นคงและความกาวหนาดานอาชีพ หรือการทำงาน 

โดยมีรายไดที่เพียงพอ ทั้งในระบบตลาดแรงงาน นอกระบบตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงสงเสริม

ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ เพื่อรวมสรางเศรษฐกิจของประเทศ 

    ๕. เสริมพลังคนพิการเพื่อเขาถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง ทองเท่ียว และนันทนาการบนพื้นฐานของ

ความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป 

    ๖. เสริมพลังคนพิการใหมีความถึงพรอมในการออกกำลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ และไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

    ๗. ปรับปรุงกลไกดานการเงิน การคลังและงบประมาณเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใหมีประสทิธิภาพ และกระจายอำนาจสูทองถิ่นภาคประชาสังคมและภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล 

    ๘. ศึกษาและดำเนินการใหมีแหลงรายไดเพื่อสนับสนุนการเงินการคลังและงบประมาณเพ่ือการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางเพียงพอ และอยางยั่งยืน 

    ๙. จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันทางวิชาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

    ๑๐. พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถนำไปกำหนด

นโยบายดานคนพิการของประเทศ 

 

    ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและเครือขาย  
    แนวทางและมาตรการ 
    ๑. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมตัว จัดตั้ง และสรางความเขมแข็ง ขององคกรดานคนพิการ               

ทุกประเภทท้ังในระดับจังหวัดและทองถิ่น 
    ๒. สงเสรมิและสนับสนนุองคกรดานคนพกิารใหมบีทบาทในภาคสังคมหรือกจิกรรมดานคนพกิารระดับนานาชาติ 
    ๓. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากร โดยเฉพาะดานการเงิน และวิชาการ แกองคกรดานคนพิการ       

ใหสามารถบริหารจัดการสงเสริมและคุมครองสิทธิ ตลอดจนจัดบริการใหแกคนพิการไดอยางมีมาตรฐาน 

    ๔. สนับสนุนใหองคกรดานคนพิการและเครือขายมีบทบาทเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการในทุกระดับ
และทุกมิติในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

    ๕. สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมีการสมทบงบประมาณเพ่ือสรางความเขมแข็งและ
ศักยภาพแกองคกรดานคนพิการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดูแลคนพิการ 

 

๑๗แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



    ยุทธศาสตรที่ ๕ สรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการ 
    แนวทางและมาตรการ 
    ๑. สรางเสริมความรู ความเขาใจ และตระหนักรูเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ศักยภาพ และการ

ดำรงชีวิตอิสระ สิทธิ และหนาที่ของคนพิการ 

    ๒. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในการสรางเสริมเจตคติ      

เชิงสรางสรรคตอความพิการ คนพิการ ผูดูแลคนพิการ และครอบครัว 

    ๓. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางสังคมในทุกดานเพ่ือใหคนพิการสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง

ไดอยางเต็มที่ 

    ๔. พัฒนารูปแบบ และวิธีการ ในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ จากสังคมเวทนานิยม    

เปนสังคมฐานสิทธิ 

    ๕. บรรจุความรูเรื่องความพิการและคนพิการในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ 

    ๖. จัดตั้งและสนับสนุนสถาบันการสื่อสารสังคมเพื่อสื่อสารสาธารณะเร่ืองคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๘ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



สวนที่ ๓ 
แนวทางการแปลงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไปสูการปฏิบัติ 
 

 

    เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙        

ภายใตการดำเนินงานประกอบดวย ๔ พันธกิจ ๕ ยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถบรรลุเปาประสงค และนำไปสูวิสัยทัศน

ของแผน จึงไดกำหนดตัวชี้วัด เปาหมาย ในชวงระยะเวลา ๕ ป โดยมีแนวทางและมาตรการท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของรวมกันรับผิดชอบ และนำไปเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  

๓.๑ การนำแผนไปสูการปฏิบัติ 
พันธกิจที่ ๑   สรางสังคมบูรณาการเพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคม 

ยุทธศาสตรที่  ๑  สงเสริมการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียม โดยไมเลือกปฏิบัติตอคนพิการ 

      และผูดูแลคนพิการ 

เปาประสงค   ๑. คนพิการและผูดูแลคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  

      ๒. กฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ ที่เปนอุปสรรคไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ 

       ตอคนพิการ ตลอดจนมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๑๙แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



๒๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



พันธกิจที่ ๑   สรางสังคมบูรณาการเพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๒  สรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และขอมูลขาวสาร ที่คนพิการสามารถเขาถึง 

      และใชประโยชนได 

เปาประสงค   สังคมมีสภาพแวดลอมที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได อยางเสมอภาคและเทาเทียม 

๒๑แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



๒๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



พันธกิจ ๒   เสริมพลังคนพิการใหเขาถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร ๓  สรางเสริมพลังอำนาจใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ  

เปาประสงค   ๑. คนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากระบบบริการดานสุขภาพ การศึกษา อาชีพ กีฬา และ 

       การทองเที่ยว รวมถึงสรางระบบการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

      ๒. กลไกดานการเงินและการคลังไดรับการพัฒนา ใหเกิดแหลงรายไดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       คนพิการที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

      ๓. การศึกษาวิจัยดานคนพิการไดถูกนำไปพัฒนานโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

       ชวีติคนพกิารอยางเปนรปูธรรม 

๒๓แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



๒๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



๒๕แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



พันธกิจที่ ๓   สงเสริมการขับเคลื่อนองคกรดานคนพิการและเครือขายอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๔  สงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและเครือขาย 

เปาประสงค   องคกรดานคนพิการและเครือขายทุกระดับ ทุกพื้นที่ รวมถึงผูนำคนพิการมีศักยภาพ สามารถ 

      ขับเคลื่อนงานดานคนพิการไดอยางมีประสิทธิผลตอเนื่องและย่ังยืน 

๒๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



พันธกิจที่ ๔   สรางสังคมใหมีเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการ 

ยุทธศาสตรที่ ๕  สรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการ 

เปาประสงค   ๑. คนพิการมีความม่ันใจ ตระหนักในสิทธิ คุณคา และศักด์ิศรีของตนเอง รวมถึงมีสวนรวม 

       ทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม และวัฒนธรรม  

      ๒. สังคมมีความรูความเขาใจคนพิการและมีสวนรวมลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือสรางสังคมอยูเย็น 

       เปนสุขรวมกัน 

๒๗แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



๓.๒ ขอพิจารณา 
    โดยทีแ่ผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ฉบบัที ่๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดำเนินการสอดคลองกบั 
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดใหมีรัฐมนตรีรักษาการตามพระราช
บัญญัติฉบับนี้ จำนวน ๖ กระทรวง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (มาตรา ๔๕) และมี   
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ผูแทนหนวยงาน 
ภาครัฐ รวม ๑๓ หนวยงาน และผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท รวม ๗ คน (มาตรา ๕) ดังนั้นในทางปฏิบัติ  
จึงมีผูเก่ียวของและหนวยงานที่เกี่ยวของจำนวนมาก การแปลงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับนี้ไปสู
การปฏิบัติจำเปนตองไดรับการสนองตอบจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อนำสาระสำคัญของแผนที่กำหนดไว อันไดแก 
พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร ตลอดจนแนวทางมาตรการ ตัวช้ีวัด และเกณฑประเมินแปลงไปสูการปฏิบัติ      
โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการจัดสรรทรัพยากรบริหารใหสอดคลองและเช่ือมโยง
รองรับแตละยุทธศาสตร นอกจากน้ี ในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติดังกลาว แตละหนวยงานที่นำแผนฯ นี้ไป
ปฏิบัติยังตองนำนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงหรือหนวยงานปฏิบัตินั้นๆ ตลอดจน กรอบทิศทาง      
และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มาพิจารณาประกอบ 
เพื่อใหไดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีบูรณาการสอดคลองกันทุกสวน แลวจึงจัดทำเปนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจำป เพื่อจัดทำคำของบประมาณและนำไปปฎิบัติตอไปเมื่อไดรับอนุมัติ 

 

๒๘ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



๓.๓ วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
    การแปลงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไปสูการปฏิบัติ 

จำเปนตองใหความสำคัญตอการบริหารจัดการใหเกิดการขับเคลื่อน การประสานความรวมมือจากทุกหนวยปฏิบัติ

และผูเก่ียวของในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังมีการพัฒนาระบบขอมูลท่ีสามารถจัดทำคำของบประมาณรองรับ และมีการดำเนินการตามแผน รวมทั้ง     

การติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนจริง และมีประสิทธิผลตอไป               

จึงควรกำหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

    ๑) เพื่อสงเสริมการรับรูและความเขาใจรวมกันของหนวยปฏิบัติและผูเกี่ยวของในแนวคิด ทิศทาง    

และสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

    ๒) เพ่ือเตรียมความพรอม และปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถดำเนินการ 

แปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๓) เพื่อใหไดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับที่เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร และสอดคลองกับแนวทางมาตรการตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่กำหนดไวในแผนฯ 

 

๓.๔ แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
    ๑) หนวยงานรับผิดชอบตามแผนฯ มีการกำหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน โดยอาจแตงตั้งผูรับชอบในรูป

คณะกรรมการภายในจากหนวยงานยอยที่เกี่ยวของ ทำหนาที่แปลงแผนในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ  

ชีวิตคนพิการตามกรอบของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ 

    ๒) สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ      

ความมั่นคงของมนุษย ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

มีหนาท่ีเผยแพรสรางความรูความเขาใจเกี่ยวของกับสาระสำคัญและกรอบทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต       

คนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ แกหนวยงานที่เกี่ยวของ และประสานงานการแปลงแผนฯ ไปสู

การปฏิบัติระดับโครงการ กิจกรรมตอไป 

    ๓) การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ใหคำนึงถึงความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร และสาระสำคัญ
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ และความสัมพันธระหวางแผนงาน โครงการ ทั้งในเชิงการเปนองคประกอบ

รวม (Complementary) เชิงการสนับสนุน (Supplementary) และเชิงความตอเน่ือง (Continuity) เพื่อใหเกิด

บูรณาการของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
    ๔) ในระดับโครงการ กรณีเปนโครงการที่ใชงบประมาณสูง (เกิน ๑๐๐ ลานบาท) ควรทำการศึกษา

ความเปนไปไดหรือความเหมาะสมของโครงการ เพื่อใหไดโครงการท่ีมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ 

    ๕) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย โดยเช่ือมโยงขอมูลพ้ืนฐานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ใหเปนระบบเดียวกันตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐแบบอีเล็คทรอนิคส (E-government) เพื่อความเปนเอกภาพ

ในการปฏิบัติงาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งภาครัฐและประชาชน 

    ๖) สงเสรมิกระบวนการและขัน้ตอนในการจดัทำแผนปฏบิตัริาชการทีเ่นนแผนงาน (Program planning) 

โดยจัดกลุมและลำดับความสำคัญของโครงการและกิจกรรมของแตละแผนงาน และความสัมพันธระหวางแผนงาน 

เพื่อใหแผนงาน/โครงการตอบสนองตอยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ และเกิดผลลัพธสูงสุดในการ
นำไปปฎิบัต ิ

๒๙แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



๓.๕ การติดตามและการประเมินผล 
    โดยท่ีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เปนแผนระดับชาติ    

มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของจำนวนมาก การกำกับติดตามและประเมินผล จึงเปนส่ิงจำเปนท่ีจะตองทำอยางมีโครงสราง

และเปนระบบ ดังนี้ 

    ๓.๕.๑ แนวทางการดำเนินการ 
    ๑) กำหนดแผนการติดตามกำกับและประเมินผลแผนยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยมีการสรางดัชนีชี้วัดความสำเร็จ รวมท้ังสรางฐานขอมูลรองรับ       

อยางชัดเจนและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

    ๒) กำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยเช่ือมกับการรายงานสภาวเศรษฐกิจ

สังคมของสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในแตละไตรมาส เพื่อปรับแผนปฏิบัติการใหสอดคลองยุทธศาสตร

และสถานการณที่อาจเปนผลจากนโยบายของรัฐบาลและแผนชาติ 

    ๓) พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่     

มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบ

ระหวางหนวยงานได รวมทั้งสามารถวัดผลไดในทุกระดับตั้งแตระดับหนวยงาน พื้นที่ เชนเดียวกับระบบการติดตาม

ประเมินผลในภาคเอกชน 

    ๔) จัดทำและพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรทั้งในภาพรวม ระดับ

ยุทธศาสตรใหมีความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ ไดแก แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง กรมและกองตางๆ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ และพัฒนาเปนเครือขาย         

การติดตามประเมินผลเพื่อใหเกิดการยอมรับและนำผลไปใชประโยชนรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

    ๕) พัฒนาระบบขอมูล และสารสนเทศคนพิการ ครอบครัว คนพิการ และองคกรดานคนพิการ เพื่อการ

วางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและยุทธศาสตรการปองกันความพิการในทุกมิติ 

    ๓.๕.๒ การติดตามประเมินผล 
    วัตถปุระสงคของการติดตามประเมินผล 
    การนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง     

มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ปรากฎในแผน การติดตามประเมินผล    

ตองดำเนินการเปนระยะอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหผูบรหิารและผูปฏบิตังิานทราบถึงความกาวหนา ปญหา และอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ 

นับตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาตามแผน เพื่อดำเนินการใหมีความเหมาะสม และทันตอสภาวการณตอไป 

    แนวทางการประเมินผล ดังนี้ 
    ๑) การประเมินเปาหมายรวมของแผน 

    ๒) การประเมินการบรรลุเปาประสงคของแผน 

    ๓) การติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตร 
    ๔) การตดิตามประเมนิผลระดับแผนงาน โครงการ กจิกรรม ใหหนวยงานทีร่บัผดิชอบหลักในการดำเนินงาน 

เปนผูกำหนดหลักเกณฑการประเมินตนเอง ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

    ๕) จัดใหมีการติดตามประเมินผลในระยะคร่ึงแผนและส้ินสุดแผนท้ังประเด็นความกาวหนาของแผน 

และผลลัพธ เพื่อทบทวนหรือปรับทิศทางการดำเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔      

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

๓๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙



ภาคผนวก 



หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน 
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๓๙แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
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