
วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดย

วริยาภรณ์ พรนภดล
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ขั้นตอนแนวทางการด าเนินงานการปรับปรุงหรือจัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



“สิ่งอ านวยความสะดวก” หมายความว่า 
การจัดให้มีอุปกรณ์ การจัดให้มีบริการ หรือการช่วยเหลืออื่นใดอย่างเหมาะสมทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร  สถานที่ เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ บนพื้นฐานของความ
ต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 
“อาคาร” หมายความว่า 
พื้นที่ในส่วนของอาคารหรือส านักงานที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้เพื่อกิจกรรมทางราชการ 
การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม และให้
หมายความรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารนั้นด้วย
“สถานที”่ หมายความว่า 
สถานที่ที่ให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้ประโยชน์ได้ ทั้งกรณีที่มีการจัดเก็บค่าบริการและกรณีที่   

ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงทางสัญจรสาธารณะด้วย

นิยาม-ความหมาย



“บริการ” หมายความว่า 
การปฏิบัติ การดูแล การให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความสะดวก เพื่อให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการนั้น และให้หมายความรวมถึงการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันหรือการมี
ส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป

“การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกคนพิการขั้นพื้นฐาน” 
ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ าคนพิการ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2555 

นิยาม-ความหมาย



กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ และคนทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงและใช้บริการใน
หน่วยงานราชการ อาคารสถานที่สาธารณะได้ โดยให้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกข้ัน

พื้นฐานส าหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

พื้นที่ มีการก าหนดพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการผลักดันและสนับสนนุจัดให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ ได้แก่ หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด  ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต หรือศูนย์ฯ ในสังกัด พม. หน่วยงาน
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ศูนย์การเรียนรู้คนพิการในชมุชน สวนสาธารณะ/
สนามกีฬาในสังกัด อปท. องค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐาน และวัด จ านวน 320 แห่ง

การก าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย



ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยงานภูมิภาคที่สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 76 จังหวัด

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต เป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบในพ้ืนที่เขตของ
กรุงเทพมหานคร และสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

ปัจจุบันมีศูนย์คุม้ครองฯ 50 เขต

ขอบเขตหน่วยงาน/องค์กร



องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่สังกัด ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยองค์กร

คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เป็นองค์กรที่มีการรวมตัวของบุคคลหรือคณะบุคคล ด าเนินกิจกรรมใดๆ และจัดบริการให้แก่คนพิการ ให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ตามประเภทความพิการหรือหลายประเภทความพิการ ทั้งนี้ มีคุณสมบัติ 

คือ 
ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กร มีผลงานที่เด่นชัดและเป็นองค์กรที่จดทะเบียนนิติบคุคล มี

วิสัยทัศน์ มีแผนงาน โครงสร้างกรรมการ เจ้าหน้าที่ชัดเจน ตามข้อบังคับของกฎหมาย 

ขอบเขตหน่วยงาน/องค์กร



ศูนย์การเรียนรู้คนพกิารในชุมชน
เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมหรือให้บริการแก่คนพิการหรือสามารถร่วมกิจกรรมทาง

สังคมได้อย่างเท่าเทียม และได้เข้าถึงบริการแบบครบวงจรและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนชุมชนให้เกิดกิจกรรม การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน โดย
มีรูปแบบคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชารจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่

มอบหมาย หรือคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ และได้รับการแต่งตั้งจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร)  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้คือ  รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้ด าเนินงานของศูนย์ฯ แผนผังแสดงสถานท่ีตั้ง

ศูนย์ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการใช้สถานที่ อาคารท่ีขอจัดต้ังศูนย์ โดยผู้ยื่นค าขอต้องมีหนังสือ
แสดงความยินยอมจากเจ้าของสถานที่อาคาร และมีหน่วยงานในการก ากับ ดูแลการท าหน้าที่ศูนย์ฯ ดังกล่าว

ขอบเขตหน่วยงาน/องค์กร



วัด
เป็นองค์กรศาสนา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประเภทองค์กรไม่แสวงก าไร 

ลักษณะการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีสถานที่
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา หรือศูนย์รวมของคนในชุมชน หรือ

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางสังคม เช่น กิจกรรมด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือคนของชุมชน/หมู่บ้าน

ขอบเขตหน่วยงาน/องค์กร



1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  76 จังหวัด
2. ศูนย์คุ้มครองสวัสดภิาพชุมชนเขต กทม. 9 เขตที่ด าเนินการ
3. หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  76 จังหวัด 
4. ศูนย์การเรียนรู้คนพิการในชุมชน 79 แห่ง
5. สวนสาธารณะ/สนามกีฬาในสังกัด อปท. 25 แห่ง
6. องค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐาน 48 องค์กร
7. วัด จ านวน 6 แห่ง

ต้นแบบหน่วยงาน องค์กรการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพกิาร



มีคนพิการไปติดต่อขอใช้บริการ
สังคม หรือบริการอื่นกับหน่วยงาน องค์กรเป็นจ านวนมากและจ าเป็นต้องเอื้ออ านวยความสะดวกในการ
ขอรับบริการ

มีอาคาร สถานที่ หรือเป็นแหล่งศูนย์กลางรวม
ที่ให้คนพิการและทุกคนสามารถใช้งานได้ จัดหรือส่งเสริมประกอบกิจกรรมให้มีส่วนร่วมทางสังคม หรือ  
ทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การนันทนาการ สุขภาพอนามัย หรือการพาณิชยกรรม

มีความพร้อม 
อาทิ ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/ศูนย์ ฯ เห็นความส าคัญทุกด้าน โดยสามารถท างานร่วมกับคนพิการ 
ผู้สูงอายุหรือประชาชนในพื้นที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีความต้องการและพัฒนาที่จะให้เป็นต้นแบบ หรือตัวอย่าง
อาคาร สถานที่ดีในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการให้ดีขึ้น

คุณสมบัติของพื้นที่เป้าหมาย



ส ารวจและก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 320 แห่งใน 77 จังหวัด
พื้นที่จัดเตรียมแผนงาน เตรียมการรายละเอียดของพื้นที่ที่จะปรับปรุง/จัดท าสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
พื้นที่มีการออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/จัดท าสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อส่งข้อมูลใหจ้ังหวดัซึ่งมี สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเป็นผู้ประสานงาน และส่งภาพถ่ายรายละเอียดก่อนปรับปรุง จัดท าแบบ
รายการและประมาณราคาก่อสร้างที่จะปรับปรุงประมาณการค่าใช้จ่ายฯ ไปยัง
ส่วนกลาง (ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556)
ส่วนกลาง (พก.) สรุปตรวจแบบรายการและค่าใช้จ่ายประมาณราคาจากจังหวดั
ของหน่วยงาน องค์กรของพื้นที่ แต่ละแห่ง

แนวทาง/ขั้นตอน
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



 ส่วนกลาง (พก.) โอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายปรับปรุง/จัดท าให้มีการ
จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้แต่ละหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ด าเนินการจัดท าขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้าง (ด าเนินการ 1 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2557 )
ผู้ประสานงานจังหวัดให้ความรู้ ติดตามและนิเทศงานในพื้นที่

แนวทาง/ขั้นตอน
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



 หน่วยงาน องค์กรเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ด าเนินการจัดท าและติดตั้ง
ป้ายด้านหน้าหน่วยงาน องค์กร โดยแสดงข้อความที่เห็นชัดเจน มีข้อความ
ตัวอักษร สีขาว ขนาด 10 - 15 นิ้ว  พื้นป้ายสีน้ าเงิน ขนาดของป้าย
ยาว 200 -220 เซนติเมตร กว้าง 80-90 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสม 

แนวทาง/ขั้นตอน
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/ศูนย/์วัด.........................................
โครงการ   สนับสนุนการจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและ

ทุกคนเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ ปี 2557
สนับสนุนโดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทาง/ขั้นตอน
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

LOGO

“ข้อความป้ายติดด้านหน้า”



ส่วนกลาง (พก.) ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ 

- ลงพื้นที่ ให้ค าแนะน า และตรวจติดตามเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นไปตามแบบรายการที่จะปรับปรุงฯหรือจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการที่ถูกต้อง สามารถใช้งานได้และมีความปลอดภัย 
ตามที่ได้เสนอแบบรายการฯ ไว้ข้างต้น

แนวทาง/ขั้นตอน
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



สรุปรายงานผลของหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ ตามแบบฟอร์ม 
AC-01 และรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายก่อน - หลังการปรับปรุง ส าเนา
เอกสารรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหลักฐานอื่น ๆ (ภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2557) ให้ส่วนกลาง (พก.) ทราบทันที หลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

แนวทาง/ขั้นตอน
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



 หากหน่วยงาน องค์กรมีเงินเหลือจ่าย จากการปรับปรุงหรือจัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ขอให้ด าเนินการส่งเงินคืนให้ส่วนกลาง 
(พก.) 
หน่วยงาน องค์กรที่ได้รับการปรับปรุงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการ มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการประกวดอาคารสถานที่ดีเด่นที่เอื้อ
ต่อ
คนพิการ ในงานวันคนพิการสากลปี 2557

แนวทาง/ขั้นตอน
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



แบบฟอร์มรายงาน AC-01โครงการ 
สนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

และทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้



แบบรายงานผลโครงการสนับสนุนการจัดให้มสีิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทกุคนเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ ประจ าปี 2557
หน่วยงาน /อปท./ศูนย์ / วัด ชื่อ.......................................................

อ าเภอ...................................จังหวัด........................................

ที่ ชื่อหน่วยงาน/ อาคาร

สถานที่ / ที่ตั้ง

รายละเอียดการ

จัดสิ่งอ านวย

ความสะดวก

ส าหรับคนพิการ 

5 ประเภท

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานปรับปรุง/

จัดให้มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับ

คนพิการ

ช่วง

ระยะเวลา

ด าเนินการ
(เร่ิมต้น-สิ้นสุด)

จ านวนเงิน 

(บาท)

ปัญหา 

อุปสรรค/แนว

ทางแก้ไข

หมายเหตุ



โครงการ 
สนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

และทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้



แบบรายงานผลโครงการสนับสนุนการจัดให้มสีิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทกุคนเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ ประจ าปี 2557
หน่วยงาน /อปท./ศูนย์ / วัด ชื่อ.......................................................

อ าเภอ...................................จังหวัด........................................

ที่ ชื่อหน่วยงาน/ อาคาร

สถานที่ / ที่ตั้ง

รายละเอียดการ

จัดสิ่งอ านวย

ความสะดวก

ส าหรับคนพิการ 

5 ประเภท

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานปรับปรุง/

จัดให้มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับ

คนพิการ

ช่วง

ระยะเวลา

ด าเนินการ
(เร่ิมต้น-สิ้นสุด)

จ านวนเงิน 

(บาท)

ปัญหา 

อุปสรรค/แนว

ทางแก้ไข

หมายเหตุ



-ตัวอย่าง-
แบบรายงานผลโครงการสนับสนุนการจัดให้มสีิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทกุคนเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ ประจ าปี 2557

หน่วยงาน /อปท./ศูนย์ / วัด ชื่อ.......................................................
อ าเภอ...................................จังหวัด........................................

ที่ ชื่อหน่วยงาน/ อาคาร

สถานที่ / ที่ตั้ง

รายละเอียดการ

จัดสิ่งอ านวย

ความสะดวก

ส าหรับคนพิการ 

5 ประเภท

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานปรับปรุง/

จัดให้มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับ

คนพิการ

ช่วง

ระยะเวลา

ด าเนินการ
(เร่ิมต้น-สิ้นสุด)

จ านวนเงิน 

(บาท)

ปัญหา 

อุปสรรค/แนว

ทางแก้ไข

หมายเหตุ

1 หน่วยงาน ก.

อาคาร บี

5 ถ.สุริยพงษ์ ต าบลใน

เวียง อ.เมือง จ.น่าน

55000

1.ทางลาด

บริเวณด้านหน้า

อาคาร 1 จุด

2.ห้องน้ าชาย-

หญิง จ านวน..

ห้อง ชั้น... ฝ่ัง...

3.ป้ายสัญลักษณ์

5 จุดบริเวณที่

......

4.ที่จอดรถ...

บริเวณ....มีที่จอด

รถคนพิการ....

ช่อง

1.เตรียมแบบ

รายการปรับปรุง/
ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย/ภาพถ่าย

ก่อนปรับปรุง….

2.จัดท า
รายละเอียดของ

แผนการปรับปรุง

..?

3.จัดท าบันทกึ
เสนออนุมัต ิ/

แต่งตัง้กรรมการ

มค.

กพ.

กพ.

.

200,000 ไม่มี



-ตัวอย่าง-
แบบรายงานผลโครงการสนับสนุนการจัดให้มสีิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทกุคนเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ ประจ าปี 2557

หน่วยงาน /อปท./ศูนย์ / วัด ชื่อ.......................................................
อ าเภอ...................................จังหวัด........................................

ที่ ชื่อหน่วยงาน/ อาคาร

สถานที่ / ที่ตั้ง

รายละเอียดการ

จัดสิ่งอ านวย

ความสะดวก

ส าหรับคนพิการ 

5 ประเภท

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานปรับปรุง/

จัดให้มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับ

คนพิการ

ช่วง

ระยะเวลา

ด าเนินการ
(เร่ิมต้น-สิ้นสุด)

จ านวนเงิน 

(บาท)

ปัญหา 

อุปสรรค/แนว

ทางแก้ไข

หมายเหตุ

5. บริการข้อมูล

ข่าวสาร

บริการเร่ือง....ใน

บริเวณ.ชั้น....จัด

ให้มีโต๊ะบริการ

ข้อมูลแผ่นพับ

อักษรเบรลล์/สื่อ/

เสียง/มีเจ้าหน้าท่ี

ประจ าจุด...

4.ประกวดราคา

5.จัดซื้อ/จัดจ้าง

6.ด าเนินการ/

ปรับปรุง-จัดท า /

รายงานผล

7.เสร็จสิ้น/การ

ตรวจรับงาน มอบ

งาน

8.ส่งข้อมูลรายงาน/

ใบส าคัญรับเงิน/

ภาพถ่ายหลัง

ด าเนินการ

มีค.

เมย.-พค.

มิย.

กค



THANK YOU


