
วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดย

จินตนา   จันทร์บ ารุง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

นโยบาย/มติครม./กฎหมาย
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



มติคณะรัฐมนตรี

• มติคณะรัฐมนตรี

19 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้หน่วยงานราชการส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้ โดยก าหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดสาธารณสุข  
จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 และ
หน่วยงานราชการ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต อปท.(อบจ./
อบต./ท.นคร/ทม./ทต. และเมืองพัทยา) สถาบันการศึกษา และสถานีต ารวจ จัด
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้ายและ
สัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ภายในปี 2554



งบประมาณ
ให้หน่วยงานราชการสามารถขอตั้งงบประมาณหรือ
เจียดจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการจัดท า
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ โดยให้เป็น
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการอนุมัติ

หมายความว่า หน่วยงานรัฐ ต้องใช้จากเงินรายได้หรือเงินเหลือจ่าย หรือ
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน หรือ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความเหมาะสม และ
ความจ าเป็น



ผลการด าเนินงาน

• มติคณะรัฐมนตรี 19 พฤษภาคม 2552 
พม. เสนอรายงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติ  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการผลักดันในการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และให้ขับเคลื่อน แนวทางการขับเคลื่อนโยให้มี
มาตรการนโยบายเป็นตัวก ากับ  ก าหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน และมีแผนงานใน
การบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ การติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2552 – 2554 จากการรายงานผล
การด าเนินงานทุก 6 เดือน ผลปรากฏว่า มีจ านวนหน่วยงาน 43,024 แห่ง แต่มีหน่วยงานที่
ด าเนินการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 12,218 แห่ง หรือร้อยละ 28.4
เท่านั้น ซึ่งยังไม่รวม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ หรือหน่วยงานองค์กร
อื่นๆ  



ผลส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



มติคณะรัฐมนตรี

• มติคณะรัฐมนตรี
20 พ.ย. 2555 เห็นชอบการสนับสนุนมาตรการผลักดันและจัดท าสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ โดยก าหนดให้หน่วยงานราชการตามมติครม. 19 พ.ค. 2552 คือ 
โรงพยาบาลในสังกัดสาธารณสุข  และศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ/
ส านักงานเขต อปท.(อบจ./อบต./ท.นคร/ทม./ทต. และเมืองพัทยา) 
สถาบันการศึกษา และสถานีต ารวจ  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 
ครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ 
และบริการข้อมูลข่าวสาร



สาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรี 20 พ.ย.55

ใหส้ านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณส าหรับการก่อสร้าง
อาคารใหม่ของหน่วยงานหรืออาคารเก่าต้องปรับปรุง หรือจัดท าสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ของหน่วยงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2552 โดยให้จัดสิง่อ านายความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับ
คนพิการ ครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้าย
และสัญลักษณ ์และบริการข้อมูลข่าวสาร ตามที่หน่วยงานขอรับการ
สนับสนุน ทั้งนี้ การประมาณการงบประมาณส าหรับการจัดท าสิ่ง
อ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ ครบทั้ง 5 ประเภท 
แห่งละ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 



สาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรี

• ให้ทุกหน่วยงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2552  ก าหนดเป้าหมายการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
จนถึงปี 2558 พร้อมทั้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในปี 2558 เพื่อ
รองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

• ให้ทุกหน่วยงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี รายงานผลการด าเนนิงาน
ทุกรอบ 6 เดือน พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นกรณีไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ได้ โดย พก. 
กระทรวง พม.เป็นผู้รวบรวมรายงานผลน าเสนอคณะรัฐมนตรี





เวลา 09.30-
12.00 น.

เวทีอภิปราย เร่ือง
“เปลี่ยนภาระเป็นพลงั 
สร้างสงัคมเพื่อทกุคน”

กิจกรรม KICK 
OFF 

14 พ.ค. 56
ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ 

MOU 21 หน่วยงาน



ท าขึ้นระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ ส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงพลังงาน  กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเห็นชอบและตระหนักร่วมกันว่า การสร้าง
สังคมดีปราศจากอุปสรรค ถือเป็นภารกิจส าคัญที่ส่วนราชการตามข้อตกลงนี้ ต้องร่วมมือ
ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว โดยการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ 
ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่นให้ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
พร้อมรับประชาคมอาเซียน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  พร้อมรับประชาคมอาเซียน 



เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้มีความตกลงที่จะร่วมมือด าเนินการ ดังนี้
ข้อ 1 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด และในก ากับด าเนินการจัดให้มี

อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคม
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างเป็นรูปธรรมภายใน พ.ศ. 2558

ข้อ 2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ก ากับดูแล ติดตามผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน  ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรวบรวม
รายงานผลการด าเนินงานน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุก 6 เดือน



มอบนโยบาย 8 ข้อ
1. ส่งเสริมเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค เท่าเทียม 
และไม่มีการเลือกปฏิบตัิ
2.จดัให้มีบริการท่ีตอบสนองความจ าเป็นของผู้
พกิารแต่ละประเภท และบริการของภาครัฐใน
ด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการศกึษา สาธารณสขุ และ
ความยตุิธรรม
3.สร้างอาชีพท่ีสามารถท างานได้ทัง้ในสถานท่ี
และนอกสถานท่ีท างาน โดยมีการประสานความ
ร่วมมือกบัภาคเอกชน 
4.สนบัสนนุด้านกีฬาและการท่องเท่ียว 
5.สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนั 
6.พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้  
7.ปรับปรุงฐานข้อมลูผู้พกิาร เพ่ือเป็นข้อมลูใน
การแก้ปัญหาและพฒันาได้ตรงจดุ
8. สนบัสนนุให้มีการวิจยัสาเหตขุองความพิการ
ในแต่ละประเภทอย่างจริงจงั   เพ่ือวางแผนการ
แก้ปัญหาตัง้แต่ต้นทางอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม KICK OFF 



กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มี
อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการใน

อาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น   
พ.ศ. 2555

และบัญชีแนบท้าย 23 รายการ



มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 บัญญัติ ให้ออก
กฎกระทรวง เพื่อก าหนดลักษณะหรือจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่  หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555

อุปกรณ์ หมายความว่า เครื่องช่วยอ านวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนย้ายได้ 
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ได้บนพื้นฐานของความ
ต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท



สิ่งอ านวยความสะดวก หมายความว่า เครื่องมือ เพื่อการช่วยเหลือทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร หรือสถานที่โดยการสร้าง ติดต้ัง หรือ
ดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่ เพื่อให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้



สถานที่ หมายความว่า สถานที่ที่ให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้ประโยชน์ได้
ทั้งกรณีที่การจัดเก็บค่าบริการและกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการ และให้
หมายรวมถึงทางสัญจรสาธารณะด้วย



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์



แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 - 2559

2

สรา้งสภาพแวดลอ้ม 
พฒันาเทคโนโลย ี
และขอ้มลูขา่วสารที่
คนพกิารสามารถ
เขา้ถงึและใช้

ประโยชน์

3

สรา้งเสรมิพลงัอ านาจ
ใหแ้ก ่     

คนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร

4

สง่เสรมิศกัยภาพและ
ความเขม้แข็งของ
องคก์รดา้นคนพกิาร

และเครอืขา่ย

5

สรา้งเสรมิเจตคติ
เชงิสรา้งสรรคต์อ่
ความพกิารและคน

พกิาร

1

สง่เสรมิการเขา้ถงึสทิธิ
อยา่งเสมอภาคและเทา่
เทยีม โดยไมเ่ลอืก

ปฏบิตัติอ่คนพกิารและ
ผูด้แูลคนพกิาร

5 ยุทธศาสตร์

แนวทาง/มาตรการ แนวทาง/มาตรการ แนวทาง/มาตรการ แนวทาง/มาตรการ

o จัดบรกิารเพือ่ใหเ้ขา้ถงึ
สทิธติามกฏหมาย

o เฝ้าระวงั/ป้องกนัการใช ้

ความรุนแรง/ลว่งละเมดิ
ตอ่คนพกิาร

o ปรับปรุงกฎหมาย
o ดแูลการเขา้ถงึ

กระบวนการยตุธิรรม
o ประชาสมัพันธ ์สง่เสรมิ

การเขา้ถงึสทิธิ

o เขา้ถงึ/ใชป้ระโยชนจ์าก
สภาพแวดลอ้ม  อาคาร 
สถานที ่และคมนาคม

o ใชป้ระโยชนจ์าก
ผลติภัณฑ ์อปุกรณ์ 
เทคโนโลย ีฯลฯ

o ใชป้ระโยชนไ์ดจ้าก
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ขอ้มลู
ขา่วสาร 

o พัฒนาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน และการ
ฝึกอบรม 

o เขา้ถงึบรกิารทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ

o พฒันาทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชพี
o พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารชว่ยเหลอื
o มคีวามกา้วหนา้ดา้นอาชพี
o เขา้ถงึสทิธเิสรภีาพในการเดนิทาง 

ทอ่งเทีย่ว และนันทนาการ
o มคีวามถงึพรอ้มในการออกก าลงั

กายและเลน่กฬีา

o ปรับปรงุกลไกดา้นการเงนิ การคลงั
และงบประมาณ

o ตัง้สถาบนัเพือ่การวจัิยและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร

o พฒันาผลงานทางวชิาการ 

o องคก์รดา้นคนพกิารและ
เครอืขา่ยมบีทบาทเป็น
คกก.ในทกุระดบั

o อปท.มกีารสมทบ งปม.
เพือ่สรา้งความเขม้แข็ง

o มกีารรวมตวั จัดตัง้ และ
สรา้งความเขม้แข็ง ของ
องคก์รดา้นคนพกิาร  

o องคก์รดา้นคนพกิารมี
บทบาทในระดบั
นานาชาติ

o สนับสนุนทรัพยากร และ
วชิาการ

แนวทาง/มาตรการ

o สรา้งความเขา้ใจศักดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย์

o สนับสนุนการจัดกจิกรรมใน
การสรา้งเสรมิเจตคต ิ                

o จัดกจิกรรมเพือ่ใหค้นพกิาร
สามารถแสดงศักยภาพได ้

o ปรับเปลีย่นแนวคดิจาก
สังคมเวทนานยิมเป็นสังคม
ฐานสทิธคินพกิาร

o หลักสตูรการศกึษาทกุ
ระดับมเีรือ่งความพกิาร

o จัดตัง้สถาบันการสือ่สาร
สังคม
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กิจกรรม
ปี 2556

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. จัดกิจกรรม KICK OFF สร้างสังคมดีปราศจากอุปสรรค 
พร้อมรับประชาคมอาเซียน  ณ ท าเนียบรัฐบาล

2. อบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก

3. ฝึกอบรมการออกแบบแก่สถาปนิก/ นายช่างของกระทรวง
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาค

4. ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกและคัดเลือกสถานที่เอื้อต่อคนพิการ

5. คณะกรรมการฯ ออกตรวจประเมินและติดตามการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก ฯ

6. ประเมินการตรวจสถานท่ีผ่านเกณฑ์เบื้องต้น (ครั้งที่ 1) และ
ตรวจประเมินและคัดเลอืกสถานท่ีดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ 
(ครั้งที่ 2)

7. มอบรางวัลในวันคนพิการสากล (3 ธ.ค. 56)

แผนการด าเนินกิจกรรม(ปี 2556 )ปีที่ผ่านมา 



การติดตามของกระทรวง พม.

ระดับเชิงนโยบาย
-รายงานความก้าวหน้าการติดตามนโยบาย และแผนการสนับสนุนการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร ของทุกกระทรวง (21 
หน่วยงาน) ลงนาม MOU ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 เสนอต่อ 
คกก.กพช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทุก 6 เดือน  
-ประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
ส าหรับคนพิการ และคกก.ออกตรวจติดตามฯ เพิ่มหน่วยงานทุก
กระทรวงและมีอ านาจหน้าที่ในการติดตามผล เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติ
ต่อเนื่อง



การติดตามของกระทรวง พม.

-จัดอบรมให้ความรู้ระดับพื้นฐานในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ ส่วนกลางทุกกระทรวง (นายช่างออกแบบ/อปท./โยธาฯ) 
เป้าหมาย 1,000 คน 
- ส่งเสริมและจูงใจโดยประกวดคัดเลอืกและสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคน
พิการ มีหน่วยงานส่งเข้าประกวด 627 แห่ง ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น 113 แห่ง
ให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติตามการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ครบ 5 ประเภทเข้ารับรางวัลในงานคนพิการสากล ปี 2556



การติดตามของกระทรวง พม.

แผนประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ โดยทูตอารยสถาปัตย์ เผยแพร่ รณรงค์ กระตุ้นส่งเสริม
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและกฎกระทรวง ต่างๆ 
ให้สามารถเข้าใจได้ ของสื่อทุกช่องทาง (TV ,วิทยุ , FACE BOOK) 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของประชาคมอาเซียน ในปี 2558



การพิจารณาคัดเลือก

มีหน่วยงานขององค์กรปกครอง  จ านวน 6 แห่ง หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 12 แห่ง โรงพยาบาล จ านวน 18 แห่ง และหน่วยงาน อาคารสถานที่อื่นๆ 26 
แห่ง รวมทั้งสิ้น   62  แห่ง  ดังนี้ 

1) ระดับดีมาก   2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท   เป็นเงิน  100,000 บาท
2)  ระดับดี       5  รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท   เป็นเงิน  150,000 บาท  
3)  ระดับพอใช้  32รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน  320,000 บาท
4)  รางวัลชมเชย 23 รางวัล    (ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ)  

** ส าหรับระดับดีเยี่ยม  ( รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ปรากฏว่า ในปีนี้ไม่มีหน่วยงานใด ได้รับรางวัล



ขอบคุณค่ะ

ขอบคณุคะ่


