
วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดย

จินตนา   จันทร์บ ารุง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติงานการปรับปรุง
หรือจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



โครงการ 
สนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้

นโยบายเร่งด่วน วันที่ 20 มีนาคม 2556
นายกรัฐมนตรี บัญชาสั่งการ ให้มีการบูรณาการงบประมาณภาพรวมของทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง 
การจัดท าแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต    
คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้เสนอ

สอดคล้องนโยบายรัฐบาล 
4.5.5

เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกสาธารณะต่างๆ 
สร้างความพร้อมในการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพ
อนามัย การสงเคราะห์ การศึกษา 
และสวัสดิการ 

มตคิณะรัฐมนตรี 
20 พฤศจิกายน 2555

มีมติเห็นชอบทั้ง 3 ข้อตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
เรื่อง การสนับสนุนมาตรการ
ผลักดันการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้คนพิการและ
ทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์อาเซียน
 ตามแผนปฏิบัติการ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ปีงบประมาณ 2556-2561
ในการลดความเหลื่อมล้้า 

(Inclusive Growth) 
แผนงานการดูแลผู้สูงอายุ 
เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการ



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



โครงการ 
สนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

และทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้



วัตถุประสงค์

 เพ่ือปรับปรุงหรือจัดท าให้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการของหน่วยราชการ อปท.ต้นแบบ พื้นที่สาธารณะ ศูนย์การ  
เรียนรู้ และวัด องค์กรคนพิการ

 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกฯ
และเป็นต้นแบบ /ตัวอย่างที่ดีของหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่

 เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้คนพิการและทุกคนในสังคม   
เข้าถึงบริการต่างๆและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความจ าเป็นการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกฯ



โครงการ 
สนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

และทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้



กลุ่มเป้าหมาย 
สนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

และทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มเป้าหมาย  : คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์และทุกคนในสังคม
กลุ่มเป้าหมายหน่วยงาน/องค์กร : หน่วยงานราชการ สถานที่สาธารณะต่างๆ 
KPIsหน่วยงาน : ร้อยละของอาคารสถานที่สาธารณะได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐานฯ
KPIsหน่วยงาน : จ านวนหน่วยงาน อาคาร พ้ืนที่สาธารณะที่มีการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (320 แห่ง)
KPIs ปริมาณ : จ านวนคนพิการและทุกคนเข้าถึงอาคารสถานที่ จัดท าสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จ านวนไม่
น้อยกว่า 10O,OOO คน



งบประมาณ

80.00 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย  77 จังหวัด  จ านวนหน่วยงาน /องค์กร 320 แห่ง 
หน่วยงานพมจ./ศพส./ศูนย์คุ้มครองฯในสังกัด พม. 85 แห่ง
อปท.ต้นแบบ 76 แห่ง
สนามกีฬา สวนสาธารณะ 25 แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้คนพิการในชุมชน 79 แห่ง
องค์กรคนพิการ 48 แห่ง
วัด 6 แห่ง

พื้นที่เป้าหมาย  77 จังหวัด  จ านวนหน่วยงาน /องค์กร 320 แห่ง 
หน่วยงานพมจ./ศพส./ศูนย์คุ้มครองฯในสังกัด พม. 85 แห่ง
อปท.ต้นแบบ 76 แห่ง
สนามกีฬา สวนสาธารณะ 25 แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้คนพิการในชุมชน 79 แห่ง
องค์กรคนพิการ 48 แห่ง
วัด 6 แห่ง



ก้าหนดปฏิทิน-แผนด้าเนินงาน
• กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิารและ

ทุกคนในสังคม
ส ารวจ ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 320 แห่ง  ต.ค. 56
เตรียมแผนงานเพื่อการปรับปรุง /จัดท าสิ่งอ านวยฯ 320 แห่ง ต.ค-ธ.ค.56
พื้นที่ออกแบบ/ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/จัดท าสิง่อ านวยฯ และสง่ข้อมูล
ให้ส่วนกลาง พ.ย - 15 ธ.ค. 56
โอนเงินอุดหนุนจัดสรรลงจัดหวัด/พื้นที่เป้าหมาย/หน่วยงาน/องค์กร มค.- กพ57
หน่วยงาน องค์กรจัดซื้อจดัจา้งเพื่อด าเนินการปรับปรุง/จัดท า กพ.- มิย.57
จังหวัดติดตาม ประสานและนิเทศงานในหน่วยงาน องค์กรในพ้ืนที่ พย.-สค.57
หน่วยงาน องค์กรในพ้ืนที่สรุปรายงานส่งจังหวัดเพ่ือรวบรวมส่งให้ส่วนกลาง
กค.-กย. 57



ก้าหนดปฏิทิน-แผนด้าเนินงาน (ต่อ)
• กิจกรรม 2 : ผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

(ส่วนกลาง)
ร่วมกับคกก./สถาบันการศึกษาให้ข้อมูลเตรียมก าหนดตรวจ

พื้นที่เป้าหมาย 320 แห่ง ธ.ค. 56
ประชุม ทีมคกก./นักวิชาการที่มีความรู้ในด้านการออกแบบการปรับปรุง /จัดท าสิ่งอ านวยฯ 

ธ.ค. - ก.พ. 57 
ให้ค าแนะน าปรึกษาเรื่องการตรวจแบบรายการ/อุปกรณก์ารจัดท าสิ่งอ านวยในรายการ ใน
เครือข่ายพื้นที่กลุ่มจังหวัด ม.ค. - เม.ย 57
ออกตรวจติดตามในพื้นที่เป้าหมาย/หน่วยงาน/องค์กร มี.ค.- มิ.ย.57
สรุปข้อคิดเห็นปัญหา/อุปสรรคหน่วยงาน องค์กรจากการออกตรวจในพื้นที่ พ.ค.- ส.ค.57
ส่งเสริมและมีการคัดเลือกประกวดและคัดเลือกสถานที่ดีเด่น เป็นต้นแบบหนว่ยงาน องค์กร
สค.-กย.57
ประกาศผลหน่วยงาน องค์กรต้นแบบเพื่อรับรางวัลงานวันคนพิการสากล กย. 57
รายงานผลให้ พก.ทราบ กย.57



การติดตาม ประเมินผล 3 ส่วน

การติดตาม 3 ส่วนไปยังหน่วยงาน องค์กร
-แบบรายงานส่งข้อมูลจากพื้นที่      พมจ. ส่วนกลาง(พก.)
-คกก.ส่วนกลางร่วมจังหวัด ออกตรวจติดตามพื้นที่เป้าหมายเพื่อสง่
รายงานความก้าวหน้าการท างานพืน้ที่ให้ พก.
-จัดท าแบบติดตามการใช้จ่ายของโครงการ CS รายงาน                
ทุกไตรมาส



ขอบคุณค่ะ

ขอบคณุคะ่


