
แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564

นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย  ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ประเด็นน าเสนอ

1

2

กระบวนการจัดท าแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี 2
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กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสตรีพิการ

4 ทิศทางแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560-2564

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสตรีพิการ



กระบวนการจัดท าแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564

แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนการพัฒนาสตรีพิการ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 -2564

ศึกษา วิ เคราะห์สถานการณ์
ข้อมูลด้านการพัฒนาสตรีพิการ               
และประชุมหารือหน่วยงานเพื่อ
ท บ ท ว น ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น               
สตรี พิ ก า รที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง 
ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อยกร่างแผนฯ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ 

4 ภูมิภาค 

การประชุมคณะท างาน
จัดท าแผนการพัฒนา
สตรพีิการ ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2560 - 2564

จัดประชุมเพื่อวิพากษ์       
ร่างแผนฯ

สื่อสารแผนการพฒันา
สตรพีิการ ฉบับที่ 2
พ.ศ.2560-2564 

สู่การปฏิบัติ

การน าเสนอร่างแผนฯ            
ต่อคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชวีิต             

คนพิการแห่งชาติ



กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวขอ้งด้านการพัฒนาสตรีพิการ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)

ข้อ 6 สตรีพิการ สตรีและเด็กหญิงพิการ จะได้อุปโภคสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่โดยเท่าเทียมกัน 
ข้อ 7 เด็กพิการ ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
และประโยชน์สูงสุดของเด็กมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดย
เสรีในทุกเร่ือง

Sustainable Development Goals 
(SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อ 6 ประกันความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรีพิการ

ยุทธศาสตร์อินชอน “ท าสิทธิให้เป็นจริง” 
ส าหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชยีและแปซิฟิก

 พันธสัญญาของทศวรรษ มุ่งให้เด็กหญิงพิการและสตรีพิการ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ
พัฒนาของสังคมกระแสหลัก 

ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 : 
ปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาในประชาคมอาเซยีน
ประเด็นที่ 9 เด็กพิการ
• เด็กพิการได้รับบริการเหมาะสมกับอายุ และสภาพความพิการ
• กิจกรรมต่างๆ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และมีส่วนในประเด็นต่างๆ อาทิ เวทีอาเซียนเด็ก 

ประเด็นที่ 10 สตรีพิการ
• สตรีพิการและเด็กเป็นกลุ่มท่ีตกอยู่ภายใต้การเลือกปฏิบัติ
• มีมาตรการเหมาะสมน าไปสู่การเสริมพลังสตรีพิการ รวมประเด็นสตรีพิการไว้ในเวทีต่างๆ ของ

อาเซียน

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)สาระส าคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคี          

มีพันธกรณีที่จะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อ             
คนพิการในทุกรูปแบบ ทั้ งในด้านกฎหมาย 
การปกครอง และการปฏิบัตติ่างๆ

 เด็กหญิงและสตรีพิการเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการละเมิด
ในหลายรูปแบบ 

 เด็กหญิงและสตรีพิการ ถูกละเลยในแผนงานโครงการด้านการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ 
ข้อมูลเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาวะทางเพศ สุขภาพทั่วไป 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติที่มีความ
กว้างขวางและครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์ โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม จ านวน 17 เป้าหมาย                  
โดยเป้าหมายที่ 5 ได้กล่าวถึงการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ 
พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

เป็นอนุสัญญาเพื่อรัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายและมาตรการ
ด าเนินงานเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทั้งมวลต่อสตรีและ
ให้หลักประกันว่าสตรีต้องได้รับสิทธิประโยชน์และ
โอกาสต่างๆ จากรัฐ บนพื้นฐานความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย



กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวขอ้งด้านการพัฒนาสตรีพิการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560-2564

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2556

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
พ.ศ.2560-2564 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการ
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตลอดจนให้รัฐต้อง
สงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์ EQUAL เท่าเทียม

คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ 
ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

(Make the Right Real for Persons with Disabilities 
towards Independent Living in Sustainable 

Inclusive Society)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพ่ือมิให้ 
มีการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตลอดจนให้รัฐ
ต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได้

• ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
• ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

• ยึดหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
• ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศปี 2579
• ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติ

วิสัยทัศน์
“สร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย 
ร่วมสร้างชาติน าสมัย”



การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสตรีพิการ

การรวมกลุ่มองค์กรสตรีพิการ การเข้าไปมีส่วนร่วมและการก าหนดนโยบาย

• การเสริมพลังให้กับสตรีพิการให้มองเห็นศักยภาพตนเอง
• การถูกปิดก้ันจากคนในครอบครัว ครอบครัวคิดแทนคนพิการ
• ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง กลัวการออกสู่สังคม
• ทัศนคติคนในสังคมมองคนพิการในด้านลบ
• สตรีพิการไม่มีบทบาทในสังคม
• สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

• ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเดินทางให้ครอบคลุม
• ต้องเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริง
• ควรมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม การเข้าถึงสิทธิ

เกี่ยวกับสตรีพิการให้มากขึ้น
• ขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ

• ขาดแรงจูงใจในการรวมกลุ่มองค์กร
• สตรีพิการไม่เข้าใจถึงความส าคัญของการรวมกลุ่ม
• ควรมีการอบรมให้ความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สิทธิที่ได้รับจาก

การรวมกลุ่มองค์กรสตรีพิการ
• ขาดผู้น ากลุ่มองค์กรสตรีพิการ ขาดศักยภาพและยังมอง

ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนร่วม
• ขาดความเชื่อมั่น การยอมรับจากสังคม และกลุ่มผู้ชาย

• ผลักดันให้ก าหนดสัสดส่วนสตรีพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย

• การก าหนดนโยบายต้องค านึงถึงปัญหาความต้องการของสตรีและ
เด็กพิการ

• ควรให้ความรู้และเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้เกิดความกล้า
แสดงออกและแสดงความคิดเห็น

• สร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้สตรีพิการ ได้แสดงออกผ่านกิจกรรม

ด้านตัวตนและการพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิ



ตารางสรุปเปรียบเทียบประเด็นส าคัญทีเ่กี่ยวขอ้งด้านสตรพีิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เสริมพลัง
เสริมสร้างสุขภาวะอนามัย

เจริญพันธุ์
เสริมภูมิคุ้มกัน

เสริมความเข้มแข็ง
เครือข่ายอนุสัญญา กฎหมาย พันธกรณี

CRPD    

CEDAW    

ยุทธศาสตร์อินชอนฯ    

SDGs    

ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน    

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560   

พรบ.คนพิการ พ.ศ.2550    

พรบ.ความรุนแรงในครอบครัว    

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12    

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับที่ 5    

แผนการพัฒนาสตรีฯ    

พรบ.เท่าเทียมระหว่างเพศ    



วิสัยทัศน์

สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 
ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน



พันธกิจ

4 พันธกิจ 

1.เสริมพลังสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ ให้ เข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการ บริการสาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นใดอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

2. เสริมสร้างสุขภาพ สิทธิอนามัยและการเจริญพันธุ์           
แก่สตรีพิการและเด็กหญิงพิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

3 .  ขจั ดก า รกร ะท า ความรุ นแ ร ง  ก า รล่ ว ง ละ เมิ ด 
การแสวงหาประโยชน์ รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ ต่อสตรีพิการ 
ตลอดจนมีความเสมอภาคทางเพศ

4. พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้าน 
สตรีพิการและกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมที่เกี่ยวข้อง



เป้าประสงค์

1. สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก
สิทธิ สวัสดิการ สื่ออ านวยความสะดวก บริการสาธารณะ 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก บริการข้อมูลข่าวสาร และ
ความช่วยเหลืออื่นใดตามความต้องการจ าเป็นอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

2.สตรีพิการ เด็กหญิงพิการเข้าถึงการจัดบริการด้านอนามัย
เจริญพันธุ์  รวมถึงสุขภาวะทางเพศ การดูแลสุขภาพ 
ตลอดจนการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ อุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการอย่างเท่าเทียม

3. สตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ต้องไม่ถูกกระท าความรุนแรงและ
ปราศจากการล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบ 
และสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงและปลอดภัย และความ
เสมอภาคทางเพศ

4. องค์กรสตรีพิการมีศักยภาพ และความเข้มแข็ง สามารถ
ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิคนพิการ อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและกระบวนการพัฒนาในทุก
ระดับ รวมถึงนโยบายสาธารณะต่างๆ ตลอดจนแกนน ามี
ความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง



ทิศทางแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ 4 เสริม
2. เสริมสร้างสุขภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ 
และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการอย่างเท่าเทียม  

1. เสริมพลังสตรีพิการให้เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ 
โอกาสอันเท่าเทียมในการพัฒนา
กระแสหลัก

3. เสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการ
และเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง 
การล่ ว ง ละ เมิ ด และการแสวงหา
ประโยชน์ทุกรูปแบบ

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพ 
และการมีส่วนร่วมแก่สตรีพิการ เด็กหญิง
พิการ และองค์กรสตรีพิการ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังสตรีพิการและเด็กหญิงพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเท่าเทียมในการพัฒนากระแสหลัก

ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีพิการทุกช่วงวัยได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ 80) 
หน่วยงานรับผิดชอบ พม. มท. สธ. รง. องค์กรคน
พิการ องค์กรภาคประชาสังคม

แนวทางที่ 1
ส่งเสริมและให้สตรีพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ตามกฏหมายอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีพิการ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ตามกฏหมายอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
(ร้อยละ 80)
หน่วยงานรับผิดชอบ พม. องค์กรคนพิการ องค์กรภาค
ประชาสังคม

แนวทางที่ 2
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีพิการและเด็กหญิงพิการได้
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งใน
ระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียม
ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ได้เข้าถึง
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในระบบและนอก
ระบบ (ร้อยละ 80)
หน่วยงานรับผิดชอบ ศธ. องค์กรคนพิการ องค์กรภาค
ประชาสังคม

แนวทางที่ 3

เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในประเด็นเกี่ยว
กฏหมาย นโยบาย พันธกรณีระหว่ างประ เทศ 
ตลอดจนสิทธิ สวัสดิการที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีพิการมีความรู้และความเข้าใจ
ประเด็นเก่ียวกฏหมาย นโยบาย พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนสิทธิ สวัสดิการ (ร้อยละ 80)
หน่วยงานรับผิดชอบ พม.กต.และองค์กรด้านสตรีพิการ 
องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม

แนวทางท่ี 4
สนับสนุนให้สตรีพิการได้เข้าถึงการมีงานท าทั้งในสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงการประกอบ
อาชีพอิสระ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ตัวชี้วัด สัดส่วนของสตรีพิการได้เข้าถึงการมีงานท าทั้งใน
สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงการ
ประกอบอาชีพอิสระ และมีรายได้ที่ เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต (สัดส่วนเพิ่มมากขึ้น)
หน่วยงานรับผิดชอบ พม. กต. และองค์กรด้านคนพิการ 
องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม

แนวทางที่ 5
ส่งเสริมให้สตรีพิการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สื่อสาธารณะ 
และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม
ตัวชี้วัด - ร้อยละของสตรีพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้จากข้อมูลข่าวสาร สื่อสาธารณะ และเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม (ร้อยละ 80)

- ร้อยละของข้อมูลหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
จัดท าขึ้นและสตรีพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ร้อยละ 80)
หน่วยงานรับผิดชอบ รง. พม. สภาหอฯ สภาอุตสาหกรรม
องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม

แนวทางท่ี 6

พัฒนาศักยภาพสตรีพิการในทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกพบ
ความพิการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
เฉพาะบุคคลในทุกมิติ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอย่างเท่าเทียม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ดูแลสุขภาวะทางเพศ เพศศึกษา เพศวิถี อนามัย
เจริญพันธุ์แก่สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ ผู้ดูแล         
คนพิการ และผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อบ  ส ธ . พ ม . 
องค์กรด้านสตรีพิการ องค์กรคนพิการ 
องค์กรภาคประชาสังคม

ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง             
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาวะทางเพศ 
เพศศึกษา เพศวิถี อนามัยเจริญพันธุ์  (ร้อยละ 80)

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้สตรีพิการได้เข้าถึง
การบริการดูแลสุขภาพกายใจ

ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีพิการได้เข้าถึงการ
บริการดูแลสุขภาพกายใจ (ร้อยละ 80)

หน่วยงานรับผิดชอบ สธ. พม. กก. 
องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชา
สังคม 

แนวทางที่ 3 สนับสนุนกายอุปกรณ์ เครื่องช่วย
ความพิการและบริการทางการแพทย์อย่าง         
เท่าเทียม

ตัวชี้วัด สัดส่วนของสตรีพิการที่ได้รับการสนับสนุน
กายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการและบริการทาง
การแพทย์ (สัดส่วนเพิ่มมากขึ้น)

หน่วยงานรับผิดชอบ สธ . สปสช . 
องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชา
สังคม

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการวางแผนครอบครัว 
อนามัยแม่และเด็กแก่กลุ่มสตรีพิการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีพิการมีการวางแผนครอบครัว 
(ร้อยละ 80)

หน่วยงานรับผิดชอบ สธ. พม. องค์กร
ด้านสตรีพิการ องค์กรคนพิการ องค์กร
ภาคประชาสังคม



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ

ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม เฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้ความ
รุนแรง การล่วงละเมิด และความเสมอภาคทางเพศต่อสตรีพิการ
และเด็กพิการ

แนวทางท่ี 1

ตัวชี้วัด มีการส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคม เฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้
ความรุนแรง การล่วงละเมิด ต่อสตรีพิการและเด็กพิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ มท. พม. สตช. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรด้านสตรีพิการ องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม

พัฒนารูปแบบและแนวทางในการให้การคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือ 
ฟื้นฟูเยียวยาแก่สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการที่ถูกระท าความรุนแรง 
ถูกละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม

แนวทางที่ 2

ตัวชี้วัด
- มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการให้การคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือ 
ฟื้นฟูเยียวยาแก่สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการท่ีถูกระท าความรุนแรง ถูก
ละเมิดและแสวงหาประโยชน์ท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
- สัดส่วนการร้องเรียนกับการได้รับการช่วยเหลือสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นทุกปี 
หน่วยงานรับผิดชอบ พม. สตช. ยธ. องค์กรด้านสตรี คณะกรรมสิทธิ์
มนุษยชน มท. องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม

รณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับสตรีพิการ 
ครอบครัว และสังคม เกี่ยวกับการขจัดความรุนแรง
ต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการทุกรูปแบบ

แนวทางท่ี 3

ตัวชี้วัด มีการรณรงค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับสตรีพิการ ครอบครัว และสังคมเกี่ยวกับการขจัด
ความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการทุกรูปแบบ

หน่วยงานรับผิดชอบ พม. สธ. ศธ. ยธ. องค์กรด้าน 
สตรีพิการ มท. องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชา
สังคม 

แนวทางท่ี 4
พัฒนาระบบการติดตามและรายงานสถานการณ์ความรุนแรง การละเมิด และการแสวงหา
ประโยชน์ต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
ตัวชี้วัด มีการพัฒนาระบบการติดตามระบบฐานข้อมูล และรายงานสถานการณ์ความรุนแรง 
การละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ พม. ศธ. สตช. องค์กรด้านสตรีพิการ มท. องค์กรคนพิการ องค์กรภาค
ประชาสังคม

แนวทางท่ี 5
พัฒนาแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ          
ที่ถูกกระท าความรุนแรงและล่วงละเมิด

ตัวชี้วัด มีการพัฒนาแผนงาน โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือสตรีพิการ และ
เด็กหญิงพิการท่ีถูกกระท าความรุนแรงและล่วงละเมิด

หน่วยงานรับผิดชอบ พม. ศธ. สธ. รง. สตช. มท. องค์กรคนพิการ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมแก่สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ และองค์กรสตรีพิการ

แนวทางที่  1 พัฒนาศักยภาพแกนน าสตรีพิการให้มีความเข้มแข็ง                  
มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานด้านคนพิการ

ร้อยละของสตรีพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานด้านคนพิการ (ร้อยละ 80)

พม. องค์กรด้านคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม           
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางที่ 2 สนับสนุนการจัดตั้ง และความเข้มแข็งองค์กรสตรีพิการ            
ทุกประเภทความพิการ

- มีการสนับสนุนการจัดตั้ง และความเข้มแข็งองค์กรสตรีพิการ            
ทุกประเภทความพิการ
- ร้อยละขององค์กรสตรีพิการท่ีมีความเข้มแข็ง (ร้อยละ 80)

พม.มท. ศธ. สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม สภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางที่ 3 สนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ การบริหารจัดการและ
งบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินงานแก่องค์กรสตรีพิการทุกประเภท
ความพิการ  

มีการสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ การบริหารจัดการและ
งบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินงานแก่องค์กรสตรีพิการ 
ทุกประเภทความพิการ 

พม. ศธ. สธ. มท. องค์กรคนพิการ องค์กรภาคประชา
สังคม สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางที่ 4 พัฒนาองค์กรสตรีพิการให้เข้าสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นขององค์กรสตรีพิการเข้าสู่มาตรฐานองค์กรด้าน 
คนพิการ

พม. องค์กรด้านสตรีพิการ องค์กรคนพิการ องค์กรภาค
ประชาสังคม สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางที่ 5 บูรณาการการด าเนินงานเครือข่ายสตรีพิการและเครือข่าย
ข้ามประเด็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการบูรณาการการด าเนินงานเครือข่ายสตรีพิการและเครือข่ายข้าม
ประเด็นเพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

พม. ศธ. รง. มท. และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง องค์กรคนพิการ 
องค์กรภาคประชาสังคม สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางที่ 6 เสริมสร้างเจคติเชิงสร้างสรรค์ต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ - ร้อยละของสื่อเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีการผลิตและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการเพ่ิมข้ึนทุกปี 
- ร้อยละของโครงการที่เก่ียวข้องกับคนพิการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ของทุกปี)

พม. และองค์กรด้านสตรีพิการ กรมประชาสัมพันธ์ กสทช. องค์กร           
คนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม สภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชูปถัมภ์ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนขององค์กรสตรีพิการในกิจกรรมทางสังคม 
และนโยบายสาธารณะต่างๆ

ร้อยละของแกนน าสตรีพิการหรือองค์กรสตรีพิการท่ีเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคมและนโยบายสาธารณะต่างๆ (ร้อยละ 80)

พม . และองค์กรด้านสตรี พิการ องค์กรคนพิการ องค์กร           
ภาคประชาสังคม สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทาง ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ



การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผน 

1. การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนแผนฯ 2. การสื่อสารแผน สร้างการรับรู้
ความเข้าใจในแผน

3.หน่วยงานภาครัฐ/จังหวัด/องค์กร
ด้านคนพิการขับเคลื่อนแผน

4. หน่วยงาน/จังหวัดรายงานผล          
การด าเนินงานตามแผนในทุกรอบปี

5. ทบทวน ปรับปรุง การด าเนินงาน
ตามแผนฯ ฉ.2

6. สรุปผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ประเด็นขับเคลื่อน


