
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2564

นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย
นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
779,056 คน

ภาคใต้ 
222,179 คน

ภาคกลาง 
391,857 คน

ภาคเหนือ 
432,074 คน

กทม. 81,553 คน

* ข้อมูลรอการยืนยัน 10,109 คน 0.62 %

คนพิการทั่วประเทศ 

[2.95% ของประชากรท่ัวประเทศ

1,916,828 คน 1,006,657 คน
52.52 %

910,171 คน
47.48 %

จ านวนผู้รับบริการ 5,393 คน

สคพ. 11 แห่ง 
4,407 คน 

(ช. 2,216 ญ. 2,191)

ศูนย์ฯบุคคลออทิสติก 2 แห่ง 
178 คน (ช. 157 ญ. 21)

สงเคราะห์ 
เลี้ยงดูในสถาบัน

ฝึกอาชีพ
ใน ศพอ. 9 แห่ง

สถาบัน 481 คน  
(ช. 307 ญ. 174)

ชุมชน 307 คน 
(ช. 127 ญ. 180)

ประเภทความพิการ

1. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย
2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3. ทางการเห็น
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5. ทางสติปัญญา
6. ทางออทิสติก
7. ทางการเรียนรู้
8. พิการมากกว่า 1 ประเภท
9. ไม่ระบุ

942,658 คน
352,503 คน
195,646 คน
143,037 คน
130,754 คน
11,331 คน
9,300 คน

122,341 คน
9,720 คน

สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย



ความเป็นมาของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

1. แผนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2544

2. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 - 2549 

3. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550 - 2554 

4. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 - 2559 

5. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560 - 2564 

พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2556

มาตรา 6 ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เสนอนโยบายแผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
มอบหมายให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ต่อไป           
โดยค านึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ด้วย



ความเป็นมาของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 อนุมัติในหลักการของการแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564

1. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการด าเนินการตามแนวทางและมาตรการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

2. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์
ชาติทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์         
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



ความเป็นมาของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)

Sustainable Development Goals 
(SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์อินชอน “ท าสิทธิให้เป็นจริง”
ส าหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชยีและแปซิฟิกสาระส าคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคี มีพันธกรณี          

ที่จะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งใน
ด้านกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติต่างๆ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติที่มีความ
กว้างขวางและครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์ โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จ านวน 17 เป้าหมาย

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

พ.ศ.2560-2564

• ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
• ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

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

ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการสูญเสียชีวิต 
วิถีชีวิต  สุขภาพ ตลอดจนการสูญเสียต่อ
ทรัพย์ สิ นทาง เศ รษฐกิ จ  กายภาพสั งคม 
สภาพแวดล้อม ชุมชน บุคคลอย่างเป็นรูปธรรม



กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต        

คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 
พ.ศ.2560 -2564

ศึกษา วิ เคราะห์สถานการณ์
ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานรัฐเอกชน     

ด้านคนพิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่าง
แผนพัฒนาคุณภาพฯ

การประชุมวิพากษ์ร่าง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
รับฟังความคิดเห็นระดับ

ภูมิภาค 4 ครั้ง 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แผน 7 มี.ค.60

คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เห็นชอบ 5 ม.ค.60

สื่อสารแผนจัดท า
แผนปฏิบัติการระดับ

กระทรวง/กรมและจังหวัด
และติดตามผล



ทิศทางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2564

วิสัยทัศน์

“คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง  ด ารงชีวิตอิสระ 
ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”

(Make the Right Real for Persons with Disabilities towards 

Independent Living in Sustainable Inclusive Society)



1. เสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้           
จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองค์กร             

ด้านคนพิการให้มีศักยภาพ ความเข้มแข็ง 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

2. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิได้จริง รวมถึงส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ

ของคนพิการและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ           
คนพิการทุกรูปแบบ

3. สื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจใหมี้
เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและ            

ความพิการเพื่อน าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน

4. สร้างสภาพแวดล้อม การเดินทาง บริการสาธารณะ และ
พัฒนาเทคโนโลยี ที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

5. ส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยสร้างการ       
มีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ             

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

พันธกิจ



เป้าประสงค์

1. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอ านวยความ
สะดวก การเดินทาง บริการสาธารณะ และข้อมูล

ข่าวสาร รวมถึงส่งเสริม คุ้มครองสิทธิคนพิการ และ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

2. องค์กรด้านคนพิการ ผู้น าคนพิการ และเครือข่าย
ทุกระดับมีศักยภาพและความเข้มแข็ง สามารถส่งเสริม 

คุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ มีการปฏิรูป
นโยบาย กฎหมายและกลไกการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
สากลและทันสมัย

4. สังคมมีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติเชิงสร้างสรรค์
ต่อความพิการและคนพิการปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
ลดความเหลื่อมล้ า สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน

5.ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ การเดินทาง บริการสาธารณะ การเรียนรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และการ
ช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล

6. เครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการนโยบาย แผนงาน 
การด าเนินงาน และทรัพยากรในการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ



ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564

E

Q

U

A

L

1. EMPOWERMENT เสริมพลัง
คนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มี

ศักยภาพและความเข้มแข็ง 

EQUAL - เท่าเทียม

2. QUALITY MANAGEMENT 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ขจัดการเลือกปฏิบัติ  เพื่อให้คน
พิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 

3. UNDERSTANDING เสริมสร้างความ
เข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ

และความพิการ

4. ACCESSIBILITY 
สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ

ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

5. LINKAGE ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่าย
และสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการอย่างยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 EMPOWERMENT
เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 7 แนวทาง 9 ตัวชี้วัด 

แนวทางท่ี 1 เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ 
รวมถึงบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบ 
สธ. ศธ. พม. รง.
หน่วยงานสนับสนุน กทม. อปท. 
องค์กรด้านคนพิการ

ตัวชี้วัด ร้อยละของคนพิการทุกช่วงวัยและ บุคคล 
และบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ (ร้อยละ 80)

แนวทางที่ 2 เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ
สตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
เพื่อให้เข้าถึงโอกาสอันเท่าเทียม
ในการพัฒนาสังคมกระแสหลัก

ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีพิการ  เด็กหญิงพิการ
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒนาศั ก ย ภ าพ  ก า ร เ ข้ า ถึ ง สิ ท ธิ 
บริการอนามัยการเจริญพันธ์และสุขภาวะทางเพศ
อย่างเท่าเทียม (ร้อยละ 80)

หน่วยงานรับผิดชอบ  พม. ศธ.

หน่วยงานสนับสนุน สธ.รง. ดท. 
วท. วธ. สปสช. มท. กทม. อปท. 
องค์กรด้านคนพิการ

แนวทางที่  3 เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าคนพิการและแกนน าเครือข่ายให้สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้น าคนพิการและแกนน า
เครือข่ายมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(ร้อยละ 80)
2. มีการส่งเสริมผู้น าคนพิการให้มีบทบาทในเวที
ระดับประเทศและนานาชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
พม. องค์กรด้านคนพิการ
หน่วยงานสนับสนุน ศธ. สธ. สสส. 
สปสช. กต.



แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ 
ครอบครัวและเครือข่าย ในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
พม. องค์กรด้านคนพิการ 

หน่วยงานสนับสนุน ศธ. สธ. สสส. 
สปสช. กต.

ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ 
ครอบครัวได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต              
คนพิการ (ร้อยละ 80)

แนวทางที่ 5 สนับสนุนการรวมกลุ่มการจัดตั้ง 
การสร้างความเข้มแข็ง และธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการขององค์กรด้านคนพิการใน
ทุกระดับ

ตัวชี้วัด 1. จ านวนองค์กรของคนพิการ 
องค์กรเพื่อคนพิการ ท่ีได้รับการรวมกลุ่มการจัดตั้ง
และการสร้างความเข้มแข็ง( จ านวน 200 องค์กร ต่อป)ี
2.มีการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กรในทุกระดับ

หน่วยงานรับผิดชอบ พม. องค์กรของ
คนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ สภาคน
พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
หน่วยงานสนับสนุน ศธ. มท. สธ. อปท. 

แนวทางที่ 6 เสริมพลังให้องค์กรด้านคนพิการทุกระดบั
สามารถส่งเสริม คุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย
สาธารณะด้านคนพิการและที่เกี่ยวข้อง

ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ข อ ง ค น พิ ก า ร 
องค์กรเพื่อคนพิการ ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ
และที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 80)

หน่วยงานรับผิดชอบ พม. องค์กรของคน
พิการ องค์กรเพื่อคนพิการ 
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
หน่วยงานสนับสนุน ศธ. รง. สธ. คค. อปท. 
สปสช. สสส. องค์กรอิสระ

แนวทางที่ 7 สนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ 
และการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ
แก่องค์กรด้านคนพิการในทุกระดับ

ตัวชี้วัด ร้อยละองค์กรของคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ 
ทุกระดับที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)

หน่วยงานหลัก พม. ศธ. รง. สธ. 
สปสช.สสส.

หน่วยงานสนับสนุน อปท. องค์กร
ภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 EMPOWERMENT เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 7 แนวทาง 9 ตัวชี้วัด 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Management
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จรงิ 
14 แนวทาง 26 ตัวชี้วัด

•แนวทางที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่คนพิการ

•แนวทางท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพ
คนพิการ การรักษาพยาบาล ป้องกันความพิการ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อให้ คนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

•ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของคนพิการที่ได้รับบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)
2. มีการพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและการจัดท าแผนพัฒนาคนพิการรายบุคคล

•หน่วยงานหลัก  พม. ศธ. สธ. 

•หน่วยงานสนับสนุน รง. สปสช. วท. ดท. 
กทม. อปท. และองค์กรด้านคนพิการ

•ตัวชี้วัด ร้อยละของคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้จากระบบการดูแลสุขภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
อย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 80)

•หน่วยงานหลัก  สธ. สปสช. 

•หน่วยงานสนับสนุน  ศธ. รง. กทม. สปส. กค.



ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Management
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 

•แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบทุกระดับการศึกษารวมทั้งการเรียน
รวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ของภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา

•แนวทางท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคุ้มครองทาง
สังคม ระบบสนับสนุนทางสังคม ระบบสวัสดิการ การ
จัดบริการสังคม และความช่วยเหลืออื่นตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล แก่คนพิการในทุกช่วงวัย 

•ตัวชี้วัด สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของคนพิการที่เข้าสู่ระบบ
การศึกษาทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
(เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา)

•หน่วยงานหลัก ศธ.
•หน่วยงานสนับสนุน พม. มท. อปท. กทม. 
และองค์กรด้านคนพิการ

•ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของคนพิการที่ได้รับสวัสดิการ ต่าง ๆ 
ตามกฎหมายเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 80)
2. มีการพัฒนาระบบสวัสดิการ ระบบการคุ้มครองทางสังคม
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ
ตามประเภทความพิการเพิ่มมากข้ึน

•หน่วยงานหลัก พม. 
•หน่วยงานสนับสนุน  รง. ศธ. สธ. กค. คค. 
กทม อปท. 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Management
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพกิารเขา้ถึงสิทธิได้จริง 

•แนวทางที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและกลไก 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคนพิการให้มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ มีงานท าและมีรายได้มากขึ้น

•ตัวชี้วัด 1. สัดส่วนของคนพิการในวัยแรงงานที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ มีงานท าและรายได้ (สัดส่วนเพิ่มมากขึ้น)
2. มีการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการมีงานท าและ
ประกอบอาชีพของคนพิการที่มีประสิทธิภาพ 

•แนวทางที่ 6 จัดระบบสนับสนุนการท่อง
เทียว กีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม และบันเทิง 
ส าหรับคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

•หน่วยงานหลัก  รง. พม.

•หน่วยงานสนับสนุน พณ. อก. พม. อปท. สภาหอการค้าฯ 
สภาอุตสาหกรรม องค์กรด้านคนพิการ 

•ตัวชี้วัด 1. มีระบบสนับสนุน แผนงาน โครงการเกี่ยวกับ
การจัดการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม 
และบันเทิงส าหรับคนพิการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ
2. สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นของคนพิการที่ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว 
นันทนาการ วัฒนธรรม กีฬา และบันเทิงอย่างเท่าเทียม (เพิ่มขึ้นทุกปี)

•หน่วยงานหลัก กก. วธ

•หน่วยงานสนับสนุน  ทส. อปท. วท. มท. กทม. 
พศ. คค. พม. องค์กรด้านคนพิการ องค์กรด้านกีฬาคนพิการ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Management
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพกิารเข้าถึงสิทธิได้จริง 

•แนวทางที่ 7 พัฒนากฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนกลไก
การด าเนินงานด้านคนพกิารให้สามารถก าหนดนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการรวมถึงข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการที่คณะผู้แทนไทยตอบรับภายใต้กระบวนการUPR
ยุทธศาสตร์อินชอน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการด าเนินงานเซนได
เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และพันธกรณีระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

•ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์
และกลไกการด าเนินงานด้านคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนา 

มีความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกีย่วข้อง (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของนโยบายด้านคนพิการได้รับการน าไปสูก่ารปฏิบตัิ
อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80) 

•หน่วยงานหลัก พม. ศธ. สธ. รง. มท.

•หน่วยงานสนับสนุน  สปสช. คค. กก. วท. ดท. กต. 
ยธ. สคช.

•แนวทางท่ี 8 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ 
บ้านพิทักษ์สิทธิคนพิการ ให้สามารถจัดบริการคนพิการ
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

•ตัวชี้วัด 1. มีการจัดตั้งและสร้างเสริมสมรรถนะศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไปของคนพิการแต่ละประเภทในทุกจังหวัด 
2.จ านวนส านักงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
ได้มีการสร้างหรือเช่าขึ้นในทุกจังหวัด (จ านวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)
3. จ านวนบ้านพิทักษ์สิทธิที่ไดร้ับการจัดตัง้สามารถจัดบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (ปีละ 2 แห่ง)
4. ร้อยละของคนพิการที่ได้รับบริการอย่างมีประสทิธิภาพ
จากศูนย์บริการคนพิการ และบ้านพิทักษ์สิทธิ (ร้อยละ 80)

•หน่วยงานหลัก พม. องค์กรด้านคนพิการ
(องค์กรของคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ)
•หน่วยงานสนับสนุน  มท. ศธ. สธ. อปท.



ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Management
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพกิารเข้าถึงสิทธิได้จริง 

•แนวทางที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบ
ข้อมูลด้านคนพิการของประเทศไทยให้สามารถน าไปใช้ใน
การก าหนดนโยบายและการจัดบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

•ตัวชี้วัด มีระบบฐานข้อมูลคนพิการและระบบ
บริหารจัดการข้อมูลด้านคนพิการที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ
มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

•แนวทางท่ี 10 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ การ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการฟ้ืนฟูหลังจากภัยพิบัติได้
สิ้นสุดลงส าหรับคนพิการ รวมถึงการจัดระบบการประกันภัย
ส าหรับคนพิการที่เท่าเทียม

•หน่วยงานหลัก  พม. มท. สปสช.

•หน่วยงานสนับสนุน  ศธ. สธ. รง. วท. ดท. อปท.
องค์กรด้านคนพิการ 

•ตัวชี้วัด 1. มีแผนการจัดการภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ซึ่งบูรณาการกรอบการด าเนินงานเซนไดและประเดน็คนพิการไว้ในแผนด้วย 
รวมทั้งขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีการพัฒนาระบบประกันภัย และ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับคนพิการ
ในทุกมิติอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

•หน่วยงานหลัก  มท.

•หน่วยงานสนับสนุน  พม. สธ. คค. ศธ. ดท.
คปภ. อปท. และองค์กรด้านคนพิการ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Management

•ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านคนพิการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรด้านคนพิการ ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวโน้ม ทิศทางและกระแสการ
พัฒนาคนพิการ (ร้อยละ 80)

•แนวทางที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
และสถิติต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มีการผนวกรวมประเด็น
เรื่องความพิการไว้ด้วย เพื่อให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
และน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและการจัดบริการให้คนพิการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•ตัวชี้วัด 1. มีการบรรจุประเด็นความพิการไว้ในการเก็บข้อมูลและสถิตติ่าง ๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเพิ่มข้อค าถามความพิการ
ในการท าส ามะโนประชากร 
2. มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการส ารวจความพิการให้สอดคล้องกับการจ าแนก
ตามหลักสากล(International classification of functioning disability 
and health : ICF) 

•หน่วยงานหลัก  พม. ดท. สธ.

•หน่วยงานสนับสนุน ศธ. รง. มท. วท. อปท. องค์กรด้านคนพิการ 

•แนวทางที่ 12 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้มีสมรรถนะและองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

•หน่วยงานหลัก  พม. ศธ. สธ. รง. 

•หน่วยงานสนับสนุน  วท. ดท. วธ.กก. คค. ยธ. กพ.
กทม. สปสช. อปท. องค์กรด้านคนพิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Management
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพกิารเข้าถึงสิทธิได้จริง 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Management
•แนวทางท่ี 14 พัฒนาระบบการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ 
และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
ครอบครัวคนพิการ ในทุกรูปแบบ รวมถึงเร่งรัดการแก้ไข
กฎหมายเพ่ือให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

•แนวทางที่ 13 ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ
ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

•ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ
(องค์กรของคนพิการ และองค์กรเพ่ือคนพิการ) ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์กองทุน

ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ร้อยละ 80)
2. มีระบบประกันคุณภาพและติดตามประเมนิผลกองทุนสง่เสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

•หน่วยงานหลัก  พม. องค์กรด้านคนพิการ 

•ตัวชี้วัด 1.  สัดส่วนที่ลดลงของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ
ครอบครัวคนพิการไม่ถูกเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ (ลดลงทุกป)ี
2.  มีคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
และสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•หน่วยงานหลัก  ยธ. พม. สธ, ศธ. รง.

•หน่วยงานสนับสนุน  คค. ดท. วท. มท. องค์กรด้านคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Management
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพกิารเข้าถึงสิทธิได้จริง 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 Understanding
เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรคต์่อคนพกิารและความพิการ  7 แนวทาง 14 ตัวชี้วัด  

•แนวทางที่ 1 สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ 
และงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

•ตัวชี้วัด 1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
และมีการน าผลงานไปสูก่ารปฏิบัต ิ(อย่างน้อย 15 เรื่อง/ปี)

3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่ด าเนินงานเกีย่วกับวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนพิการ
4. มีการส่งเสริมให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการเป็นนักวิจัย

•หน่วยงานหลกั วช. พม. สวทช. มูลนิธิสถาบันวจิัยเพือ่การพฒันา
คนพกิาร ประเทศไทย
•หน่วยงานสนับสนุน  ศธ. สธ วท. ดท. รง. คค. สปสช. วช. สกว. สวทน.
สสส. สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพกิาร 

•แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
นโยบายในทุกระดับเพ่ือเสริมสร้างเจตติที่ดีดา้นคนพิการ 

•ตัวชี้วัด มีการบรรจุความรู้เกี่ยวกับประเด็น
การส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการในหลักสูตร
ผู้บริหารนโยบายทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง

•หน่วยงานหลัก กพ.
•หน่วยงานสนับสนุน พม. รง. สธ. มท. ศธ. คค.กก. 
สถาบันการศึกษา สถาบันพระปกเกลา้ และหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง



•แนวทางที่ 3 สื่อสารสังคม สร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่าน
สื่อ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์  วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อทางเลือก ให้คนในสังคม
มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
และความพิการ  

•ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสื่อต่าง ๆ ที่มีการผลิตรายการ หรือเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างเจตคติที่ดีตอ่คนพิการและความพิการ 
(เพ่ิมขึ้นทุกปี) 
2. มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสือ่ เพ่ือการเสริมสร้างเจตคติที่ดีและ
สร้างสรรค์ด้านคนพิการ
3. มีการส่งเสริมให้คนพิการ องค์กรด้านคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ มีส่วน
ร่วมในการผลิตและเผยแพร่สื่อ

•ตัวชี้วัด 1. มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการ ประเด็นด้านคน
พิการและการสร้างเจตคติที่ดดี้านคนพิการของหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2. มีการให้ความรู้ และความเข้ากฎหมาย แผนงาน นโยบาย 
และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ อย่าง
ต่อเนื่อง  

•แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนนุหนว่ยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้จัดกิจกรรมที่เป็นการสร้าง
เสริมเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รวมถึงให้เกิดความรู้และความเข้าใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
ยุทธศาสตร์อินชอน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการ
ด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตัิ และพันธกรณี
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

•หน่วยงานหลัก  พม. กรมประชาสัมพันธ์
•หน่วยงานสนับสนุน  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน
และองค์กรด้านคนพิการ 

•หน่วยงานหลัก  พม. องค์กรด้านคนพิการ
•หน่วยงานสนับสนุน ศธ. สธ. ยธ. มท. รง. ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Understanding
เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรคต์่อคนพิการและความพิการ 



•แนวทางที5่ สร้างโอกาส สนับสนุนให้มีคนพิการ
ต้นแบบ และเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพอย่าง
เต็มความสามารถในทุกรูปแบบในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สังคม 

•ตัวชี้วัด มีการสนับสนุนพื้นที่และโอกาสให้คนพิการได้
แสดงศักยภาพ และความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมบทบาทของคนพิการ
ต้นแบบให้ได้รับการยอมรับจากสังคม 

•แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีช่องทางของ
สื่อทางเลือกเพื่อผลิตและเผยแพร่เนื้อหาสาระด้าน
คนพิการในทุกมิติ 

•หน่วยงานหลัก  พม. ศธ. รง. วธ. กก.
•หน่วยงานสนับสนุน  องค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง

•ตัวชี้วัด 1. มีช่องทางของสื่อทางเลือกเพื่อผลิตและเผยแพร่
เนื้อหาสาระด้านคนพิการในทุกมิติเชิงสร้างสรรค์
2. มีแผนส่งเสริมและพัฒนาช่องทางสื่อทางเลือก การพัฒนาบุคคลและ
คนพิการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึง
ของผู้ชมทั่วไป

•หน่วยงานหลัก  กรมประชาสัมพันธ์ พม. องค์กรด้านคนพิการ

•หน่วยงานสนับสนุน สื่อมวลชนทุกประเภท ภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Understanding
เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรคต์่อคนพกิารและความพิการ 



•แนวทางท่ี 7 ผลักดันการบรรจุประเด็นเรื่องคน
พิการเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับ   

•ตัวชี้วัด มีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับคนพิการ
เพื่อบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องในทุกระดับ

•หน่วยงานหลัก ศธ. พม.

•หน่วยงานสนับสนุน  กทม. อปท. สถาบันการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Understanding
เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรคต์่อคนพกิารและความพิการ 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ACCESSIBILITY
สร้างสภาพแวดล้อมและบรกิารสาธารณะที่ทกุคนเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ 7 แนวทาง 12 ตัวชี้วัด 

•ตัวชี้วัด 1. มีการจัดท ามาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกของ
สภาพแวดล้อม และมาตรฐานการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวทั้ง
ประเทศ
2. มีการพัฒนากลไกในการติดตาม ตรวจสอบการจัดสภาพแวดล้อม
สาธารณะและบริการสาธารณะ และมาตรฐานการให้บริการ ที่ทุก
คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้และสามารถขับเคลื่อนภารกจิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

•แนวทางที่ 1 เร่งรัด สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม                
จัดสภาพแวดล้อม การเดินทาง และบริการสาธารณะ
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม
รวมถึงผลักดันให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการสร้างสภาพแวดลอ้มที่ทกุคนเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้(Accessibility for all Act)

•ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดสภาพแวดล้อม การเดินทาง และบริการ
สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเท่าเทียม (ร้อยละ 80)
2. มีการออกกฎหมายว่าด้วยการสร้างสภาพแวดลอ้มที่ทกุคนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Accessibility for all Act)

•หน่วยงานหลัก พม. คค. มท.

•หน่วยงานสนับสนุน ดท. วท. ศธ. สธ. ยธ.รง.กก.วธ.
และองค์กรด้านคนพิการ

•แนวทางที่ 2 เร่งรัดด าเนินการจัดท ามาตรฐานสิ่งอ านวย
ความสะดวกของสภาพแวดล้อมและมาตรฐานการให้บริการ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพและมีการตรวจสอบติดตามการ
จัดสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

•หน่วยงานหลัก พม. มท. คค.

•หน่วยงานสนับสนุน ศธ. สธ. วท. ดท. กทม.อปท.
และองค์กรด้านคนพิการ



•ตัวชี้วัด 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคม 
ขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบให้คนพิการและทุกคนในสังคม 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
2. มีการขจัดอุปสรรคทุกรูปแบบในการเข้าถึงการคมนาคม 
ขนส่งสาธารณะ โดยให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการและ
ก ากับให้เอกชนในเขตอ านาจหน้าที่ของตนด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

•แนวทางที่ 3 เร่งรัดด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาสถานทีท่่องเที่ยวทุกแห่ง 
ด าเนินการจัดท าและจัดหาสิง่อ านวยความสะดวกให้คนพิการ
และทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

•ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานที่ท่องเที่ยวมีการจัดปรับปรุงและพัฒนา จัดท า
และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (ร้อยละ 80)

•หน่วยงานหลัก กก. 

•หน่วยงานสนับสนุน กทม. ทส. วธ. วท. มท. พศ. พม. อปท

•แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะ
ทุกรูปแบบให้เอื้อต่อการด ารงชีวิตของคนพิการ
และทุกคนในสังคม

•หน่วยงานหลัก คค.
•หน่วยงานสนับสนุน กทม. มท. อปท.
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ACCESSIBILITY
สร้างสภาพแวดล้อมและบรกิารสาธารณะที่ทกุคนเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้



•ตัวชี้วัด ร้อยละของบริการข้อมูลข่าวสาร โทรคมนาคม 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และสื่อสาธารณะที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น 
(ร้อยละ 80)

•แนวทางท่ี5 เร่งรัดการจัดท าบัญชีแห่งชาติด้านเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
การจัดบริการที่สอดคล้องกบัความตอ้งการจ าเป็นเฉพาะบุคคล 
รวมถึงพัฒนาระบบการประเมินความต้องการจ าเป็น
และประสิทธิภาพของการใช้งาน

•ตัวชี้วัด 1. มีการจัดท าบัญชีแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ
2. มีการพัฒนาระบบการประเมินความตอ้งการจ าเป็นและประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในการใช้งานของคนพิการ
ภายหลังการรับบริการ
3. ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และ

เครื่องช่วยความพิการตามความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม
(ร้อยละ 80)

•หน่วยงานหลัก วท. สวทช. ดท.
•หน่วยงานสนับสนุน สธ. ศธ. พม. รง. สปสช.อก. กค.

•แนวทางที่ 6 ผลักดันให้มีการออกแบบเพ่ือทุกคน 
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ในบริการข้อมูลข่าวสาร โทรคมนาคม
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสื่อสาธารณะเพ่ือให้คนพิการสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น

•หน่วยงานหลัก ดท. วท. กสทช. 

•หน่วยงานสนับสนุน นร. (กรมประชาสัมพันธ์) พม. 
องค์กรด้านสื่อทุกประเภท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ACCESSIBILITY
สร้างสภาพแวดล้อมและบรกิารสาธารณะที่ทกุคนเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้



•แนวทางท่ี 7 ผลักดันให้มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมสาธารณะ 
และบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

•ตัวชี้วัด มีการบรรจุหลักสูตรวิชาเรียนในสถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมสาธารณะและ
บริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

•หน่วยงานหลัก ศธ. 
•หน่วยงานสนับสนุน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ACCESSIBILITY
สร้างสภาพแวดล้อมและบรกิารสาธารณะที่ทกุคนเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้



•ตัวชี้วัด มีการบูรณาการประเด็นด้านคนพิการเข้ากับการ
พัฒนากระแสหลัก กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึง
บูรณาการในแผนงาน โครงการส าคัญของหน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ ตลอดจนให้มียุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการด้านคนพิการประจ าปี

•แนวทางที่ 1 บูรณาการเครือข่ายด้านคนพิการและสร้างการมีส่วนร่วม
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบกลไกประชารัฐ และรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเชื่อมโยงการให้บริการด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

•ตัวชี้วัด มีการพัฒนากลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่าภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และขับเคลื่อนอย่างมีพลังและประสทิธิภาพ

•หน่วยงานหลัก พม.
•หน่วยงานสนับสนุน รง. ศธ. สธ. คค. วธ. กก.มท. ภาคประชาสังคม 
ภาคธุรกิจ องค์กรด้านคนพิการ

•แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสุนน ให้มีการบูรณาการประเด็น
ด้านคนพิการเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
นโยบาย โครงการ แผนงาน และงบประมาณแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง

•หน่วยงานหลัก สคช. ส านักงบประมาณ
•หน่วยงานสนับสนุน พม. ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Managementยุทธศาสตร์ที่ 5 LINKAGE
ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน                
5 แนวทาง 6 ตัวชี้วัด  



ตัวชี้วัด 1. จ านวนของวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านคนพิการ และ
ประชารัฐด้านสังคมเพื่อคนพิการ (เพิ่มขึ้นทุกปี)
2. มีการบูรณาการวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านคนพิการ และประชารัฐ
ด้านสังคมเพื่อคนพิการ ร่วมกับเครือข่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

•แนวทางท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งและพลังในการขับเคลื่อน
เครือข่ายการด าเนินงานด้านคนพิการ และประเภทความพิการ
รวมถึงเครือข่ายข้ามประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถด าเนินงาน
ด้านคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

•ตัวชี้วัด มีกิจกรรม แผนงาน ในการสร้างความเข้มแข็ง และ
เสริมพลังเครือข่ายด้าน   คนพิการ ประเภทความพิการ และ
เครือข่ายข้ามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

•หน่วยงานหลัก พม. สสส.
•หน่วยงานสนับสนุน ศธ. รง. สธ. ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม 
และองค์กรด้านคนพิการ 

•แนวทางที่ 4 สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านคนพิการ 
และประชารัฐเพื่อสังคมด้านคนพิการ และส่งเสริมให้มีการ       
บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการพ่ึงตนเองได้

•หน่วยงานหลัก พม. รง. 
•หน่วยงานสนับสนุน ภาคธุรกิจ สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการค้าฯ องค์กรด้านคนพิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Managementยุทธศาสตร์ที่ 5 LINKAGE
ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน 



•แนวทางที่ 5 บูรณาการและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
การด าเนินงานด้านคนพิการในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

•ตัวชี้วัด เกิดความร่วมมืออย่างเป็นระบบในการด าเนินงาน
ด้านคนพิการในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ

•หน่วยงานหลัก พม. กต.

•หน่วยงานสนับสนุน สธ. ศธ. วท. รง. ยธ. มท. องค์กรด้านคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Quality Managementยุทธศาสตร์ที่ 5 LINKAGE
ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน 



การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผน 

1. การจัดตั้งกลไก
: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผลแผนฯ

2. การสื่อสารแผน สร้างการ
รับรู้ความเข้าใจในแผน

3.การจัดท าแผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวง/กรม ภายใต้แผนฯ

4. จังหวัดทุกจังหวัดจัดท า
แผนปฏิบัติการภายใต้แผน5

(แผนจังหวัด ฉ.3)

5.หน่วยงาน/จังหวัดรายงานผล
การด าเนินงานตามแผน               

ในทุกรอบปี

6 . ส รุ ปผลการด า เนิ น ง าน เสนอ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

7.ทบทวน ปรับปรุง การ
ด าเนินงานตามแผนฯ ฉ.5



ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2561 ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ 
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality)

EQUAL

ผลผลิตกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 121,613 คน

งบประมาณ จ านวน 162,293,319 บาท
จ านวน 66 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ
และความเข้มแข็ง (Empowerment)

ผลผลิตกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,926,661 คน

งบประมาณ จ านวน 4,320,570,198 บาท
จ านวน 314 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมพลังคนพิการและ
องค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความ
เข้มแข็ง (Empowerment)

ผลผลิตกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 7,417 คน

งบประมาณ จ านวน 81,974,602 บาท
จ านวน 70 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 
(Understanding)

ผลผลิตกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 23,358 คน

งบประมาณ จ านวน 172,000,610 บาท

จ านวน 147 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการ
สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(Accessibility)

ผลผลิตกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,422,770 คน งบประมาณ จ านวน 2,071,395,610 บาทจ านวน 120 โครงการ



 โครงการอาชาบ าบัดเพื่อฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินสู่สังคม

 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตคนพิการและ
เสริมสร้างทักษะทางสังคม

 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและเฝ้าระวังความพิการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและขับเคลื่อนองค์กร

เครือข่ายสตรีพิการสู่ความเข้มแข็ง
 การจัดท าแผนการพัฒนาสตรีพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กร       
ด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 

(Empowerment)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 

(Quality)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติ       
เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 

(Understanding)

 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ
 โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRS
 โครงการให้บริการเดินรถบริการส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
 การขับเคลื่อนระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวก สื่อบริการและความ

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Accessibility)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 
(Empowerment)

 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ

 โครงการส่งเสริมและพิทักษ์ความเสมอภาคในการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

 โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตแก่แรงงานกลุ่ม
พิเศษ (แรงงานพิการ แรงงานข้ามชาติ)

 โครงการฝึกทักษะการด ารงชีวิตอิสระก่อนกลับสู่
ครอบครัว

 จัดท าแผนภัยพิบัติส าหรับคนพิการ

โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2561 ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561

 โครงการวิจัยต่างๆ เช่น การพัฒนารถเข็นไฟฟ้าขึ้น
บันได อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส าหรับคนพิการ ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (I-Walk) เป็นต้น

 โครงการอบรมการเข้าถึงสิทธิกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการ

 โครงการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
 โครงการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมอาชีพคนพิการ
 จัดท าแผนวิจัย

 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
 โครงการสมัชชาด้านคนพิการ
 การพัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการและเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การเตรียมความพร้อมเครือข่ายเพื่อเข้าสู่มาตรฐานองค์กรคนพิการ
 การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ




