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บทที่  4 
กรอบยุทธศาสตรและมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

 
 ฐานคิดซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรและมาตรฐานการ
พัฒนาและสงเคราะหผูพิการ นอกจากฐานคิดทางกฎหมาย ฐานคิดทางสถานการณปญหาและ
นโยบายของรัฐ และฐานคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ ชวยเหลือคนพิการ ซึ่งไดกลาวไวใน
บทที่ 2 แลวนั้น ยังมีฐานคิดทางทฤษฎีที่สําคัญเกี่ยวกับความเปนอยูที่ดี (Well being) อันไดแก 
ทฤษฎีวาดวยความตองการของบุคคล (Basic individual needs) ทฤษฎีวาดวยความตองการพื้นฐาน
ของสังคม (Basic society needs or collective needs) และทฤษฎีวาดวยความสําเร็จในเปาหมาย 
(Goal - achievement approach : input - output strategies) (latridis, 1994) (ภาคผนวก ฉ) ซ่ึงเปน
องคประกอบหนึ่งในการกําหนดดัชนีช้ีวัดความเปนอยูและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันนําไปสู
กระบวนการกําหนดกรอบยุทธศาสตรและมาตรฐาน ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน ในการจัดบริการดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตการมีสวนรวมของผูพิการ 
ครอบครัว ผูนําชุมชน และสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวของ ดังแสดงไวในแผนภาพที่ 4 ซ่ึงยุทธศาสตร
และมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางฐานคิดทาง
กฎหมาย/นิติบัญญัติ ฐานคิดทางสถานการณปญหา การบริหารและนโยบายของรัฐและฐานคิดทาง
ทฤษฎีอยางเห็นไดชัด ทําใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรและมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห      
ผูพิการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 6 ยุทธศาสตร ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.1-4.6 
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แผนภาพที ่3 : แสดงความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางฐานคิดทางกฎหมาย/ นิติบัญญัติ ฐานคดิ 
ทางสถานการณปญหา การบริหารและนโยบายของรัฐ และฐานคิดทางทฤษฎ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานคิดทางกฎหมาย/ นิติบัญญัติ 
- รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540  
- พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนฯ 
- พระราชบัญญัติ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
- กระแสสิทธิมนุษยชนสากล 

ฐานคิดทางสถานการณปญหา           
การบริหารและนโยบายของรัฐ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฯ 
- นโยบายของรัฐบาล 
- ปญหาทางสังคมของประเทศ 
 

      ฐานคิดทางทฤษฎี 
- การสงเคราะห ฟนฟู   

สมรรถภาพ และการเสริม
พลังผูพิการ 

- ดัชนีช้ีวัดทางสังคมและ    
คุณภาพชีวิต 

กรอบการกําหนดยุทธศาสตรและ
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห 
ผูพิการ 
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4.1   ยุทธศาสตรและมาตรฐานการสงเสริมสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจของผูพิการ 
ความสําคัญ 

มาตรการและแนวทาง ตอง
ทํา* 

ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  สํารวจ ตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ คนหาผูพิการเพื่อ
ดําเนินการจดทะเบียน จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ       
ผูพิการที่ถูกตอง ทันสมัย ครบถวน รวมทั้งวางแผน
ใหความชวยเหลือผูพิการอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(2)  ดําเนินการประสานงานกับสถานพยาบาลภาครัฐ 
เพื่อดําเนินการดานการยกเวนคารักษาพยาบาล
ตามที่กฎหมายกําหนด เชน ทําบัตรทองประเภท
ไมตองเสียคาธรรมเนียม 30 บาท แกผูพิการ เปนตน 
รวมทั้งการประสานการทํางานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

(3)  จัดพาหนะ หรืออํานวยความสะดวกใหผูพิการ
กรณีเดินทางไปตรวจรักษาลําบาก ฉุกเฉินหรือ  
ไมมีคาพาหนะ 

(4)  ประสานความรวมมือกับสถานพยาบาล เพื่อติดตอ
แพทย พยาบาล เจาหนาที่อนามัย มาตรวจสุขภาพ
ที่บาน หรือเพื่อสงตอผูพิการ ไปยังสถานพยาบาล
อื่นๆ เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม 

(5)  เชิญวิทยากร หรือจัดอบรมความรูการดูแลสุขภาพ
แกผูพิการและครอบครัวผูพิการ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

พัฒนา 
 
 

 
สงเคราะห 

 
 
 

 
 

สงเคราะห 
 
 

พัฒนา 
 
 

 
พัฒนา 

(1) มีขอมูล ฐานขอมูล
ดานผูพิการ
ครบถวน ทันสมัย  

(2) มีการสํารวจซ้ํา         
ทําสํามะโนประชากร
คนพิการ อยางนอย 
2 ป/ครั้ง 

(3) อัตราการเจ็บปวย
ของผูพิการลดลง 

(4) อัตราการเสียชีวิต
ของผูพิการลดลง 

(5) อายุเฉลี่ยของ             
ผูพิการเพิ่มขึ้น 

(6) ผูพิการไดรับความ
สะดวก และเขาถึง
บริการดานสุขภาพ
จากสถานบริการ
ของรัฐมากขึ้น 

หมายเหตุ : * ตองทํา หมายถึง เปนมาตรการที่จําเปนพื้นฐาน สําคัญ เรงดวนของผูพิการและทุกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีศักยภาพทําได 

 : ** ควรทํา หมายถึง เปนมาตรการที่รอได ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 : *** เปนตัวอยางเทานั้น ควรเลือก หรืออาจสรางดัชนี / เกณฑความสําเร็จใหมได โดยใหสอดคลอง

กับแตละมาตรการ 
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4.2 ยุทธศาสตรและมาตรฐานการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได
ของผูพิการในการเลี้ยงดูตนเองอยางเพียงพอ 

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  สํารวจรายได/สภาพเศรษฐกิจของผูพิการและ 
ครอบครัว  

(2)  ใหการสงเคราะหผูพิการ โดยจายเบี้ยยังชีพแก          
ผูพิการ อยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด 

(3)  สงเสริมใหผูพิการเขารวมกิจกรรม การประกอบ
อาชีพ ของชมรม กลุมอาชีพในหมูบานทองถิ่นที่มี
อยูแลว เชน กลุมแมบาน กลุมผลิตภัณฑ OTOP 
ฯลฯ 

(4)  จัดระบบบริการจัดหางาน สงเสริมโอกาสการมี
งานทําของผูพิการ โดยอาศัยความรวมมือของ
เครือขาย ทั้งองคกรภาครัฐ เอกชน การสงเสริมตั้ง
กองทุน การประกอบอาชีพผูพิการโดยเฉพาะ 

(5)  ประสานงานกับสถานประกอบการ ในพื้นที่
เพื่อใหโอกาสแกผูพิการเขาทํางาน ตามที่
กฎกระทรวงฯ กําหนดไว รวมถึงการจัด
สภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม คุมครอง        
ผูพิการใหไดรับรายไดจากคาจางอยางเปนธรรม 
และปลอดภัยจากการทํางาน 

(6)  สนับสนุนใหมีการจางงาน หรือการประกอบ
อาชีพอิสระในทองถิ่น หมูบาน เชน การใหทุน
สนับสนุน การกูยืมประกอบอาชีพเลี้ยงไก เลี้ยง
หมู เลี้ยงปลา เย็บผา ขายของ ฯลฯ เปนตน 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

พัฒนา 
 

สงเคราะห 
 

พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 
 
 

พัฒนา 
 
 

 

(1) มีขอมูลดานฐานะ 
เศรษฐกิจของผูพิการ 

(2) การไดรับเบี้ยยังชีพ
ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

(3) การมีรายไดที่
เพียงพอในการใชจาย
สิ่งจําเปนพื้นฐานใน
การดํารงชีพของ         
ผูพิการ  

(4) การมีอาชีพที่มั่นคง
ของผูพิการ  

(5) การมีเงินออมของ   
ผูพิการ  

(6) อัตราการจางงาน และ
โอกาสของการมีงาน
ทําของผูพิการสูงขึ้น 

(7) การมีความรูและ
ทักษะการประกอบ
อาชีพมากขึ้นของ        
ผูพิการ 
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ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(7)  จัดอบรม เชิญวิทยากรใหความรูดานอาชีพ            
การพัฒนาฝมือแรงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ           
การสงเสรมิการตลาด ความรูดานการบริหารจัดการ 
แหลงเงินทุน แกผูพิการที่สนใจและมีสภาพที่
ประกอบอาชีพได โดยใหครอบครัว ชุมชน ไดมี
สวนรวมดวย 

(8)  การประสานงาน สงตอ ใหผูพิการในชุมชนไดฝก
อาชีพ ในสถาบันการฝกอาชีพของรัฐและเอกชน
หรือสถานประกอบการที่ใหผูพิการเขาทํางาน 

  
 
 
 
 
 

 

พัฒนา 
 
 
 
 
 
พัฒนา 
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4.3 ยุทธศาสตรและมาตรฐานดานการสงเสริมการศึกษา การขจัดความไมรูหนังสือ
ของผูพิการ  

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  สํารวจ คนหา จัดทําขอมูลดานการศึกษาของ
ผูพิการ ผูพิการที่มีศักยภาพเรียนได แตยัง
ไมไดเรียน หรือเขารับการศึกษา 

(2)  สนับสนุน ประสานงานใหมีการจัดบริการ
การศึกษาสําหรับผูพิการทุกประเภท ทุก
ระดับความพิการ และทุกระดับอายุ ทั้งใน
ระบบการศึกษาแบบเรียนรวม และ 
โรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการในรูปแบบ
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

(3)  สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาแก       
ผูพิการทั้งที่เปนสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน 
และกลุมผูพิการที่รวมตัวกัน รวมทั้งการให
ทุนการศึกษาแกเด็กพิการที่มีความตั้งใจ 
ขยันขันแข็ง  

(4)  รวมมือ และใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ สถานที่ ในการพัฒนา ผลิต 
และอบรมบุคลากรทางการศึกษาสําหรับ        
ผูพิการใหมีมาตรฐาน ตลอดจนจัดใหมี
ระบบจูงใจในการทํางานดานการศึกษา
สําหรับผูพิการ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

พัฒนา 
 
 

พัฒนา 
 
 
 
 

 
 

พัฒนา 
 
 
 

 
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 

(1) อัตราการเขาโรงเรียนและ
โอกาสทางการศึกษาของ
ผูพิการมากขึ้น 

(2) อัตราการรูหนังสือของ      
ผูพิการเพิ่มขึ้น 

(3) จํานวนปเฉลี่ยที่ใชศึกษา
ในสถาบันการศึกษาของ  
ผูพิการเพิ่มขึ้น  

(4) มีการจัดฝกอบรมโดยเชิญ
วิทยากรที่มีความ
เช่ียวชาญในการจัด
การศึกษาแกบุคลากร
การศึกษา อยางนอย        
ปละ 1 ครั้ง  

(5) มีการจัดสรรทุนการศึกษา 
สําหรับเด็กพิการ 
นักศึกษาพิการที่ขยันเรียน 
และมีผลการเรียนตั้งแต
ระดับปานกลางในทองที่
ชุมชนทุกคน 

(6) มอบรางวัล และเกียรติ
บัตรแกครู อาจารย 
บุคลากรทางการศึกษาที่
ดูแลเด็กพิการ  
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4.4 ยุทธศาสตรและมาตรฐานดานการจัดที่อยูอาศัยเหมาะสม และมีสภาพแวดลอมท่ีดี
และเอื้อตอการอยูรวมกับครอบครัวและคนในชุมชนโดยไมถูกกีดกัน และเลือกปฏิบัติ 

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  บริการสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน 
ที่จําเปน อาทิ น้ําประปา ไฟฟา ถนน          
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตามที่ 
กฎกระทรวงกําหนด (ดูภาคผนวก ข)         
แกผูพิการและครอบครัวอยางเหมาะสม 
อยางเสมอภาค ทั่วถึง เปนธรรม 
เชนเดียวกับคนทั่วไปในชุมชน 

(2) ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
สงเคราะหดานการเงินแกผูพิการและ
ครอบครัวที่ยากจนในการปรับปรุง
สถานที่อยูอาศัย ใหมีความมั่นคงแข็งแรง 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีความ
สะดวกตอผูพิการ เชน การจัดไมใหมี
วัสดุที่ยื่นออกจากผนังตัวบานโดยเฉพาะ
วัสดุ ไม เหล็กที่แหลมคมกรณีที่มีผูพิการ
ทางการมองเห็นอยูในบาน รวมถึงการ
ปรับสภาพบาน รอบบานใหมีทางลาด 
หองน้ําที่เหมาะสมกับผูพิการทางรางกาย
และผูใชลอเข็น เปนตน 

(3)  จัดอบรม เชิญวิทยากรใหความรูแก             
ผูพิการ ครอบครวั ผูนําชุมชน คนใน
ชุมชนเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดลอม
ภายในบาน ที่อยูอาศัยใหมีความ
ปลอดภัย และอํานวยความสะดวกตอ         
ผูพิการแตละประเภท  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

พัฒนา 
 
 
 
 
 
 

สงเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 

(1) มีการบริการดาน
สาธารณูปโภค โครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ แกผูพิการ 
ครอบครัวผูพิการ อยาง
ทั่วถึง เทาเทียม เชนเดียวกับ
คนทั่วไปในชุมชน 

(2) มีการจัดสรรงบประมาณ       
ที่เพียงพอตอการปรับ
สภาพแวดลอมแกผูพิการ 

(3) ที่อยูอาศัยและ 
สภาพแวดลอมของผูพิการ  
มีความ มั่นคง แข็งแรง 
สะอาด ปลอดภัยมากขึ้น 

(4) อัตราการเกิดอุบัติเหตุของ  
ผูพิการอันเนื่องจากที่อยู
อาศัยสภาพแวดลอม ไม
เหมาะสม ไมมี หรือ ลดลง 

(5) มีการจัดอบรม เชิญวิทยากร
ใหความรูแกผูพิการ 
ครอบครัว คนในชุมชน  
ดานการปรับสิ่งแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ของผูพิการ อยางนอยปละ  
1 ครั้ง 
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4.5 ยุทธศาสตรและมาตรฐานดานการสงเสริมผูพิการอยูรวมในสังคม อยางบูรณาการ 
เทาเทียมและมีศักดิ์ศรี การสงเสริมการตระหนักรู และสรางเสริมเจตคติ 
ความเขาใจ เชิงสรางสรรคของสาธารณะตอผูพิการ 

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  ใหการศึกษา และเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่อง           
ผูพิการแกสาธารณะ เชน จัดบอรดกิจกรรมเรื่อง
เกี่ยวกับผูพิการ ณ สถานที่ราชการ สถานที่             
ชุมชน อยางนอยปละครั้ง 

(2)  จัดใหมีรายการ สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผูพิการ แกครอบครัว ชุมชน ตามสื่อมวลชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาวอยางตอเนื่อง  

(3)  สนับสนุน สงเสริมใหผูพิการมีสวนรวม หรือเปน
ผูจัดรายการในการนําเสนอขอมูล ขาวสารตางๆ  

(4)  ประสานงานกับสถานศึกษาในทองถิ่น ในการ
บรรจุเนื้อหาดานผูพิการ/ ความพิการที่ถูกตอง
เหมาะสมแกนักเรียนและนักศึกษา และอาจจัด
กิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา ไดรูจัก และทํา
ประโยชนแกผูพิการ 

(5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูพิการเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของชุมชนและสาธารณะ เชน วันสงกรานต 
วันปใหม การจัดแขงขันกีฬาผูพิการในชุมชน 
หมูบาน เปนตน 

(6)  คัดเลือก ใหรางวัล นําเสนอตอสาธารณะเกี่ยวกับ 
ผูพิการตัวอยางในชุมชนทองถิ่น ที่สามารถใชชีวิต
ไดทัดเทียมคนปกติ มีความสําเร็จในชีวิต อดทน 
ไมยอทอ เปนคนดี มีศีลธรรม  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 
 

พัฒนา 
 

พัฒนา 
 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 

 
 

(1) จัดบอรด เกี่ยวกับ            
ผูพิการ โดยการมี          
สวนรวมของผูพิการ 
ครอบครัวผูพิการ          
อยางนอยปละครั้ง 

(2) โรงเรียน สถานศึกษา
บรรจุเนื้อหา กิจกรรม
ดานผูพิการที่สงเสริม 
เจตคติ ความเชื่อ ที่ดีตอ 
ผูพิการ 

(3) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานที่
สาธารณะหรือเอกชนใน
ทองถิ่นมีการปรับสภาพ 
แวดลอม จัดทางลาด 
หองน้ําหรือ ลิฟทให        
ผูพิการ  

(4) ผูพิการเขารวม กิจกรรม
ภายในชุมชนมากขึ้น 
เชน วันสงกรานต            
วันเด็ก เปนตน 
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ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(7)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรตัวอยาง
รวมทั้งกระตุนใหสถานที่ราชการ สถานที่
สาธารณะ เอกชน ในการสงเสริมใหผูพิการ 
ดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีสวนรวมและบูรณาการ 
โดยการปรับสภาพแวดลอม สถานที่ อาคาร          
ใหผูพิการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก อยางนอย 
3 ประการ คือ ทางลาด หองน้ํา และลิฟท  

(8)  สงเสริม สนับสนุนใหผูพิการจัดตั้งกลุม ชมรม  
ผูพิการ หรือ ครอบครัวผูพิการในการดําเนินการ
เรื่องเกี่ยวกับผูพิการ เชน กลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
กลุมอาชีพอิสระ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 พัฒนา 
 
 
 
 
 

 
พัฒนา 

(5) มีการจัดตั้งกลุม            
หรือชมรมผูพิการ 
ครอบครัวผูพิการใน
ชุมชน 
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4.6 ยุทธศาสตรและมาตรฐานดานการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง และการ
ตระหนักรูสิทธิหนาที่ของผูพิการในฐานะพลเมืองของประเทศ 

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  เผยแพร หรอืจัดฝกอบบรมเกี่ยวกับสิทธิและ
หนาที่ของผูพิการแกผูพิการ ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และสถานประกอบการ ตลอดจน
บุคลากรของภาครัฐและเอกชนในชุมชน 

(2)  สนับสนุน และจัดทําฐานขอมูลผูพิการ              
จดทะเบียนผูพิการระดับตําบล อําเภอ ทองถิ่น     
ที่สมบูรณครบถวน ทันสมัย เพื่อเปนขอมูล 
พ้ืนฐานในการกําหนดกรอบงบประมาณใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 

(3)  จัดบริการ อํานวยความสะดวกในการทําบัตร
ประจําตัวประชาชนแกผูพิการ ซึ่งถือเปนสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองของชาติ 

(4)  สงเสริมใหผูพิการใชสิทธิทางการเมือง ไมวาจะ
เปนสิทธิในการพูด แสดงความคิดเห็น การลง
สมัครเลือกตั้ง หรือลงคะแนนเลือกตั้งทั้งระดับ
การเมืองในทองถิ่น และระดับชาติ รวมทั้งการ
ใหความรูและวิธีการลงคะแนนแกผูพิการที่ไม
คุนเคยกับการแสดงออกในสิทธิทางการเมือง 
ดังกลาว 

(5)  ใหผูพิการ หรือครอบครัวผูพิการเปนตัวแทน  
มีสวนรวมในการทําประชาพิจารณ หรือ 
พิจารณาใหขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย 
แผนงาน โครงการ การบริการใดๆ ทั้งที่เปน 
กิจการทั่วไปของชุมชน และกิจการที่มี
ผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูพิการ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 
 

พัฒนา 
 
 

พัฒนา 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา 
 

(1) มีฐานขอมูลผูพิการอยาง
เปนระบบ ที่ละเอียด
ครอบคลุมถึงโดยเฉพาะ 
จํานวน ช่ือ ที่อยู ประเภท
ความพิการ ปญหา ความ
ตองการ และมีการติดตาม 
ทันสมัยอยูเสมอ 

(2) ผูพิการในชุมชนทุกคน
ไดรับการจดทะเบียนและ
มีสมุดประจําตัวผูพิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

(3) ผูพิการมีบัตรประจําตัว
ประชาชนทุกคน 

(4) ผูพิการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
หรือลงสมัครเลือกตั้ง        
ทั้งการเมืองทองถิ่นและ
ระดับชาติมากขึ้น 

(5) มีผูพิการหรือครอบครัว  
ผูพิการเขารวมเปน
กรรมการ หรือสมาชิก        
ในการพิจารณาประชา
พิจารณนโยบาย แผนงาน 
โครงการของทองถิ่น          
มากขึ้น 

 


