ชุดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภายใต้ร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
ชื่อ-สกุล: _____________________________________________หน่วยงาน: __________________________________________________________
เบอร์โทร: __________________________________ อีเมล: _______________________________________
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานโยบายและกฎหมายด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.1 ขับเคลื่อน
นโยบายและการดาเนินงาน
ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกการเชื่อมโยง
การเดินทางสาหรับคนทุกคน

ชุดโครงการ
1.1.1 กาหนดนโยบายเรื่อง
สัดส่วนงบประมาณประจาปีที่แน่นอนเพือ่ ใช้
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกของระบบขนส่ง
สาธารณะสาหรับคนทุกคน

ที่มา
กิจกรรม/มาตรการ
1) กาหนดสัดส่วนงบประมาณประจาปีที่แน่นอนเพื่อใช้พัฒนา จากการสัมภาษณ์
สิ่งอานวยความสะดวกของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน
ผู้บริหาร ขบ.
ทางราง ทางนา และทางอากาศสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

1.1.2 ขับเคลื่อนนโยบายของระบบขนส่ง
สาธารณะทางถนน ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การให้บริการคนทุกคน

1) ส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุในรถโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วย
มาตรการทางภาษีและให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
2) ส่งเสริมผู้ประกอบการทดแทนรถโดยสารแบบเก่าด้วยรถ
โดยสารแบบใหม่ที่มีลกั ษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่เพียงพอและได้มาตรฐาน
ด้วยมาตรการทางภาษีและให้สทิ ธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
3) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนและ
พัฒนาเขตพืนที่สาหรับปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งคนโดยสาร อาทิ
เสนอแนะหลักสูตรช่วยเหลือเรื่องเอกสารฝึกอบรม จัดหา
วิทยากร จัดอบรมร่วมกันกับ สนข. เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ขบ.
จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ขบ.
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หน้า 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานโยบายและกฎหมายด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์

ชุดโครงการ
1.1.3 พัฒนาและปรับปรุงนโยบายของระบบ
ขนส่งสาธารณะทางรางที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การให้บริการคนทุกคน
1.1.4 พัฒนาและปรับปรุงนโยบายของระบบ
ขนส่งสาธารณะทางนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การให้บริการคนทุกคน

กิจกรรม/มาตรการ

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

1) ส่งเสริมการใช้ทา่ เรือจากพืนที่สาธารณะให้เป็นระบบปิด โดย ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
สร้างกลไกการอนุมัติจากกรมเจ้าท่า
2) พิจารณาให้สิทธิเชิงพาณิชย์แก่เอกชนระยะยาว เพือ่ ส่งเสริม จากการสัมภาษณ์
เอกชนพัฒนากายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคน ผู้บริหาร จท.
พิการและผู้สูงอายุบนท่าเรือ
3) ส่งเสริมเอกชนใช้เรือโดยสารรุ่นใหม่ที่สามารถติดตังสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุง
โครงสร้าง การบริหารและ
การจัดการสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนทุกคน

1.2.1 เสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับคนทุกคนภายใน
สถานีขนส่งคนโดยสารที่เหมาะสมสาหรับสถานี
ที่ถา่ ยโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.2 บูรณาการเครือข่ายด้านคนพิการและ
สร้างการมี ส่วนร่วมทังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบกลไกประชารัฐและรูปแบบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเชื่อมโยงการ
ให้บริการด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร จท.
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

หน้า 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานโยบายและกฎหมายด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.3 บูรณาการ
กฎหมายและแก้ไขกฎระเบียบ
โครงสร้างพืนฐานและ
การจัดการสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านคมนาคม
เพื่อให้คนทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เสมอภาค

ชุดโครงการ
1.3.1 การทบทวนปรับปรุงกฎกระทรวงกาหนด
ลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความ
สะดวกฯ ทัง 3 ฉบับ และบูรณาการรวมเป็น
กฎหมายฉบับเดียว

ที่มา

กิจกรรม/มาตรการ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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1.3.2 โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุง
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มี
อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการใน
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ พ.ศ. 2556
1.3.3 เพิ่มเติมข้อบังคับเรื่องการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนทุกคนให้เป็นเกณฑ์
พิจารณาสาคญในการอนุมัติโครงการก่อสร้าง
ด้านคมนาคมขนส่ง

สปค.

1.3.4 ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
คนโดยสาร พ.ศ. …

โครงการศึกษา
จัดทาแผนแม่บทฯ
ขบ.

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

หน้า 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานโยบายและกฎหมายด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์

ชุดโครงการ
1.3.5 เพิ่มบทลงโทษผูไ้ ม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง กาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มี
อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2556

กิจกรรม/มาตรการ

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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1.3.6 ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาการให้
ใบขับขี่สาหรับ คนพิการบางกลุ่มโดยกาหนดให้
ต้องผ่านการประเมินหลักสูตร ขับขีป่ ลอดภัย
1.3.7 ร่างกฎหมายจัดตังสถาบันรับรอง
มาตรฐานการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนทุกคน

จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ขบ.

1.3.8 ร่างกฎหมายจัดตังสถาบันอบรมผู้
ตรวจสอบการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนทุกคน

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

หน้า 4

ชุดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภายใต้ร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุง
โครงสร้างพืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งและ
ยานพาหนะในปัจจุบันให้ได้
มาตรฐานสาหรับคนทุกคน

ชุดโครงการ
กิจกรรม/มาตรการ
2.1.1 ปรับปรุงสถานที่ที่ให้บริการขนส่งระดับ
ศูนย์กลางภูมิภาคที่ยังไม่ครบถ้วน ให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายและหลักการ
ออกแบบเพื่อ คนทุกคน (Universal
Design) ให้ครบถ้วนทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
2.1.2 การขยายผลการปรับปรุงสถานที่ที่
ให้บริการขนส่งระดับระดับเมือง ให้มีมาตรฐาน
เป็นไปตามกฎหมายและหลักการออกแบบเพือ่
คนทุกคน (Universal Design) ให้ครบถ้วนทุก
จังหวัดทั่วประเทศ
2.1.3 การขยายผลการปรับปรุงสถานที่ที่
ให้บริการขนส่งระดับระดับชุมชน ให้มีมาตรฐาน
เป็นไปตามกฎหมายและ หลักการออกแบบเพือ่
คนทุกคน (Universal Design) ให้ครบถ้วนทุก
จังหวัดทั่วประเทศ
2.1.4 ปรับปรุงพัฒนากายภาพและสิ่งอานวย 1) ปรับปรุงพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและ
ความสะดวกสาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุในรถ ผู้สงู อายุขันพืนฐาน บนรถโดยสารประจาทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
โดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
จากโครงการพัฒนา
ของ ขบ.

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
จากโครงการพัฒนา
ของ ขบ.

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
จากโครงการพัฒนา
ของ ขบ.

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

หน้า 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์

กลยุทธ์ 2.2 ยกระดับเกณฑ์
และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนทุกคน
สาหรับโครงสร้างพืนฐานและ
ยานพาหนะใหม่

ชุดโครงการ

2.2.1 พัฒนาสถานีขนส่งแห่งใหม่ให้มีลักษณะ
ทางกายภาพและ มีสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนทุกคนที่เพียงพอและได้
มาตรฐานสากล

กิจกรรม/มาตรการ
2) พัฒนาตู้รถโดยสารสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุนั่งชัน 2
และ 3 พ่วงกับขบวนรถเดิม
3) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ภายในเรือโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) จัดทาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุใน
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งใหม่

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
จากโครงการของ จท.
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
จากโครงการพัฒนา
ของ ขบ.

2) ก่อสร้างสถานีรถไฟพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคน รฟท.
พิการและผู้สูงอายุ
3) พัฒนาท่าเรือแห่งใหม่ให้มีลักษณะทางกายภาพและสิ่ง
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่เพียงพอและ จากโครงการของ จท.
ได้มาตรฐานสากล
2.2.2 จัดหายานพาหนะใหม่ที่มีลกั ษณะทาง
กายภาพและ สิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับ คนทุกคนที่เพียงพอและได้
มาตรฐานสากล

1) จัดหารถโดยสารใหม่ที่มีลกั ษณะทางกายภาพและสิ่งอานวย ขสมก.
ความสะดวกสาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุทเี่ พียงพอและได้
มาตรฐาน
2) จัดซือขบวนรถใหม่ที่มีตู้โดยสารสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รฟท.
แบบนั่งและนอน ชัน 1 และ 2

หน้า 6

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์

กลยุทธ์ 2.3 เพิ่ม
ความสามารถในการเข้าถึง
บริการและใช้ประโยชน์ได้
ในบริการสาหรับคนทุกคน

ชุดโครงการ

2.3.1 ปรับปรุงพัฒนากายภาพและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะของคนทุกคน

ที่มา
กิจกรรม/มาตรการ
3) จัดหาเรือโดยสารใหม่ที่มีลกั ษณะทางกายภาพและสิ่งอานวย ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
ความสะดวกสาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุทเี่ พียงพอและได้
จากโครงการของ จท.
มาตรฐานสากล
1) กาหนดเขตพืนทีพ่ ัฒนาเร่งด่วน (Priority Development
Area)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

2) พัฒนากายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกบนทางเท้าที่
ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
เชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งกับจุดจอดรถโดยสารประจาทาง
3) พัฒนากายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
และผู้สูงอายุบริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้า
4) พัฒนากายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ กทม.
และผู้สูงอายุบริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเรือรถไฟฟ้า-รถโดยสาร
5) กาหนดพืนที่นั่งคอยรถไฟฟ้าสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
บริเวณตู้แรกของขบวน
2.3.2 เพิ่มเติมห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมและห้องให้นม
UD สนข. 2558
บุตรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟฟ้า
และสนามบิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.4 พัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการสาหรับคนทุกคนให้ได้
คุณภาพ
กลยุทธ์ 2.5 ยกระดับการ
กากับดูแล การติดตาม และ
ประเมินผล การปรับปรุงการ
ก่อสร้าง และการบารุงรักษา
โครงสร้างพืนฐานสิ่งอานวย
ความสะดวก และ
ยานพาหนะสาหรับคนทุกคน

ชุดโครงการ
กิจกรรม/มาตรการ
2.4.1 ผลักดันให้มาตรฐานยานพาหนะประเภท
ต่างๆ ที่ คนทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่าง
เสมอภาค
2.5.1 การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินการจัดสิ่งอานวยความสะดวกอาคาร
สถานที่บริการภาคขนส่ง
2.5.2 การกากับดูแลการขออนุญาตจัดตังและ
ต่ออายุใบอนุญาตอาคารบริการด้านการขนส่ง
ในอนาคตให้ดาเนินการภายใต้ร่างกฎ
กระทรวงฯ ฉบับใหม่ที่จะรวมกฎกระทรวงฯ
3 ฉบับเข้าด้วยกัน
2.5.3 ยกระดับมาตรฐานการซ่อมบารุงให้
1) พัฒนาศักยภาพศูนย์ซ่อมบารุงของ บขส. และ ขสมก. ให้
คานึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ของโครงสร้าง
สามารถพัฒนาปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
พืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคน และผูส้ ูงอายุของรถโดยสารรุ่นเก่าได้ด้วยตนเอง
ทุกคน
2) พัฒนาศักยภาพโรงงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้
สามารถพัฒนาปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุของรถไฟโดยสารรุ่นเก่าได้ด้วยตนเอง
3) พัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือ ให้สามารถพัฒนาปรับปรุงสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุของเรือโดยสารรุ่นเก่า
ได้ด้วยตนเอง

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

UD สนข. 2558

UD สนข. 2558

UD สนข. 2558

ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
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ชุดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภายใต้ร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรและองค์กรด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 3.1 มีหน่วยงาน
กลางเพื่อทาหน้าทีข่ ับเคลื่อน
นโยบาย และการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับ
คนทุกคน
กลยุทธ์ 3.2 สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวก การออกแบบ
การช่วยเหลือและการบริการ
แก่คนทุกคน และมีการ
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง

ที่มา
กิจกรรม/มาตรการ
1) งานกากับดูแล จัดทาแผนงาน ติดตามและประเมินผล
ผลการศึกษา UD
2) งานส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านการ 2558 (สนข.)
จัดสิ่งอานวย ความสะดวกและการบริการ
3) งานประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) งานทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนทุกคน
3.2.1 โครงการสร้างองค์ความรู้ (KM) ที่จาเป็น 1) จัดหลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับผู้บริหารระดับสูง
ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
สาหรับกาหนดนโยบายเรื่องการพัฒนา
(experience sharing)
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนทุกคน
ชุดโครงการ
3.1.1 มีหน่วยงานกลางขับเคลื่อนนโยบายและ
การดาเนินงานต่าง ๆ

3.2.2 โครงการอบรมและสร้างองค์ความรู้ที่
จาเป็นสาหรับผู้ที่รับผิดชอบด้านการออกแบบ
และจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนทุกคน
ที่ปฏิบัติงานในสถานที่บริการในภาคการขนส่ง
ต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จั ด อบรมหลั ก สู ต รด้ า นการออกแบบ ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลสิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ คนพิ ก ารและ
ผู้สูงอายุ หรือหลักสูตร ITTA (ได้แก่ สถานีขนส่ง ทางเท้า พืนที่
เชื่อมต่อระหว่างการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ) สาหรับเจ้าหน้าที่
ระดับต่าง ๆ ตังแต่เจ้าหน้าที่ระดับต้น ระดับปฏิบัติการ ระดับ
อ านวยการ โดยเริ่ ม ต้ น จากหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
คมนาคมก่อน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรและองค์กรด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์

ชุดโครงการ
3.2.3 โครงการอบรมและสร้างองค์ความรู้ที่
จาเป็นสาหรับเจ้าหน้าทีท่ ี่ให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือ คนพิการและผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานใน
สถานที่บริการในภาคการขนส่งต่าง ๆ

กิจกรรม/มาตรการ
จัดอบรมหลักสูตรด้านการให้บริการและให้ความช่วยเหลือคน
พิการและผู้สูงอายุ หรือหลักสูตร ITTS (ได้แก่ สถานีขนส่ง
ทางเท้า พืนที่เชือ่ มต่อระหว่างการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ)
สาหรับเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ตังแต่เจ้าหน้าที่ระดับต้น ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับอานวยการ
3.2.4 โครงการอบรมและสร้างองค์ความรู้ใน
จัดอบรมหลักสูตรในการจัดสิ่งอานวยความสะดวก การ
การจัดสิ่งอานวยความสะดวกการให้บริการและ ให้บริการ และการช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุขันต้น
การช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุขันต้น
สาหรับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ประจาปี
3.2.5 โครงการจัดอบรมหลักสูตรให้บริการและ
ช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ สาหรับการ
สอบขอใบอนุญาตขับขี่รถของผู้ให้บริการในภาค
ขนส่ง
3.2.6 โครงการพัฒนาการออกแบบการ
ให้บริการ (Service Design)

3.3.1 โครงการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างผู้
ตรวจสอบมาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวก
(Auditor)

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จัดอบรมหลักสูตรด้านการให้บริการสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับ
ต่าง ๆ ตังแต่เจ้าหน้าที่ระดับต้น ระดับปฏิบัติการ ระดับ
อานวยการ โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมก่อน
1) การจัดทาหลักสูตรผู้ตรวจสอบระดับความรู้พืนฐาน
(basic) สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและควบคุม
2) การจัดทาหลักสูตรผู้ตรวจสอบระดับความรู้ระดับสูง
(advance) สาหรับเจ้าหน้าที่ฝา่ ยออกแบบและควบคุม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรและองค์กรด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์

ชุดโครงการ
3.3.2 โครงการรับรองสถานะ (certification)
ของผู้ตรวจสอบประจาปี

3.3.3 โครงการจัดตังสถาบันรับรองมาตรฐาน
การตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ 3.4 สร้างความรับรู้
และความเข้าใจการมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างจิตบริการที่ดี

กิจกรรม/มาตรการ
1) เสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
หรือสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมตรวจสอบและรับรอง
สถานะของผู้ตรวจสอบ
2) แต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิ
3) การวัดระดับและจัดทาใบรับรองผู้ตรวจสอบระดับความรู้พืนฐาน
และระดับสูง

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

3.3.4 โครงการจัดตังสถาบันอบรมผู้ตรวจสอบ
มาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวก
3.4.1 โครงการจัดทาสื่อเสริมสร้างจิตบริการต่อ 1) จัดทาสื่อเสริมสร้างจิตบริการต่อคนพิการและผู้สูงอายุแก่บุคลากร ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
คนพิการและผู้สูงอายุ
ที่ให้บริการสถานีบริการขนส่งระดับศูนย์กลาง
2) จัดทาสื่อเสริมสร้างจิตบริการต่อคนพิการและผู้สูงอายุแก่บุคลากร
ที่ให้บริการสถานีบริการขนส่งระดับเมือง
3) จัดทาสื่อเสริมสร้างจิตบริการต่อคนพิการและผู้สูงอายุแก่
บุคลากรที่ให้บริการสถานีบริการขนส่งระดับท้องถิ่น
3.4.2 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 1) กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในพืนที่มีความสาคัญระดับ
ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
หน่วยงานรัฐและสมาคมคนพิการ
ศูนย์กลาง
2) กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในพืนที่มีความสาคัญระดับเมือง
3) กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในพืนที่มีความสาคัญระดับท้องถิ่น
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ชุดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภายใต้ร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนา ส่งเสริม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสิ่งอานวย ความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสาหรับคนทุกคน
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาศูนย์กลางฐานข้อมูล
โครงสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
และข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ชุดโครงการ
กิจกรรม/มาตรการ
4.1.1 จัดทาฐานข้อมูลผลการตรวจสอบสิ่ง
1) จัดเก็บผลการตรวจสอบสิ่งอานวย ความสะดวกสาหรับคน
อานวยความสะดวกสาหรับคนทุกคนในอาคาร พิการและผู้สูงอายุภายในสถานทีท่ ี่ให้บริการขนส่งระดับ
บริการด้านขนส่งและจุดเชื่อมต่อ
ศูนย์กลางภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2) จัดเก็บผลการตรวจสอบสิ่งอานวย ความสะดวกสาหรับคน
พิการและผู้สูงอายุภายในสถานทีท่ ี่ให้บริการขนส่งระดับเมืองให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
3) จัดเก็บผลการตรวจสอบสิ่งอานวย ความสะดวกสาหรับคน
พิการและผู้สูงอายุภายในสถานทีท่ ี่ให้บริการขนส่งระดับท้องถิ่น
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

UD สปค.
ระยะที่ 1-3
UD สปค.
ระยะที่ 1-3
UD สปค.
ระยะที่ 1-3

4.1.2 พัฒนาฐานข้อมูลยานพาหนะ เพื่อติดตัง
ตัวนาส่งสัญญาณ/ที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในฐาน
เดียวกัน
4.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลป้าย รถประจาทางและ
สิ่งอานวยความสะดวกจุดเชือ่ มต่อ

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

4.1.4 พัฒนาฐานข้อมูลสถานีบริการและ
สิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานี
4.1.5 พัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บริการประเภทคน
พิการและผู้สูงอายุ เปิดให้ register และ verify
เพื่อรับ code/อุปกรณ์ตัวรับนาไป link กับ
system

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
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4.2 พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารเพือ่ การเดินทางของ
คนทุกคน

ชุดโครงการ
4.2.1 พัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน Web
Accessibility ของ World Wide Web
Consortium (W3C) ที่รองรับการใช้งานของคน
ทั่วไปและ คนพิการแต่ละประเภทได้

กิจกรรม/มาตรการ
1) ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเพื่อการวางแผน การเดินทาง

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ตามแผนดาเนินการใน
ปี 2560 - 2578

2) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทกุ คน สวทช.
สามารถเข้าถึงได้มาตรฐาน Electronic Publication (EPUB) (2560 - 2562)
3) แผนผัง Digital Map real time แสดงสถานะความพร้อม ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
ให้บริการของสถานีบริการเดินทางและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ และวางแผนการเดินทางได้
ล่วงหน้า
4) แผนผัง Digital map real time แสดงสถานะของ
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
ยานพาหนะ
4.2.2 พัฒนา Mobile application สาหรับการวาง
ตามแผนดาเนินการใน
แผนการเดินทางสาหรับคนพิการและคนทุกคน
ปี 2560 - 2578
4.2.3 พัฒนา Mobile application ที่ให้บริการ
กระทรวงไอซีที
ภายในสถานที่บริการในภาคขนส่งเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ
4.2.4 ติดตังสัญญาณไฟกระพริบตามป้ายรถ
ประชุมกลุ่มย่อย
โดยสารประจาทางเพื่อแจ้งว่ามีคนพิการรอรถอยู่
4.2.5 ติดตังสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนเรื่องบน
ประชุมกลุ่มย่อย
รถโดยสารประจาทาง
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4.3 พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมช่วยเหลือเรือ่ งการ
เดินทางของคนทุกคน

ชุดโครงการ
4.3.1 พัฒนาระบบนาทางที่มีเซ็นเซอร์แม่เหล็กและใช้
ร่วมกับไม้เท้าสาหรับคนพิการทางการเห็น
4.3.2 พัฒนาทางลาดพกพาสาหรับใช้นารถเข็นขึน-ลง
ยานพาหนะ
4.3.3 พัฒนา Mobile Help หรืออุปกรณ์พกพาหรือ
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงผลตาแหน่งของ
คนพิการและผู้สูงอายุและให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
4.3.4 พัฒนาสมาร์ทการ์ดสาหรับบัตรคนพิการและ
ผู้สูงอายุเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น ใช้
ทาบบัตรที่เสาสัญญาณไฟคนข้ามถนนเพื่อหน่วงเวลา
กรณีเดินข้ามสาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุ
4.3.5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารสาหรับคนพิการ
ทางการได้ยนิ
4.3.6 ติดตังป้ายแบบมีเสียง Remote infrared
audible signs (RIAS)
4.3.7 ติดตัง Automated Lift ในอาคารบริการด้าน
ขนส่ง
4.3.8 ติดตังระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ผ่านตู้
TTRS และ Video Phone

กิจกรรม/มาตรการ

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แผน คค.
2560 - 2561
แผน คค.
2560 - 2561
ตามแผน คค.
2560 - 2578
คค. และกระทรวง
ไอซีที

พัฒนา SQR: บริการบาร์โค้ดสองมิติ (QR Code /AR Code) ที่ สวทช.
เชื่อมต่อวิดีโอภาษามือที่เก็บบน Cloud
(ปี 2560 - 2562)
ที่ปรึกษาเสนอ
เพิ่มเติม
ที่ปรึกษาเสนอ
เพิ่มเติม
1) ติดตังตู้ TTRS ที่สถานีรถไฟ (5 แห่ง) สถานีรถไฟฟ้า (4 แห่ง) คค. สนข. เน็คเท็ค
สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (8 แห่ง) ท่าเทียบเรือ (4 แห่ง) ท่า และ สวทช.
อากาศยานของ ทย. (6 แห่ง) และท่าอากาศยานของ ทอท. (4
แห่ง)
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ชุดโครงการ

กิจกรรม/มาตรการ
2) ติดตังเครื่องโทรศัพท์วีดีโอ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร (2 แห่ง)
สถานีรถไฟ (29 แห่ง) ท่าอากาศยานของ ทย. (2 แห่ง) และ
ท่าอากาศยานของ ทอท. (2 แห่ง)
4.3.9 การให้บริการข้อมูลโดย Robots /Artificial
1) แพลตฟอร์ม Chat Bot รองรับทังแบบการสนทนาแบบ
Intelligence
ข้อความและเสียงพูด
4.3.10 ระบบตรวจสอบหรือจองทีจ่ อดรถสารองที่สถานี 1) สถานีบริการขนส่งระดับศูนย์กลาง
บริการขนส่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
2) สถานีบริการขนส่งระดับเมือง
4.3.11 ระบบการบริการพิเศษรับ-ส่งจากสถานีบริการ
ขนส่งถึงบ้าน (Door to Door service)
4.3.12 Wayfinding system สถานีบริการขนส่ง
(Indoor) เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสาหรับให้บริการข้อมูล
ตาแหน่ง หรือข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ ของคนหรือ
วัตถุสิ่งของภายในอาคาร (UNAI)
4.3.13 Wayfinding system ณ จุดเชื่อมต่อ
(outdoor)

1) สถานีบริการขนส่งระดับศูนย์กลาง

2) ติดตังเครื่องแผนผังนาทางและอุปกรณ์ ส่งสัญญาณ สถานี
บริการขนส่งระดับเมือง
1) ติดตังเครื่องแผนผังนาทาง และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ บริเวณ
จุดเชื่อมต่อการเดินทางระดับศูนย์กลาง
2) ติดตังเครื่องแผนผังนาทาง และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ บริเวณ
จุดเชื่อมต่อการเดินทางระดับเมือง
4.3.14 ระบบ ITS and Assistive Technologies – 1) ระบบ ITS and Assistive Technologies บริเวณจุด
เชื่อมสัญญาณระหว่าง users / ยานพาหนะ/โครงสร้าง เชื่อมต่อการเดินทางระดับศูนย์กลาง
พืนฐาน/สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (Outdoor)

ที่มา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สวทช.
(2561 - 2567)
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
สวทช. (2560-2564)
สวทช. (2560-2564)
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
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4.4 บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้อง

ชุดโครงการ

4.3.15 Navigation ในยานพาหนะ รถไฟ รถโดยสาร
ระหว่างเมือง รถโดยสาร ประจาทาง เรือท่องเที่ยว
เรือโดยสาร แสดงตาแหน่ง แจ้งเตือนขึน-ลง
ยานพาหนะ
4.3.16 อุปกรณ์ช่วยเหลือนาทางภายในสถานีบริการ
ขนส่ง ขนาดใหญ่ (Assistive device)
4.4.1 แข่งขันการประยุกต์ใช้งานวิจัยด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทีช่ ่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนทุกคน
4.4.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ต่างประเทศ

ที่มา
กิจกรรม/มาตรการ
2) บริเวณ ITS and Assistive Technologies จุดเชือ่ มต่อการ ที่ปรึกษาเสนอ
เดินทางระดับเมือง
เพิม่ เติม
สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
(ปี 2561 - 2564)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1) อุปกรณ์เสริมอานวยความสะดวกให้บริการสถานีบริการ
ที่ปรึกษาเสนอเพิ่มเติม
ขนส่งระดับศูนย์กลาง เช่น smart glasses
1) จัดทาสัมมนาวิชาการระหว่างหน่วยงานสังกัด คค. และ
ทีป่ รึกษาเสนอเพิ่มเติม
หน่วยงานท้องถิ่นประจาปี ในพืนทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับ คค. เพื่อ
เผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีช่ ่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนทุกคน
2) จัดทาสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร (workshop) ระหว่างนักวิจัย ทีป่ รึกษาเสนอเพิ่มเติม
ของไทยกับนักวิจัยของต่างประเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน
และทดสอบติดตังอุปกรณ์ตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ลาสมัย
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