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การปรับปรุงประสบการณ์โครงการประกันผู้ทุพพลภาพแห่งชาติ: การจัดต้ัง 

การรับประกันการบริการสำหรับผู้เข้าร่วม และการกำจัดความล่าช้าด้าน 

กฎหมาย 

เกี่ยวกับเอกสารฉบับน้ี 

เอกสารฉบับนีเ้ปน็การสรุปของเอกสารเพื่อการอภิปรายสำหรับการปรึกษาหารือของรัฐบาลออสเตรเลยี 

เกี่ยวกบั NDIS Participant Service Guarantee (การรับประกันการบรกิารสำหรับผูเ้ข้าร่วม NDIS) 

แบบใหม ่

เอกสารฉบับนีจ้ัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ทีใ่ช้ภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้มีโอกาสแสดงความคิดเหน็ 

เอกสารฉบับนี้อธิบายแนวคิดหลักทีเ่ราต้องการพูดคุยกนัและมีคำถามต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณคดิตรึกตรอง 

เกี่ยวกบัแนวคิดเหล่านั้น นอกจากนีย้ังอธิบายถึงวิธีที่คณุสามารถมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือครั้งนี้อีก 

ด้วย 

เอกสารเพื่อการอภิปรายฉบับเต็มและฉบบัอ่านง่ายมีอยูท่ี ่www.engage.dss.gov.au 

  

http://www.engage.dss.gov.au/
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ปรับปรุง NDIS ให้ดีข้ึน 

โครงการประกันผูทุ้พพลภาพแห่งชาติ (NDIS) เปน็วิธีให้ความช่วยเหลือแก่คนพกิารทั่วประเทศออสเตรเลีย 

โครงการดังกล่าวบริหารโดยสำนักงานประกนัผู้ทุพพลภาพแห่งชาติ (NDIA) 

รัฐบาลออสเตรเลยีต้องการทำให้แนใ่จว่าผูท้ี่ใช้ NDIS ได้รับประสบการณท์ี่ด ี

โดยรัฐบาลกำลังจะจดัตั้งการรับประกันการบริการสำหรับผู้เข้าร่วม (การรับประกัน) เพื่อลดระยะเวลารอ 

และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ NDIS 

การรับประกันจะเป็นข้อบังคับชดุใหมซ่ึ่งจะนำมาใช้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 

ในการเลือกสิ่งที่ควรรวมอยูใ่นการรับประกัน เราจำเป็นต้องพิจารณากฎหมาย NDIS 

ซึ่งรวมถึง National Disability Insurance Scheme Act 2013 (พระราชบญัญติัการประกนัผู้ทพุพลภาพ 

แห่งชาติ ค.ศ. 2013) และ National Disability Insurance Scheme Rules (ข้อบงัคบัการประกนัผูท้พุพล 

ภาพแห่งชาติ) 

ผู้เชี่ยวชาญอิสระ นาย David Tune AO PSM ได้รับการแต่งตั้งให้ศึกษากฎหมายและข้อบังคบัต่าง ๆ 

เหล่านี ้

เขาจะพจิารณาความคิดเหน็ของคุณเกี่ยวกับสิ่งทีจ่ำเป็นตอ้งมีในการรับประกัน และจะให้คำแนะนำแก่ 

รัฐบาลภายในสิน้ปี ค.ศ. 2019 
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ทำไมเราจึงต้องมีการรับประกัน? 

ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีผู้ใช้ NDIS กว่า 500,000 คน 

ในขณะนี้ NDIS กำลังช่วยเหลือให้คนพิการจำนวนมากได้รับบริการที่ตนต้องการ 

แต่บางคนก็ไม่ได้รับสิ่งที่ตนต้องการ 

และบางคนก็รู้สึกคับข้องใจ 

ผู้คนในชุมชนได้บอกเราว่าต้องการได้รับบริการทีด่ีกว่า 

ผู้ที่บอกเราเชน่นี้รวมถึง: 

• คนพิการ 

• สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแล 

• ผู้สนับสนุน - ผู้ทีเ่ป็นปากเป็นเสียงให้คนพิการ 

• ผู้ให้บริการแก่คนพกิาร 

ปัญหาส่วนหนึ่งได้แก่: 

• อาจต้องใชเ้วลานานกว่าจะได้รับแผน NDIS 

• บางคนพบว่ากระบวนการวางแผนใช้งานยากและเข้าใจยาก 

• อาจเป็นเรื่องยากที่จะใหใ้ครช่วยดูแผนและทำการเปลีย่นแปลงหากคณุไม่พอใจกับแผนนั้น 

ปัญหาอ่ืน ๆ ที่มีผู้ประสบได้แก่: 

• การขอใช้บริการสำหรบัเดก็ 

• การจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือเทคโนโลยีทีด่ีเพื่อช่วยคุณในชีวิตประจำวัน – ซึ่งอาจรวมถงึ 

บางส่ิงเชน่ รถเข็น อุปกรณ์อ่านหน้าจอ หรือแอป 
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• การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบ้านเพื่อให้คนพิการที่อาศยัอยู่ใชช้ีวิตอย่างสะดวกสบายขึ้น 

• การมีสถานทีท่ี่ดีสำหรับพักอาศัย 

• การรับบริการอ่ืน ๆ ที่ต้องมใีบเสนอราคาหรือการอนุมัติพเิศษ 
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การรับประกันจะรวมอะไรบ้าง? 

การรับประกันจะสร้างข้อบังคบัใหมเ่กีย่วกับวิธทีำงานที่ควรของ NDIS 

ตัวอย่างเชน่ อาจจะกำหนดว่าควรใชเ้วลานานเท่าไหร่ทีจ่ะได้รับแผน NDIS และเริ่มใช้แผนนั้น 

การรับประกันนี้จะกลายเป็นกฎหมายต่อไป 

ซึ่งหมายความว่า NDIA จะต้องปฏิบตัิตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่อยู่ในนั้น 

การรับประกันจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 
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เราต้องการทราบความคิดเห็นของคุณ 

คุณสามารถบอกเราได้ว่าคุณคิดว่าการรับประกันควรจะรวมอะไรบ้าง 

เราต้องการทราบว่าคณุเคยมีปัญหาใด ๆ กบั NDIS หรือไม ่

เพื่อที่เราจะทราบว่าต้องแก้ไขปญัหาใดบ้าง 

มีหลายวิธีที่คณุจะบอกเราว่าคุณคิดอย่างไร 

คุณสามารถ: 

• เข้าร่วมในการสำรวจของเรา 

• เขียนถึงเรา 

• มาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นเว็บไซต์ www.engage.dss.gov.au 

คุณจะพบข้อมูลภายใต้หัวข้อ ‘NDIS Act Review and Participant Service Guarantee’ (‘การทบทวน 

พระราชบัญญัติ NDIS และการรับประกันการบริการสำหรบัผู้เข้าร่วม’) 

การสำรวจจะเป็นอย่างไร?  

หากคุณเข้าร่วมในการสำรวจออนไลน์ เราจะถามคำถามคุณบางอย่าง 

หากคุณเปน็ผู้เข้าร่วม NDIS เราจะถามดังนี้: 

• ใชเ้วลานานแค่ไหนจึงจะได้รับแผน 

• คุณได้ขอใหท้ำการเปลีย่นแปลงแผนของคุณหรือไม่ และใช้เวลานานแค่ไหนในการทำการ 

เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ 

http://www.engage.dss.gov.au/
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• คุณรู้สึกอย่างไรกับการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนของคณุ 

• คุณได้รับข้อมูลเพยีงพอหรือไม่ 

• คุณทราบเกี่ยวกับการตัดสนิใจต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้ด้วยวิธีใด 

จะมีการสำรวจเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วย 

คุณสามารถทำแบบสำรวจบนเว็บไซต์ Engage ได้ตั้งแต่กลางเดือนกนัยายนเปน็ต้นไป หากคณุต้องการ 

บอกเล่าประสบการณ์ของคุณเกีย่วกับ NDIS การกรอกแบบสำรวจจะช่วยใหเ้ราเข้าใจเรื่องราวของคุณใน 

รายละเอียดมากขึน้ 

วันหมดเขต 

คุณต้องกรอกแบบสำรวจ เขียนถึงเรา หรือเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารก่อนวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 

2019 

ใครสามารถเข้าร่วม?  

คุณสามารถเข้าร่วมได้หาก: 

• คุณเปน็ผู้เข้าร่วม NDIS 

• คุณสมัครขอใช้ NDIS แต่ไม่ได้รับการพิจารณา 

• คุณต้องการใช้ NDIS ในอนาคต 

นอกจากนี้คุณยังสามารถมีส่วนร่วมได้หากคุณเปน็: 

• สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแล 

• ผู้สนับสนุน 
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• ผู้ให้บริการ 

• บุคคลอ่ืนทีท่ำงานเกี่ยวกบัคนพกิาร 

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลใด ๆ เพื่อที่จะมสี่วนร่วม 
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คุณคิดว่าการรับประกันควรมีอะไรรวมอยู่บ้าง? 

การรับประกันจะรวมถึงการจำกัดระยะเวลาที่คุณควรจะคาดว่าต้องรอบริการบางอย่าง 

ซึ่งอาจรวมถึงระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ: 

• พิจารณาว่าคุณสามารถใช้ NDIS ได้หรือไม ่

• รับแผน 

• ทบทวนการตัดสินใจที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 

เราต้องการทีจ่ะทราบว่า: 

• คุณคิดว่ากรอบเวลาเหล่านี้ควรจะนานแค่ไหน 

• NDIA ควรมีวิธีตัดสินใจอย่างไร 

• มีอะไรอีกบ้างที่ควรจะรวมอยู่ในการรับประกัน 

มีแนวคิดและคำถามในหน้าต่อ ๆ ไปเพื่อช่วยให้คณุคิดตรึกตรองเกีย่วกับสิ่งที่ควรรวมอยู่ในการรับประกนั 

คุณสามารถพูดคยุกับครอบครัว เพื่อน ผู้ดูแล และสมาชิกในชุมชนของคณุเกี่ยวกบัเรื่องนี้ได้ 

เราต้องการทราบคำตอบของคณุสำหรับคำถามเหล่านี้ รวมทั้งสิ่งอ่ืน ๆ ที่คณุคิดว่าควรจะรวมอยูใ่นการ 

รับประกัน 

แนวคิดและคำถามจะครอบคลุม: 

• บริการ NDIA ที่ดคีวรมีลักษณะอย่างไร 

• คำถามเฉพาะเกี่ยวกบัประสบการณ์ของคุณกับ NDIS 
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เมื่อคุณมีคำตอบบางประการที่คุณต้องการแบ่งปัน คุณสามารถส่งอีเมลหรือเขียนจดหมายถึงเรา 

อีเมล: NDISConsultations@dss.gov.au 

ท่ีอยู่: 

NDIS Consultations 

Department of Social Services 

GPO Box 9820 

Canberra ACT 2601 

  

mailto:NDISConsultations@dss.gov.au
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ส่ิงที่เราคิดว่าเป็นลักษณะของบริการ NDIA ท่ีดี 

มีแนวคิดบางประการสำหรับสิ่งที่อาจรวมอยู่ในการรับประกันแสดงไว้ด้านล่าง 

เราต้องการทราบว่าคณุคิดว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งสำคญัที่ NDIA ต้องทำและมีส่ิงสำคัญอ่ืน ๆ ทีเ่ราควรรวมไว้ 

ในการรับประกันหรือไม่ 

ทันท่วงที 

กระบวนการ NDIS นัน้ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน 

นั่นกห็มายความว่า NDIA สามารถตดัสินใจได้อย่างรวดเรว็ในการ: 

• พิจารณาผู้ที่สามารถใช้ NDIS ได ้

• วางแผน 

• ทำการทบทวน 

ปรึกษาหารือ 

NDIA วางแผนวิธีการทำงานโดยการพูดคุยกบั: 

• คนพิการ 

• ครอบครัว 

• ผู้ดูแลและผู้สนับสนนุ 

เชี่ยวชาญ 

เจ้าหน้าที่ของ NDIA ได้รับการฝึกอบรมที่ด ี

พวกเขาเข้าใจว่าความพิการประเภทต่าง ๆ ส่งผลกระทบตอ่ชีวิตของผู้คนอย่างไร 
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พวกเขาเข้าใจว่าการสนบัสนุนแบบใดเหมาะที่สุดสำหรบัความพิการของแต่ละคน 

ร่วมมือ 

NDIA ทำงานร่วมกบั: 

• รัฐบาลต่าง ๆ 

• บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และความยตุิธรรม 

• กลุ่มคนพกิาร 

• ผู้ให้บริการ 

บริการเหล่านี้ทำงานร่วมกันเป็นอย่างด ี

มีค่า 

ผู้คนรู้สึกมีค่าและมีความสำคญัขณะตดิต่อกับ NDIS 

พวกเขารู้ว่าจะรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมไดจ้ากที่ไหนหากต้องการ 

การตดัสินใจพิจารณาตามเน้ือผ้า 

NDIA ทำงานในลักษณะที่ชัดเจนและเปิดกว้าง 

ผู้คนสามารถเข้าใจเหตุผลการตัดสินใจของ NDIA ได้ 
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เข้าถึงได ้

คนพิการทกุคนสามารถเข้าใจและใช้ NDIS ได้ 

NDIS ทำให้แนใ่จว่าบรกิารต่าง ๆ ทำให้ทุกคนรู้สึกสะดวกสบายและปลอดภัย 

ซึ่งรวมถึง: 

• ชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอรเ์รส 

• ผู้คนจากวัฒนธรรมและภูมิหลังที่แตกต่างกนั 

• ผู้คนในกลุ่ม LGBTQIA+ 
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คำถามชวนคิด 

ต่อไปนี้เปน็คำถามบางข้อที่คณุสามารถนำไปคดิตรึกตรองเพื่อช่วยในการเขียนถึงเรา คุยกับเรา หรือกรอก 

แบบสอบถาม 

1. คุณเห็นด้วยกับแนวคิดเกี่ยวกับวิธทีี่ NDIA ควรทำงานหรอืไม่? 

• ทันท่วงท ี

• ปรึกษาหารือ 

• เชี่ยวชาญ 

• ร่วมมือ 

• มีค่า 

• การตัดสินใจพจิารณาตามเนื้อผ้า 

• เข้าถึงได ้

2. สิ่งอ่ืนที่คุณคิดว่า NDIA ควรทำซึ่งเราสามารถรวมไว้ในการรับประกันมีอีกหรือไม่? 

3. เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า NDIA ได้ทำสิ่งเหล่านี้อย่างดี? 
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ประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับ NDIS  

เราต้องการทราบว่าประสบการณ์ในการใช้ NDIS ของคุณเป็นอย่างไร 

เราต้องการทราบว่าแต่ละข้ันตอนของกระบวนการนั้นเปน็อย่างไรสำหรับคุณ 

ซึ่งรวมถึง: 

• เมื่อคุณสมัคร 

• เมื่อคุณทราบว่าคุณสามารถใช้ NDIS ได้หรือไม ่

• สร้างแผน NDIS ของคณุ 

• ใช้แผนของคณุ 

• การทบทวนใด ๆ ที่คณุเคยทำ 

เราต้องการทราบอีกด้วยว่า คุณได้เคยขอให้มกีารทบทวนการตัดสินใจของ NDIA ใด ๆ หรือไม ่

คุณอาจเคยทำแล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพวกเขา 

คำถามชวนคิด 

ต่อไปนี้เปน็คำถามเพิ่มเติมที่คณุสามารถนำไปคิดตรกึตรองเพื่อช่วยในการเขียนถึงเรา คุยกับเรา หรือกรอก 

แบบสอบถาม 

การเร่ิมต้นใช้งาน - การสมัคร NDIS   

4. คุณพบว่าการสมัครขอใช้ NDIS นัน้ยากหรือไม่? 

5. เราจะทำใหเ้รื่องนี้ง่ายขึน้สำหรับคณุได้อย่างไร? 

6. NDIA ให้ข้อมูลที่เพยีงพอแก่คณุเมื่อคณุสมัครขอใช้ NDIS หรือไม่? 
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7. ใชเ้วลานานเท่าไหร่ในการพจิารณาว่าคุณสามารถใช้ NDIS ได้หรือไม?่ 

8. คุณคิดว่าควรใช้เวลานานเท่าไหร่? 
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การสร้างแผนของคุณ 

9. คุณคิดว่าการสร้างแผน NDIS ของคณุเปน็เรื่องยากหรือไม่? 

10. เราจะทำใหเ้รื่องนี้ง่ายขึน้สำหรับคณุได้อย่างไร? 

11. NDIA ให้ข้อมูลที่เพยีงพอแก่คณุตอนทีคุ่ณกำลังสร้างแผนหรือไม่? 

12. ใชเ้วลานานเท่าไหร่ในการสร้างแผนของคณุ? 

13. คุณคิดว่าควรใช้เวลานานเท่าไหร่? 

14. ถ้าคุณใช้ NDIS มาระยะหนึ่งแล้วสร้างแผนตอนนี้จะง่ายกว่าเมื่อตอนเริ่มใหม่ ๆ หรอืไม?่ 

การใช้และทบทวนแผนของคุณ 

15. คุณคิดว่าใช้การสนบัสนุนในแผนของคุณยากหรือไม่? 

16. เราจะทำใหเ้รื่องนี้ง่ายขึน้สำหรับคณุได้อย่างไร? 

17. NDIA ให้ข้อมูลที่เพยีงพอแก่คณุเกีย่วกับการใช้แผนของคณุหรือไม่? 

18. คุณมีปัญหาใด ๆ หรือไม่ขณะที่มีการทบทวนแผนของคุณ? 

19. การทบทวนแผนของคุณใชเ้วลานานเท่าไหร่? 

20. คุณคิดว่าควรใช้เวลานานเท่าไหร่? 

การทบทวนการตัดสินใจของ NDIA 

21. คุณเคยขอให้มกีารทบทวนการตัดสนิใจของ NDIA หรือไม?่ คุณอาจเคยทำแล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยกับ 

การตัดสินใจของพวกเขา 
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22. ถ้าคุณทำคณุมีปญัหาอะไรหรือไม่?  

23. เราจะทำใหเ้รื่องนี้ง่ายขึน้สำหรับคณุได้อย่างไร? 

24. การทบทวนใช้เวลานานเท่าไหร่? 

25. คุณคิดว่าควรใช้เวลานานเท่าไหร่? 

การเปล่ียนกฎหมายเกี่ยวกับ NDIS 

เราต้องการทราบว่าคณุคิดว่าเราควรเปลี่ยนแปลงอะไรเกีย่วกับกฎหมาย NDIS 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาจทำให้ NDIS ใช้งานได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น 

กฎหมายและข้อบังคับ NDIS ทำงานร่วมกัน 

มีข้อบังคับอยู่ 33 ข้อ 

ข้อบังคับเหล่านี้ครอบคลุม: 

• การเป็นผู้มีส่วนร่วม 

• วิธีที่ NDIA ปฏิบัติต่อเด็กๆ 

• วิธีที่ผู้เข้าร่วมใช้แผนและเงินช่วยเหลือของตน 

คำถามชวนคิด 

ต่อไปนี้เปน็คำถามเพิม่เติมที่คณุสามารถนำไปคดิตรึกตรองเพื่อชว่ยในการเขยีนถงึเรา คยุกบัเรา หรอืกรอก 

แบบสอบถาม 

26. คุณคิดว่าเราควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในกฎหมายและข้อบังคับ? 

27. คุณคิดว่ามีส่วนใดของกฎหมายและข้อบังคับที่: 

• ไม่ได้ผล? 
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• ทำให้อะไร ๆ ยากขึ้นสำหรบัผู้คน? 

28. มีอะไรบ้างที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในกฎหมายเพื่อให้ใช้ NDIS ได้ง่ายขึ้น? 

29. เราควรทำให้ชัดเจนขึ้นหรือไม่ว่าบริการสนบัสนนุคนพกิารประเภทใดที่ผูเ้ข้าร่วมสามารถใช้ได้? 
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การเปล่ียนแปลงแผนของคุณ 

ผู้เข้าร่วมและ NDIA บอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงแผน NDIS อาจเปน็เรื่องยาก 

ตัวอย่างเชน่: 

• หากคุณเปลี่ยนผู้ทีจ่ัดการแผนของคุณ คณุจะต้องทำแผนใหม่ทั้งหมด 

• หากคุณเพิ่มการสนับสนนุรูปแบบใหม่ลงในแผนของคุณ คุณจะต้องทำแผนใหม่ทั้งหมด 

เราสามารถเปลีย่นกฎหมาย NDIS เพื่อให้คณุสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแผนของคุณได้ 

ง่ายขึ้น 

ซึ่งจะเรียกว่าการปรับแผน 

คำถามชวนคิด 

ต่อไปนี้เปน็คำถามเพิ่มเติมที่คณุสามารถนำไปคิดตรกึตรองเพื่อช่วยในการเขียนถึงเรา คุยกับเรา หรือกรอก 

แบบสอบถาม 

30. คุณจะชอบไหมถ้ามีวิธทีี่รวดเร็วและง่ายกว่าที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแผนของคณุเมื่อ 

คุณต้องการ? ซึง่จะเรียกว่าการปรับแผน 

31. คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงแผนควรใชเ้วลานานเท่าไหร่? 

32. เราควรจะให้เวลาคณุนานเท่าไหรท่ี่จะแสดงหลักฐานแก่เราว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น? 

33. มีวิธีอ่ืนที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงแผนของคณุง่ายขึ้นไหม?  
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ขอบคุณ 

เรารอรับฟังสิ่งที่ผู้คนต้องการให้รวมอยู่ในการรับประกัน 

เราหวังว่าคุณจะมีส่วนร่วม 

 

ติดต่อเรา 

อีเมล: NDISConsultations@dss.gov.au 

ท่ีอยู่: 

NDIS Consultations 

Department of Social Services 

GPO Box 9820 

Canberra ACT 2601 

เว็บไซต์: www.engage.dss.gov.au 

คุณจะพบข้อมูลภายใต้หัวข้อ ‘NDIS Act Review and Participant Service Guarantee’  (‘การทบทวน 

พระราชบัญญัติ NDIS และการรับประกันการบริการสำหรบัผูเ้ข้าร่วม’)   
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