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บทนา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 (ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ลาปาง ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งกาหนดให้คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตคนพิก าร ทั้ งนี้ สาระส าคัญ ของแผนปฏิบัติ การประจาปี 2561 ฉบับ นี้ มี ค วาม
สอดคล้ องเชื่อมโยงกับพระราชบั ญญัติส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ตลอดจนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน
และพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดลาปาง
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลาปาง ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้น และกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติตามแนวทาง และมาตรการโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการกากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ คนพิการเข้าถึงสิทธิ
ได้จริง ดารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลาปาง
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บทที่ 1
ทิศทางของแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลาปาง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์
“คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”
(Make the Right Real for Persons with Disabilities towards
Independent Living in Sustainable Inclusive Society)
พันธกิจ
1. เสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรด้าน
คนพิการให้มีศักยภาพ ความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
2. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง รวมถึงส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ
3. สื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการเพื่อ
นาไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
4. สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และบริการสาธารณะ ที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
5. ส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวก
และบริการสาธารณะได้จริง รวมถึงส่งเสริม คุ้มครองสิทธิคนพิการ และขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
2. องค์กรด้านคนพิการ ผู้นาคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพและความเข้มแข็งสามารถ
ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ มีการปฏิรูปนโยบาย กฎหมายและกลไกการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสากลและทันสมัย
4. สังคมมีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการปราศจากการ
เลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้าในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน
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5. ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก บริการสาธารณะและการช่วยเหลือที่
สมเหตุสมผล
6. เครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการบูรณาการนโยบาย แผนงาน การดาเนินงาน
และทรัพยากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม = EQUAL
1. เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง
(QUALITY MANAGEMENT)
3. เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING)
4. สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY )
5. ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่าง
ยั่งยืน (LINKAGE)
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แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2561
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)
แนวทางและมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางที่ 1 เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการในทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรก
พบความพิการ รวมถึงบุคคลที่มีความต้องการ
จ าเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการจาเป็นเฉพาะบุคคล

ตัวชี้วัด

1.อบรมผู้ดูแลเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดู

ให้บุคคลออทิสติกและผู้ดูแลมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

2.อบรมผู้ ดู แ ลเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูส่งเริมศักยภาพ
เด็กพิเศษ
3. โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น องค์ ก ร
ระดับชุมชนให้เข้มแข็ง

ให้ บุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น
พิ เ ศษได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพ
- ร้อยละ 100 เกิดองค์
คนพิการกรระดับชุมชน
- ร้อยละ 50 ขององค์กร
คนพิ ก ารระดั บ ชุ ม ชนเข้ า สู่ ก าร
ประเมิ น มาตรฐาน และผ่ า นการ
ประเมิน
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กลุ่มเป้าหมาย

ครอบครัวคนพิการ
จานวน 10 ครอบครัว

งบประมาณ /
แหล่งที่มา
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

50,000
ชมรมผู้ปกครอง
งบกองทุนฯ พก. บุคคลออทิสติก
จังหวัดลาปาง
ครอบครัวคนพิการ
100,000
ชมรมผู้ปกครอง
จานวน 20 ครอบครัว งบกองทุนฯ พก. บุคคลออทิสติก
จังหวัดลาปาง
- องค์กรคนพิการระดับ
120,000
ศู น ย์ บ ริ ก ารคน
ชุ ม ชน 6 องค์ ก รๆละ งบหัวละบาทฯ พิ ก ารเพื่ อ การ
50 คน รวม 300 คน
ดารงชีวิตอิสระ
- อปท. 6 แห่ง
จังหวัดลาปาง
- รพสต. 6 แห่ง
- ผู้นาชุมชน 6 ชุมชน

แนวทางที่ 2 เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ 1. โครงการพัฒนาสตรีและเด็กหูหนวก
สตรี พิ ก ารและเด็ ก หญิ งพิ ก ารเพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง ให้ความรู้เรื่องกฎหมายสตรีสุขภาวะทาง
โอกาสอันเท่าเทียมในการพัฒนาสังคมกระแส เพศและอนามัยเจริญพันธ์
หลัก
2. โครงการพัฒนาสตรีพิการเพื่ อความ
เป็ น ผู้ น า แต่ ล ะต าบลในอ าเภอเมื อ ง
ลาปาง
แนวทางที่ 3 เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ 1. โครงการความรู้ สิ ท ธิ ก ฎหมายแก่ หู
ผู้นาคนพิการและแกนนาเครือข่ายให้สามารถ หนวก
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.
โครงการกฎหมายจราจรแก่
คนหูหนวกในจังหวัดลาปาง

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจเรื่ อ งกฎหมาย
สตรี สุขภาวะทางเพศ และอนามัย
เจริญพันธ์
ร้อยละ 80 ของสตรีพิการมีความ
เป็ น ผู้ น าและท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ศักยภาพสตรีพิการที่ดีขึ้น
ร้ อ ยละ 80 ของกลุ่ ม เป้ า หมาย
ได้รั บความรู้ค วามเข้ าใจเรื่ องสิท ธิ
ของตนเอง
ร้ อ ยละ 80 ของกลุ่ ม เป้ า หมายมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งกฎหมาย
จราจร

- สตรี หู ห นวก จ านวน
30 คน
- เด็ ก หู ห นวก จ านวน
30 คน
สตรีพิการในพื้นที่อาเภอ
เมื อ งล าปาง จ านวน
100 คน
คนพิการ (หูหนวก/หูตึง)
จานวน 30 คน

100,000
งบหัวละบาทฯ

ช ม ร ม ค น หู
หนวกจั ง หวั ด
ลาปาง

100,000
งบหัวละบาทฯ

ชมรมสตรีพิการ
จังหวัดลาปาง

50,000
งบหัวละบาทฯ

คนพิการ (หูหนวก/หูตึง)
จานวน 30 คน

50,000
งบหัวละบาทฯ

ร้ อ ยละ 80 ของผู้ ป กครองหรื อ
ผู้ดูแลคนพิการมีความรู้และเข้าใจ
เรื่องการเลี้ยงจิ้ งหรีดและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง
ร้อ ยละ 80 ของผู้ ดู แลคนพิ ก ารมี
ทักษะและมี ความรู้ในการดู แลคน
พิการ
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้ปกครองและ
กลุ่มผู้ ปกครองและผู้ดูแ ลคนพิการทาง ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารได้ รั บ การพั ฒ นา
สติปัญหาจังหวัดลาปาง
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคน
พิการ จานวน 60 คน

200,000
กองทุนฯ
พก.

ช ม ร ม ค น หู
หนวกจั ง หวั ด
ลาปาง
-ช ม ร ม ค น หู
หนวกจั ง หวั ด
ลาปาง
-ชมรมคนพิการ
ตาบลทุ่งงาม
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
พิ เ ศ ษ จั ง ห วั ด
ลาปาง

ผู้ดูแลคนพิการ จานวน
200 คน

100,000
งบหัวละบาทฯ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คนพิการ จานวน 135
คน

315,290
กองทุนฯ
พก.

ชมรมผู้ปกครอง
ค นพิ ก า ร ทา ง
ส ติ ปั ญ ญ า
จังหวัดลาปาง

แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างความ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติ ก ารให้
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ความรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดแก่ผู้ปกครองและ
ครอบครัว และเครือ ข่ ายในการส่งเสริ มและ ผู้ดแู ลคนพิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. โครงการพัฒนาทักษะองค์ความรู้การ
ดูแลคนพิการ
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แนวทางที่ 6 เสริ ม พลั ง ให้ อ งค์ ก รด้ า นคน
พิการทุกระดับสามารถส่งเสริม คุ้มครองสิทธิ
คนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
ในทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการนโยบาย
สาธารณะด้านคนพิการและที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการเครือข่ายการทางานเพื่อคน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
พิการ
มี ค วามรู้ ใ นการสร้ า งเครื อ ข่ า ยใน
ระดับพื้นที่
1. โครงการอบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ร้ อ ยละ80ของคนพิ ก ารมี ค วามรู้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
แ ล ะ เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คนพิการ
ร้อยละ 80 ของคนพิการและผู้ดูแล
คนพิ ก ารในพื้ น ที่ ต าบลแม่ กั ว ะ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คนพิการ
ร้อยละ 80 ของคนพิการและผู้ดูแล
คนพิ ก ารในพื้ น ที่ ต าบลน้ าโจ้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คนพิการ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ให้ผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ด้านสิทธิ
ของคนพิการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับคนพิการในการดารงชีวิต
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คนพิ ก ารและผู้ ดู แ ลคน
พิการจานวน 120 คน

100,000
กองทุนฯ
พก.
คนพิ ก ารทุ ก ประเภท
100,000
จานวน 100 คน
งบหัวละบาทฯ

ชมรมคนพิ ก าร
ตาบลทุ่งงาม

คนพิ ก ารและผู้ ดู แ ลคน
15,000
พิ ก า ร ต า บ ล แ ม่ กั ว ะ งบหัวละบาทฯ
จานวน 80 คน

ชมรมคนพิ ก าร
ตาบลแม่กัวะ

คนพิ ก ารและผู้ ดู แ ลคน
พิ ก ารในเขตพื้ น ที่ ข อง
ร พ ส ต . บ้ า น ห น อ ง
จานวน 226 คน
คนพิ ก ารและผู้ ดู แ ลคน
พิการ จานวน 100 คน

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต า บ ล บ้ า น
หนอง
ชมรมผู้ปกครอง
ค นพิ ก า ร ทา ง
ส ติ ปั ญ ญ า
จังหวัดลาปาง

45,000
งบหัวละบาทฯ
200,000
กองทุนฯ
พก.

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (QUALITY MANAGEMENT)
แนวทางและมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางที่ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่คน ชมรมคนพิการ อาเภอห้างฉัตร
พิการ

2. โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ /
แหล่งที่มา
งบประมาณ

ร้อยละ 80 มีชมรมคนพิการใน ชมรมคนพิการ 6 ตาบล 10,000
งบกองทุนฯ
พื้นที่อาเภอห้างฉัตร
พก.
ร้อยละ 100 คนพิการในพื้นที่ คนพิการในตาบลบ้าน
15,000
งบหัวละบาท
ตาบลบ้านหนองที่มีภาวะ
หนองที่มีภาวะ
ยากลาบากในการดารงชีพได้รับ ยากลาบากในการดารง
การช่วยเหลือ
ชีพ จานวน 30 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ชมรมคนพิการ
ตาบลห้างฉัตร
ศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป
(รพสต.บ้าน
หนอง)

ร้อยละ 100 คนพิการในพื้นที่
ตาบลแม่กัวะที่มีภาวะ
ยากลาบากในการดารงชีพได้รับ
การช่วยเหลือ

คนพิการในตาบล
7,500 ศูนย์บริการคน
งบหัวละบาท พิการทั่วไป
แม่กัวะที่มีภาวะ
(อบต.แม่กัวะ)
ยากลาบากในการดารง
ชีพ จานวน 15 คน

ร้อยละ 100 คนพิการในพื้นที่
ตาบลทุ่งข่วงที่มีภาวะ
ยากลาบากในการดารงชีพได้รับ
การช่วยเหลือ

คนพิการในตาบลทุ่งข่วง 15,000 โรงพยาบาล
ที่มีภาวะยากลาบากใน งบกองทุนฯ ส่งเสริมสุขภาพ
พก.
การดารงชีพ จานวน
ตาบลทุ่งข่วง
30 คน
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1. ส่งเสริมความรู้การเข้าถึงระบบ ร้อยละ 80 ของคนพิการเข้าถึง คนพิการและผู้ดูแลคน
สิทธิและใช้ประโยชน์จากระบบ พิการ จานวน 50 คน
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแล การดูแลสุขภาพคนพิการการ
สุขภาพคนพิการ การรักษาพยาบาล ป้องกัน รักษาพยาบาลอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง การดูแลสุขภาพ
ความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ อุปกรณ์
แก่คนหูหนวกจังหวัดลาปาง

50,000 โรงพยาบาล
งบกองทุนฯ ส่งเสริมสุขภาพ
พก.
ตาบลทุ่งข่วง

เครื่องช่วยความพิการเพื่อให้คนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัด 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพี่ ร้อยละ 80 ได้รับความรู้เพื่อคัด พี่เลี้ยงเด็กและ
การศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอก เลี้ยงเด็กพิการและผู้ปกครอง เพื่อคัด กรองคนพิการทางการศึกษา ผู้ปกครองคนพิการ
ระบบทุกระดับการศึกษารวมทั้งการเรียนรวม กรองคนพิการทางการศึกษา
จานวน 50 คน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ การศึกษานอก
โรงเรียนเฉพาะความพิการของภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทาง
การศึกษา
แนวทางที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและ 1. กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมี
กลไก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา งานทา
สังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนพิการให้มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีงานทา
และมีรายได้มากขึ้น

ร้อยละของคนพิการได้รับการ คนพิการจานวน 15
บรรจุงาน ร้อยละ 67
คน
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250,000 ศูนย์การศึกษา
งบกองทุนฯ พิเศษจังหวัด
พก.
ลาปาง

8,200 สานักงานจัดหา
กรมการจัดหา งานจังหวัด
งานฯ
ลาปาง

2. โครงการจัดหางานแก่กลุ่มคน
ร้อยละ 80 คนพิการมีงานทา คนพิการจานวน 30
พิเศษกิจกรรมจัดหางานแก่คนพิการ
คน
กิจกรรมจ้างงานคนพิการในรัฐ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ร้อยละ 80 คนพิการมีอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่คนพิการ เสริม
และผู้ดูแล

คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการ จานวน 25 คน

180,000 สานักงานจัดหา
กรมการจัดหา งานจังหวัด
งานฯ
ลาปาง
50,000 -โรงพยาบาล
งบกองทุนฯ ส่งเสริมสุขภาพ
พก.
ตาบลทุ่งข่วง
-องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แนวทางที่ 12 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 1. อบรมภาษามือไทยระดับพื้นฐาน ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีสมรรถนะและองค์ แก่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด/
สามารถสื่อสารภาษามือพื้นฐาน
ความรู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ทั่วไป และเครือข่ายคนพิการ
กับคนหูหนวกได้
ประสิทธิภาพ
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-เจ้าหน้าที่ใน
ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัด/ทั่วไป
-อปท.
-เครือข่ายองค์กรคน
พิการ
รวมทั้งหมด 30 คน

ชมรมคนหูหนวก
งบหัวละบาทฯ จังหวัดลาปาง

200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING)
แนวทางและมาตรการ

แนวทางที่ 5 สร้างโอกาส
สนับสนุนให้มคี นพิการต้นแบบ
และเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้
แสดงศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถในทุกรูปแบบใน
กิจกรรมต่างๆของสังคม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ /แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. โครงการจัดงานวันคน ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการสากลระดับจังหวัด โครงการมีความพึงพอใจ พิการในจังหวัดลาปาง
ลาปาง
จานวน 1,000 คน

300,000
งบกองทุนฯ พก.

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
ลาปาง (สนง.พมจ.ลาปาง)

2. โครงการจัดงานวันคน ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม คนพิการและผู้ดูแลคน
ตาบลห้างฉัตร (ม่วนใจ๋) โครงการมีความพึงพอใจ พิการในตาบลห้างฉัตร
จานวน 200 คน

30,000
งบกสต.ห้างฉัตร

ชมรมคนพิการตาบลห้างฉัตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY )
แนวทางและมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ 1 เร่งรัดสนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม จัดสภาพแวดล้อมการ
เดินทางและบริการสาธารณะ
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม
รวมถึงผลักดันให้มีการออก
กฎหมายว่าด้วยการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

1. โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครฑูต
อารยสถาปัตย์จังหวัด
ลาปาง

ร้อยละ 80 สถานที่ต่างๆ
ของจังหวัดลาปางมีสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการและคนทัง้ มวล
มากกว่า 100 แห่ง

2. โครงการปรับสภาพ
ร้อยละ 90 ความพึงพอใจ
แวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับ ของคนพิการต่อการได้รับ
คนพิการ
การสนับสนุนเรื่องการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สาหรับคนพิการ

กลุ่มเป้าหมาย

-อาสามัครทูตฯ 13
อาเภอๆละ 6 คน

งบประมาณ /แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

375,000
งบกองทุนฯ พก.

ศูนย์บริการคนพิการเพื่อการ
ดารงชีวิตอิสระจังหวัดลาปาง

14 หลังๆละ
20,000 บาท
รวม 280,000 บาท
งบกองทุนฯ พก.

ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดลาปาง

-องค์กรหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ศาสนสถาน
อาเภอละ 10 แห่ง รวม
เป็น 130 แห่ง

คนพิการที่สภาพบ้านทรุด
โทรมไม่เหมาะแก่การดารง
ชีพซึ่งจาเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ จานวน 14 หลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)

แนวทางและมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางที่ 1 บูรณาการ 1.อบรมให้ความรู้
เครือข่ายด้านคนพิการ
มาตรฐานองค์กรคนพิการ
และสร้างการมีส่วนร่วม และเครือข่ายคนพิการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบกลไก
ประชารัฐและรูปแบบ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจน
เชื่อมโยงการให้บริการ
ด้านคนพิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

- ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้
- ร้อยละ 80 องค์กรฯผ่าน
มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

องค์กร/ชมรมของคน
พิการที่ยังต้องการการ
พัฒนาองค์กร จานวน
130 คน
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งบประมาณ /แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

200,000
งบหัวละบาทฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดลาปาง

2.โครงการพัฒนากลไก
สร้างเสริมสุขภาวะคน
พิการที่มีงานทาและมี
อาชีพ

-เกิด CM จานวน 20 คน
-เกิด นสส. จานวน 100 คน
-มีศูนย์บริการคนพิการที่สามารถ
จัดบริการสร้างเสริมสุขภาวะคน
พิการอย่างน้อย 10 แห่ง

-คนพิการที่ได้รับการจ้าง
งานตาม มาตรา33/35
จานวน 157 คน
-คนพิการที่ได้รับทุน
อาชีพตามมาตรา 35
จานวน 162 คน
-ครอบครัวของคนพิการ
จานวน 319 คน
-จิตอาสา อพม./อสม.
จานวน 100 คน
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2,000,000 บาท
งบกองทุนฯ พก.

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาและ
เครือข่ายคนพิการลาปาง
(Power Blind Gang)

สรุปประมาณการใช้งบประมาณตามแผนฯฉบับที่ ๓ พ.ศ.2560-2564
1.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง
ประมาณการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,645,290 บาท
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง
ประมาณการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 785,700 บาท
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ
ประมาณการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 330,000 บาท
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ประมาณการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6550,000 บาท
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อย่างยั่งยืน ประมาณการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,200,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,510,990 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
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บทที่ 2
การติดตามประเมินผล
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บทที่ 2
การติดตามประเมินผล
การน าแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี 2561 ภายใต้แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตคนพิ การจั งหวั ด ล าปาง
ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามยุทศาสตร์ที่ปรากฏในแผนการติดตามประเมินผลต้องดาเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
และรายงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดลาปาง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลาปาง หัวหน้าส่ วนราชการที่เกี่ยงข้อง องค์กรด้านคนพิการและคนพิการในระดับจังหวัด ได้ทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ดาเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ต่อไป โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดลาปาง จะทาหน้ าที่
ในการติดตามประเมินผลในทุกๆปี ในประเด็นของความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานเพื่อการบรรลุภารกิจ
ในแต่ละระดับ ทั้งภาพรวมของแผน เป้าประสงค์ ยุทศาสตร์ และระดับโครงการ
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจั งหวัดลาปาง เป็นกลไกสาคัญใน
การบู ร ณาการ ก ากั บ ติ ด ตาม การขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนคนพิการ
ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ล าปาง ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดลาปาง ทาหน้าที่ในการสื่อสารแผน
สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญและเจตนารมณ์ของแผนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนในทุกระดับ
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดลาปาง จัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านคนพิการของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 2564 โดยรายงานผลการดาเนิ นงานไปยังกรมส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประเมินผล
ภาพรวมต่อไป
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดลาปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564
การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การติด ตามความก้ าวหน้ า การประเมิ น ผลส าเร็ จ และผลกระทบของการ
ดาเนิ น งานอย่ า งต่อ เนื่ อ งตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละผลการด าเนิ น งานในภาพรวม โดยใช้ ก ารติ ดตาม
ประเมินผลเป็นเครื่องมือในการบริหารแผนฯ ตั้งแต่การติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนไปสู่
การปฏิบัติ การจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับแผนฯ การติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของแต่ละแนวทางและมาตรการ พร้อมทั้งประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยกลไกคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดลาปาง จะทาหน้าที่ในการกากับและติดตามผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ด้ า นคนพิ ก ารระดั บ จั ง หวั ด ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร จั ง หวั ด
แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 20
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ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 -2564 และรายงานความก้าวหน้าของแผนฯ ไปยังคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในทุกปี
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกภาคประชาชน อาทิ องค์กรด้านคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม
ให้มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อ นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลาปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564
พัฒ นาระบบฐานข้อมูล การดาเนิ นงานด้านการพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อแสดงให้ เห็ นถึง
ความก้าวหน้า ข้อจ ากัด ผลผลิ ต ผลลั พธ์ และผลกระทบของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนให้มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนากระแส

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 21
จังหวัดลาปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 -2564

ภาคผนวก
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หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผน
-

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลาปาง
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาปาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งข่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนอง
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดลาปาง
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลาปาง
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดลาปาง
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลาปาง
ชมรมสตรีพิการจังหวัดลาปาง
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดลาปาง
ชมรมคนพิการตาบลทุ่งงาม
ชมรมคนพิการตาบลแม่กัวะ
ชมรมคนพิการตาบลห้างฉัตร
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