แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

จัดทาโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการประจาจังหวัดเชียงใหม่

๒

คานา
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตาม แผนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคน
พิการ จังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ในปี ๒๕๕๗ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือให้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อการ ดาเนินงานช่วยเหลือ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่จังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๗ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนระดับจังหวัด
และใช้เป็นแนวทางหลักในการบูรณาการการทางานด้านคนพิการในระดับจังหวัดด้วย
คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัด เชียง ใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัด
ให้มีการรวบรวมแผนงานด้านคนพิการจากหน่วยงานต่างๆ และมีการประชุมระดมความคิดเห็นการกาหนดกิจกรรมและ
โครงการในแผนปฏิบัติการตามประเด็นปัญหาและความต้องการของคนพิการ และเครือข่ายด้านคนพิการในจังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
แผ
นปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่ได้จัดทาขึ้นนี้ จึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่
อย่างแท้จริง และสามารถใช้เป็นแผนปฏิบัติการหลักในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ ครอบครัว และผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัด
เชียงใหม่

(นางมยุรี ยกตรี)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
แทนประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ประจาจังหวัดเชียงใหม่

๓

ทิศทางยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดเชียงใหม่
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙
วิสัยทัศน์
คนพิการ ผู้ดูแล และครอบครัว คุณภาพชีวิตดี มีความสุข
สามารถเข้าถึงสิทธิ์และบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

สร้างสังคมแห่งความสุขร่วมกันระหว่างคนพิการกับทุกคนในสังคม
เสริมพลังคนพิการและครอบครัว ให้เข้าถึงบริการและสวัสดิการ ที่เป็นประโยชน์
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ
เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
คนพิการและครอบครัว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
และเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมของผู้พิการ ผู้ดูแล
สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิการสามารถ
สร้างเสริมพลังให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว
ส่งเสริมศักยภาพ ความเข้มแข็ง และการบูรณาการขององค์กรด้านคนพิการ
เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ส่ งเสริ มการเข้าถึง
สิ ทธิและบริ การ
อย่างทัว่ ถึงและเท่า
เทียมของผูพ้ ิการ
ผูด้ ูแลคนพิการและ
ครอบครัวคนพิการ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจังหวัดฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๙
กลยุทธ์/แนวทาง/
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/พื้นที่
งบประมาณ
มาตรการ
ดาเนินการ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)
๑. ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนจัดให้
มีบริ การเพื่อให้คนพิการเข้าถึง
สิ ทธิตามกฎหมายและตอบสนอง
ความจาเป็ นของคนพิการแต่ละ
ประเภท
๒.รณรงค์ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มทุก
ภาคส่ วนของสังคมบูรณาการให้
มีส่วนร่ วมสนับสนุนการเข้าถึง
สิ ทธิ และขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการและ
ผูด้ ูแลคนพิการ
๓. จัดบริ การสวัสดิการสังคมเชิง
รุ ก เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงบริ การทางสังคมอย่าง
ทัว่ ถึงในทุกพื้นที่

๑.โครงการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
คนพิการและครอบครัว

๙๐% ของจานวนผูร้ ับบริ การ

๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการใน
ตาบลดอนแก้ว

คนพิการที่ข้ ึนทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพคนพิการร้อยละ ๑๐๐
ได้รับเบี้ยยังชีพ
คนพิการที่มีคุณสมบัตรและมี
หลักฐานครบถ้วน ร้อยละ
๑๐๐ ได้รับการจดทะเบียนคน
พิการและขึ้นทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพคนพิการ

๓.การค้นหาและจัดทาบัตร
ประจาตัวคนพิการ และ ขึ้น
ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

๔.โครงการงานประกันสังคม
เยีย่ มผูป้ ระกันตนและผูท้ ุพพล
ภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๙๐,๐๐๐

ตาบลดอนแก้ว
จานวน ๑๐ หมู่บา้ น
ตาบลดอนแก้ว
จานวน ๑๐ หมู่บา้ น

ออกเยีย่ มจานวน ๗ ครั้ง
ในจังหวัดเชียงใหม่
ผูป้ ระกันตนและผูท้ ุพพลภาพ
๔๑๘ ราย

ศูนย์สงเคราะห์บุคคล
ปั ญญาอ่อนภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
๙๖๖,๐๐๐
กองสวัสดิการ อบต.ดอน
(เงินอุดหนุนจากส่ วนกลาง) แก้ว
-

กองสวัสดิการ อบต.ดอน
แก้ว อพมก. อสม.
เครื อข่ายจิตอาสา

๒๗๕,๐๐๐

สานักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่ และ
สานักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

ส่ งเสริ มการเข้าถึง
สิ ทธิและบริ การ
อย่างทัว่ ถึงและเท่า
เทียมของผูพ้ ิการ
ผูด้ ูแลคนพิการและ
ครอบครัวคนพิการ

๑. ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนจัดให้
มีบริ การเพื่อให้คนพิการเข้าถึง
สิ ทธิตามกฎหมายและตอบสนอง
ความจาเป็ นของคนพิการแต่ละ
ประเภท
๒.รณรงค์ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มทุก
ภาคส่ วนของสังคมบูรณาการให้
มีส่วนร่ วมสนับสนุนการเข้าถึง
สิ ทธิ และขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการและ
ผูด้ ูแลคนพิการ
๓. จัดบริ การสวัสดิการสังคมเชิง
รุ ก เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงบริ การทางสังคมอย่าง
ทัว่ ถึงในทุกพื้นที่

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

ร้อยละ๖๐ของสถานศึกษา
สาขาห้องเรี ยนและเครื อข่าย
ครอบครัว ชุมชน ที่จดั
การศึกษาให้กบั คนพิการอย่าง
หลากหลายและครอบคลุมทุก
พื้นที่
๖.โครงการสานสายใยรักร่ วมใจ - ผูพ้ ิการได้รับการฟื้ นฟู
ห่วงใยคนพิการ
สมรรถภาพทางร่ างกายและ
จิตใจ ร้อยละ ๘๐
- ผูพ้ ิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ร้อยละ ๗๓

๑.อบต
๒.อาเภอทุกอาเภอใน
จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๕,๐๐๐

๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒.อบต
๓.อบจ.
๔.โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม

ที่ทาการสมาคม
ส่ งเสริ มและพัฒนา
อาชีพคนพิการทุก
ประเภทอาเภอสันป่ า
ตอง

๓๐,๑๐๐

สมาคมส่ งเสริ มและ
พัฒนาอาชีพคนพิการทุก
ประเภทอาเภอสันป่ าตอง

๗.โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่ องสิ ทธิของคนพิการกับการ
เข้าถึงการบริ การของหน่วยงาน
ภาครัฐ

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจถึงสิ ทธิคนพิการ
และรู้ช่องทางในการเข้าถึง
สิ ทธิ

จังหวีดเชียงใหม่

๒๑๕,๐๐๐

สมาคมสหภาพคนตาบอด
จังหวัดเชียงใหม่

๘.ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูพ้ ิการ
ทางการเคลื่อนไหวในชุมชน

- สร้างเครื อข่าย อสม.จิตอาสา
ดูแลคนพิการในชุมชน จานวน
๒๕ ชุมชน
- ร้อยละ ๙๕ ของคนพิการ
ได้รับการติดตามและฟื้ นฟู

ชุมชนในเขตตาบล
ช้างคลาน ตาบลวัด
เกตุ ตาบลหนองป่ า
ครั่ง

๑๙๙,๑๑๕

โรงพยาบาลเซ็นทรัล
เชียงใหม่เมโมเรี ยล

๕.โครงการเปิ ดศูนย์การเรี ยน
อาเภอสาหรับคนพิการใน
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

ส่ งเสริ มการเข้าถึง
สิ ทธิและบริ การ
อย่างทัว่ ถึงและเท่า
เทียมของผูพ้ ิการ
ผูด้ ูแลคนพิการและ
ครอบครัวคนพิการ

๑. ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนจัดให้
มีบริ การเพื่อให้คนพิการเข้าถึง
สิ ทธิตามกฎหมายและตอบสนอง
ความจาเป็ นของคนพิการแต่ละ
ประเภท
๒.รณรงค์ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มทุก
ภาคส่ วนของสังคมบูรณาการให้
มีส่วนร่ วมสนับสนุนการเข้าถึง
สิ ทธิ และขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการและ
ผูด้ ูแลคนพิการ
๓. จัดบริ การสวัสดิการสังคมเชิง
รุ ก เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง
บริ การทางสังคมอย่างทัว่ ถึงใน
ทุกพื้นที่

โครงการ

๙.โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สิ ทธิและบริ การของผู้
พิการ ผูด้ ูแลคนพิการ และ
ครอบครัว

๑๐.โครงการ การจัดบริ การล่าม
ภาษามือ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

เดือนละ ๒ ครั้ง
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้ าหมาย
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
- ร้อยละ ๖๕ ของผูพ้ ิการ
ทางการเคลื่อนไหว มีอุปกรณ์
ฟื้ นฟูสมรรถภาพที่จาเป็ น
จานวน ๑ ภาคเรี ยน/ครั้ง
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่
ร้อยละ ๑๐๐ ของผูป้ ่ วยที่
โรงพยาบาลสวนปรุ ง
ได้รับการประเมินและรับรอง
ความพิการ ได้รับคาแนะนา
ในการขึ้นทะเบียนความพิการ
ตามสิ ทธิคนพิการ
ร้อยละ ๙๐ ของคนพิการได้รับ คนพิการที่ขอรับ
บริ การล่ามภาษามือในการ
บริ การล่ามภาษามือ
ติดต่อทางการแพทย์/
ในจังหวัดเชียงใหม่
สาธารณสุ ข การสมัครงาน/
ประกอบอาชีพ การร้องทุกข์
กล่าวโทษ เป็ นพยาน การเข้า
ร่ วมประชุม อบรม สัมมนา และ

บริ การสาธารณะ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒๐,๐๐๐

โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลสวนปรุ ง

-

๕๐,๐๐๐

๑.กลุ่มสมาชิกคนหูหนวก
ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
๒.สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ส่ งเสริ มการเข้าถึง
สิ ทธิและบริ การ
อย่างทัว่ ถึงและเท่า
เทียมของผูพ้ ิการ
ผูด้ ูแลคนพิการและ
ครอบครัวคนพิการ

๑. ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนจัดให้
มีบริ การเพื่อให้คนพิการเข้าถึง
สิ ทธิตามกฎหมายและตอบสนอง
ความจาเป็ นของคนพิการแต่ละ
ประเภท
๒.รณรงค์ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มทุก
ภาคส่ วนของสังคมบูรณาการให้
มีส่วนร่ วมสนับสนุนการเข้าถึง
สิ ทธิ และขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการและ
ผูด้ ูแลคนพิการ
๓. จัดบริ การสวัสดิการสังคมเชิง
รุ ก เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง
บริ การทางสังคมอย่างทัว่ ถึงใน
ทุกพื้นที่

๑๑.โครงการส่ งเสริ มการมีบตั ร
ประจาตัวคนพิการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการ
ได้รับการส่ งเสริ มการมีบตั ร
ประจาตัวคนพิการ
๑๒.โครงการสนับสนุนผูช้ ่วยคน ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการที่ยนื่
พิการ
คาร้องขอมีผชู้ ่วยคนพิการ
ได้รับการสนับสนุนผูช้ ่วยคน
พิการในการดูแลช่วยเหลือใน
การดารงชีวิตประจาวัน

คนพิการทุกคนใน
จังหวัดเชียงใหม่

๕๕,๐๐๐

สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
เชียงใหม่

คนพิการ ๕๐ คน
ตาบลดอนแก้ว
ตาบลสันพระเนตร
ตาบลหนองจ๊อม

๑๘๖,๐๐๐

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่

๑๓.การขจัดการเลือกปฏิบตั ิโดย ร้อยละของคนพิการ ได้รับ
ไม่เป็ นธรรมต่อคนพิการ
การขจัดการเลือกปฏิบตั ิโดย
ไม่เป็ นธรรม
ตลอดจนการให้คาปรึ กษา
แนะนาทางกฎหมายเพื่อ
ช่วยเหลือ
๑๔.สนับสนุนงาน
จานวนครั้งของการประชุม
คณะอนุกรรมการส่ งเสริ มและ คณะอนุกรรมการส่ งเสริ มฯ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดเชียงใหม่
ประจาจังหวัด

คนพิการที่ถกู เลือก
ปฏิบตั ิและไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรม

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการฯ
คนพิการจังหวัด
เชียงใหม่

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่

๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

สร้างสภาพแวดล้อม
พัฒนาเทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสารที่คน
พิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

๑. ส่ งเสริ มให้ภาครัฐ องค์กร
ปกครองปกครองท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจจัดให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ การคมนาคมขนส่ ง และ
สิ่ งอานวยความสะดวก
๒.ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วน พัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสาร เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่คนพิการ
๓. ส่ งเสริ มให้ภาคการศึกษา
พัฒนาหลักสูตร การเรี ยนการ
สอน และการฝึ กอบรมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อคนพิการ ทั้งในด้าน
ความรู้แก่คนพิการเอง และการ
จัดสภาพแวดล้อมสาหรับผูพ้ ิการ

๑.โครงการพัฒนาความรู้ผพู้ ิการ
ทางจิต

ตัวชี้วัด

๒.โครงการส่ งเสริ มทักษะการใช้ -ร้อยละ ๙๐ คนตาบอด
สิ่ งอานวยความสะดวกใช้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ชีวิตประจาวันของคนตาบอด
-ร้อยละ ๙๐ คนตาบอดมี
ความรู้ ความเข้าใจต่อการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มี
สิ่ งอานวยความสะดวก
สาหรับคนตาบอดในชุมชน
มากขึ้น
๓.แผนงานพัฒนาการผลิตสื่ อ
ร้อยละ ๘๐ ของความพึง
แหล่งเรี ยนรู้นวัตกรรมและ
พอใจจากการให้บริ การด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา
สื่ อเทคโนโลยีการศึกษา
๔.แผนงานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้หลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็ นตามศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน

ร้อยละ ๘๐ ของการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.หนองแหย่ง อ.สัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่
-

๕๐,๐๐๐
(งบกองทุนฯคนพิการ)

ชมรมจิตอาสาร้องเม็งรัก
ชุมชน

-

สมาคมนักร้อง นักดนตรี
คนตาบอด และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสจังหวัด
เชียงใหม่

ห้องผลิตสื่ อ
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา

๓,๐๑๖,๘๐๐๐
(เงินนอกงบประมาณ)

โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัด
เชียงใหม่

๖,๐๐๐

โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัด
เชียงใหม่

โรงเรี ยนสอนคนตา
บอดภาคเหนือในพระ
บรมราชินูปถัมภ์
จังหวัดเชียงใหม่

๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างสภาพแวดล้อม
พัฒนาเทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสารที่คน
พิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

๑. ส่ งเสริ มให้ภาครัฐ องค์กร
ปกครองปกครองท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจจัดให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ การคมนาคมขนส่ ง และ
สิ่ งอานวยความสะดวก
๒.ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วน พัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสาร เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่คนพิการ
๓. ส่ งเสริ มให้ภาคการศึกษา
พัฒนาหลักสูตร การเรี ยนการ
สอน และการฝึ กอบรมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อคนพิการ ทั้งในด้าน
ความรู้แก่คนพิการเอง และการ
จัดสภาพแวดล้อมสาหรับผูพ้ ิการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผูป้ กครองและชุมชน ร้อยละ
๘๐ ของผูป้ กครองและชุมชน
มีความพึงพอใจการบริ หาร
จัดการศึกษา
๖.การปรับสภาพแวดล้อมและ
คนพิการได้รับการปรับ
ปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยให้กบั คน
สภาพแวดล้อมและปรับปรุ ง
พิการในตาบลดอนแก้ว
ที่อยูอ่ าศัย ร้อยละ ๑๐๐ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
๗.การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
คนพิการร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ข่าวสารที่เกี่ยวกับคนพิการให้คน ข่าวสารและมีความรู้ ความ
พิการทราบและปฏิบตั ิได้อย่าง
เข้าใจในข้อมูลข่าวสาร
ถูกต้อง
สามารถปฏิบตั ิตนได้อย่าง
ถูกต้อง
-

โรงเรี ยนสอนคนตา
๑๐,๗๙๐
บอดภาคเหนือในพระ
บรมราชินูปถัมภ์
จังหวัดเชียงใหม่
ตาบลดอนแก้ว
ภายนอกจาก พมจ.เชียงใหม่
จานวน ๑๐ หมู่บา้ นที่ ,กาชาดอาเภอแม่ริม
มีคนพิการได้รับการ
คัดเลือก
ตาบลดอนแก้ว
อบต.ดอนแก้ว
จานวน ๑๐ หมู่บา้ น

โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัด
เชียงใหม่

อาคารพัฒนาการ
เรี ยนรู้

-

ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่

๘.สร้างสภาพแวดล้อมพัฒนา
จัดสร้างจานวน ๑ แห่ง
พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูล
ข่าวสาร ที่คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

ที่ทาการเทศบาล
ตาบลบ้านแม

๕๐,๐๐๐

เทศบาลตาบลบ้านแม
(กองช่าง)

๕.แผนงานพัฒนาระบบบริ หาร
และการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน

กองสวัสดิการสังคม
อบต.ดอนแก้ว

กองสวัสดิการสังคม
อบต.ดอนแก้ว

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สร้างสภาพแวดล้อม
พัฒนาเทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสารที่คน
พิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

๑. ส่ งเสริ มให้ภาครัฐ องค์กร
ปกครองปกครองท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจจัดให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ การคมนาคมขนส่ ง และ
สิ่ งอานวยความสะดวก
๒.ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วน พัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสาร เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่คนพิการ
๓. ส่ งเสริ มให้ภาคการศึกษา
พัฒนาหลักสูตร การเรี ยนการ
สอน และการฝึ กอบรมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อคนพิการ ทั้งในด้าน
ความรู้แก่คนพิการเอง และการ
จัดสภาพแวดล้อมสาหรับผูพ้ ิการ

๙.โครงการสารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลสื่ อ สิ่ งอานวยความสะดวก
บริ การและช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาอย่างเป็ นระบบ
๑๐โครงการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสานชรทุกรู ปแบบสาหรับคน
พิการในจังหวัดเชียงใหม่

ร้อยละ๘๐ ของคนพิการ
จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับบริ การสื่ อ สิ่ งอานวย
ความสะดวหและบริ การ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นของการ
จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารสาหรับ
คนพิการเพิ่มข้นร้อยละ๒๐
ในทุกๆปี

๓,๐๐๐

๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒.โรงรี ยนเฉพาะความ
พิการ
๓.โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม

๓,๐๐๐

๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒.โรงเรี ยนเฉพาะความ
พิการ
๓.โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
๔.เขตพื้นที่การศึกษา
๕.สถาบันอุดมศึกษา
๖.กศน.
๗.โรงเรี ยนเอกชน

๑๑.โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และสื่ อ สิ่ งอานวย
ความสะดวก ที่เหมาะสมต่อ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกาย
๑๒.การให้ยมื อุปกรณ์เครื่ องช่วย
เหลือความพิการต่อผูพ้ ิการทาง
กาย

- โรงเรี ยนมีระบบคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต สื่ อ สิ่ งอานวย
ความสะดวกที่เหมาะสมกับเด็ก
บกพร่ องทางร่ างกายฯ

โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่

๓๐,๐๐๐

โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่

จานวนรายของผูพ้ ิการที่ยมื
อุปกรณ์

ผูพ้ ิการด้านการ
เคลื่อนไหวตาบลป่ า
แดด และตาบลท่าวัง
ตาล

๒๕๐,๐๐๐

สถาบันแมคเคนเพื่อการ
ฟื้ นฟูสภาพ

๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างสภาพแวดล้อม
พัฒนาเทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสารที่คน
พิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้

๑. ส่ งเสริ มให้ภาครัฐ องค์กร
ปกครองปกครองท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจจัดให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ การคมนาคมขนส่ ง และ
สิ่ งอานวยความสะดวก
๒.ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วน พัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสาร เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่คนพิการ
๓. ส่ งเสริ มให้ภาคการศึกษา
พัฒนาหลักสูตร การเรี ยนการ
สอน และการฝึ กอบรมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อคนพิการ ทั้งในด้าน
ความรู้แก่คนพิการเอง และการ
จัดสภาพแวดล้อมสาหรับผูพ้ ิการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

๑๓.โครงการพัฒนางานข้อมูลคน ร้อยละ ๘๐ ของระบบ
พิการในระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐาน ฐานข้อมูลเทคโนโลยี
และอุดมศึกษา
สารสนเทศด้านคนพิการใน
การบริ หารจัดการอย่างมี
คุณภาพและสามารถใช้ขอ้ มูล
เชื่อมโยงกันได้
๒.จานวนคนพิการที่มีการส่ ง
ต่อในสถานศึกษาทั้งเฉพาะ
ทางและเรี ยนร่ วมและ
ระดับอุดมศึกษา
๑๔.โครงการปรับสภาพแวดล้อม ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการที่
ที่อยูอ่ าศัยสาหรับคนพิการ
ยืน่ คาร้อง ได้รับการปรับ
สภาพที่อยูอ่ าศัยโดยองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้
มีการอานวยความสะดวกต่อ
คนพิการ

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ
จังหวัดเชียงใหม่

คนพิการที่จาเป็ นต้อง
ได้รับการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยในจังหวัด
เชียงใหม่

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)
๓,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒.โรงเรี ยนเฉพาะทาง
๓.พมจ.ชม.
๔.สธ.ชม.
๕.เขตพื้นที่การศึกษา
๖.โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม

อปท.ที่เป็ นหน่วยบริ การ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยสาหรับคนพิการ

๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

โครงการ

๑.โครงการส่ งเสริ มพลังจิตใจสู่
ความเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด

-ร้อยละ๖๐ผูพ้ ิการทางจิตมี
ความรู้เพิ่มขึ้นทักษะด้านอาชีพ
-ร้อยละ๖๐ผูด้ ูแลผูพ้ ิการ
สามารถเข้าหาแหล่งทุนได้
๒.โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มีทกั ษะใน
การสื่ อสาร อาชีพและ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษกับ
ชีวิตประจาวัน
บุคคลทัว่ ไปและมีการนา
ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
๓.โครงการรณรงค์เสริ มสร้าง
- จัดโครงการฯ
สุ ขภาพและกาลังใจผูพ้ ิการ
- จานวนผูป้ ่ วย ผูป้ กครอง
ประจาปี ๒๕๕๖ เฉลิมพระเกียรติ ผูพ้ ิการในชุมชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
- ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
โครงการ
ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๔.พัฒนาทักษะสังคม (วันปี ใหม่) - จานวนเด็กและผูป้ กครองเข้า
ร่ วมกิจกรรม ๕๐ คู่
- ร้อยละ ๘๐ ของผูป้ กครองมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.หนองแหย่ง อ.สัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่

๕๐,๐๐๐
(งบกองทุนฯคนพิการ)

ชมรมจิตอาสาร้องเม็งรัก
ชุมชน

สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรี ยนสอนคนตา
บอดภาคเหนือ จ.
เชียงใหม่

๒๓๖,๒๖๐

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยน
สอนคนตาบอดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๔๐๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๘,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
ผูป้ ่ วยใน

๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

๕.คลินิกส่ งเสริ มทักษะการเรี ยน
สาหรับเด็กบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้

ตัวชี้วัด

- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ๒๕

คน
- ได้เครื อข่ายครู ในโรงเรี ยนที่มี
ความรู ้เกี่ยวกับเด็ก LD
๖.คลินิกการศึกษาพิเศษพัฒนาสื่ อ - ได้สื่อการสอน Pop Up ๑ ชิ้น

การสอน
๗.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
ช่วยความพิการสาหรับเด็กและ
คนพิการ

- เด็กและคนพิการได้รับ
อุปกรณ์ช่วยเหลือ และมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
- สถาบันฯ สมารถเพิม่
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
ด้านการส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา
และฟื้ นฟูสมรรถภาพ ในกลุ่มผู ้
มารับบริ การได้อย่างสมบูรณ์
และครบวงจร

๘.โครงการพัฒนาคลินิกจิตสังคม - ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่ได้รับ
บาบัดสาหรับเด็กสมาธิส้ นั
การวินิจฉัยว่าเป็ นสมาธิส้ นั
- เด็กสมาธิส้ นั และครอบครัว
ที่สมัครเข้ารับการบาบัด
จานวน ๑๐ คน

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๒๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณขวัญใจ

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๓๐,๐๐๐

3 จังหวัดภาคใต้/
สปป.ลาว

๓๒๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณขวัญใจ
สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณพึงพิศ

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๓๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณสมนึก

๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

๙.พัฒนาแนวทางการส่ งเสริ ม
พัฒนาการ การดูแลเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าที่มีภาวะบกพร่ องทางระบบ
ประสาทสัมผัสแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัด

- ได้แนวทางปฏิบตั ิในการ
ส่ งเสริ มการบูรณาการ
ประสาทสัมผัสแบบรังสรรค์
และการมีส่วนร่ วในกิจกรรม
การดาเนินชีวิตสาหรับเด็กที่
มีพฒั นการช่าช้าอย่างน้อย ๓
แนวปฏิบตั ิ
- ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวมี
ความพึงพอใจในกิจกรรม
- ได้นาแนวปฏิบตั ิไปใช้ใน
การฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานได้
อย่างมีคุณภาพ
๑๐.การอบรมดูแลผูพ้ ิการ
- อาสาสมัคร ผูด้ ูแลผู้
ผูส้ ูงอายุ ผูบ้ กพร่ องทางสติปัญญา บกพร่ องทางสติปัญญาและ
เด็กพัฒนาการล่าช้าในชุมชน
มีความรู้เรื่ องการดูแลเด็ก /
สอบผ่านเกณฑ์การวัดความรู้
หลังการเข้ารับการอบรมเรื่ อง
การดูแลผูบ้ กพร่ องทาง
สติปัญญาและเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าในชุมชนร้อยละ ๗๐

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๓๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณภัทราวุทธ

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๑๐๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณศุภคั พิมล

๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอา
ชีพ และความรู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

๑๑.โครงการพัฒนาคลินิกเฉพาะ
ทาง Vojta Therapy Clinic

- ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ๖๐ ราย
- มีคลินิกพิเศษสาหรับวิจยั
และรักษาผูป้ ่ วยเด็กด้วย
เทคนิค Vojta และมีรายงาน
การบันทึกผลการรักษา

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๓๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณงามพันธุ์

๑๒.โครงการคลินิกพิเศษ NDT
สาหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า ปี
๒๕๕๗

- มีผเู้ ข้ารับการอบรมจานวน
๑๘๐ ราย
- มีคลินิกพิเศษสาหรับวิจยั และ
รักษาผูป้ ่ วยเด็กด้วยแนวคิด
NDT และมีรายงานการบันทึก
ผลการรักษา

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๓๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณงามพันธุ์

๑๓.โครงการพัฒนาคลินิกเฉพาะ
ทาง Hydro Therapy Clinic

- มีผเู้ ข้ารับการรักษา ๖๐ ราย
- มีคลินิกพิเศษสาหรับวิจยั
และรักษาผูป้ ่ วยเด็กด้วย
เทคนิคธาราบาบัด และมี
รายงานการบันทึก
ผลการรักษา
- นักการภาพ บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จานวน ๓๐ ท่าน

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์

๘๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณงามพันธุ์

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์ และ
กองพันสัตว์ต่างค่าย
ตากสิ นมหาราช

๓๐,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์
คุณงามพันธุ์

๑๔.โครงการพัฒนาคลินิกเฉพาะ
ทาง Hippo Therapy Clinic

๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

๑๕.โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา
เด็ก
๑๖.ให้คาปรึ กษาและแนะนา
ผูด้ ูแลคนพิการและครอบครัวไป
ทาบัตรประจาตัวคนพิการที่
สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่
และเปลี่ยนสิ ทธิเป็ นบัตรทองผู้
พิการเป็ นบริ การแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็ จ (One stop Service)
๑๗.ให้ความช่วยเหลือยกเว้นค่า
รักษาพยาบาลแก่ผพู้ ิการที่ยากจน
ที่มีส่วนเกินของสิ ทธิบตั รประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม
และผูพ้ ิการที่ยากจนที่ไม่
สิ ทธิบตั ร
๑๘.ประสานงานจัดหาอุปกรณ์
เครื่ องช่วยความพิการให้กบั ผู้
พิการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ผูป้ ่ วย

ตัวชี้วัด

ประเมินความพึงพอใจ
จานวนผูด้ ูแลที่นาส่ ง

จานวนผูพ้ ิการที่มีปัญหา
ปั ญหาด้านค่ารักษาพยาบาล

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

๑๗,๐๐๐

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์ คุณสุ ภิญญา
งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

๑๐๐,๐๐๐

งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

จากสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนคริ นทร์ อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

ร้อยละ ๒๐ ของผูพ้ ิการที่มี
หอผูป้ ่ วยฟื้ นฟูสภาพ
ปั ญหาเรื่ องอุปกรณ์เครื่ องช่วย โรงพยาบาลมหาราช
ความพิการ
นครเชียงใหม่

๑๐,๐๐๐

๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

๑๙.ให้คาปรึ กษาแนะนาผูด้ ูแลคน
พิการและครอบครัว กรณี ผพู้ ิการ
ประสบภัยจากรถ พิการ หรื อ
ทุพพลภาพ ค่าเสี ยหายเบื้องต้น
และการช่วยค่าสิ นไหมทดแทน
๒๐.จัดหาที่อยูอ่ าศัยให้กบั ผูพ้ ิการ
ที่ไม่มีใครดูแล
๒๑.ให้คาปรึ กษาแนะนากับผู้
พิการ ผูด้ ูแลคนพิการและ
ครอบครัว ในการฝึ กอาชีพคน
พิการเพื่อสร้างรายได้
๒๒.โครงการส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและครอบครัว

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวนผูพ้ ิการที่ประสบภัย
จากรถ

หอผูป้ ่ วยฟื้ นฟูสภาพ
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

ได้รับเงินประสบภัยของ
บริ ษทั กลาง

งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

จานวนผูพ้ ิการที่มีปัญหา

โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

๒,๐๐๐ บาท

งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนคร
งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนคร

จานวนผูพ้ ิการที่ตอ้ งการฝึ ก
อาชีพ

๒,๐๐๐ บาท

- ๖๐ % ของผูเ้ ข้ารับการ
อบรม มีทกั ษะทางอาชีพและ
สามารถส่ งเสริ มอาชีพได้

๒๐๐,๐๐๐

-๖๐ % ของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
มีทกั ษะการดารงชีวิตและการ
ปรับตัวทางสังคม

๙๕,๐๐๐

ศูนย์สงเคราะห์บุคคล
ปั ญญาอ่อนภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่

๑๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

๒๓.แผนงานพัฒนากระบวนการ ๑.ผูป้ กครองร้อยละ ๘๐ มี
เรี ยนรู้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
ความพึงพอใจการพัฒนา
นักเรี ยน
๒.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๓.ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผูป้ กครอง
๔.นักเรี ยนเรี ยนร่ วมทุกคน

๒๔.แผนงานส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ
นักเรี ยน

๕.ร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ร้อยละของพัฒนาการ

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

โรงเรี ยนสอนคนตา
บอดภาคเหนือในพระ
ราชินูปถัมภ์จงั หวัด
เชียงใหม่

๗,๔๙๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย์สงเคราะห์บุคคล
ปั ญญาอ่อนภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่

ประถมศึกษา ๖๖,๐๐๐ บาท
มัธยมศึกษา ๓๔,๐๐๐ บาท
๓๐๖,๐๐๐
โรงเรี ยนสอนคนตา
บอดภาคเหนือในพระ
ราชินูปถัมภ์จงั หวัด
เชียงใหม่
ศูนย์ฝึกอาชีพคนตา
บอด
ห้องกิจกรรมบาบัด

๔๐,๙๑๐

๑,๕๑๙,๑๗๐

๕,๐๐๐

โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระ
ราชินูปถัมภ์จงั หวัด
เชียงใหม่

๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

๒๕.แผนงานพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนงานอาชีพอย่าง
หลากหลาย (โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา:การ ศึกษาเพื่อ
การมีงานทา)
๒๖.โครงการฝึ กอบรมอาชีพ
ให้กบั คนพิการ เพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพ มีรายได้พ่ งึ พา
ตนเองได้
๒๗.โครงการวันถักทอสายใย
ร้อยดวงใจคนพิการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

โรงเรี ยนสอนคนตา
บอดภาคเหนือในพระ
ราชินูปถัมภ์จงั หวัด
เชียงใหม่

นอกงบประมาณ
๒๑๐,๐๐๐

โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระ
ราชินูปถัมภ์จงั หวัด
เชียงใหม่

คนพิการที่เข้าร่ วมโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความ
เข้าใจในอาชีพที่สนใจ

ตาบลดอนแก้ว
จานวน ๑๐ หมู่บา้ น

๕,๐๐๐
(อบต.ดอนแก้ว)

กองสวัสดิการสังคม
อบต.ดอนแก้ว

คนพิการที่เข้าร่ วมโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริ การ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๘.โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา -คนพิการที่เข้าร้อยละ ๑๐๐
คุณภาพชีวิตให้กบั คนพิการ
ได้รับการบริ การและการ
ผูส้ ูงอายุ และผูป้ ระสบปั ญหาทาง พัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมภายในตาบลดอนแก้ว
-ผูช้ ่วยคนพิการ ร้อยละ ๑๐๐
สามารถให้บริ การแก่คน
พิการได้

ตาบลดอนแก้ว
จานวน ๑๐ หมู่บา้ น

๒๕,๐๐๐
(อบต.ดอนแก้ว)

กองสวัสดิการสังคม
อบต.ดอนแก้ว

ตาบลดอนแก้ว
จานวน ๑๐ หมู่บา้ น

๕๕,๐๐๐
(อบต.ดอนแก้ว)

กองสวัสดิการสังคม
อบต.ดอนแก้ว อพมก.
อสม. เครื อข่ายจิตอาสา
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

โครงการ

๒๙.สร้างเสริ มพลังให้แก่คน
พิการ ผูด้ ูแลคนพิการและ
ครอบครัว
๓๐.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการเข้าสู่สังคมของสตรี ตา
บอดภาคเหนือ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑.จัดประชุมคณะกรรมการ
อานวยการและคณะทางาน
๒.จัดอบรมโครงการ AEC กับ
การเตรี ยมความพร้อมของคนตา
บอด
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ ข้าร่ วม
อบรมได้รับการพัฒนา
บุคลิกภาพและการเข้าสู่ สังคม
๒.ร้อยละ ๙๐ของผูเ้ ข้าร่ วม
อบรมมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในระดับดีมาก

เลขที่ ๗๙ ถ.เวียงพิงค์
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

๑๓๖,๕๐๐

สมาคมคนตาบอดวัยชรา
จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมในเชียงใหม่

๒๐๕,๐๐๐

สมาคมสตรี ตาบอดใน
ประเทศไทยสาขา
ภาคเหนือ

๓๑.แผนเพิม่ ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการคุม้ ครองแรงงาน
ผลผลิตที่๑ ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ
การส่ งเสริ มการมีงานทา
ผลผลิตที่๒ การให้บริ การจัดหางาน
ในประเทศไทย

-

จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๐,๐๐๐

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่

๓๒.การทดสอบมาตรฐานฝี มือ
แรงงาน

-

ศูนย์ฟ้ื นฟูอาชีพคน
พิการหยาดฝน
ต.สันมหาพน
อ.แม่แตง
มูลนิธิขาเทียม

๒๘,๗๐๐

ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่

๓,๗๔๐

๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

๓๓.โครงการอบรมทักษะกีฬาวีล นักกีฬาคนพิการกีฬาวีลแชร์
แชร์บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ร้อยละ๘๐ มี
ทักษะการเล่นกีฬาวีลแชร์
บาสเกตบอลมีการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการมีทกั ษะ
ชีวิตมีความรู้เพิ่มขึ้น
เสริ มสร้างโอกาสด้านกีฬา
นันทนาการสาหรับคนพิการ
๓๔.โครงการอบรมซ่อมสร้าง
คนพิการ ผูด้ ูแลคนพิการและ
รถสามล้อโยกสาหรับคนพิการ
ครอบครัวได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะด้านอาชีพ
๓๕.โครงการอบรมทา
คนพิการและผูด้ ูแลคนพิการ
ดอกไม้จนั ทน์
และครอบครัวได้พฒั นา
ศักยภาพมีทกั ษะประกอบ
อาชีพรายได้แก่ครอบครัว
๓๖.โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจานวน ๒๐๐ ราย
เข้าสู่ กระบวนการมาตรฐาน
ชุมชน (มผช.)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
**หมายเหตุ เป็ นผลิตชุมชนใน
ภาพรวม ทั้งในรู ปแบบผูผ้ ลิตราย
เดียว/กลุ่ม

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถาบันพลศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่

๗๕,๐๐๐

สมาคมส่ งเสริ มอาชีพคน
พิการหนองหอย

สมาคมส่ งเสริ มอาชีพ
คนพิการจังหวัด
เชียงใหม่
สมาคมสตรี คนพิการ
เชียงใหม่

๑๕๐,๐๐๐

สมาคมส่ งเสริ มอาชีพคน
พิการจังหวัดเชียงใหม่

๓๕,๐๐๐

สมาคมสตรี คนพิการ
เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

๓๐๘,๕๐๐

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

(งบประมาณในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบิกจ่ายตรงจาก
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

๓๗.โครงการค่ายบูรณาการการ
ดารงชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนกาวิละอนุกลุ ได้รับ
การโอกาสในการแสดงออกถึง
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
กีฬา และนันทนาการ พร้อมทั้ง
มีทกั ษะในการดาเนินชีวติ ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละ ๙๕ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนกาวิละนุกลู ที่เข้าร่ วม
โครงการได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพ ความพร้อมสู่ การ
ทางานอาชีพ
- ผูป้ กครองและคณะครู ได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู และ
พัฒนาเสริ มทักษะอาชีพเพือ่
นาไปพัฒนานักเรี ยน

นักเรี ยนโรงเรี ยนกาวิ
ละนุกลุ
จานวน ๔๐๐ คน

๑๒๙,๐๐๐

โรงเรี ยนกาวิละนุกลุ
จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรี ยนกาวิละนุกลู

๑๗๒,๕๐๐

โรงเรี ยนกาวิละนุกลู
เชียงใหม่

งานหัตถกรรม ๔ ครั้ง
งานด้านการถนอมอาหาร ๘
ครั้ง
ฝึ กทาน้ ายาล้างจาน
๔ ครั้ง
งานด้านเกษตร๑๐ ครั้ง

แผนกฟื้ นฟูสภาพ
จิตใจและสังคม

๓๘.โครงการเสริ มสร้างความรู้
ทักษะอาชีพสู่การมีงานทา

๓๙.ฝึ กอาชีพพื้นฐานสาหรับผู้
พิการ/ผูด้ ูแล และครอบครัว

๑๓,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถาบันแมคเคนเพื่อการ
ฟื้ นฟูสภาพ

๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

๔๐.กีฬาสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ิการ
และผูส้ ูงอายุ
๔๑.โครงการด้วยรักและห่วงใย
เติมใจให้กนั เครื อข่ายผูพ้ ิการ

๔๒.โครงการอบรมส่ งเสริ ม
อาชีพผูพ้ ิการให้มีงานทา

๔๓.โครงการพัฒนาคนตาบอด
ก้าวไกลสู่อาเซี ยน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

จานวน ๑ ครั้ง
มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมคน
พิการในพื้นที่เครื อข่ายความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาล
นครพิงค์ร้อยละ ๘๐
-ผูพ้ ิการได้รับความรู้ในการ
เลือกประกอบอาชีพ ร้อยละ
๘๐
- ผูพ้ ิการมีความกล้าตัดสิ นใจ
เลือกทางานร้อยละ ๗๓
- ผูพ้ ิการทางการมองเห็น
สามารถเข้าใจในการใช้
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการ
สื่ อสาร ร้อยละ ๗๓
- ผูพ้ ิการทางการมองเห็น
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ร้อยละ ๗๐

ที่ทาการสมาคม
ส่ งเสริ มและพัฒนา
อาชีพคนพิการทุก
ประเภทอาเภอสันป่ า
ตอง
ที่ทาการสมาคมนวด
แผนโบราณโดยคนตา
บอดจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บ้านสานฝันสถาบันแมค
เคนเพื่อการฟื้ นฟูสภาพ
๔๔,๕๐๐

สถาบันแมคเคนฯ/พมจ.

๖๙,๕๐๐

สมาคมส่ งเสริ มและ
พัฒนาอาชีพคนพิการทุก
ประเภทอาเภอสันป่ าตอง

๑๒๖,๙๒๕

สมาคมนวดแผนโบราณ
โดยคนตาบอดจังหวัด
เชียงใหม่

๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๔๔.โครงการเพิ่มศักยภาพการมี คนพิการร้อยละ ๘๐ สามารถ ที่ทาการสมาคมนวด
งานทาของผูพ้ ิการทางด้านสายตา นาความรู้นวดแผนไทยไป
แผนโบราณโดยคนตา
ประกอบอาชีพได้
บอดจังหวัดเชียงใหม่

๓๒๓,๐๐๐

สมาคมนวดแผนโบราณ
โดยคนตาบอดจังหวัด
เชียงใหม่

คนพิการร้อยละ ๘๐ สามารถ
นาความรู้นวดสปาและนวด
น้ ามันไปประกอบอาชีพได้
๔๕.โครงการอบรมการใช้
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ
คอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน
๗๐ สามารถใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได้
๔๖.โครงการฝึ กอบรมการใช้
คนตาบอด ร้อยละ ๗๐
สมาร์ทโฟนเบื้องต้นแก่คนตา
สามารถเข้าถึงการใช้
บอด
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้
๔๗.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการร้อยละ ๘๐
และมารยาทที่ดีแก่คนตาบอด
มีความรู้และนาความรู้ที่ได้
ไปปฏิบตั ิใช้ในชีวิตจริ ง
๔๘.โครงการส่ งเสริ มทักษะ
ร้อยละ ๖๐ ของนักเรี ยนได้รับ
ดารงชีวิตและอาชีพเพื่อการมีงาน การพัฒนาด้านทักษะ
ทา
ดารงชีวิตและอาชีพเพื่อการมี
งานทา

๑๖๓,๘๘๐

สานักงานสมาคมคน
ตาบอดจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานสมาคมคน
ตาบอดจังหวัด
เชียงใหม่
โรงแรมพรพิงค์ ทาว
เวอร์
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่

๙๐,๐๐๐

สมาคมคนตาบอดจังหวัด
เชียงใหม่

๕๐,๐๐๐

สมาคมคนตาบอดจังหวัด
เชียงใหม่

๑๐๖,๙๔๐

สมาคมคนตาบอดจังหวัด
เชียงใหม่

๕๐,๐๐๐

โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่

๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๔๙.โครงการส่ งเสริ มฟื้ นฟู
สุ ขภาพผูพ้ ิการ ทุพพลภาพ และ
ผูส้ ูงอายุ

ผูพ้ ิการได้รับการช่วยเหลือ
ฟื้ นฟูจากความพิการและ
ป้ องกันความพิการซ้ าซ้อน

ตาบลเมืองเล็น

๑๐,๕๐๐

- รพ.สต.บ้านเมืองวะ
- รพ.สันทราย
- ชมรมเมืองเล็นอาสา
พัฒนาสุ ขภาพจิต

๕๐.โครงการสันทนาการผูพ้ ิการ

ร้อยละ ๘๐ คนพิการและ
ครอบครัวมีความพึงพอใจ

ตาบลเมืองเล็น

๒๑,๔๐๐

อาเภอเมืองเชียงใหม่

๑๓๖,๕๐๐

- รพ.สต.บ้านเมืองวะ
- ชมรมเมืองเล็นอาสา
พัฒนาสุ ขภาพจิต
สมาคมสงเคราะห์คนตา
บอดวัยชราจังหวัด
เชียงใหม่

โรงแรม
อาเภอเมืองเชียงใหม่

๑๐๐,๐๐๐

ชมรมผูป้ กครองบุคคล
ออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่

ต.หนองแหย่ง อ.สัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่

๑๙,๒๕๐
(งบ สปสช.)

ชมรมจิตอาสาร้องเม็งรัก
ชุมชน

๕๑.โครงการ AEC กับการเตรี ยม ร้อยละ ๗๐ ของผูพ้ ิการที่เข้า
ความพร้อมของคนตาบอด
รับการอบรม มีความรู้ความ
เข้าใจในการเตรี ยมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซี ยน
๕๒.โครงการให้ความรู้ทกั ษะ
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ ข้าร่ วม
การดาเนินชีวิต การประกอบ
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
อาชีพ สิ ทธิและกฎหมายแก่
ในทักษะการดาเนินชีวิต การ
ผูป้ กครองบุคคลออทิสติก
ประกอบอาชีพ สิ ทธิและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕๓.โครงการส่ งเสริ มดูแล
๑ เดือน / ครั้ง
สุ ขภาพจิตในชุมชน

๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

๕๔.สานสัมพันธ์เพื่อสร้างงาน
และโอกาสในคนตาบอด

-คนตาบอดร้อยละ ๘๐ มีงานทา -องค์กรภาครัฐและเอกชนเปิ ด
โอกาสรับคนตาบอดเข้าทางาน
ในองค์กรนั้นๆมากขึ้น
-คนในสังคมเข้าใจและสามารถ
ใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกับคนตาบอดได้
อย่างปกติสุข

๕๕.โครงการการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน

- ร้อยละ ๘๐ ของ
ตาบลหนองผึ้ง อาเภอ
กลุ่มเป้ าหมาย มีความรู้และ สารภี จังหวัด
ความเข้าใจในสิ ทธิประโยชน์ เชียงใหม่
ที่ตนพึงได้รับ
- ร้อยละ ๘๐ ผูพ้ กิ ารด้านการ
เคลื่อนไหว(ติดบ้าน/ติดเตียง)
ได้รับการบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ที่บา้ น(HHC)
- ร้อยละ ๘๐ อาสาสมัครจิตอาสา
สามารถดูแลและฟื้ นฟู
สมรรถภาพผูพ้ กิ ารในชุมชนที่
ตนรับผิดชอบได้

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

สมาคมนักร้อง นักดนตรี
คนตาบอด และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสจังหวัด
เชียงใหม่

๓๙,๓๐๐
สนับสนุนจาก สปสช.
แห่งชาติเขต ๑ จังหวัด
เชียงใหม่

โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลหนองผึ้ง

๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

โครงการ

๕๖.โครงการ เพื่อผูพ้ ิการหนอง
ผึ้ง

๕๗.โครงการศูนย์ฟ้ื นฟู
สมรรถภาพคนพิการผูส้ ูงอายุใน
ชุมชนตาบลดอนแก้ว
๕๘.จัดโครงการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตผูพ้ ิการด้อย
โอกาส

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้ าหมาย มีความรู ้และ
ความเข้าใจในสิ ทธิประโยชน์ที่
ตนพึงได้รับ
๒. ร้อยละ ๘0 ผูพ้ กิ ารด้านการ
เคลื่อนไหว(ติดบ้าน/ติดเตียง)
ได้รับการบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ที่บา้ น(HHC)
๓. ร้อยละ ๘0 อาสาสมัครจิต
อาสาสามารถดูแลและฟื้ นฟู
สมรรถภาพผูพ้ กิ ารในชุมชนที่
ตนรับผิดชอบได้

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ
ตาบลหนองผึ้ง
อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

คนพิการที่มาใช้บริ การศูนย์ฯ ตาบลดอนแก้ว
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการบริ การ จานวน ๑๐ หมู่บา้ น
จากศูนย์ และได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
จานวนผูเ้ ข้าอบรมแต่ละครั้ง ผูพ้ ิการตาบลป่ าแดด
และตาบลท่าวังตาล

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9,360
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
(กองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพตาบลหนองผึ้ง
สุ ขภาพ เทศบาลตาบล
หนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่)

๒๗๘,๐๐๐
(อบต.ดอนแก้ว)

๒๑๖,๘๐๐

กองสวัสดิการ อบต.ดอน
แก้ว อพมก.
อสม. เครื อข่ายจิตอาสา
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สถาบันแมคเคนเพื่อการ
ฟื้ นฟูสภาพ

๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

สร้างเสริ มพลังให้แก่
คนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว

๑. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผูด้ ูแลคน
พิการ และครอบครัว เพือ่ มีทกั ษะ
ชีวติ ทักษะอาชีพ และความรู ้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
๒. เสริ มสร้างพลังคนพิการให้เข้าถึง
บริ การด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องและ
พอเพียงกับความจาเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคล รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ดา้ น
สาธารณสุ ขและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๓. เสริ มสร้างโอกาสและความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ การทางาน
การสร้างรายได้และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
๔. เสริ มสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สาหรับคนพิการ
๕. ส่ งเสริ มให้เกิดงานวิจยั และการ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

๕๙.การให้การบาบัดฟื้ นฟูสภาพ
แก่ผพู้ ิการที่ไม่ได้รับสิ ทธิ์ใน
ระบบ

จานวนครั้งและจานวนผูเ้ ข้า
รับบริ การบาบัดฟื้ นฟูสภาพ

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

ผ้พิการด้านการ
เคลื่อนไหวตาบลป่ า
แดด และตาบลท่าวัง
ตาล
๖๐.โครงการจัดทาหลักสูตรการ โรงเรี ยนมีหลักสูตรการ
นักเรี ยน
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรี ยนที่มี พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรี ยน โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
ความบกพร่ องทางร่ างกายฯ
บกพร่ องทางร่ างกายฯ
เชียงใหม่
๖๑.โครงการติดตามลูกหนี้คา้ ง
ร้อยละ๖๐ของลูกหนี้คา้ ง
ลูกหนี้เงินกูค้ นพิการ
ชาระ
ชาระ ได้รับการติดตามให้มี ในจังหวัดเชียงใหม่
การชาระหนี้

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑,๒๐๐,๐๐๐

สถาบันแมคเคนเพื่อการ
ฟื้ นฟูสภาพ

๕๐,๐๐๐

โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่
สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่

๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

ส่ งเสริ มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและ
บูรณการขององค์กร
ด้านคนพิการและ
เครื อข่าย

๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
รวมตัวกันของคนพิการ ในรู ป
ของเครื อข่ายในระดับชุมชน
๒. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลคนพิการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นที่โดยให้มีการสานต่อ
นโยบาย และเสนอเป็ นข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นที่ชดั เจน
๓. ส่ งเสริ มให้เกิดอาสาสมัคร
ดูแลคนพิการในระดับชุมชนและ
พื้นที่
๔. พัฒนาระบบการประสานงาน
และการบูรณาการทางานของ
องค์กรเครื อข่ายด้านคนพิการที่มี
ประสิ ทธิภาพ

๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เสริ มสร้างทักษะการใช้ภาษามือ
ไทยระดับ ๒ (๓๐ ชัว่ โมง)แก่
เครื อข่ายและบุคลากรด้านคน
พิการจังหวัดเชียงใหม่

๑.ร้อยละ ๘๐ % ของผูเ้ ข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจสามารถกล้า
แสดงออกในการใช้ภาษามือ
สื่ อสารกับ
คนหูหนวกได้ถูกต้อง
๒.ร้อยละ ๗๐ % ของผูเ้ ข้าอบรม
เข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครล่ามภาษา
มือชุมชนเพือ่ ช่วยในการสื่ อสาร
แก่คนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่

เครื อข่ายและบุคลากร
ด้านคนพิการจังหวัด
เชียงใหม่
ห้องประชุมชั้น ๒
สานักบริ การวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
( Uniserv CMU)

๒๓๗,๐๐๐

กลุ่มสมาชิกคนหูหนวก
ภาคเหนือ

๒.โครงการส่ งเสริ มพัฒนา
สุ ขภาพจิตในชุมชน

ร้อยละ๘๐องค์กรคนพิการมี
การพัฒนาอาสาสมัครดูแลคน
พิการในชุมชน
๑.คนหูหนวกและผูด้ ูแลมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
เข้าถึงสิ ทธิ สวัสดิการ และ

ต.หนองแหย่ง อ.สัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่
ในพื้นที่จงั หวัด
เชียงใหม่

๕๐,๐๐๐
(งบกองทุนฯคนพิการ.)

ชมรมจิตอาสาร้องเม็งรัก
ชุมชน

๓.โครงการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งเครื อข่ายผูน้ าคนหูหนวก
จังหวัดเชียงใหม่

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผูพ้ กิ าร

๒.คนหูหนวกและผูด้ ูแล
เข้าถึงสิ ทธิระบบบริ การ
องค์กรท้องถิ่น
๓.มีชมรมคนหูหนวกระดับ
อาเภอ

๒๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ชมรมคนหูหนวก
จ.เชียงใหม่

๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

ส่ งเสริ มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและ
บูรณการขององค์กร
ด้านคนพิการและ
เครื อข่าย

๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
รวมตัวกันของคนพิการ ในรู ป
ของเครื อข่ายในระดับชุมชน
๒. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลคนพิการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นที่โดยให้มีการสานต่อ
นโยบาย และเสนอเป็ นข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นที่ชดั เจน
๓. ส่ งเสริ มให้เกิดอาสาสมัคร
ดูแลคนพิการในระดับชุมชนและ
พื้นที่
๔. พัฒนาระบบการประสานงาน
และการบูรณาการทางานของ
องค์กรเครื อข่ายด้านคนพิการที่มี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๔.โครงการศิลปการดนตรี เพื่อ
พัฒนาอาชีพคนตาบอด

- ร้อยละ ๘๐ คนตาบอดมี
ความรู้ และมีทกั ษะทางด้าน
ดนตรี
- ร้อยละ ๘๐ คนตาบอด
สามารถประกอบอาชีพและ
หาเลี้ยงครอบครัวได้

คนตาบอด
สถานที่โรงแรมบอส
โซเทล
จ.เชียงใหม่

๒๓๔,๓๐๐

สมาคมนักร้อง นักดนตรี
คนตาบอด และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสจังหวัด
เชียงใหม่

๕.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครในการดูแลคนพิการ
ในชุมชน

อาสาสมัคร ผูด้ ูแลหรื อญาติ ตาบลดอนแก้ว
คนพิการ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ จานวน ๑๐ หมู่บา้ น
ความเข้าใจในการดูแลคน
พิการ

๕,๐๐๐

กองสวัสดิการสังคม
อบต.ดอนแก้ว อพมก.
อสม. เครื อข่ายจิตอาสา
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

๖.การออกติดตาม ประเมินผล
เยีย่ มบ้านคนพิการในชุมชน

คนพิการที่ได้รับการติดตาม
ประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การดูแลจากชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

กองสวัสดิการสังคม อบต.
ดอนแก้ว อพมก. อสม.
เครื อข่ายจิตอาสาองค์ที่
เกี่ยวข้อง

ตาบลดอนแก้ว
จานวน ๑๐ หมู่บา้ น

๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส่ งเสริ มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและ
บูรณการขององค์กร
ด้านคนพิการและ
เครื อข่าย

๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
รวมตัวกันของคนพิการ ในรู ป
ของเครื อข่ายในระดับชุมชน
๒. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลคนพิการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นที่โดยให้มีการสานต่อ
นโยบาย และเสนอเป็ นข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นที่ชดั เจน
๓. ส่ งเสริ มให้เกิดอาสาสมัคร
ดูแลคนพิการในระดับชุมชนและ
พื้นที่
๔. พัฒนาระบบการประสานงาน
และการบูรณาการทางานของ
องค์กรเครื อข่ายด้านคนพิการที่มี
ประสิ ทธิภาพ

๗.โครงการพัฒนาเครื อข่าย
ผูป้ กครอง ชุมชน ผูด้ ูแลคนพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการในศูนย์การศึกษา
พิเศษ

ร้อยละ๑๐๐ขององค์กร
จังหวัดเชียงใหม่
ปกครองส่ วนท้องถิ่น บุคคล
ครอบครัวชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วน
ร่ วมมือในการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ

๘๐,๐๐๐

๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒.กรรมการสถานศึกษา
๓.อบต.
๔.อบจ.
๕.สถานศึกษาที่จดั
การศึกษาสาหรับคนพิการ
๖.สนง.เขตพื้นที่
มัธยมศึกษาที่๓๔
๗.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
๑-๖
๘.กศน.จังหวัดเชียงใหม่
๙.โรงเรี ยนเอกชน

๘.โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชุมชน

- จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมมากกว่า
หรื อเท่ากับร้อยละ ๘๐ มีความรู ้
ความเข้าใจ
- ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจในการอบรมร้อยละ ๘๐

อสม.ประจาหมู่บา้ น
๒๗๖ คน ตาบลป่ าแดด
และแม่เหี้ ยะ
ห้องประชุมใหญ่
โรงพยาบาลเชียงใหม่
ใกล้หมอ

๗๘,๓๗๐

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้
หมอ

๙.โครงการแข่งขันฟุตซอลค
นตาบอดเพื่อสร้างสัมพันธ์

องค์กรเครื อข่ายคนตาบอด
คนตาบอด
ร้อยละ ๘๐ ได้เชื่อม
ณ สนามกีฬาเทศบาล
ความสัมพันธ์และทากิจกรรม นครเชียงใหม่
ร่ วมกัน

๓๐๐,๐๐๐

สมาคมคนตาบอดจังหวัด
เชียงใหม่

๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

ส่ งเสริ มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและ
บูรณการขององค์กร
ด้านคนพิการและ
เครื อข่าย

๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
รวมตัวกันของคนพิการ ในรู ป
ของเครื อข่ายในระดับชุมชน
๒. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลคนพิการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นที่โดยให้มีการสานต่อ
นโยบาย และเสนอเป็ นข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นที่ชดั เจน
๓. ส่ งเสริ มให้เกิดอาสาสมัคร
ดูแลคนพิการในระดับชุมชนและ
พื้นที่
๔. พัฒนาระบบการประสานงาน
และการบูรณาการทางานของ
องค์กรเครื อข่ายด้านคนพิการที่มี
ประสิ ทธิภาพ

๑๐.โครงการส่ งเสริ มศักยภาพ
นักเรี ยนพิการทางร่ างกายโดยใช้
ระบบเครื อข่าย

โรงเรี ยนมีการทางานร่ วมกับ
เครื อข่ายในการส่ งเสริ ม
ศักยภาพเด็กบกพร่ องทาง
ร่ างกายฯ
- ร้อยละของสถานศึกษาที่
ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
- ร้อยละของจานวนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม
- ร้อยละของสถานศึกษาที่รับ
การนิเทศ

โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่

๓๐,๐๐๐

๑๑.พัฒนาโรงเรี ยนต้นแบบการ
เรี ยนรวม

๑๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนรู้ ครู ผสู้ อน นักเรี ยน
พิการเรี ยนร่ วม

๑.โรงเรี ยนวัดช่าง
เคี่ยน อ.เมือง
๒.โรงเรี ยนวัดขะจาว
อ.เมือง
๓.โรงเรี ยนบ้านบ่อ
หิน อ.ดอยสะเก็ด
๔.โรงเรี ยนวัดแช่ชา้ ง
อ.สันกาแพง
๕.โรงเรี ยนวัดห้วย
แก้ว อ.แม่ออน
- ร้อยละ ๙๐ ของครู ผรู้ ับผิดชอบ ๗๓ โรงเรี ยน
สามารถวินิจฉัยคัดกรอง
นักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วม
- ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ ข้ารับการ
อบรมสามารถจัดทาแผนการ
เรี ยนรู้ IEP,IIPได้อย่างถูกต้อง

๑.โรงเรี ยนวัดช่างเคี่ยน
๔๐,๐๐๐ บาท
๒.โรงเรี ยนวัดขะจาว
๔๐,๐๐๐ บาท
๓,โรงเรี ยนบ้านบ่อหิน
๗๕,๐๐๐ บาท
๔.โรงเรี ยนแช่ชา้ ง
๗๕,๐๐๐ บาท
๕.โรงเรี ยนวัดห้วยแก้ว
๗๕,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์
เชียงใหม่

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑

๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

ส่ งเสริ มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและ
บูรณการขององค์กร
ด้านคนพิการและ
เครื อข่าย

๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
รวมตัวกันของคนพิการ ในรู ป
ของเครื อข่ายในระดับชุมชน
๒. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลคนพิการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นที่โดยให้มีการสานต่อ
นโยบาย และเสนอเป็ นข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นที่ชดั เจน
๓. ส่ งเสริ มให้เกิดอาสาสมัคร
ดูแลคนพิการในระดับชุมชนและ
พื้นที่
๔. พัฒนาระบบการประสานงาน
และการบูรณาการทางานของ
องค์กรเครื อข่ายด้านคนพิการที่มี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการ

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

๑๓.โครงการพัฒนาโรงเรี ยนแกน - ร้อยละของโรงเรี ยนแกนนา
นาเรี ยนร่ วม
เรี ยนร่ วมสามารถบริ หาร
จัดการโดยใช้โครงสร้างซี ท
(SEAT) ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

๒๓ โรงเรี ยนที่เป็ น
โรงเรี ยนแกนนาเรี ยน
ร่ วม

๓๔๕,๐๐๐

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑

๑๔.โครงการพัฒนาศักยภาพพี่
เลี้ยงเด็กพิการ

๔๕ โรงเรี ยน ที่มีพี่
เลี้ยงเด็กพิการ

๖๐,๐๐๐

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑
ที่ทาการสมาคมคน
พิการทุกประเภท
อาเภอแม่แตง

๘๐,๐๐๐

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑

ของบจาก
กองทุนฯคนพิการ

สมาคมคนพิการทุก
ประเภทอาเภอแม่แตง

๑๕.โครงการส่ งเสริ มการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนของครู ผสู้ อน นักเรี ยน
พิการเรี ยนร่ วม
๑๖.โครงการจัดสัมมนาทาความ
เข้าใจในข้อตกลงต่างๆกับ
หน่วยงานองค์กรท้องถิ่นและ
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่ วม
ต่อผูพ้ ิการทัว่ ไป

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความสามารถ
ในการดูแลนักเรี ยนพิการ
เรี ยนร่ วม
ร้อยละของชิ้นงาน/นวัตกรรม
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม

ร้อยละ ๖๐ ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
เครื อข่ายมีแผนงานที่จะดูแล
คนพิการในพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ส่ งเสริ มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและ
บูรณการขององค์กร
ด้านคนพิการและ
เครื อข่าย

๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
รวมตัวกันของคนพิการ ในรู ป
ของเครื อข่ายในระดับชุมชน
๒. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลคนพิการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นที่โดยให้มีการสานต่อ
นโยบาย และเสนอเป็ นข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นที่ชดั เจน
๓. ส่ งเสริ มให้เกิดอาสาสมัคร
ดูแลคนพิการในระดับชุมชนและ
พื้นที่
๔. พัฒนาระบบการประสานงาน
และการบูรณาการทางานของ
องค์กรเครื อข่ายด้านคนพิการที่มี
ประสิ ทธิภาพ

๑๗.พัฒนารู ปแบบระบบฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์และ
พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายคนพิการ
ของหน่วยบริ การโรงพยาบาล
นครพิงค์

มีภาคีเครื อข่ายดูแลคนพิการใน
พื้นที่อย่างน้อย ๗ เครื อข่าย

๑๘.โครงการอบรมผูน้ าคนตา
บอดและอาสาสมัครคนตาบอด
ในจังหวัดเชียงใหม่
๑๙.โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพเครื อข่ายคนพิการทาง
จิตใจอย่างมีส่วนร่ วม
๒๐.การเสริ มสร้างศักยภาพคน
พิการและสร้างความมัน่ คงทาง
สังคมอย่างยัง่ ยืนโดยชุมชน
(CLC)

มีอาสาสมัครและเครื อข่าย
มากกว่า ๑๖ อาเภอ จาก ๒๕
อาเภอในจังหวัด
ร้อยละ ๘๐ ของเครื อข่าย
ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพ

ผูน้ าคนตาบอดและ
อาสาสมัครคนตาบอด
ในจังหวัดเชียงใหม่
เครื อข่าย ๔๓ องค์กร
คนพิการทางจิตใจ

ร้อยละ ๖๐ ของคนพิการ ผูด้ ูแล
คนพิการ และครอบครัว ใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์
ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพ การ
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ร้อยละ ๘๐ ของสถาน
ประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่
๑๐๐ คนขึ้นไป ต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการ หรื อ
ส่ งเงินเข้ากองทุนฯคนพิการ

คนพิการในตาบลที่มี
ศูนย์ ได้รับประโยชน์
๑๐๐ คน

๒๑.การปฏิบตั ิตามกฎหมายการ
จ้างงานคนพิการในสถาน
ประกอบการ

ตัวชี้วัด

คนพิการที่มีความยากลาบากใน
การดาเนินชีวติ ได้รับการขึ้น
ทะเบียน ๑๐๐ บาท

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พื้นที่เครื อข่าย
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลนครพิงค์
เขตอาเภอเมืองและ
เขตอาเภอแม่ริม

๗,๘๐๐

งานเวชปฏิบตั ิครอบครัว
และชุมชนโรงพยาบาล
นครพิงค์

สถานประกอบการที่
มีลกู จ้างตั้งแต่ ๑๐๐
คนขึ้นไปในจังหวัด
เชียงใหม่

๔๙,๔๐๐

๒๙๐,๐๐๐

สมาคมสหภาพคนตาบอด
จังหวัดเชียงใหม่

๓๕๐,๐๐๐

สมาคมสานสัมพันธ์
โรงพยาบาลสวนปรุ ง

๕๐,๐๐๐

๑.อบต.ดอนแก้ว
๒.เทศบาลตาบลสันพระ
เนตร
สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่

๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

ส่ งเสริ มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและ
บูรณการขององค์กร
ด้านคนพิการและ
เครื อข่าย

๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
รวมตัวกันของคนพิการ ในรู ป
ของเครื อข่ายในระดับชุมชน
๒. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลคนพิการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นที่โดยให้มีการสานต่อ
นโยบาย และเสนอเป็ นข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นที่ชดั เจน
๓. ส่ งเสริ มให้เกิดอาสาสมัคร
ดูแลคนพิการในระดับชุมชนและ
พื้นที่
๔. พัฒนาระบบการประสานงาน
และการบูรณาการทางานของ
องค์กรเครื อข่ายด้านคนพิการที่มี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการ

ตัวชี้วัด

๒๒.การจัดงานวันคนพิการสากล ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการ
จังหวัด
เครื อข่ายและองค์กรคนพิการ
ได้มีส่วนร่ วมในการจัดงาน
วันคนพิการและแสดง
ความสามารถให้สังคมรับรู้
๒๓.การส่ งเสริ มและพัฒนา
ร้อยละ ๘๐ ของ อพมก. มีการ
ศักยภาพคนพิการ(อพมก.)
รวมกลุ่มเป็ นชมรมทา
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักภาพคนพิการใน
จังหวัด
ร้อยละ ๘๐ ขององค์กรที่ขอรับการ
๒๔.โครงการตามแผนพัฒนา
สนับสนุนโครงการ ได้รับการ
คุณภาพชีวิตคนพิการประจา
สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่ งเสริ ม
จังหวัด
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ในจังหวัดเชียงใหม่

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คนพิการ เครื อข่าย
และองค์กรคนพิการ
ในจังหวัดเชียงใหม่

๖๐,๐๐๐

๑.สภาคนพิการทุกประเภท
จังหวัดเชียงใหม่
๒.สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
เชียงใหม่

ชมรม อพมก.จังหวัด
เชียงใหม่

๑๐,๐๐๐

สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
เชียงใหม่

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการที่ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
โครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการประจา
จังหวัด

๑,๖๖๐,๙๒๑

สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
เชียงใหม่

๓๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เสริ มสร้างเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อความ
พิการและคนพิการ

๑. พัฒนาและประชาสัมพันธ์
รู ปแบบการปฏิบตั ิต่อคนพิการอย่าง
สร้างสรรค์และถูกต้อง เพื่อให้เกิด
การปฏิบตั ิที่ถกู ต้องและเหมาะสมต่อ
คนพิการ
๒. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ชีวิต เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คง
คุณค่าและความรู้สึกมีศกั ดิ์ศรี ของ
คนพิการเอง
๓. เสริ มสร้างโอกาสและช่องทาง
การมีส่วนร่ วมทางสังคมของคน
พิการ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
๔. สร้างความตระหนักทางสังคมถึง
แนวคิด มุมมอง และกระบวนทัศน์ที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์เกี่ยวกับความ
พิการ
๕. ส่ งเสริ มการดาเนินงาน CSR ใน
กลุ่มคนพิการ ทั้งในรู ปของการ
สนับสนุนช่วยเหลือและการจ้างงาน

๑.โครงการค่ายเยาวชนคนหู
หนวกเอเชียครั้งที่ ๗ :
เสริ มสร้างผูน้ าคนหูหนวกสู่การ
เปลี่ยนแปลง

๒.โครงการส่ งเสริ มพัฒนา
สุ ขภาพจิตในชุมชน

ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนคนหู
หนวกที่เข้าอบรมมีองค์ความรู้
ความเข้าใจถึงสิ ทธิประโยชน์
และสวัสดิการด้านต่างๆ ของ
คนหูหนวก และสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
ร้อยละ๕๐ชุมชนมีความ
เปลี่ยนแปลงเจตคติในทางที่ดี

๓.โครงการร้อยดวงใจ
สุ ขภาพจิตในชุมชน

ร้อยละ๕๐ชุมชนมีเจตคติ
ในทางที่ดี

๔.โครงการส่ งเสริ มสัมพันธ์
ร้อยละ ๘๐ ของผูพ้ ิการที่เข้า
สร้างสรรค์สามัคคีแก่สมาชิก
กลุม่
บ้านทองอยู่ มูลนิธิสิริวฒั นาเชส
เชียร์เชียงใหม่

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ
คนหูหนวก
ในพื้นที่จงั หวัด
เชียงใหม่

ต.หนองแหย่ง อ.สัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่
ต.หนองแหย่ง อ.สัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่
มูลนิธิสิริวฒั นาเชส
เชียร์เชียงใหม่

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)
๓๘๑,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ชมรมคนหูหนวก
จ.เชียงใหม่

๔๖,๗๗๕
(งบกองทุนฯคนพิกา.)

ชมรมจิตอาสาร้องเม็งรัก
ชุมชน

๕,๐๐๐
(งบกองทุนฯคนพิการ)

ชมรมจิตอาสาร้องเม็งรัก
ชุมชน

๓,๐๐๐

งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

เสริ มสร้างเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อความ
พิการและคนพิการ

๑. พัฒนาและประชาสัมพันธ์
รู ปแบบการปฏิบตั ิต่อคนพิการอย่าง
สร้างสรรค์และถูกต้อง เพื่อให้เกิด
การปฏิบตั ิที่ถกู ต้องและเหมาะสมต่อ
คนพิการ
๒. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ชีวิต เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คง
คุณค่าและความรู้สึกมีศกั ดิ์ศรี ของ
คนพิการเอง
๓. เสริ มสร้างโอกาสและช่องทาง
การมีส่วนร่ วมทางสังคมของคน
พิการ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
๔. สร้างความตระหนักทางสังคมถึง
แนวคิด มุมมอง และกระบวนทัศน์ที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์เกี่ยวกับความ
พิการ
๕. ส่ งเสริ มการดาเนินงาน CSR ใน
กลุ่มคนพิการ ทั้งในรู ปของการ
สนับสนุนช่วยเหลือและการจ้างงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด

-๖๐ % ของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ให้มีความรู้เกี่ยวกับผูพ้ ิการ
และสร้างเจตคติที่ดีต่อผูพ้ ิการ
๖.การจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับ มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาศักยภาพ และฟื้ นฟู คนพิการและการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
สมรรถภาพคนพิการ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๘๐
๗.การออกบูธหน่วย
ผูเ้ ยีย่ มชมหรื อผูร้ ับข้อมูลร้อย
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ละ ๘๐ ทราบถึงผลการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานคนพิการ ดาเนินงานด้านการพัฒนาคน
พิการ
๘.วิจยั และพัฒนาความร่ วมมือ ๑.ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
ในการจัดการศึกษาของ
๒.จานวนของสถานศึกษากับ
ผูด้ อ้ ยโอกาสระหว่าง
สถานประกอบการที่
สถานศึกษาและสถาน
ดาเนินการ
ประกอบการ
๙.โครงการพิจารณาคัดเลือก
มีผพู้ ิการต้นแบบที่เป็ น
หรื อคัดสรรผูพ้ ิการต้นแบบที่มี แบบอย่างที่ดีในด้านอาชีพแก่
ความรู้ความสามารถด้านอาชีพ คนพิการ
เฉพาะด้าน

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

๕.โครงการส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและครอบครัว

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑๕๐,๐๐๐

ตาบลดอนแก้ว
จานวน ๑๐ หมู่บา้ น

ตาบลดอนแก้ว
จานวน ๑๐ หมู่บา้ น

อาเภอเมือง
อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอสันกาแพง

คนพิการ
สมาคมคนพิการทุก
ประเภทอาเภอแม่แตง

ศูนย์สงเคราะห์บุคคล
ปั ญญาอ่อนภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
อบต.ดอนแก้ว ร่ วมกับ กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต.ดอนแก้ว อพ
รพ.ชุมชนฯรพ.นครพิงค์ มก.อสม.เครื อข่ายจิต
ฯลฯ
อาสา
อบต.ดอนแก้ว ร่ วมกับ กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต.ดอนแก้ว อพ
รพ.ชุมชนฯ สสส. ฯลฯ มก.อสม.เครื อข่ายจิต
อาสา
งบประมาณจากองค์การยูนิ สานักงานเขตพื้นที่
เซฟแห่งประเทศไทย
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑

สมาคมคนพิการทุก
ประเภทอาเภอแม่แตง

๓๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

เสริ มสร้างเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อความ
พิการและคนพิการ

กลยุทธ์/แนวทาง/
มาตรการ

โครงการ

๑. พัฒนาและประชาสัมพันธ์
๑๐.โครงการสุ ขภาพจิตสดใส
รู ปแบบการปฏิบตั ิต่อคนพิการอย่าง สายใยชุมชน
สร้างสรรค์และถูกต้อง เพื่อให้เกิด
การปฏิบตั ิที่ถกู ต้องและเหมาะสมต่อ
คนพิการ
๒. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ชีวิต เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คง
คุณค่าและความรู้สึกมีศกั ดิ์ศรี ของ
คนพิการเอง
๓. เสริ มสร้างโอกาสและช่องทาง
การมีส่วนร่ วมทางสังคมของคน
พิการ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
๔. สร้างความตระหนักทางสังคมถึง
แนวคิด มุมมอง และกระบวนทัศน์ที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์เกี่ยวกับความ
พิการ
๕. ส่ งเสริ มการดาเนินงาน CSR ใน
กลุ่มคนพิการ ทั้งในรู ปของการ
สนับสนุนช่วยเหลือและการจ้างงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
(ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๗๐% ของผูพ้ ิการทากิจกรรม
ในชุมชนได้
๗๐% ของคนในชุมชนยอมรับ
ผูพ้ ิการได้

ผูพ้ ิการและคนใน
ชุมชน

๒๐,๐๐๐

ชมรมอุ่นใจแม่ปูคา

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผน
๑. ทาหนังสือติดตามรายงานผลการดาเนินงานแผนงานโครงการบรรจุในแผนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๒. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานพร้อมรูปถ่าย
๓. ประเมินผลตามตัวชีว้ ัด โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับได้แก่
๓.๑ ชี้วัดผลสาเร็จของโครงการตามตัวชีว้ ัดของโครงการ
๓.๒ ชี้วัดผลสาเร็จของแผน ตามตัวชีว้ ัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการ
๔. จัดเก็บข้อมูลและแบบสารวจที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัตกิ าร เพื่อชีว้ ัดผลสาเร็จตามแผน
๕. จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๗ ในภาพรวม
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