
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารชุดความรู้ 
แผนการจดัการความรู้ แผนท่ี 2 

องคค์วามรู้ : การเสริมสร้างความเข้มแขง็ขององคก์รด้านคนพิการ 
 

“เทคนิค/วิธีการประสานความร่วมมือองคก์รภาคีเครือข่าย 
ในการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ” 

 

บทเรียนจากเวทีการประชมุเชิงปฏิบติัการเร่ือง “พฒันาความร่วมมือองคก์รภาคีเครือข่าย
ในการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ” 

 

จดัท าโดย 
คณะท างานจดัการความรู้ พก. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



บทน า 
 

ส ำนักงำนส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ (พก.) โดย คณะท ำงำนจดักำรควำมรู ้
แผนงำนที่ 2 กำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ขององค์กรด้ำนคนพิกำร ด ำเนินงำนตำมแผนจดักำรควำมรู้ ในประเด็น
ยุทธศำสตรท์ี ่2 : พฒันำองคก์รดำ้นคนพกิำรและเครอืข่ำยให้เขม้แขง็ ซึง่คณะท ำงำนไดก้ ำหนดขอบเขตหวัขอ้ควำมรู้
ในสำมประเดน็หลกั ไดแ้ก่ ประเดน็ทีห่นึ่ง  เรือ่งบทบำทภำค/ีเครอืขำ่ยกบักำรพฒันำควำมเขม้แขง็องคก์รดำ้นคนพกิำร
ในระดบัพื้นที่ ประเด็นที่สอง เรื่องบทบำทคณะอนุกรรมกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรจงัหวดัในกำร
ส่งเสรมิควำมเขม้แขง็ขององคก์รและแนวทำงในกำรขบัเคลื่อนงำนส่งเสรมิองคก์รตำมแผนจงัหวดั และประเดน็ทีส่ำม 
เรื่องเทคนิค/วิธีกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมอืกับภำคีเครอืข่ำยเพื่อให้ได้รบักำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
พระรำชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร พ.ศ. 2550  มำตรำ 6 (10) ก ำหนดใหม้กีำรก ำหนดมำตรฐำน 
ใหก้ำรรบัรอง หรอื เพกิถอนกำรรบัรององคก์รดำ้นคนพกิำร หรอืองคก์รอื่นใดทีใ่หบ้รกิำรแก่คนพกิำร ซึง่ พก .ในฐำนะ
หน่วยงำนหลกัที่รบัผดิชอบกำรพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร ให้ควำมส ำคญักบักำรสรำ้งเครอืข่ำยกำรท ำงำนร่วมกบั
ทุกภำคส่วน รวมทัง้กำรส่งเสรมิ สนับสนุน กำรสรำ้งควำมเขม้แขง็แก่องค์กรคนพกิำรและเครอืข่ำย เพื่อให้สำมำรถ
ขบัเคลื่อนงำนดำ้นคนพกิำรใหเ้กดิประสทิธผิลอยำ่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 

           ในระยะที่ผ่ำนมำ พก. ได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญัติส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพิกำร พ .ศ. 
2550 และแผนพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรแห่งชำต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555-2559) ยทุธศำสตรก์ำรส่งเสรมิศกัยภำพและ
ควำมเขม้แขง็ขององคก์รดำ้นคนพกิำรและเครอืข่ำย โดยส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้งค์กรด้ำนคนพกิำรและเครอืข่ำยมี
กำรด ำเนินกำรอย่ำงมมีำตรฐำน ซึ่งขณะนี้มอีงค์กรด้ำนคนพกิำรและเครอืข่ำยได้รบักำรรับรองมำตรฐำนแล้วจ ำนวน
ทัง้สิน้ 104 องคก์ร  ภำยใต้ผลงำนที่ปรำกฏ พบว่ำ ปัจจยัส ำคญัที่มสี่วนให้องคก์รและหน่วยงำนประสบควำมส ำเรจ็ได้
นัน้ คอื กำรน ำปรชัญำของควำมรว่มมอืมำใชอ้ย่ำงมสี่วนร่วม กำรใหเ้กยีรตเิคำรพในศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์ยอมรบัใน
ควำมแตกต่ำง ไม่ละเมดิสทิธแิละโอกำสทีเ่ท่ำเทยีมกนั  ส่งผลใหอ้งคก์รและเครอืขำ่ยดำ้นคนพกิำรในระดบัพืน้ทีม่คีวำม
เขม้แขง็และประสบควำมส ำเรจ็บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไวทุ้กประกำร    

 

 

      มถุินำยน  2556 

               คณะท างานจดัการความรู้ KM  

 

 

 

 

 

 

 



 
บทบาทภาคี/เครือข่าย  กบัการพฒันาความเข้มแขง็ 

องคก์รด้านคนพิการในระดบัพืน้ท่ี 
 

เครอืข่ำย  คอื  กลุ่มของบุคคล หรอื องค์กรที่สมคัรใจ แลกเปลี่ยนข่ำวสำรขอ้มูลระหว่ำงกนั หรอืท ำกจิกรรม
รว่มกนั โดยมกีำรจดัระเบยีบโครงสรำ้งทีค่นหรอืองคก์รสมำชกิยงัคงมคีวำมเป็นอสิระ 

 

ประเดน็ส าคญัในการท างานแบบเครือข่าย  คอื   
- หลกักำรของกำรท ำงำนแบบเครอืขำ่ยควำมรว่มมอื 
- ระดบัของควำมรว่มมอื 
- รปูแบบกำรรวมตวัของเครอืขำ่ย 
- แนวทำงกำรจดักำรแบบเครอืขำ่ย 
- ขัน้ตอนของกระบวนกำรจดักำรเครอืข่ำยควำมรว่มมอื 
- กำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำมรว่มมอืระหว่ำงองคก์ร/หน่วยงำน 

หลกัการของการท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือ 
1. ทุกฝ่ำยมเีกยีรต/ิศกัดิศ์ร/ีสทิธ/ิโอกำสทีเ่ท่ำเทยีมกนั 
2. เป็นกำรท ำงำนแนวรำบ ไมม่กีำรสัง่กำรจำกฝ่ำยใด 
3. เป็นกระบวนกำรเรยีนรูโ้ดยผ่ำนกำรท ำงำนรว่มกนั 
 

ระดบัของความร่วมมือ 

ต ่ำ  เครอืขำ่ย  
(Networking)  

มกีำรแลกขอ้มลูตำมอธัยำศยั เป็นแหล่งขอ้มลู ใชเ้วลำและควำมไวใ้จกนัใน
ควำมรว่มมอืน้อย  

 ประสำนงำน  
(Coordination)  

มกีำรแลกขอ้มลูจดักจิกรรมตำมเป้ำหมำยรว่มกนั มกีจิกรรมทีต่อ้งประสำน
ตกลงกนั มขีอ้จ ำกดัในกำรท ำงำนและบรกิำรไม่ซ ้ำซอ้น 

 ควำมรว่มมอื  
(Cooperation)  

แลกขอ้มลู ใชท้รพัยำกรรว่มกนั ตอ้งใชเ้วลำและมคีวำมไวว้ำงใจกนัมำก  

สงูสงู   ท ำงำนรว่มกนั
(Collaboration)  

ท ำทุกอย่ำงตำมทุกขอ้ แต่มกีำรสรำ้งศกัยภำพผูท้ ำงำนสองฝ่ำยเพื่อใหบ้รรลุ
เป้ำหมำย มรีะบบบรหิำรทีต่้องพึง่พำกนัเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็ มกีำรใชท้รพัยำกร
และมเีงือ่นไขผกูพนัเท่ำกนัทัง้สองฝ่ำย  

 
รปูแบบการรวมตวัของเครือข่าย 

1. รวมกลุ่มสนใจ (Community of Practice)  
2. รวมกลุ่มหน่วยงำน (Networked Organization)  
3. รวมกลุ่มทำงอนิเตอรเ์น็ตไมเ่หน็ตวักนั (Virtual Community)  

 



ลกัษณะของกระบวนการท างานเครือข่าย 
  เครอืขำ่ยทีเ่กดิจำกผูผ้ลติกบัลกูคำ้  
  มกีำรสื่อสำรสองทำง  
  เครอืขำ่ยมกีำรบรหิำรจดักำรเป็นอสิระของตนเอง 
  ผูร้ว่มงำน กลุ่มสนใจและเครอืขำ่ยมเีป้ำหมำยรว่ม  
  เครอืขำ่ยมเีกดิขึน้แลว้เลกิไป  
  กำรตดิต่อเครอืขำ่ยมกีฎกตกิำมำรยำททีใ่ชเ้ป็นแนวปฏบิตัริว่มกนั  
  เครอืขำ่ยขนำดใหญ่จะท ำใหย้ัง่ยนืตอ้งมคีวำมเป็นเจำ้ของ มขีอ้ผกูพนั      

และไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ำ 
 

แนวทางการจดัการแบบเครือข่าย 
    1. กำรแสวงหำจดุมุง่หมำยรว่มกนั (Purpose) 
    2. กำรก ำหนดควำมเชื่อพืน้ฐำนรว่มกนั  (Principle) 
    3. กำรก ำหนดควำมสำมำรถทีต่อ้งมรีว่มกนั (Capability) 
    4. กำรก ำหนดบทบำทของแต่ละฝ่ำยและควำมสมัพนัธท์ีม่ต่ีอกนั  
       ควำมรบัผดิชอบต่อกนั (Concept) 
    5. กำรก ำหนดกฎระเบยีบทีย่ดึโยงควำมสมัพนัธท์ีม่ต่ีอกนั (Structure) 
    6. กำรก ำหนดโครงกำร กจิกรรมทีค่วรท ำรว่มกนั (Practice) 

 

ขัน้ตอนของกระบวนการจดัการเครือข่ายความร่วมมือ 
          1. ท ำให้รูส้กึถึงควำมเร่งด่วนที่ต้องมเีครอืข่ำย  ประเมนิสถำนกำรณ์ด้ำนต่ำงๆที่มผีลกระทบต่อควำมส ำเรจ็  
ตำมวตัถุประสงคข์องเครอืขำ่ยควำมรว่มมอื  ชีใ้หเ้หน็วกิฤตและโอกำสทำงเลอืกของควำมส ำเรจ็ 
          2. ก่อรปูกลุ่มแกนน ำเครอืข่ำยควำมร่วมมอืรวมตวักนัของคนและกลุ่มทีม่พีลงัพอทีจ่ะขบัเคลื่อน  ควำมร่วมมอื
ท ำกจิกรรมรว่มกนัของแกนน ำในลกัษณะทมี 
          3. สรำ้งจนิตภำพ/วสิยัทศัน์ควำมรว่มมอื ก ำหนดกลยทุธไ์ปสู่ควำมส ำเรจ็ 
          4. แผ่ขยำยกำรรบัรูแ้ละยอมรบัในวสิยัทศัน์ใหม ่ ใชทุ้กช่องทำงในกำรสื่อวสิยัทศัน์ใหม่และกลยุทธก์ลุ่มแกนน ำ
ท ำเป็นตวัอยำ่ง  
          5. ขับ เคลื่ อนกำรกระท ำระหว่ำงห น่วยงำน  ลดอุปสรรค  เปลี่ยนระบบและโครง สร้ำงที่บัน่ทอน  
กำรเปลีย่นแปลงส่งเสรมิ “ควำมคดิใหม ่ กำรกระท ำใหมท่ีด่”ี  
          6. ชื่นชมควำมส ำเรจ็ทลีะเล็กละน้อย  ก ำหนดและชื่นชมกำรปรบัปรุงผลงำน ที่เริม่เกิดขึน้  ชื่นชมสรรเสรญิ 
คนทีป่รบัปรงุตนเองสรำ้งกระแสควำมเชื่อในควำมส ำเรจ็แมจ้ะเป็นเรือ่งเลก็ 
          7. ผนึกก ำลังผลควำมส ำเร็จก่อตัวเป็นคลื่นของกำรเปลี่ยนแปลง  เมื่อควำมคิดเริ่มเคลื่อนเปลี่ยน     
รีบ ป รับ ร ะ บ บ โค ร ง ส ร้ ำ ง แ ล ะน โ ย บ ำ ย ให้ ค ล้ อ ย ต ำ ม ต อ ก ย ้ ำ ค ว ำ ม เชื่ อ มั ่น ด้ ว ย โ ค ร ง ก ำ ร ให ม ่ 
และแกนน ำกำรเปลีย่นแปลงหน้ำใหม ่
          8. ปลูกฝังแนวทำงกำรท ำงำนแบบเครอืข่ำยให้เป็นวฒันธรรม  ผลงำนที่ดีมำจำกควำมร่วมมอืและกำรยดึ
จุดมุ่งหมำยร่วมกัน  ผนวกกับกำรมีภำวะผู้น ำที่ดีและกำรจดักำรที่ดี เชื่อมโยงให้เห็นว่ำพฤติกรรมควำมร่วมมือ  



ระหว่ำงหน่วยงำน   น ำไปสู่ควำมส ำเร็จของวัตถุประสงค์   ร่วมกันคิดค้นกลไกและหนทำงที่พัฒนำภำวะผู้น ำ      
และกำรสรำ้งผูน้ ำเครอืขำ่ยควำมรว่มมอืรุน่ใหม่ 
 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองคก์ร/หน่วยงาน 
          1. ค้นหำควำมร่วมมือจำกทุกองค์กร/หน่วยงำนในพื้นที่ : ผู้มีอิทธิพลทำงควำมคิด /นักกำรเมืองท้องถิ่น/  

ผูน้ ำศำสนำ/ผูน้ ำองคก์ร ฯลฯ  
           2. หำควำมร่วมมอืจำกหน่วยเชีย่วชำญเฉพำะเรือ่งเช่น  องคก์รสำธำรณะประโยชน์  อำสำสมคัร  หน่วยเอกชน  

มลูนิธ ิ จดักจิกรรมรว่มกนั 
          3. คน้หำประเดน็เน้ืองำนทีเ่ป็นทีส่นใจขององคก์รและหน่วยงำน 
          4. จดักจิกรรมทีเ่น้นกำรรว่มมอื 
          5. พฒันำทมีงำนใหม้ทีกัษะ+ควำมรูใ้หม่ 
          6. มกีำรเชื่อมโยงกำรท ำงำน  
           7. มทีศิทำงและเป้ำหมำยกำรท ำงำนอยำ่งชดัเจน 
          8. คน้หำแหล่งสนบัสนุนทรพัยำกร 
 

ประโยชน์ของเครือข่ายความร่วมมือ 
1. ตดัสนิใจและแกปั้ญหำไดเ้รว็ (แมว้่ำปัญหำจะซบัซอ้นหรอืไมแ่น่นอน) 
2. สรำ้งทุนทำงสงัคมใหแ้ก่หน่วยงำนและประเทศ  
3. มแีหล่งขอ้มลูเพิม่มำกขึน้  
4. มแีหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ำกขึน้  
5. ท ำใหท้ ำงำนไดย้ดืหยุน่อำศยัควำมช ำนำญหลำยฝ่ำยช่วยเสนอ  
6. ท ำใหไ้ดค้วำมรูท้ีล่กึซึง้มำจำกผูเ้ชีย่วชำญงำนนัน้โดยตรง  

 

ตวัอย่างการสร้างความร่วมมือระหว่างองคก์ร/หน่วยงาน 
ความร่วมมือระหว่าง พก. กบั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   
          -  ด ำเนินกำรไปแลว้ 16 จงัหวดั ( อบจ.อุบลรำชธำนี , อบจ.พะเยำ , อบจ.รำชบุร ี, อบจ.ภูเกต็ , อบจ.กระบี ่, 
อบจ.สุรำษฎรธ์ำนี , อบจ.ก ำแพงเพชร , อบจ.นครพนม , อบจ.กำฬสนิธุ ์, อบจ.ขอนแก่น, และ อบจ.นครสวรรค ์,  
อบจ.ชลบุร ี, อบจ.หนองคำย , อบจ.น่ำน , อบจ.สุรนิทร ์และ อบจ.นครรำชสมีำ) 
 

วตัถุประสงค ์
           เพื่อที่จะด ำเนินกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรตลอดจนเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ขององคก์ร
ดำ้นคนพกิำรในระดบัพืน้ที ่
 

เจตนารมณ์ร่วม 
          - ส่งเสรมิและผลกัดนัใหเ้กดิกำรจดัตัง้ศูนย/์หน่วย/ฝ่ำยดำ้นพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั  
          - จดัท ำขอ้บญัญตั ิ ขอ้ก ำหนดระเบยีบหรอืประกำศเกี่ยวกบักำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร
ขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั  



         - ร่วมสมทบงบประมำณในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  เพื่อเสริมสร้ำง           
ควำมเขม้แขง็แก่องคก์รดำ้นคนพกิำรและเครอืขำ่ยในจงัหวดั 
         - ส่งเสรมิกำรมสี่วนรว่มของคนพกิำรในแผนงำน  โครงกำร  และกจิกรรมต่ำงๆขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั  
         - ประสำนและบรูณำกำรควำมรว่มมอืกบั พก.  เพื่อประโยชน์ต่อกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร 
ทัง้ในเชงินโยบำยและยทุธศำสตรใ์นกำรพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรอยำ่งเป็นรปูธรรมต่อไป 
 

แนวทางท่ี พก. สนับสนุนในการเสริมสร้างความเข้มแขง็องคก์ร 
         1. พฒันำองคก์รดำ้นคนพกิำรเขำ้สู่มำตรฐำน 
             - สนบัสนุนองคค์วำมรู ้
             - เตรยีมควำมพรอ้มสู่มำตรฐำน 
             - ระบบพีเ่ลีย้ง 
         2. เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รทีม่มีำตรฐำน 
             2.1  ระเบยีบคณะกรรมกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร 

    ก ำ ร ก ำ ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร  ใ น ก ำ ร ยื่ น ค ำ ข อ รั บ ก ำ ร ช่ ว ย เ ห ลื อ          
    / สนบัสนุน 

- คณะกรรมกำรส่งเสรมิสนบัสนุนองคก์รดำ้นคนพกิำรเพื่อพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร 
    - ไดร้บักำรเหน็ชอบจำกกระทรวงกำรคลงั 

            2.2.  ส่งเสรมิศกัยภำพองคก์รมำตรฐำนใหม้คีวำมเขม้แขง็แบบบูรณำกำร 
                   - อบรมเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็แบบบรูณำกำร 
                   - อุดหนุนงบประมำณด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม 

   - แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อน ำเสนอผลงำน/นวตักรรม  
             2.3. หน่วยบรกิำรในพืน้ที ่ของ พก. 

   - จดับรกิำรล่ำมภำษำมอื 
        * สมำคมคนหหูนวกแห่งประเทศไทย 
        * กลุ่มสมำชกิหหูนวกภำคเหนือ 

                      * สมำคมคนพกิำรจงัหวดันครพนม 
   - จดับรกิำรผูช้่วยคนพกิำร (PA) 

* ศูนย ์IL นนทบุร ี
* ศูนย ์IL ชลบุร ี 

 
**************** 

 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนองคก์รด้านคนพิการ 
ภายใต้โครงการบรูณาการความร่วมมือระหว่างองคก์ร 

ด้านคนพิการและเครือข่ายจงัหวดั 
 

บทบาทของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการจงัหวดั 
 

ตำมระเบยีบคณะกรรมกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรแห่งชำติ ว่ำด้วยคณะอนุกรรมกำรส่งเสรมิ
และพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรประจ ำจงัหวดั พ.ศ. 2554 ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่4 พฤษภำคม 2554 และค ำสัง่ ที ่7/2554 
ก ำหนดองค์ประกอบของอนุกรรมกำรส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวติคนพิกำรจงัหวดัทุกจงัหวดัให้มอีงค์ประกอบ
อนุกรรมกำรฯ และผูช้่วยเลขำนุกำรรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 23 คน มผีูว้่ำรำชกำรจงัหวดั หรอื รองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั ทีไ่ดร้บั
มอบหมำย เป็นประธำนอนุกรรมกำร นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เป็นรองประธำนอนุกรรมกำร อนุกรรมกำร  
จำกหน่วยงำนภำครฐั  จ ำนวน 6 คน ได้แก่ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด แรงงำนจังหวัด จัดหำงำนจังหวัด 
ประกนัสงัคมจงัหวดั ท้องถิ่นจงัหวดั  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจงัหวดั และโยธำธกิำรและผงัเมอืงจงัหวดั 
อนุกรรมกำรจำกส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน 2 คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนนำยกสมำคมองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแห่งประเทศไทยประจ ำ
จงัหวดั จ ำนวน 1 คน และประธำนสันนิบำตเทศบำลจงัหวดั จ ำนวน 1 คน อนุกรรมกำรจำกภำคเอกชน จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ ประธำนสภำหอกำรค้ำจงัหวดั และประธำนสภำอุตสำหกรรมจงัหวดั อนุกรรมกำรจำกองค์กรคนพกิำร จ ำนวน  
ไม่เกิน 7 คน ซึ่งนำยกสมำคมหรอืประธำนกรรมกำรบรหิำรองค์กรคนพิกำร ซึ่งเป็นสมำชิกหรอืสำขำขององค์กำร  
คนพิกำรแต่ละประเภทในจังหวัด องค์กรละหนึ่ งคน ตำมบัญชีรำยชื่อที่องค์กรแต่ละประเภทได้ร ับรองไว้ที ่ 
พก. โดยมพีฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั (พมจ.) เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
จ ำนวน 2 คน เป็นขำ้รำชกำรหรอืเจำ้หน้ำทีใ่น พมจ. จ ำนวน 1 คน และผูแ้ทนองคก์รคนพกิำร จ ำนวน 1 คน  

 

อ านาจหน้าท่ี 
1. ประกำศก ำหนดแผนส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรจงัหวดั ยุทธศำสตรโ์ครงกำรกำรด ำเนินงำน  

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรในจงัหวดั ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร
แห่งชำต ิโดยบรูณกำรเขำ้กบัแผนพฒันำจงัหวดั หรอื แผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ๆ  

2. ประสำนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกบัคนพกิำร กบัทุกภำคส่วน สนับสนุนหน่วยงำนที่ปฏบิตังิำนเกี่ยวกบั  
คนพกิำร ประสำนทรพัยำกร ตลอดจนระดมทุนเพื่อสนับสนุนกจิกรรมเกี่ยวกบักำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติ
คนพกิำรในจงัหวดั      

3. พจิำรณำกลัน่กรองและให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัแผนงำนโครงกำรและกำรขอกู้ยมืเงนิทุนประกอบอำชพี  
ของคนพกิำรหรอืผูด้แูลคนพกิำร และก ำกบั ตดิตำมแผนงำน โครงกำรกำรกูย้มืเงนิของคนพกิำรในจงัหวดั  

4. ตรวจสอบสทิธแิละสวสัดกิำรและควำมช่วยเหลอือื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด ตลอดจนกำรเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเ่ป็นธรรมต่อคนพกิำร  

5. เสนอแผนงำน โครงกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรในจังหวัดเพื่อให้
คณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุน หรอืคณะกรรมกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรแห่งชำต ิแลว้แต่กรณ ี
ใหค้วำมเหน็ชอบ อนุมตั ิรำยกำรค่ำใชจ้ำ่ย และรำยกำรกำรเงนิ  

6. ส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนและควำมเขม้แขง็ขององคก์รดำ้นคนพกิำรในจงัหวดั  
7. แต่งตัง้คณะท ำงำน หรอือนุกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม  



8. ติดตำมงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวติคนพิกำรในพื้นที่ และกำรส่งเสรมิควำมเข้มแขง็ขององค์กร 
คนพกิำร 
 

นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550 มำตรำ 26 วรรค 2 
ก ำหนดใหค้ณะอนุกรรมกำรบรหิำรกองทุนสำมำรถมอบหมำยใหค้ณะอนุกรรมกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติ
คนพกิำรประจ ำจงัหวดัปฏบิตัหิน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิ อนุมตัโิครงกำร ก ำหนดวงเงนิ และรำยกำร
ค่ำใชจ้ำ่ยแทนกนัได ้ 

จำกกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนอนุกรรมกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชีวติคนพิกำรประจ ำจงัหวดั 
พบว่ำ คุณสมบตัแิละกำรได้มำของคณะอนุกรรมกำรฯ ในส่วนที่เป็นคนพกิำร  มกัมำจำกสองส่วน คอื กำรยอมรบั
จำกสังคมและกำรรบัรองจำกสมำคมหลักบำงจงัหวดัเป็นตัวแทนที่แท้จรงิของชุมชนท้องถิ่น บำงจงัหวดัเป็น       
ตวัแทนที่รูเ้ร ื่องดต่ีอส่วนกลำง กำรเป็นตวัแทนมกัเกี่ยวขอ้งกบักำรอยู่ใกล้ – ไกล ฐำนขอ้มูลส่วนกลำงและชุมชน 
กำรมทีศันคติในกำรท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ  ควรมคีวำมสำมำรถกำรประสำนงำนกบักำรผลกัดนัองค์กร
เขม้แขง็ ทัง้นี้สอดคลอ้งกบัภำวะผูน้ ำของอนุกรรมกำรฯ ดว้ย จำกกำรด ำเนินงำนของอนุกรรมกำรฯ ทีผ่่ำนมำมกีำร
จดัประชุมปีละ 4 ครัง้  ส่วนใหญ่พจิำรณำเงนิกู้ และงำนวนัคนพกิำรสำกล  คณะกรรมกำรที่เป็นผู้แทนหน่วยงำน 
บำงแห่งจะหมุนเวยีนเปลีย่นไป แต่จะมตีวัแทนใกลช้ดิร่วมกบัหน่วยงำนจงัหวดั (พมจ.) กำรผลกัดนังำนทีเ่กี่ยวพนั
กับหน่วยงำนอื่นๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นไปตำมแผนงำน โครงกำรหน่วยงำนอื่นๆ  กำรเปลี่ยนแปลงผู้แทน
คณะอนุกรรมกำร และผูร้บัผดิชอบของ พมจ.  

  ในกำรท ำงำนเป็นเครอืข่ำยกค็วรต้องเคำรพธรรมชำตขิองเครอืข่ำยและผนึกก ำลงักนั  เพื่อใหเ้กดิกำรท ำงำน
ร่วมกนั  หลงัจำกที่ประเมนิเรื่องของเครอืข่ำยแล้ว  พบว่ำจุดแขง็  คอื  เป็นองค์กรที่ได้รบักำรยอมรบั  จุดอ่อน  คอื  
เชงิปฏบิตักิำรให้เป็นรปูธรรม  ต้องเพิม่เตมิงบประมำณในบำงเรื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่องำนคนพกิำร  ทัง้หมดนี้  คอื  
องค์ประกอบที่มำร่วมกนัทัง้  4  ส่วน  ทัง้คนพกิำร  หน่วยงำน  ภำคเีครอืข่ำยที่เกี่ยวขอ้งต้องร่วมด้วยช่วยกนัจงึจะ
ประสบผลส ำเรจ็  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมองคก์รตามแผนพฒันาคณุภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 

สาระส าคญัของแผนพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบบัท่ี 4   
วิสยัทศัน์  คนพกิำรด ำรงชวีติอสิระร่วมกบัทุกคนในสงัคมอย่ำงมคีวำมสุข  สำมำรถเขำ้ถงึสทิธอิย่ำงเสมอภำค

และเท่ำเทยีมกนั 
พนัธกิจ   

1.  สรำ้งสงัคมบรูณำกำรเพื่อคนพกิำรและทุกคนในสงัคม 
2.  เสรมิพลงัคนพกิำรใหเ้ขำ้ถงึระบบบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 
3. ส่งเสรมิกำรขบัเคลื่อนองคก์รดำ้นคนพกิำรและเครอืข่ำยอย่ำงเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิำพ 
4.  สรำ้งสงัคมใหม้เีจตคตเิชงิสรำ้งสรรคต่์อควำมพกิำรและคนพกิำร 
ยทุธศาสตรข์องแผนฯ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  ส่งเสรมิกำรเขำ้ถงึสทิธอิย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทยีมโดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอคนพกิำรและ
ผูด้แูลคนพกิำร 

แนวทาง/มาตรการ   
-  จดับริกำรเพื่อให้คนพิกำรเข้ำถึงสิทธิตำมกฎหมำยและตอบสนองควำมจ ำเป็นของคนพิกำร          

แต่ละประเภท 
-  เฝ้ำระวงัและป้องกนักำรแสวงหำประโยชน์  กำรใชค้วำมรุนแรง  และกำรล่วงละเมดิต่อคนพกิำร 
-  พัฒนำ  ปรบัปรุง  แก้ไข  กฎหมำย  กลไก และวิธีปฏิบัติเพื่อส่งเสรมิคุ้มครองสิทธิ  และขจดั       

กำรเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมต่อคนพกิำร 
-  สรำ้งหลกัประกนัใหค้นพกิำรและผูด้แูลคนพกิำร  ในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรม 
-  รณรงค ์ เผยแพร ่ และประชำสมัพนัธ ์ เพื่อส่งเสรมิทุกภำคส่วนสนบัสนุนกำรเขำ้ถงึสทิธคินพกิำร 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  สร้ำงสภำพแวดล้อม  พฒันำเทคโนโลยแีละข้อมูลข่ำวสำรที่คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึง     
และใชป้ระโยชน์ได ้

แนวทาง/มาตรการ 
-  คนพกิำรเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดจ้ำกสภำพแวดลอ้ม  อำคำร  สถำนที ่ และกำรคมนำคมขนส่ง 
-  คนพิกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกผลติภณัฑ์  อุปกรณ์  และเครื่องช่วยควำมพกิำร  รวมถึง

เทคโนโลยสีิง่อ ำนวยควำมสะดวก  เพื่อกำรด ำรงชวีติประจ ำวนั 
-  คนพิกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร           

กำรสื่อสำรบรกิำรโทรคมนำคม  รวมถงึเทคโนโลย ี   สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรสื่อสำร 
-  ส่งเสรมิให้มกีำรพฒันำหลกัสูตร  กำรเรยีนกำรสอนและกำรฝึกอบรม เกี่ยวกับกำรสร้ำงและปรบั

สภำพแวดลอ้มเพื่อกำรเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดข้องคนพกิำร 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3  สรำ้งเสรมิพลงัอ ำนำจใหแ้ก่คนพกิำรและผูด้แูลคนพกิำร 
แนวทาง/มาตรการ 

-  คนพิกำรให้เขำ้ถงึบรกิำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขอย่ำงสอดคล้องและเพียงพอกบัควำมจ ำเป็น
พเิศษของแต่ละบุคคล 



-  พฒันำทกัษะกำรเรยีนรูข้องคนพกิำรตัง้แต่แรกเกดิหรอืแรกพบควำมพกิำรจนตลอดชวีติ 
-  พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บรกิำรช่วยเหลือระยะเริม่แรกแก่คนพิกำร  ผู้ดูแลคนพิกำร 

และผูเ้กีย่วขอ้ง 
-  คนพกิำรและผูด้แูลคนพกิำรมคีวำมมัน่คงและกำ้วหน้ำดำ้นอำชพีหรอืกำรท ำงำน 
-  คนพกิำรเขำ้ถงึสทิธ ิ เสรภีำพในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วและนนัทนำกำร 
-  คนพกิำรมคีวำมถงึพรอ้มในกำรออกก ำลงักำยและเล่นกฬีำเพื่อสุขภำพ 
-  ปรบัปรุงกลไกด้ำนกำรเงนิ  กำรคลงัและงบประมำณเพื่อกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร  

ใหม้ปีระสทิธภิำพ 
-  จดัตัง้และสนบัสนุนด ำเนินงำนสถำบนัเพื่อกำรวจิยัและพฒันำคุณภำพชวีคินพกิำร 
-  พฒันำผลงำนทำงวิชำกำร  งำนวิจยัทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวติคนพิกำรเพื่อก ำหนดนโยบำย  

ของประเทศ 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  ส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแขง็ขององคก์รด้านคนพิการและเครือข่าย 
แนวทาง/มาตรการ 

-  องคก์รดำ้นคนพกิำรและเครอืขำ่ยมบีทบำทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำรในทุกระดบั 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  มกีำรสมทบงบประมำณเพื่อสรำ้งควำมเขม้แขง็และศกัยภำพแก่องค์กร

ดำ้นคนพกิำร 
-  มกีำรรวมตวั  จดัตัง้  และสรำ้งควำมเขม้แขง็  ขององคก์รดำ้นคนพกิำร 
-  องคก์รดำ้นคนพกิำรมบีทบำทในระดบันำนำชำต ิ
-  สนบัสนุนทรพัยำกรและวชิำกำร  แก่  องคก์รดำ้นคนพกิำรอยำ่งมมีำตรฐำน 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรคต่์อความพิการและคนพิการ 
แนวทาง/มาตรการ 

-  สรำ้งควำมเขำ้ใจ  และตระหนกัรูเ้กีย่วกบัศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย ์
-  สนบัสนุนกำรจดักจิกรรมในกำรสรำ้งเสรมิเจตคตเิชงิสรำ้งสรรค์ 
-  จดักจิกรรมเพื่อใหค้นพกิำรสำมำรถแสดงศกัยภำพของตนเองไดอ้ยำ่งเตม็ที่ 
-  ปรบัเปลีย่นแนวคดิจำกสงัคมเวทนำนิยมเป็นสงัคมฐำนสทิธคินพกิำร 
-  บรรจคุวำมรูเ้รือ่งควำมพกิำรและคนพกิำรในหลกัสตูรกำรศกึษำทุกระดบั 
-  จดัตัง้และสนบัสนุนสถำบนักำรสื่อสำรสงัคมเพื่อสื่อสำรสำธำรณะเรือ่งคนพกิำร 

 

การบรูณาการความร่วมมือเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
วตัถปุระสงค ์

 เพื่อประสำนควำมรว่มมอืดำ้นคนพกิำรระหว่ำง พก. กบั อบจ. 
 เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมศักยภำพ กำรคุ้มครองสิทธิ และกำรสร้ำง  

ควำมเข้มแข็งขององค์กรด้ำนคนพิกำร และกำรขบัเคลื่อนเชิงนโยบำยด้ำนคนพิกำรในระดับ
ทอ้งถิน่  

 



ประเดน็ความร่วมมือระหว่าง  พก.  กบั  อบจ. 
1. ส่งเสรมิและผลกัดนัให้เกิดกำรจดัตัง้ศูนย์/หน่วย/ฝ่ำยด้ำนพฒันำคุณภำพชวีติคนพิกำรองค์กำร

บรหิำรส่วนจงัหวดั  
2. ส่งเสรมิศกัยภำพ กำรคุม้ครองสทิธคินพกิำร  
3. ด ำเนินกำรจดัท ำขอ้บญัญตั ิ ขอ้ก ำหนด  ระเบยีบ  หรอืประกำศ  เกี่ยวกบักำรส่งเสรมิและพฒันำ

คุณภำพชวีติคนพกิำรขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั  
4. เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็แก่องคก์รดำ้นคนพกิำรและเครอืขำ่ยในจงัหวดั  
5. ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของคนพกิำรในแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆขององค์กำรบรหิำรส่วน

จงัหวดั  
6. รว่มสมทบงบประมำณในกำรด ำเนินงำนส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร  

 

ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 อบจ. ที่ MOU กับ พก. ชลบุร ี รำชบุร ี ขอนแก่น  สุรนิทร์   อุบลรำชธำนี  มุกดำหำร  นครพนม  
หนองคำย กำฬสนิธุ ์  นครรำชสมีำ  น่ำน  นครสวรรค ์ ก ำแพงเพชร  ภเูกต็  กระบี ่ สุรำษฎรธ์ำนี  พะเยำ 
 

การขยายพื้นท่ีด าเนินการ   

     ในปีงบประมำณ 2556  จะด ำเนินกำรขยำยพืน้ทีอ่กีจ ำนวน 26 จงัหวดั เพื่อด ำเนินกำร ดงันี้ 
1. ส ำรวจ คน้หำ จดัท ำฐำนขอ้มลูคนพกิำรทีเ่ป็นปัจจบุนั  
2. จดัท ำแผนงำน โครงกำรทีเ่อือ้ต่อคนพกิำร  
3. สนบัสนุน ผลกัดนั หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ด ำเนินกำรเพื่อคนพกิำร  
4. ตดิตำม ประเมนิผล โครงกำรทีเ่กีย่วขอ้ง  
5. กำรคุม้ครอง พทิกัษ์สทิธคินพกิำร  
 

นิยามของค าว่าเครือข่าย  คือ  NETWORKING 
 

N = Natural  หมำยถงึ  ธรรมชำต ิ คอื  กลุ่มทีร่วมตวักนัมำมปีรชัญำควำมเชื่อมำกกว่ำตวัวตัถุประสงค์ 
    ขององคก์ร             

E = Empowerment  หมำยถงึ  กำรรวมตวัหรอืกำรผนึกกำรท ำงำนรว่มกนั  คดิรว่มกนั รบัประโยชน์ 
   รว่มกนั  เพื่อก่อใหเ้กดิกำรเรยีนรู ้    

T = Timing  หมำยถงึ  เวลำทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรรวมตวั 
W = Workable  หมำยถงึ  มคีวำมสำมำรถทีท่ ำงำนได้ 
O = Organizing  หมำยถงึ  มรีะบบกำรจดักำร  คอื  รบัผดิชอบหน้ำทีข่องตนเองใหด้ทีีสุ่ดและมคีวำม      

    เชื่อมโยงสำมำรถใหค้นอื่นท ำงำนต่อได ้
R = Reality  หมำยถงึ  กำรท ำงำนใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ที ่ สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
K = Kindly  หมำยถงึ  กำรท ำงำนดว้ยใจ 
 
 



 “เทคนิค/วิธีการ  ในการประสานความรว่มมือกบัภาคีเครือข่าย  

 เพ่ือให้ได้รบัการสนับสนุนการด าเนินงาน” 
บทเรียนจากเวทีอภิปรายเร่ือง “พฒันาความร่วมมือองคก์รภาคีเครือข่ายในการ

ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ”  

โดย 

1. นำงสำวนิลวรรณ  ปิตพิทัธ ์     ประธำนชมรมคนหหูนวกจงัหวดันครพนม 

2. นำยสุภสันิมติ  เลศิพฒันนันท ์  ประธำนศูนยก์ำรด ำรงชวีติอสิระของคนพกิำรจงัหวดัล ำปำง 

3. นำยธนิสร  ณ มณ ี        กรรมกำรกลุ่มสมำชกิคนหหูนวกภำคใต้ 

4. นำงสโรทร  มว่งเกลีย้ง       นกัวชิำกำรอสิระ  ผูด้ ำเนินกำรอภปิรำย 
 

  เครอืข่ำย (Network) คอื รูปแบบทำงสงัคมที่เป็นโอกำสให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนกำรสรำ้ง
ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และกำรร่วมกันท ำงำนโดยมีฐำนะเท่ำเทียมกันกลุ่มของคนหรอืองค์กรที่สมคัรใจ
แลกเปลีย่นข่ำวสำรขอ้มูลระหว่ำงกนัหรอืท ำกจิกรรมร่วมกนัโดยมกีำรจดัรปูหรอืจดัระเบยีบโครงสรำ้งที่คนหรอืองค์กร
สมำชกิยงัคงมคีวำมเป็นอสิระ ในควำมหมำยน้ีสำระส ำคญัคอืควำมสมัพนัธข์องสมำชกิในเครอืข่ำยตอ้งเป็นไปโดยสมคัร
ใจ กิจกรรมที่ท ำในเครอืข่ำยต้องมลีกัษณะเท่ำเทียมหรอืแลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกนัและกำรเป็นสมำชกิเครอืข่ำยไม่มี
ผลกระทบต่อควำมเป็นอสิระหรอืควำมเป็นตวัของตวัเองของคนหรอืองคก์ร 

 กำรสรำ้งเครอืข่ำย หมำยถงึ กำรท ำใหม้กีำรตดิต่อและกำรสนับสนุนใหม้กีำรแลกเปลีย่นขอ้มลูข่ำวสำรและกำร
ร่วมมือกันด้วยควำมสมัครใจ กำรสร้ำงเครอืข่ำยควรสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้สมำชิกในเครอืข่ำยมี
ควำมสมัพนัธฉ์ันท์เพื่อนที่ต่ำงก็มคีวำมเป็นอสิระมำกกว่ำแบบพึ่งพงิ นอกจำกนี้กำรสรำ้งเครอืข่ำยต้องไม่ใช่กำรสรำ้ง
ระบบตดิต่อเผยแพร่ข่ำวสำรแบบทำงเดยีว เช่นกำรถ่ำยทอดข่ำวสำรทำงสื่อสำรมวลชน กำรส่งนิตยสำรจดหมำยข่ำว
ให้กบัสมำชกิ เหล่ำนี้ไม่ใช่เครอืข่ำย เครื่องมอืของกำรสื่อสำรมวลชนอำจน ำมำใช้ในเครอืข่ำยได้ แต่กำรใช้เครื่องมอื
เหล่ำนี้เพยีงอยำ่งเดยีวไมส่ำมำรถเรยีกไดว้่ำเป็นกำรสรำ้งเครอืขำ่ย 
 

ประเดน็ท่ี 1 :  “การท างานแบบบูรณาการ”   

ผูอ้ภปิรำยคนทีห่นึ่ง  โดย นายธนิสร  ณ มณี  กรรมการกลุ่มสมาชิกคนหหูนวกภาคใต้ 

การท างานแบบบูรณาการ  คอื  กำรท ำงำนร่วมกนัของเครอืข่ำยในลกัษณะช่วยกนัผลกัดนัและขบัเคลื่อนงำน
ทัง้หมดไปพรอ้มกนั ตอ้งกำรควำมรว่มมอืกนั 

ตวัอย่ำง จงัหวดัสงขลำมีปรำกฎกำรณ์ส ำคญั คือ กำรร่วมกนัขบัเคลื่อนวำระพลเมอืง “สงขลำพอเพียง”ที่มกีำร
ท ำงำนรว่มกนัทัง้ภำครฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รวชิำกำร และภำคประชำสงัคม ภำยใต้บนัทกึควำมร่วมมอื
ของ 12 องค์กร มลีกัษณะส ำคญัที่แตกต่ำงจำกกำรขบัเคลื่อนงำนของภำครฐัและท้องถิ่นซึ่ง ต่ำงก็มอี ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำย มสีำยกำรบงัคบับญัชำ มภีำรกจิของหน่วยงำนที่คอยก ำกบั และมรีะบบงบประมำณที่มำสนับสนุน แตกต่ำง
กำรกำรขบัเคลื่อนวำระพลเมอืงที่ต้องกำรกำรประสำนควำมร่วมมอืจำกทุกภำคส่วนน ำจุดแขง็ของแต่ละส่วนมำผสำน



ประโยชน์ต่อกำรขบัเคลื่อนงำนใหม้ำกทีสุ่ดเพรำะจงัหวดัสงขลำเป็นจงัหวดัน ำรอ่งในงำนคนพกิำร  คอื  กำรน ำคนพกิำร
ทุกประเภทควำมพกิำรทัง้  7  ประเภทควำมพกิำรเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกลุ่มภำคเีครอืข่ำยเพื่อให้บูรณำกำรร่วมกนัและ
ร่วมกนัจดัท ำฐำนขอ้มูลในจงัหวดัอย่ำงละเอยีด เริม่ต้นน ำร่อง 1 อ ำเภอ เพื่อง่ำยต่อกำรจดัเกบ็ฐำนขอ้มลูที่ถูกต้องและ
ละเอยีดครบถ้วน เพื่อรูส้ถำนกำรณ์  ควำมต้องกำรของคนพกิำรในพื้นที่ และคณะท ำงำนคนพิกำรทุกประเภททัง้ 7 
ประเภท  ในจงัหวดัสงขลำสำมำรถเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรจงัหวดั  และสำมำรถ
จดัสวสัดกิำรให้กบัคนพกิำรตรงกบัควำมต้องกำรของคนพกิำรและเกดิประโยชน์กบัคนพกิำร  เพื่อพฒันำคุณภำพชวีติ
คนพกิำรในจงัหวดัสงขลำให้ดขีึน้ และคณะท ำงำนคนพกิำรสำมำรถท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนอื่นๆได้ดแีละไดร้บัควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆในพื้นที่เพื่อขบัเคลื่อนงำนของคณะอนุกรรมกำรจงัหวดั  ให้ด ำเนินไปได้อย่ำงมี ระบบ  
ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั  ร่วมกนัคดิ  ร่วมกนัท ำ แบ่งงำนกนัท ำ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและมกีำรสรุปผลงำน
ประจ ำปี  มกีำรจดังำนน ำเสนอผลงำนและเชญิทุกหน่วยงำน  ทุกองคก์รในจงัหวดัไดศ้กึษำดูงำนและสำมำรถน ำไปต่อ
ยอดควำมรู ้ และคณะท ำงำนคนพกิำรสำมำรถสรำ้งผลงำนออกมำไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

ประเดน็ท่ี 2 :  “การท างานท่ีต้องผา่นความยากล าบากก่อนท่ีจะประสบความส าเรจ็” 
ผูอ้ภปิรำยคนทีส่อง  โดย นางสาวนิลวรรณ  ปิติพทัธ ์ ประธานชมรมคนหหูนวกจงัหวดันครพนม   

   ควำมส ำเรจ็ขององค์กรเครอืข่ำยต้องใช้เวลำ กำรบ่มเพำะควำมสมัพนัธ์ ควำมศรทัธำและควำมไว้เนื้อ
เชื่อใจ  ตลอดจนกำรสรำ้งกรอบทำงควำมคดิ  เพื่อให้เกดิกำรแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่ำวสำร กำรแก้ไขปัญหำร่วมกนัอย่ำง
สรำ้งสรรค ์ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรร่วมกนัระหว่ำงองคก์ร ต้องเขำ้ใจว่ำองคก์รเครอืขำ่ยมหีน้ำทีท่ ำอะไร ท ำงำนใหก้บัใคร 
ผูน้ ำตอ้งเขำ้ใจบทบำทว่ำท ำอะไร  ท ำใหใ้คร  ในกำรไปช่วยใหเ้ครอืขำ่ยพฒันำ  หน่วยงำนภำครฐัต้องรูจ้กัชมรมดว้ยตอ้ง
พจิำรณำงบสนับสนุนและพฒันำเครอืข่ำยได้หรอืไม่ โดยเฉพำะองค์กรคนพกิำรทำงกำรได้ยนิ เป็นองค์กรคนหูหนวก
จ ำเป็นต้องมลี่ำม/เจ้ำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรหรอืท ำควำมร่วมมอืด้วย ผู้ประสำนงำนต้องมปีระสบกำรณ์/ควำมรู้  ช่วย
สนับสนุนท ำงำนร่วมกบัองค์กรต่ำงๆ  เขำ้ใจบทบำทกำรประสำนงำนองค์กรคนพกิำรและเครอืข่ำยจะได้รบักำรพฒันำ  
มกีำรบรหิำรงำนที่ตรงไปตรงมำ  เจำ้หน้ำที่ต้องมกีำรพฒันำกำรท ำงำน  มคีวำมรู ้ ได้รบักำรพฒันำและถ่ำยทอดได ้
องคก์รต้องมคีวำมพร้อม มบีทบำท พฒันำองค์กรเสมอ คนในองคก์รต้องมคีวำมสำมคัคกีนั คนพกิำรในชมรมทุกควำม
พกิำรต้องพูดคุยประชุมกนับ่อยๆ  เชญิทีป่รกึษำมำร่วมประชุมแลกเปลีย่นท ำกจิกรรมต่อเนื่องใหเ้หน็ผลงำน  หน่วยงำน
อื่นๆ จะใหค้วำมช่วยเหลอืและประสำนงำนอย่ำงต่อเนื่อง ผู้น ำต้องมคีวำมรู ้ควรรูอ้ะไรบำ้ง  เนื่องจำกกำรประสำนงำน
ต้องท ำทัง้ภำครฐัและเอกชน รูค้วำมต้องกำรคนพกิำร ต้องท ำกจิกรรมอะไร  สื่อสำรง่ำยๆ เช่น  คนพกิำรทำงกำรเห็น 
คนพกิำรทำงกำรไดย้นิ มคีวำมตอ้งกำรต่ำงกนั  จะสำมำรถคุยกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้อยำ่งไรกต็ำม คนพกิำร
ในองค์กรควรต้องประสำนพูดคุยกนัก่อน องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครพนม  สนับสนุนงบประมำณ  คณะกรรมกำร
ทุกควำมพกิำรตอ้งปรกึษำหำรอืใหม้ทีศิทำงเดยีวกนัก่อนขอสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครฐั  เพื่อพฒันำองคก์รในจงัหวดั   
ตวัอย่ำง   จงัหวดันครพนมมพีืน้ที ่มสีถำนทีเ่อื้อต่อกำรรวมองคก์รคนพิกำรทุกประเภทควำมพกิำรอยู่ร่วมกนั  สำมำรถ
ประชุมกนัไดต้ลอดเทคนิคกำรท ำงำน คณะกรรมกำรแต่ละประเภทควำมพกิำรตอ้งมำพูดคุยกนัก่อนและจดัท ำแผนงำน/
โครงกำร กำรประสำนขอควำมร่วมมอืระดบัต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั  พยำยำมบรหิำรจดักำรให้ดตีวัอย่ำงกำรบูรณำกำร
งำนจงัหวดันครพนมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็  เช่น  สถำนทีด่สี ำหรบั   คนพกิำรทัง้ 7 ประเภทควำมพกิำร  ท ำงำนร่วมกนั
หลำยๆควำมพกิำร  กลไกท ำงำนขำ้มประเภทควำมพกิำร  ไดร้บัควำมร่วมมอืจำกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั  ช่วยให้
เกดิกำรรวมกลุ่ม  เกดิทรพัยำกรทีเ่ป็นรปูธรรม  เป็นสญัลกัษณ์กำรท ำงำนรว่มกนัในพื้นที ่
 



ประเดน็ท่ี 3 “ศิลปะการประสานงาน” 

ผูอ้ภปิรำยคนทีส่ำม  โดย  นายสภุสันิมิต  เลิศพฒันนันท ์ ประธานศนูยก์ารด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ   
จงัหวดัล าปาง  

ควำมส ำเรจ็ในกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนและควำมร่วมมอืกบัภำคเีครอืขำ่ย เพื่อใหไ้ดร้บักำรสนับสนุนในกำร
ท ำงำน เป็นศลิปะอย่ำงหนึ่งทีต่้องอำศยัควำมน่ำเชื่อถอื ควำมจรงิใจ ควำมสุภำพอ่อนน้อม ถ่อมตน ควำมอดทนอดกลัน้ 
ควำมทุ่มเทเสยีสละ ควำมยิม้แยม้แจ่มใสในกำรประสำนควำมร่วมมอืกบับุคคลอื่น องคก์รอื่น กำรประสำนควำมรว่มมอืที่
ดสี่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  เพิม่ผลสมัฤทธิข์องงำนมำกขึน้ และยงัสรำ้งควำมกลมเกลยีว ควำม
เขำ้ใจอนัด ี ควำมสำมคัคขีององคก์รภำคเีครอืข่ำยทีม่เีป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกนั  ก่อใหเ้กดิกำรท ำงำนเป็นทมี  สรำ้ง
ควำมส ำนึกรบัผดิชอบร่วมกนั  รวมถงึกำรเขำ้ใจขอ้เทจ็จรงิ  ขอ้จ ำกดั  อุปสรรคและปัญหำร่วมกนั น ำไปสู่กำรกระตุ้นให้
เกดิควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ละลู่ทำงทีเ่หมำะสมในกำรท ำงำนรว่มกนัต่อไป  
   

ปัจจยัความส าเรจ็ในการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือให้ได้รบัการสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ปัจจยัภายใน (องคก์ร / หน่วยงาน) 

                   สวย     :  หมำยถงึ  ภำพลกัษณ์ด ี 

                   รวย     :  หมำยถงึ  ทรพัยำกร ,ภำคเีครอืขำ่ย  

                   เก่ง      :  หมำยถงึ  รูจ้กัประสำน ,ท ำงำนเป็น ,รูจ้กับทบำทหน้ำที ่ 

                   เด่นดงั   : หมำยถงึ ชื่อเสยีงด ี,เป็นทีรู่จ้กั ,ไดร้บักำรยอมรบั  

                   ซื่อสตัย ์ : หมำยถงึ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

                   มใีจรกั   : หมำยถงึ รกัในงำนทีท่ ำ มคีวำมมุง่มัน่ ทุ่มเท เสยีสละ  
 

2. ปัจจยัภายนอก (องคก์ร / หน่วยงำนรว่ม) 
                   ควำมรว่มมอื ระเบยีบ นโยบำยขององคก์ร  ควำมใส่ใจวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรองคก์ร 

 

3. ปัจจยัหนุนเสริม 
                   มโีครงสรำ้ง แผนงำนชดัเจน สภำพแวดลอ้มทำงสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



        หลกัการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 

1. หลกัการประสานงาน (Coordination)  
กำรจัดระเบียบกำรท ำงำนเพื่อให้ทุกฝ่ำยปฏิบัติงำนเป็นน ้ ำหนึ่ งอันเดียวกันเพื่อให้งำนหรือกิจกรรม 
ด ำเนินไปอยำ่งรำบรืน่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ นโยบำยและแผนงำน  

 

2. หลกัความร่วมมือ (Cooperation) 
ควำมเต็มใจของบุคคลแต่ละฝ่ำยในกำรท ำงำนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน 

หรอือำจเป็นฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็น “เจำ้ภำพหรอืเจำ้ของ” งำนแลว้ดงึฝ่ำยหนึ่งหรอืหลำยฝ่ำยเขำ้ร่วมดว้ยควำมสมคัรใจ  
เตม็ใจเพื่อบรรลุเป้ำหมำยนัน้ๆ 

 

3. หลกัการท างานร่วมกนั (Collaboration) 
    กำรที่องคก์รตัง้แต่สององคก์รมำท ำงำนร่วมกนั  มกีำรประสำนร่วมมอืกนัท ำงำนและรบัรูว้่ำตนเองเป็นส่วน

หนึ่งของกลุ่มอยำ่งเสมอภำค  รวมทัง้เขำ้ใจวตัถุประสงคข์องกำรท ำงำนรว่มกนั  เพื่อบรรลุจดุมุ่งหมำยเดยีวกนัอยำ่งมี
ประสทิธภิำพและทุกฝ่ำยกเ็กดิควำมพอใจกบักำรท ำงำนนัน้ 

 

4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
            กำรมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อกำรขับเคลื่อนภำคีเครือข่ำย  ผู้ที่ เข้ำมำมีส่วนร่วมย่อมภำคภูมิใจ 
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของงำน และที่ส ำคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของเครือข่ำย ซึ่งจะเป็นพลัง  
ในกำรขบัเคลื่อนเครอืขำ่ยทีด่ทีีสุ่ด 
 

       เทคนิควิธีการประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย 
1. มคีวำมพรอ้มทัง้บุคคลำกร ขอ้มลู เอกสำร 
2. มวีำทศลิป์ในกำรสื่อสำรใชถ้อ้ยค ำทีถู่กตอ้งเหมำะสม 
3. เลอืกใชว้ธิกีำรใหเ้หมำะสมกบับุคคล / องคก์ร 
4. มบีุคลกิภำพด ี สุภำพอ่อนน้อมถ่อมตนดว้ยควำมจรงิใจ  ยิม้แยม้แจ่มใส 
5. มคีวำมรบัผดิชอบสงู ปฏบิตัหิน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยใหส้ ำเรจ็อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
6.  มุง่มัน่ ตัง้ใจ ทุ่มเท เสยีสละ อุทศิเวลำใหก้บังำน 
7.  มจีติอำสำ มจีติมุง่บรกิำร 
8.  ตอ้งมองใหก้วำ้ง มองขำ้งหน้ำ  มุง่ผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นหลกั 
9.  งดเวน้กำรใหร้ำ้ยนินทำผูอ้ื่น โดยใหค้ ำสรรเสรญิหรอืค ำชมเชยเมือ่ท ำควำมดี 
10. ยนิดรีบัฟังค ำตชิม ค ำแนะน ำ ควำมคดิเหน็ของคนอื่นแมไ้มเ่หน็ดว้ยกต็ำม 
 

เทคนิคการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
1. ศกึษำเรยีนรูข้ ัน้ตอนและวธิปีฏบิตังิำนของหน่วยงำน/องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
2. รบัทรำบปัญหำ  อุปสรรค  จดุอ่อนจดุแขง็ของหน่วยงำน/องคก์รทีท่ ำงำนรว่มกนั 
3. สรำ้งควำมคุน้เคยกบัหวัหน้ำหน่วยงำน หรอืผู้บรหิำรองคก์ร มกีำรประสำนงำนกนัอย่ำงใกลช้ดิและสม ่ำเสมอ 



4. เมือ่เกดิเหตุกำรณ์เขำ้ใจผดิ หรอืขอ้ผดิพลำด  ใหร้บีคน้หำสำเหตุและรว่มกนัช่วยกนัแก้ไขเหตุกำรณ์นัน้ทนัท ี 
อยำ่ปล่อยใหเ้ป็นปมคำ้งคำใจ 

5. มกีำรตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัริว่มกนั  เพื่อสรำ้งควำมรบัรูแ้ละเขำ้ใจตรงกนั 
 

ตวัช้ีวดัความเข้มแขง็ของภาคีเครือข่าย 
- มเีป้ำหมำยรว่มกนัชดัเจน 
- มรีะบบบรหิำรจดักำรทีด่ ี
- มกีจิกรรมรว่มกนัอยำ่งต่อเนื่อง 
- มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
- มกีำรไหลเวยีนขอ้มลูขำ่วสำรอยำ่งต่อเนื่อง 
- มนีวตักรรมทีเ่กดิจำกกำรท ำงำนเครอืข่ำย 
- มกีำรสรปุบทเรยีนรว่มกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“การขบัเคล่ือนงานพฒันาองคก์รด้านคนพิการภายใต้แผนส่งเสริม 

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการจงัหวดั” 
(กรณีศึกษา 4 จงัหวดั : จงัหวดัล าปาง นครศรีธรรมราช นครพนม และนนทบรีุ) 

โครงการบรูณาการความร่วมมือระหว่างองคก์รด้านคนพิการและเครือข่ายจงัหวดั 
 

แนวทางการด าเนินงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรด้ำนคนพิกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร   
ภำยใตโ้ครงกำรบรูณำกำรควำมรว่มมอืระหว่ำงองคก์รดำ้นคนพกิำรและเครอืข่ำยจงัหวดั 

1. วตัถปุระสงค ์
เพื่อส่งเสรมิใหม้กีำรบูรณำกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงองคก์รดำ้นคนพกิำรและเครอืขำ่ยในกำรด ำเนินงำน

โครงกำร  ภำยใต้แผนพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรจงัหวดั ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2555 – 2559  ยุทธศำสตรก์ำรส่งเสรมิ
ศกัยภำพและควำมเขม้แขง็ขององคก์รดำ้นคนพกิำรและเครอืข่ำย 

2. พื้นท่ีด าเนินการ 
จงัหวดัที่มีควำมพร้อมและมีองค์กรด้ำนคนพิกำรที่ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนองค์กรด้ำนคนพิกำร 

ภำคละ 1 จังหวัด   โดยปีงบประมำณพ .ศ . 2556  ด ำเนินกำรใน 4 จังหวัด   ได้แ ก่   จังหวัดนนทบุ ร ี    
จงัหวดัล ำปำง  จงัหวดันครพนม  และจงัหวดันครศรธีรรมรำช 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  
ภำยในไตรมำสที ่3 ของปีงบประมำณ (ตัง้แต่เดอืนมนีำคม – เดอืนมถุินำยน 2556) 

4. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
เครือข่ำยองค์กรด้ำนคนพิกำรในพื้นที่เป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน  และพัฒนำสังคม  

และควำมมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั  โดยมกีำรด ำเนินโครงกำรในลกัษณะคณะท ำงำน 

5. งบประมาณด าเนินการ 
ส ำนักงำนส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรแห่งชำติ  สนับสนุนงบประมำณ  โดยโอนงบประมำณ 

(งบเงนิอุดหนุน : เงนิอุดหนุนสนบัสนุนองคก์รดำ้นคนพกิำรทีไ่ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน) ใหจ้งัหวดัไดด้ ำเนินกำร  ดงันี้ 
5.1  สนับสนุนองค์กรด้ำนคนพกิำรในกำรด ำเนินกจิกรรมภำยใต้โครงกำรของจงัหวดั  องค์กรละ  30,000  

บำท  จ ำแนกเป็น 
-  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  จ ำนวน  25,000  บำท (รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบ 

ทีก่รมบญัชกีลำงก ำหนด) 
-  ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและสื่อประชำสมัพนัธ ์ จ ำนวน  5,000  บำท 
5.2  สนับสนุนงบประมำณส ำหรบั  พมจ.  เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจดักำร  กำรประชุมคณะท ำงำน   

กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน  จงัหวดัละ  10,000  บำท 

 

 



6. แนวทางการด าเนินงาน 
6.1  แ ต่ งตั ้งคณ ะท ำ งำน ส่ ง เส ริม สนั บ ส นุ น อ งค์ ก รด้ ำน คนพิ ก ำร เพื่ อ พัฒ น ำคุณ ภ ำพ ชี วิต  

คนพิกำรประจ ำจงัหวดั  โดยมีส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์จงัหวดัเป็นประธำนคณะท ำงำน   
และเจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำนพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัทีร่บัผดิชอบเป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

6.2  จัดท ำโครงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือข่ำยจังหวัด     
ในวงเงนิที่ได้รบักำรสนับสนุน  (วงเงนิตำมจ ำนวนองค์กรมำตรฐำน)  ภำยใต้โครงกำรบูรณำกำรฯ  แต่ละองค์กร  
จะเป็นเจำ้ภำพหลกั  1  โครงกำรยอ่ย  (วงเงนิ 30,000 บำท) 

6.3  ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  โดยคณะท ำงำนฯ 
6.4  รำย งำนผลก ำรด ำ เนิ น งำน เมื่ อ สิ้ น สุ ด โค รงก ำร   แ ล ะรวบ รวมสรุป ผลก ำรด ำ เนิ น ง ำน 

พรอ้มจดัท ำ  Roll – up  ผลงำนองคก์รในโครงกำรแยกแต่ละโครงกำรยอ่ย     
 

 กรณีศึกษาท่ี 1 : การพฒันาองค์กรด้านคนพิการภายใต้แผนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
คนพิการจงัหวดัล าปาง โดย นางสาวอุบลวรรณ       ศรีอ าพร  ผู้แทนส ำนักงำนพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง
ของมนุษยจ์งัหวดัล ำปำง 
       

          จงัหวดัล ำปำงมอีงค์กรด้ำนคนพิกำรที่ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน จ ำนวน 4 องค์กร ได้แก่ สมำคมคนตำบอด 
เมอืงล ำปำง สมำคมส่งเสรมิอำชีพคนตำบอดและผู้ด้อยโอกำสจงัหวดัล ำปำง ศูนย์กำรด ำรงชวีติอิสระคนพิกำร
จงัหวดัล ำปำง   และชมรมคนพกิำรอ ำเภอวงัเหนือ จงัหวดัล ำปำง ซึ่งกำรขบัเคลื่อนองค์กรคนพกิำรจงัหวดัล ำปำง     
มอีงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (อบจ.) เป็นเครอืข่ำยที่ส ำคญัในกำรด ำเนินงำนแผนจงัหวดัฯมคีวำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิศักยภำพควำมเข้มแข็งขององค์กรด้ำนคนพิกำรและเครอืข่ำย กิจกรรมส ำคัญได้แก่ 
กำรส่งเสรมิกำรจดัตัง้กลุ่มคนพกิำรระดบัต ำบล 1 กลุ่ม หรอืระดบัอ ำเภอที่ต่อเนื่องอย่ำงน้อย 2 ปี เป็นโครงกำร
ขยำยเครือข่ำยคนพิกำรระดับอ ำเภอของจังหวัดล ำปำง กิจกรรมส่งเสริมระบบพี่ เลี้ยง อีก  4 อ ำเภอ  
คอื อ ำเภอแมเ่มำะ อ ำเภอเกำะคำ อ ำเภอแจห้่ม อ ำเภอหำ้งฉตัร 

จุดแข็งของจังหวัดล ำปำง คือ  กำรด ำเนินงำนข้ำมประเภทคนพิกำรได้  กำรประสำนงำนที่ ดี 
ระหว่ำงหน่วยงำนและองคก์รต่ำงๆในจงัหวดั 

จดุอ่อนของจงัหวดัล ำปำง คอื ฐำนขอ้มลูยงัไมเ่ป็นระบบมำตรฐำนแต่จะท ำใหเ้ป็นระบบมำตรฐำนมำกขึน้ 
 

จำกกำรท ำแผนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจังหวัด พบว่ำ ปัญหำของคนพิกำร  
ในจงัหวดัล ำปำงคอื  มรีะดบักำรไดร้บักำรศกึษำน้อยและขำดโอกำสในกำรจำ้งงำน 

กจิกรรมกำรขยำยเครอืข่ำยดำ้นคนพกิำรระดบัอ ำเภอในจงัหวดัล ำปำง  ถอืเป็นกำรจดุประกำยใหก้บัองคก์ร
ค น พิ ก ำ รที่ ย ั ง ไ ม่ ผ่ ำ น ม ำต รฐ ำน   มี ก ำ รป รับ ป รุ ง แ ล ะพั ฒ น ำศั ก ย ภ ำพ ให้ เกิ ด ค ว ำม เข้ ม แ ข็ ง  
และพฒันำไปสู่กำรไดร้บัมำตรฐำนองคก์รคนพกิำรได้ 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 : การพฒันาองคก์รด้านคนพิการภายใต้แผนส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ
จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดย   นางปณุณิภทัร ์ ช่ืนสุวรรณ ผูแ้ทนส ำนักงำนพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
 



ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำชท ำงำนร่วม กับนักวิชำกำร 
ที่มำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  มีกำรจดัตัง้ชมรมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแผนที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ เกี่ยวกับองค์กรของคนพิกำรตำมยุทธศำสตร์ที่  4 มีกำรส่งเสริมศักยภำพ 
และควำมเข้มแข็งขององค์กรด้ำนคนพิกำรและเครอืข่ำย  มีองค์กรคนพิกำรที่ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนองค์กร 
ด้ำนคนพิกำรจ ำนวน 3 องค์กร ได้แก่ สมำคมคนตำบอดจงัหวัดนครศรีธรรมรำช ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 
จงัหวดันครศรธีรรมรำช และชมรมคนหูหนวกจงัหวดันครศรธีรรมรำช  ซึ่งในยุทธศำสตรน์ี้ได้ก ำหนดไว้ 1 แนวทำง  
หรือ 1 มำตรกำร หรือ 1 กลไก คือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรรวมตัวจัดตัง้และสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ขององคก์รดำ้นคนพกิำรทุกประเภททัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่ จงัหวดันครศรธีรรมรำชไดท้ ำเป็น 1 โครงกำร
ใหญ่ คอื เป็นกำรส่งเสรมิและพฒันำองคก์รดำ้นคนพกิำร ซึง่มหีน่วยงำนทีร่บัผดิชอบทีม่ภีำคเีครอืข่ำยร่วมกนั ตวัชีว้ดั
จำกจ ำน วนกำรจัดตั ้งอ งค์ก รคนพิ ก ำรมำกขึ้น   จะมีก ำรท ำงำนตำมแผนในแ ต่ ละปี   ตั ้งแ ต่ ปี  2555   
เริม่จำกกำรส ำรวจว่ำมกีำรจดัตัง้องคก์รคนพิกำรแต่ละประเภทไปแลว้กี่องคก์ร ปี 2556 จะมกีำรส่งเสรมิใหม้กีำรจดัตัง้
องค์กรคนพิกำรเพิ่มขึ้นและสร้ำงควำมตระหนักพัฒนำศักยภำพขององค์กร ปี 2557 มีกำรจัดอบรมควำมรู้องค์กร 
ให้ผ่ำนมำตรฐำนมำกขึ้น  รวมทัง้กำรจดัท ำแผนงำนให้องค์กรสำมำรถท ำงำนต่อเนื่องได้  ปี 2558 องค์กรต่ำงๆ  
เริม่สำมำรถอยู่ได้จะวำงแผนจดักิจกรรมให้เกิดควำมยัง่ยนื ปี 2559  มอีงค์กรต้นแบบที่สำมำรถยืนได้ด้วยตนเอง 
และจะไดพ้ำองคก์รเครอืขำ่ยใหม่ๆ สู่กำรรบัรองมำตรฐำน 

จุดแข็งของจังหวัดนครศรีธรรมรำช คือ  มีองค์กรด้ำนคนพิกำร 6 ประเภท  ที่ เข้มแข็ง  จุด อ่อน 
ของจงัหวดันครศรธีรรมรำช คือ ขำดองค์กรคนพิกำรทำงกำรเรยีนรู้  สมำชิกและกรรมกำรขององค์กรคนพิกำร 
แต่ละประเภทยงัขำดกำรติดต่อประสำนงำนกนั จงึได้จดักิจกรรมย่อยขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ ละลำยพฤติกรรม  
น ำไปสู่กำรประสำนกำรมีส่วนร่วม  สำมำรถด ำเนินกำรไปได้และจะเพิ่มทกัษะกำรเป็นผู้น ำเพื่อที่จะบรหิำรจดักำร 
ในองค์กรแต่ละประเภทได้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร  คือ  ส่งเสรมิกำรเป็นพี่เลี้ยงให้องค์กรน้องใหม่ 
ไดเ้ขำ้สู่มำตรฐำน   

กำรขับ เคลื่ อน งำนองค์ก รต ำมแผนพัฒ นำคุณ ภำพชีวิต คนพิ ก ำรจังห วัดนครศรีธ รรมรำช  
สอดคลอ้งกบัแผนชำต ิ พบว่ำ กำรขบัเคลื่อนมอีงคป์ระกอบ  3 ส่วนคอื   

1.   ระดบัผู้บรหิำรคอืคณะกรรมกำรจงัหวดั  ซึ่งมรีองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำนขบัเคลื่อนให้โครงกำร
ขององค์กรคนพิกำรได้ร ับงบประมำณสนับสนุนองค์กรคนพิกำรและให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับคนพิกำร  
มำประชุมรว่มกบัคณะอนุฯคนพกิำรน ำโครงกำรต่ำงๆมำปรบัปรุงแกไ้ขใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้ 

2.   องคก์รคนพกิำรในจงัหวดัส่วนใหญ่จะมคีวำมเขม้แขง็แต่อำจจะยงัอ่อนประสบกำรณ์ในกำรเขยีนโครงกำร
ขอสนบัสนุนงบประมำณจงึมกีำรใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรเขยีนโครงกำร 

3.   เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผดิชอบต้องคอยกระตุ้นให้ค ำแนะน ำเสมอืนเป็นพี่เลี้ยงให้กบัองค์กรเพื่อที่จะให้องค์กร
ขบัเคลื่อนไปได ้
 

กรณีศึกษาท่ี 3 : การพฒันาองคก์รด้านคนพิการภายใต้แผนส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดนครพนม โดย   นางสาวอรสา  เนียมศิริ ผู้แทนส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์
จงัหวดันครพนม 

 

    ส ำนักงำนพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์จงัหวดันครพนมด ำเนินกำรส่งเสรมิควำมเข้มแข็ง
และพฒันำองค์กรด้ำนคนพกิำรพบว่ำ มอีงคก์รดำ้นคนพกิำรทีผ่่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนองคก์รฯ จ ำนวน 4 องคก์ร 



ได้แก่ สมำคมคนตำบอดจงัหวดันครพนม ชมรมส่งเสรมิและพัฒนำปัญญำจงัหวดันครพนม ชมรมคนหูหนวก  
จงัหวดันครพนม และสมำคมคนพกิำรจงัหวดันครพนม เป็นกำรท ำงำนร่วมกนัระหว่ำง พมจ. กบัส ำนักงำนส่งเสรมิ
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ (พก.) สนับสนุนงบประมำณและบุคลำกรท ำงำนด้ำนคนพิกำร 
ให้นโยบำย องค์ควำมรู้ตลอดจนวิธีกำร แนวทำงที่จะส่งต่อให้จังหวัด องค์กรคนพิกำรที่เป็นองค์กรหลัก  
มคีวำมเขม้แขง็ จงึท ำให้มศีกัยภำพในกำรขบัเคลื่อนงำนคนพกิำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  เนื่องจำกภำรกจิต่ำงๆ
ของแต่ละองค์กรจะล้มลุกคลุกคลำนมำเหมือนกันไม่ว่ำจะในระดับชำติ ระดับจังหวัด รวมทัง้กำรจะสร้ำง  
ควำมเขม้แขง็ใหก้บัชมรมและสมำคมในแต่ละจงัหวดัใหม้สี่วนรว่มกนัสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รและเครอืข่ำย
คนพกิำรใหเ้กดิควำมเขม้แขง็ทุกระดบั   

     

แนวทางการส่งเสริมองคก์รด้านคนพิการเข้มแขง็ ดงันี้ 
             1. สนบัสนุนเรือ่งของสถำนทีต่ ัง้องคก์รคนพกิำรใหม้ทีีต่ ัง้เป็นของตนเอง   

   2. ส่งเสริมให้ควำมรู้บุคลำกรขององค์กรคนพิกำร ชมรมหรอืสมำคมจะมีแต่คนที่มีจิตอำสำกลุ่มเล็กๆ 
ที่เข้ำมำท ำงำนกันและบุคลำกรขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนจึงต้องค่อยๆพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ  
และท ำควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำน และถ้ำองคก์รจะเขม้แขง็กต็้องสื่อสำรกบัหน่วยงำนขำ้งเคยีงใหเ้ขำ้ใจว่ำ ชมรม สมำคม
คนพกิำรมทีศิทำงอยำ่งไรและตอ้งกำรไดร้บักำรสนบัสนุนดำ้นใดจำกภำครฐั   

    3. กำรปรบัคนพกิำรใหอ้ยู่ในสงัคมไดอ้ย่ำงมคีวำมสุขและต้องก้ำวออกมำสู่สงัคม เพื่อใหช้มรมหรอืสมำคมได้
มีโอกำสท ำงำนร่วมกับคนพิกำรในชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องยำกที่ต้องใช้ระยะเวลำ แต่หำกมีควำมเข้ำใจกันแล้ว  
จะเกิดควำมร่วมมอืในกำรท ำงำน เพรำะฉะนัน้ให้ท ำงำนร่วมกันได้ก็คอืแผนงำนหลกัที่ พก.ได้ท ำหรอืคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรแห่งชำติได้ท ำเพรำะมแีผนระดบัชำติคอื  แผนพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำร
แห่ งชำติ  ได้ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญ ในแผนชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติฉบับที่  11  
ได้เน้นถึงเรื่องของสงัคมแห่งควำมเป็นสุข สังคมสวสัดิกำร  เพรำะฉะนัน้ กำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งเหล่ำนี้มำสร้ำง  
ควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรคนพิกำรและเครอืข่ำย  สมำคมชมรมคนพิกำรจงัหวัดนครพนม  ทัง้ 6 สมำคมชมรม   
มคีวำมเขม้แขง็  มคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำน รวมทัง้ หน่วยงำน พมจ.ให้ควำมส ำคญักบัเครอืข่ำยขององค์กรคนพกิำร 
ประกอบกบัองคก์รคนพกิำรในจงัหวดัไม่ไดย้ดึตดิในควำมพกิำรของตนเองเช่นกนั มเีทคนิคกำรท ำงำนขำ้มควำมพกิำร  
เช่น คนพิกำรหูหนวกสำมำรถท ำงำนร่วมกบัคนพิกำรประเภทอื่นๆได้  จงึเป็นข้อได้เปรยีบที่ท ำให้องค์กรคนพิกำร 
มคีวำมเขม้แขง็  แผนกำรท ำงำนตอ้งเขำ้ใจในกำรจดัท ำแผนทีด่แีละกำรปฏบิตัทิีจ่ะท ำใหเ้กดิผลผลติและผลลพัธท์ีช่ดัเจน
และต้องมีกิจกรรมอื่นๆรองรบัทัง้กิจกรรมที่ต้องใช้เงินและไม่ใช้เงนิ หรอืแม้แต่กิจกรรมที่สมำคมระดับประเทศ   
หรอืจำก พก. ที่ส่งต่อมำทำง พมจ. หรอืบำงจงัหวดัมศีกัยภำพ คอื มอีงคก์รบรหิำรส่วนจงัหวดั  มผีูว้่ำรำชกำรจงัหวดั  
ที่เข้ำใจในงำนคนพิกำร แล้วบรรจุในเรื่องของงำนคนพิกำรหรือกิจกรรมของคนพิกำรเข้ำไปอยู่ในแผนจังหวัด   
ซึง่ พมจ.มอีงคค์วำมรูเ้รือ่งงำนคนพกิำรมำกกว่ำจงึตอ้งอำศยักำรสื่อสำรใหผู้บ้รหิำรเขำ้ใจ   

แผนส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรจงัหวดันครพนม ปี 2556  เกดิจำกกำรมสี่วนรว่มโดยมทีุกสมำคม
รวมทัง้ผูน้ ำทุกเครอืข่ำยอ ำเภอเขำ้มำรว่มคดิ แลว้กจ็ะผลกัดนัตำมแผน กรณีทีใ่ชง้บประมำณปี 2556  จงัหวดันครพนม
มกีำรวำงเป้ำหมำยไว้ว่ำในปี 2555  จงัหวดันครพนมได้ขยำยเครอืข่ำยและสร้ำงควำมเข้ำใจกันในหน่วยรำชกำร  
ระหว่ำง พมจ.กบัสมำคมคนพกิำรทัง้ 6 ประเภท  อ ำนวยควำมสะดวกเพื่อเป็นกำรเรยีนรูง้ำนร่วมกนัและท ำแผนรว่มกนั
ระหว่ำงหน่วยงำนที่ท ำงำนด้ำนกำรพฒันำบุคคลำกรและงำนด้ำนสงัคมคนพกิำร  พมจ. และสมำคมคนพกิำรจะร่วม
ประชุมและวำงแนวทำง ทิศทำงกำรท ำงำนร่วมกันเพื่อจะเสนอให้กับองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพื่อเป็นช่องทำง  



หนึ่ งในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรๆมำกขึ้น  ในส่วนขององค์กรคนพิกำร  
ที่อ่อนประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรงำนและกำรเขยีนโครงกำร พมจ.จะสื่อสำรอย่ำงใกล้ชิดและมกีำรท ำควำมเข้ำใจ 
ในกำรเขียนโครงกำรและได้มีกำรจัดอบรมไปแล้วเมื่อ ปี 2555  และได้มีกำรติดตำมเครือข่ำยระดับอ ำเภอ 
รณรงค์ในเรื่องสิทธิให้รู้ว่ำมีสิทธิอะไรแล้วใช้ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภำพในหลำยช่องทำง   
เช่น ส่งประกำศขอ้มลูใหม่ๆ ให ้สวท. เพื่อใหว้ทิยุชุมชนไดป้ระชำสมัพนัธ ์ มกีำรส ำรวจขอ้มลูของกลุ่มเป้ำหมำยในพืน้ที่
และส ำรวจปัญหำในจงัหวดันครพนมและมีกำรวำงนโยบำยในกำรท ำงำนของ พมจ.  และมีกำรประชุมกันตลอด  
เพื่อแนะน ำแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน  และเป้ำหมำยสุดท้ำย  คือ  เอำแผนของ พก . เป็นตัวตัง้ทัง้ 4 ด้ำน   
ในปี 2556  เน้นเรื่องกำรพฒันำศกัยภำพของผูน้ ำองคก์ร  กำรเขยีนโครงกำร  และจะจดัอบรมผูน้ ำเพื่อพฒันำศกัยภำพ
กำรเป็นผู้น ำ  โดยกำรจัดท ำประชุมกลุ่ มย่อย ฝึกปฏิบัติ  work shop  ให้ ฝึกพู ด   ฝึกแสดงควำมคิด เห็น  
ฝึกควำมกลำ้แสดงออกและเน้นกำรพฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและจะสรำ้งควำมเขม้แขง็
ต่อไป   
 

กรณีศึกษาท่ี 4 : การพัฒนาองค์กรด้านคนพิการภายใต้แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ       
จงัหวดันนทบรุี  โดย นางสาวนันทภคั ปองสขุ  ผูแ้ทนส ำนกังำนพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันนทบุร ี
 

กำรพัฒนำองค์กรด้ำนคนพิกำรภำยใต้แผนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจังหวัดนนทบุรี    
พบว่ำ ยงัขำดกำรขบัเคลื่อนเชงิรกุ เนื่องจำกเป็นจงัหวดัทีม่ลีกัษณะควำมเป็นกึง่เมอืงกึง่ชนบท กำรเขำ้ถงึสทิธคินพกิำร 

จุดแข็งขององค์ก รคนพิกำรในจังหวัด  คือ  ผู้น ำองค์กรมีศักยภำพ  มีอ งค์กรคนพิกำรระดับชำต ิ  
และผูบ้รหิำรใหค้วำมส ำคญักบัองคก์รคนพกิำรตลอดจน องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสนบัสนุนองคก์รคนพกิำร 

จุดอ่อนคือกำรท ำงำนขำดทิศทำง  กำรท ำงบประมำณกำรใช้แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจังหวัด  
ขำดควำมเขม้ขน้กำรขบัเคลื่อนกจิกรรมใหห้น่วยงำนภำครฐั/เอกชน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ตอ้งสรำ้งตน้แบบองคก์รในกำรพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรทุกประเภทและหลำกหลำยลกัษณะ 
2. ค ว รพั ฒ น ำ ร ะบ บ บ ริห ำ ร แ บ บ บู รณ ำก ำ ร ใน ภ ำค เอ ก ช น /กิ จ ก ร รม ที่ ภ ำ ค รัฐ ส นั บ ส นุ น   

องคก์รคนพกิำรทีเ่ขม้แขง็ท ำงำนขำดกำรเชื่อมโยงกนั 
- กำรสรำ้งตน้แบบองคก์ร 
- อนุกรรมกำรจงัหวดัพฒันำโครงสรำ้งอนุกรรมกำรจงัหวดัน้อยเกนิไป ควรมอีนุกรรมกำร

ระดบัอ ำเภอ  และระดบัทอ้งถิน่  งำนจะเกดิเตม็ประสทิธภิำพมำกขึน้  ควรมอีนุกรรมกำรในพืน้ที่ 
3. ควรจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรระดบัต ำบล  เช่น  เบีย้ยงัชพีระดบัต ำบลน่ำจะท ำได ้
4. องคก์รเป็นหน่วยบรกิำรล่ำมภำษำมอืและเป็นหน่วยบรกิำรรว่มกบั พมจ. 
5. กำรพฒันำศกัยภำพผูน้ ำคนพกิำรเพื่อผลกัดนังำนคนพกิำร 
6. ส ำรวจควำมต้องกำรของคนพิกำรในชุมชนส ำหรบักำรจดัระบบและท ำฐำนข้อมูล  องค์กรมำตรฐำน 

จะสำมำรถพฒันำสมำชกิไดม้ำกขึน้ , กำรจดัท ำโครงกำร Project Bank** กบักลุ่มทีป่ระสบควำมส ำเรจ็และ
เลอืกโครงกำรทีด่ไีปด ำเนินกำรในขัน้ตอนต่อไป        

หมำยเหตุ : ชื่อโครงกำร Project Bank เป็นกำรจดัเกบ็รวบรวมโครงกำรต่ำงๆ จำกองคก์รคนพกิำรที่ผ่ำนกำร
รบัรองมำตรฐำน และน ำขอ้มลูทัง้หมดเกบ็ไวท้ี ่พมจ. ตลอดจนคดัเลอืกโครงกำรทีไ่ปด ำเนินกำรต่อ  



ตวัอยำ่ง  แผนงำน/โครงกำรในกำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็องคก์รดำ้นคนพกิำร 
แบบเสนอโครงการของจงัหวดันนทบรุี  เพ่ือขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

ภายใต้แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนองคก์รด้านคนพิการเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
จากส านักงานส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
----------------------------------- 

 

1.ช่ือโครงการ  โครงกำรส่งเสรมิกำรเขำ้ถงึสทิธแิละสวสัดกิำร 
      1.1 ผู้รบัผิดชอบ  คณะท ำงำนส่งเสริมสนับสนุนองค์กรด้ำนคนพิกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  
ประจ ำจงัหวดันนทบุร ี  
      1.2 ผูต้ดิต่อประสำนงำน ชื่อ – สกุล นำย/นำง/นำงสำว.................................ต ำแหน่ง  นกัสงัคมสงเครำะห ์ 
กลุ่ม.....................................................................ส ำนักงำนพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันนทบุร ี
โทรศพัท ์ .............................................................................................................. 
2. หลกัการเหตผุล 

 จำกระบบกำรส่งเสรมิให้คนพกิำรไดเ้ขำ้ถงึสทิธแิละสวสัดกิำรไดอ้ย่ำงสะดวกทัว่ถงึและเท่ำเทยีม อย่ำงไรกต็ำม

ประเด็นด้ำนกำรเข้ำถึงสิทธิและสวสัดิกำรตำมพระรำชบัญญัติส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 2550  

มีบุคลำกรจำกหน่วยงำนรำชกำร และองค์กรคนพิกำรในจังหวัดจ ำนวนหนึ่ งเท่ำนั ้นที่มีคว ำมรู้ในเรื่องนี้   

ส ำหรับคนพิกำรในชุมชนนั ้นยังขำดควำมรู้เรื่องกำรเข้ำถึงสิทธิและสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ตนเองพึงจะได้ร ับ  

ซึง่เกดิจำกปัญหำกำรสื่อควำมรูเ้รื่องสทิธแิละสวสัดกิำรไม่ถงึตวัคนพกิำร ประกอบกบัท้องถิน่ ไม่ เหน็ควำมส ำคญั 

ในเรื่องกำรพฒันำคุณภำพชวีติคนพกิำรและยงัเลอืกปฏบิตัิต่อคนพกิำร บำงแห่งยงัมแีนวคดิที่ให้เบี้ยควำมพกิำร

แล้วถือว่ำสิ้นสุดกำรพฒันำ ประกอบกับท้องถิ่นยงัขำดควำมรู้หรอืกระบวนกำรพฒันำคนพิกำร ท ำให้คนพิกำร 

ในชุมชนไม่สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิทธแิละสวสัดกิำรที่ตนเองพึงจะได้รบั เป็นบุคคลด้อยโอกำส 

และมคีุณภำพชวีติทีต่ ่ำลงไมก่ลำ้ออกสู่สงัคม 

 คณะท ำงำนส่งเสริมสนับสนุนองค์กรด้ำนคนพิกำรเพื่ อพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจังหวัดนนทบุร ี             
เห็นควำมส ำคญัในเรื่องนี้  จงึได้จดัท ำโครงกำรส่งเสรมิกำรเข้ำถึงสทิธแิละสวสัดิกำรคนพิกำรขึ้นโดยผู้น ำคนพิกำร 
ในจงัหวดัเป็นแกนน ำในกำรส่งเสรมิ  เพื่อใหค้นพกิำรในชุมชนสำมำรถเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดจ้ำกสทิธแิละสวสัดกิำร
ทีพ่งึได ้มคีุณภำพชวีติดขีึน้ และส่งเสรมิใหค้นพกิำรไดอ้อกสู่สงัคมต่อไป 

 

3. วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
1. เพื่อส่งเสรมิใหค้นพกิำรในชุมชนสำมำรถเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดจ้ำกสทิธแิละสวสัดกิำรทีพ่งึไดร้บัมำกขึน้ 
2. เพื่อส ำรวจปัญหำและควำมตอ้งกำรสทิธแิละสวสัดกิำรทีแ่ทจ้รงิของคนพกิำรในชุมชน 
3. เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้นพกิำรในชุมชนไดอ้อกสู่สงัคม 
4. เพื่อประสำนส่งต่อคนพกิำร ให้เขำ้ถึงสทิธแิละสวสัดกิำร ตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้สรำ้งควำมตระหนักรู้

เรือ่งสทิธแิละพทิกัษ์สทิธใิหแ้ก่คนพกิำร 



5. เพื่ อส่ ง เส ริมกำรเข้ำถึ ง สิท ธิ /ส วัสดิก ำรสังคมของคนพิกำร  และแบ่ ง เบ ำภำรกิจของห น่ วยงำน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนพกิำรในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ีต่อไป 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1. คนพกิำร 7 ประเภท 
2. ผูด้แูล 
3. ผูป้กครอง 
4. หน่วยงำนภำครฐั/เอกชน 
5. องคก์รภำคเีครอืขำ่ย 

6. อำสำสมคัร 

 

5. ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมายโครงการ 
1. คนพกิำร ผูด้แูล ผูป้กครอง หน่วยงำนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดรู้ถ้งึสทิธแิละสวสัดกิำร รอ้ยละ 100 
2. คนพกิำร ผูด้แูล ผูป้กครอง หน่วยงำนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขำ้ถงึสทิธแิละสวสัดกิำร รอ้ยละ 80 

 

6. ความสอดคล้องต่อแผนพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการจงัหวดั ฉบบัท่ี 2           พ.ศ.2555 – 2559 
ยทุธศาสตร ์การส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแขง็ขององคก์รด้านคนพิการและเครือข่าย  

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ ตวัช้ีวดั กลยทุธ์ 
พฒันำและส่งเสรมิระบบ 
กำรเขำ้ถงึสทิธ ิ สวสัดกิำร   
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและ 
บรกิำรสำธำรณะ   
ทีม่คีุณภำพและเท่ำเทยีม 

ระดบัควำมส ำเรจ็ของคนพกิำรและ 
ผูด้แูลคนพกิำร/ผูป้กครอง สำมำรถ 
เขำ้ถงึสทิธแิละสวสัดกิำร  โดยปรำศจำก 
กำรเลอืกปฏบิตัแิละไดร้บักำรคุม้ครอง 
และพทิกัษ์สทิธอิยำ่งเป็นธรรม 

จดัระบบกำรเขำ้ถงึสทิธแิละกำรบรกิำร 
ทีม่คีุณภำพและเท่ำเทยีม 

 
7. วงเงินงบประมาณ   จ ำนวน 220,000 บำท ( สองแสนสองหมืน่บำทถว้น ) 

 

8. กิจกรรมหลกัโครงการ (โครงการย่อย) 
8.1  โค รงก าร ย่ อ ย ท่ี  1   โค รงก ำรอบ รมส่ ง เส ริม ก ำร เข้ ำถึ งสิท ธิแ ล ะส วัสดิก ำรคนพิ ก ำร  

งบประมำณ 150,000 บำท 
ผูร้บัผิดชอบ   สมำคนคนพกิำรจงัหวดันนทบุร ี 

สมำคมคนตำบอดชำวอสีำน  
สมำคมผูบ้กพรอ่งทำงจติแห่งประเทศไทย  
สมำคมคนพกิำรแห่งประเทศไทย  
สภำศูนยก์ำรด ำรงชวีติอสิระคนพกิำรประเทศไทย 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะท ำงำนเพื่อชีแ้จงควำมเป็นมำและวตัถุประสงคข์องโครงกำร 
2. ตดิต่อประสำนงำนวทิยำกรภำครฐั และวทิยำกรทีเ่ป็นผูน้ ำคนพกิำรในจงัหวดัเป็นวทิยำกร 



3. จดัส่งหนงัสอืเชญิคนพกิำรในกลุ่มเป้ำหมำยเขำ้รว่มโครงกำร 
4. ด ำเนินกำรจดัอบรมส่งเสรมิกำรเขำ้ถงึสทิธแิละสวสัดกิำรคนพกิำร 
5. จดัประชุมคณะท ำงำนเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนกำรประเมนิผลกำรจดัโครงกำร 
6. จดัท ำรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนและเอกสำรเผยแพร ่  

 

 8.2 โครงการย่อยท่ี 2  โครงกำรจดัท ำคู่มอืสทิธแิละกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  
งบประมำณ 30,000 บำท 
ผูร้บัผิดชอบ  ชมรมผูป้กครองบุคคลออทสิตกิจงัหวดันนทบุร ี
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะท ำงำน จ ำนวน 4 คน งบประมำณ 1,720 บำท เพื่อ 
- วำงแผนงำนกำรคน้หำแหล่งขอ้มลู กำรจดัเกบ็ขอ้มลู 
- กำรจดัแบ่งงำนแก่คณะท ำงำน 

2. ค้นหำ และเก็บรวบรวมข้อมูล  กฎหมำย กฎระเบียบ  ข้อบังคับที่ เกี่ ย วข้อ งกับคนพิกำร          
งบประมำณ 8,720 บำท 

3. ประชุมวิเครำะห์ข้อมูล เพื่ อน ำมำปรับ ใช้จริงกับชีวิตประจ ำวันของคนพิกำร จ ำนวน 4 คน        
งบประมำณ 5,160 บำท 

4. ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ปรกึษำขอ้กฎหมำยกบัผูเ้ชีย่วชำญ งบประมำณ 1,000 บำท 
5. จดัระเบยีบขอ้มลูเพื่อใหง้ำ่ยต่อกำรน ำมำใช้ 
6. จดัท ำรปูเล่ม จ ำนวน 70 เล่ม งบประมำณ 8,400 บำท 
7. แจกจำ่ยใหแ้ก่กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 70 คน  
8. จดัท ำรำยงำนสรปุผลโครงกำร  จ ำนวน  5,000 บำท 

 

 8.3 โครงการย่อยท่ี 3  โครงกำรจดัตัง้ศูนยบ์รกิำรขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นสทิธแิละสวสัดกิำรคนพกิำรจงัหวดันนทบุรี    
งบประมำณ 30,000 บำท 
ผูร้บัผิดชอบ  ศูนยก์ำรด ำรงชวีติอสิระคนพกิำรจงัหวดันนทบุร ี
ขัน้ตอนการด าเนินงาน  

1. จัดประชุมคณะท ำงำนและที่ปรึกษำโครงกำร เพื่ อชี้แจงวัต ถุประสงค์  ก ำหนดบทบำท หน้ำที ่ 
วำงแผนกำรด ำเนินงำน แผนประชำสมัพนัธแ์ละแผนกำรจดัใหบ้รกิำรต่ำง ๆ 

2. ประสำนหน่วยงำนภำครฐั  ภำคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบจ. , เทศบำลนครนนท์ , 
เทศบำลนครปำกเกรด็ ฯลฯ ) องค์กำรโทรศพัท์  ร่วมเป็นเจ้ำภำพจดัหำ/จดัเตรยีมอุปกรณ์  เครื่องมอืเครื่องใช้  
ในกำรจดัตัง้ศูนยฯ์ และวำงระบบ Call Center  

3. จดักำรฝึกอบรมเจำ้หน้ำที ่และ คณะท ำงำนคนพกิำรเพื่อท ำหน้ำที่ให้ขอ้มูลข่ำวสำรและประสำนส่งต่อ
คนพกิำรเพื่อเขำ้ถงึสทิธแิละสวสัดกิำรต่ำงๆ 

4.  ประชำสมัพนัธ์ท ำควำมเขำ้ใจและสรำ้งกำรมสี่วนร่วมกบัทุกภำคส่วนในสงัคมเกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่
และบรกิำรของศูนย ์ฯ , รว่มเป็นภำคเีครอืขำ่ยในกำรช่วยเหลอืคนพกิำร 

5. จดัพธิเีปิดตวัศูนยบ์รกิำรขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นสทิธแิละสวสัดกิำรคนพกิำรจงัหวดันนทบุร ี



6. เริ่มให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสิทธิ / สวัสดิกำรคนพิกำร หมำยเลขโทรศัพท์ 5 คู่สำย       
เจำ้หน้ำที ่5 คน 

7. ประสำนหน่วยงำนภำครฐั เอกชน  อปท. และภำคเีครอืข่ำยทุกระดบัในกำรประสำนส่งต่อคนพิกำร  
ใหเ้ขำ้ถงึสทิธแิละสวสัดกิำรทีจ่ ำเป็น 

8. ตดิตำมประเมนิผลกำรท ำงำนของศูนย ์และประโยชน์ที่เกดิขึน้กบักลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รบับรกิำรขอ้มูล
ขำ่วสำรหรอืกำรประสำนส่งต่อ 

9. จัดป ระชุ ม รำยงำนผลกำรด ำ เนิ น งำนประจ ำปี  และ รับ ฟั งข้อ เสนอแนะที่ เป็ นป ระโยช น์ 
ต่อกำรแกไ้ขปรบัปรงุกำรด ำเนินงำนและกำรใหบ้รกิำรในปีต่อไป 

10. จดัท ำรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนสรปุค่ำใชจ้่ำยเพื่อเสนอผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

 
********************** 

 

 

 

 

 

  

  

       

 

 

 

 
 

 
 


