
การขับเคลื่อนภารกิจแนวทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ               
สูก่ารปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางอุบลทิพย์ เพชรชู
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



ประเด็นน าเสนอ
การทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 
(รอบครึ่งแผน)

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

โครงการสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลประจ าปี 2561

โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ
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อ านาจหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 จัดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการของกรม รวมทั้งการบริหารงบประมาณของกรม

 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานด้านคนพิการ

 ส่งเสริมด้านวิชาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด

 ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ

 จัดท าและพัฒนามาตรการ กลไก และการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ

 บริหารจัดการข้อมูลด้านคนพิการของประเทศ และงานทะเบียนกลาง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายทะเบียนจังหวัด

 ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



การทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 (รอบครึ่งแผน)

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนจังหวัดในการทบทวนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด

2. เพื่อทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564
(รอบครึ่งแผน) 

งบประมาณ กรอบเงินกองทุน จังหวัดละ 100,000 บาท

พก. มีหนังสือขอความ
ร่วมมือจังหวัดทบทวน

และติดตามผล และชี้แจง
แนวทางการด าเนินงาน
ของ พก. และสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน 

จังหวัดละ 100,000 บาท

จังหวัดจัดท าและเสนอโครงการทบทวน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
(รอบครึ่ งแผน)  ให้คณะกรรมการ            
อนุจังหวัดฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ 
(เมื่ออนุมัติแล้วตั้งเบิกงบประมาณที่
จังหวัดได้เลย)

จังหวัดด าเนินการตาม
โครงการทบทวนและ
ติดตามผลการเนินงาน

ตามแผนฯ 
(รอบครึ่งแผน)

 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนฯ 
รายงานผลการด าเนินงานมายัง สนง.พมจ.

 จัดประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน และวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนต่อไป

 น าเสนอรายงานให้คณะกรรมการอนุจังหวัด รับทราบ
และให้ความเห็นชอบ

 จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดรับทราบ
 จัดส่งรายงาน (รอบครึ่งแผน) มายังกองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน พก. ภายในเดือนมีนาคม 2562



การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ

พก. ชี้แจงแนวทางการ
ด า เ นิ น กิ จก ร รมกา ร
ขับเคลื่อนแผนฯ และ
สนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน จังหวัดละ 
200,000 บาท

จังหวัดจัดท าและเสนอโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทาง
ตามแผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับคน
พิการฯ จ านวนอย่างน้อย 1 โครงการ 
ให้คณะกรรมการอนุจังหวัดฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการ 

(เมื่ออนุมัติแล้วตั้งเบิกงบประมาณ           
ที่จังหวัดได้เลย)

จังหวัดด าเนินการตาม
โครงการฯ

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561- สิงหาคม 2562

จังหวัดสรุปผลการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย 
พร้อมส าเนาเอกสารทางการเงิน ใบส าคัญ 
และรายงานผลตามแบบฟอร์มของกองทุน 
จัดส่งที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอ
ภาคคนพิการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนจังหวัดในการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับ
คนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ

งบประมาณ กรอบเงินกองทุน จังหวัดละ 200,000 บาท



การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

พก. ชี้แจงแนวทางการ
ด า เ นิ น กิ จ ก ร รมกา ร
ขับเคลื่อนแผนฯ และ
สนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน จังหวัดละ 
250,000 บาท

สนง.พมจ. องค์กรคนพิการ หรือส่วนราชการใน
จังหวัด จัดท าและเสนอโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กพิการและ
สตรีพิการ หรือพิจารณาเสนอโครงการเพิ่มเติม
มากกว่า 1 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางตามแผนฯ ให้คณะกรรมการอนุจังหวัดฯ 
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
(เมื่ออนุมัติแล้วตั้งเบิกงบประมาณที่จังหวัดได้เลย)

จังหวัดด าเนินการ
ตามโครงการฯ

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561- สิงหาคม 2562

จังหวัดสรุปผลการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย 
พร้อมส าเนาเอกสารทางการเงิน ใบส าคัญ 
และรายงานผลตามแบบฟอร์มของกองทุน 
จัดส่งที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอ
ภาคคนพิการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนจังหวัดขับเคลือ่นตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 ในประเด็นการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ และเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีพิการ เด็กหญิงพิการได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนพัฒนากระแสหลักและแผนงานโครงการด้านการพัฒนาสตรีพิการมากย่ิงขึ้น

งบประมาณ กรอบเงินกองทุน จังหวัดละ 250,000 บาท



โครงการสนับสนุนงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนกุรรมการจังหวัด ให้สามารถก าหนดนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัด และแนวทางปฏิบัติงานด้านคนพิการระดับจังหวัด ซึ่งจะท าให้คนพิการในจังหวัดได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึง

2. เพื่อสนับสนุนให้คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด เป็นกลไกในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการระดับจังหวัด

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด              
ตามช่วงเวลาระหว่างเดือน
ตุลาคม 61 - กันยายน 62 
(สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน จังหวัดละ 281,250 
บาท)

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาประเด็นการประชุมตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ อาทิ
• การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฯ 
• สถานการณด์้านคนพิการของจังหวัด 
• การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ในระดับจังหวัด 
• การติดตามตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้          

คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

• รายงานผลการประชุม และผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในจังหวัด ให้คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติทราบ

• จั ง ห วั ด ส รุ ป ผลก า รด า เ นิ น ง าน  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
พร้อมส าเนาเอกสารทางการเงิน ใบส าคัญ และ
รายงานผลตามแบบฟอร์มของกองทุน จัดส่งที่            
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่  15 
กันยายน 62

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562



โครงการจัดงานวันคนพิการสากลประจ าปี 2561

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใหค้นพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความ      
เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม

2. เพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป
3. เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการทีเ่ป็นแบบอย่างทางสังคม
4. เพื่อเสริมสร้างเจตคตเิชงิสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้  

คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

Theme “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม” 

(Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality)

พก. แจ้งแนวทางการจัด
งาน และแจ้งกรอบวงเงิน

จัดสรรให้จังหวัด 
(300,000 บาท ต่อจังหวัด)

จังหวัดจัดท าโครงการจัดงานวัน
คนพิการสากลเสนอ

คณะอนุกรรมการจังหวัดอนุมัติ/
ตั้งเบิกที่จังหวัด

สรุปผลการด าเนินงานจัดส่ง
เอกสารค่าใช้จ่ายรายงานผล

การด าเนินงาน

จังหวัดจัดงานวันคนพิการ 
ตาม Theme ปี 2561 ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562



โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561- กันยายน 2562

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการมีบัตรประจ าตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

การให้บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
1) การออกบัตรประจ าตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกบัตรฯ ให้กรณี

(1) คนพิการรายใหม่
(2) การต่ออายุบัตร
(3) บัตรสูญหาย/บัตรช ารุด/แก้ไขข้อมูลส าคัญ

2) การปฏิบัติงานในแต่ละวัน
ขั้นตอนที่ 1 : เปิดใช้เครื่องออกบัตรประจ าตัวคนพิการ เครื่องพิมพ์บัตร เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบสถานะพร้อมใช้งานแต่ละวัน  
ขั้นตอนที่ 2 : เปิดระบบงานออกบัตรประจ าตัวคนพิการ โดยท าการตรวจสอบสถานะเลขที่บัตรประจ าตัวคนพิการในระบบ พร้อมตรวจสอบสถานะเลขที่บัตร ประจ าตัว          

คนพิการในเครื่องพิมพ์บัตรให้ตรงกันทุกวันก่อนเริ่มให้บริการ 
ขั้นตอนที่ 3 : เข้าสู่กระบวนการท างานให้บริการออกบัตรฯ 

(1) รับค าร้องขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอมีบัตร 
(2) สอบข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มและบันทึกข้อมูลในระบบ
(3) ถ่ายรูปคนพิการ/น ารูปเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 
(4) ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรฯ 



สนับสนุน 43,000 บาท

การสนับสนุนงบด าเนินงานให้จังหวัดส าหรับการให้บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เช่น การผลิตสื่อต่างๆ 
การจัดงานประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยให้บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการเคลื่อนที่ การซื้อหมึกคอมพิวเตอร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ 
ชุดออกบัตรประจ าตัวคนพิการ การปฏิบัติงานล่วงเวลาเพื่อการบันทึกข้อมูลเข้ารายงานออกบัตรประจ าตัวคนพิการ เป็นต้น

เป้าหมาย
1,100 คนต่อจังหวัด

เป้าหมาย
1,200 คนต่อจังหวัด

เป้าหมาย
1,300 คนต่อจังหวัด

จ านวน 30 จังหวัด 

สนับสนุน 48,000 บาท

จ านวน 35 จังหวัด 

สนับสนุน 52,000 บาท

จ านวน 11 จังหวัด 

โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ (ต่อ)


