โครงการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ “รายการสังคมเดียวกัน”
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.aud.or.th )
เลขที่ 5/214 หมู่ที่ 16 ซอย ฝ.8 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-705-4458,081-712-4276,(มือถือนายก 081-665-5314) โทรสาร 02-705-4459
หลักการและเหตุผล
สั ง คมปั จ จุ บั น ยั ง มี ค นพิ ก ารผู้ ด้ อ ยโอกาสอยู่ เ ป็ น จ านวนมากยั ง ขาดโอกาสในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา
การประกอบอาชีพ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การรักษาสิทธิประโยชน์ และหน้าที่พลเมือง
เพื่ อให้ได้รับ การพั ฒนาทางด้านการศึ กษา การประกอบอาชีพ สิทธิ หน้าที่ และสวัส ดิการอื่น ๆ ที่จาเป็นใน
ชีวิตประจาวัน ทาให้ขาดโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจะได้รับ จึงทาให้เกิดปัญหา ตามมาใน
สังคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทารายการวิทยุชุมชน
“รายการสังคมเดียวกัน” ขึน้ มาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างสังคม
ของคนพิการ และสังคมของบุคคลปกติ เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อย่างเสมอภาคทาหน้าที่เป็น
พลเมืองที่ดีสร้างสังคมนาพาประเทศชาติให้รุ่งเรืองสู่ชาวโลก เป็นที่ประจักว่าสังคมเมืองไทยเป็นสังคมที่ได้รับ
การพัฒนา ดังนั้นทางสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยจึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์สืบต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ประชาสัมพันธ์ความรู้สิทธิประโยชน์และหน้าที่ ให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งบุคคลที่สนใจ
2. เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของสมาคมฯ ชุมชนองค์กรหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์สภาพปัญหาความต้องการระหว่างสังคมคนพิการกับสังคมคนปกติให้เข้าใจซึ่งกัน และกัน
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. เพือ่ เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างคนพิการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับคนพิการเข้ารับ
การศึกษาและฝึกอาชีพ
5. เพื่อเป็นการนาความรู้ความสามารถของคนพิการทางด้านต่างๆมาเผยแพร่ให้กับสังคมรับรู้ เพื่อให้สังคมยอมรับ
ในความสามารถของคนพิการจะได้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
6. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนความบันเทิง ให้อยู่ควบคู่กับสังคมไทย

เป้าหมาย
กลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจ
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดทาโครงการ
2. สารวจข้อมูลความต้องการ และกาหนดหัวข้อการจัดรายการในแต่ละสัปดาห์
3. สรรหาคนพิการที่มีความสามารถเป็นผู้ดาเนินรายการ
ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกเดือน เวลา 18.00–20.00 น. ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2554
สถานที่ดาเนินงาน
1. สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
2. สถานีวิทยุชุมชนนครเมืองใหม่คลื่น FM 107.50 MHz เลขที่ 204/638 หมู่ 1 ซอย 21 เคหะเมืองใหม่บางพลี
ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
งบประมาณ
รายจ่าย
1. ค่าบารุงสถานีวิทยุชุมชนนครเมืองใหม่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2554
เดือนละ 2,000 บาท * 12 เดือน
เป็นเงิน 24,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ดาเนินรายการ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2554
วันละ 200 บาท* 2 คน* 8 วัน* 12 เดือน
เป็นเงิน 38,400 บาท
3. ค่าผลิตสื่อสปอร์ตประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งละ 500 บาท* 5 ครั้ง
เป็นเงิน 2,500 บาท
4. ค่าของชาร่วยในการทากิจกรรมโครงการ
เป็นเงิน 6,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงินจานวน
73,900 บาท
รายรับ
1.รับบริจาคจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
2.ขอรับบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมเป็นเงิน

จานวน 18,900 บาท
จานวน 55,000 บาท
73,900 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คนพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้รวมถึงสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน
2. สมาคมฯชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่กิจกรรม ได้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สู่สังคมมากยิ่งขึ้น
3. สังคมคนปกติมีความเข้าใจสภาพปัญหาและอุปสรรคความต้องการของคนพิการมากยิ่งขึ้นเพื่ออยู่ร่วม
ในสังคมอย่างมีความสุข
4. คนพิการได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพทางานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชลมากยิ่งขึ้น
5. คนพิการมีโอกาสได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น
6. เป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนความบันเทิง ให้อยู่ควบคู่กับสังคมไทย
มากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ โครงการอาจปรับลดหรือเพิ่ม ตามจานวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน หน่วยงานใดที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณโครงการ ทางสมาคมสหพันธ์ฯ จะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ

ลงชื่อ………………………………ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายศรีพงษ์ สระแพทย์ )
( นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น )
กรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ/ผู้ดาเนินรายการวิทยุ นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ผู้ประสานงาน........................................................................................ตาแหน่ง..............................................................
ออกเอกสารการรับเงินในนาม..........................................................................................................................................................
ที่อยู่..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์
.............................................................................................โทรสาร................................................................................

มีความยินดีร่วมสนับสนุนงบประมาณ “โครงการ
.............................................................................................................................”
เป็นจานวนเงิน............................................... บาท (..............................................................................................................) โดย
โอนเงินเข้าบัญชี หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี เลขที่บัญชี 868-0-15111-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนเมืองใหม่บางพลี 2 เลขที่บัญชี 506-1-24791-2
ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองใหม่บางพลี เลขที่บัญชี 471-0-11271-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนึ่งพัน เลขที่บัญชี 175-2-15235-3
สั่งจ่ายธนาณัติ ปณ.บางเสาธง ในนาม สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
ณ ที่ทาการไปรษณีย์อาเออบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10542
บริจาคเป็นอุปกรณ์ อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................

……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ โปรด FAX ใบแจ้งความจานงและสาเนาเอกสารการนาส่งเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรกลับมา
ยังท่าน ที่หมายเลข 02-705-4459 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-705-4458,081-712-4276, หรือที่ www.aud.or.th

รายชื่อโครงการ
มีความยินดีร่วมสนับสนุนงบประมาณโครงการ
โครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ ครบรอบ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อูมิพลอดุลยเดช
โครงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้คนพิการ
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

โครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาส
โครงการครบรอบ 3 ปี การก่อตัง้ สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นผู้นาองค์กรคนพิการ
โครงการจัดสร้างศูนย์บริการจาหน่ายผลิตอัณฑ์ฝีมือคนพิการ
โครงการสัมมนาคนพิการและญาติ
โครงการจัดงานวันคนพิการสากล
โครงการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุสังคมเดียวกัน
โครงการจุดพลังคนพิการให้มีส่วนร่วมในสังคม
หมายเหตุ ถ้าหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้านใด ต้องการรับคนพิการเข้าทางาน หรือผู้พิการท่านใดต้องการฝึกอาชีพ ติดต่อ
สอบถามได้ที่สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านบน
( หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการ ทางสมาคมฯ จะประกาศขอบคุณผ่านทางเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ )

