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ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
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12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม
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ฯ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

แผ
น

แม
่บท 5. พลังทางสังคม 6. พื นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
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คม ประเด็นที่ 2 กลุ่มเสียเปรียบในสังคม
1. ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ
กิจกรรมที่ 3 ปฏิรูปกฎหมาย/

ติดตามการออกแบบที่ยึดหลัก UD

ประเด็นที่ 2 กลุ่มเสียเปรียบในสังคม
2.ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพศูนย์บริการและปรับปรุงรูปแบบการใช้เงินกองทนุฯ
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ด้า
น 7.การพัฒนาสร้างความเข้มแขง็

จากฐานราก (7.2 สร้างพลังในชุมชน)
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

(9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมทีค่รอบคลุมดา้นการศกึษา สุขภาพ การมีงานท้าที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม)
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2. การปรับปรุงระบบสวัสดกิารและพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน

แผ
นง

าน แผนงานยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างพลังทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคม
แผนงานพื นฐาน ด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
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ร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมขององคก์ร
ด้านคนพิการและเครือข่าย 

โครงการส่งเสริมการจัด
สิ่งอ้านวยความสะดวก

ส้าหรับคนพิการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ

ผลผลิตการบริหารจัดการดา้น
คนพิการ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
เสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต

กิจ
กร

รม
หล
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(F7)
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
องค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย (กสส.,กยผ.)

งบประมาณ 28.3906 ลบ.

( F5 )
ส่งเสริมการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก

ส้าหรับคนพิการ(กสส.,กยผ.)
งบประมาณ  22.9875 ลบ.

(F3)
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ

คนพิการ (กสส.,กคพ.,กยผ.)
งบประมาณ  73.2161 ลบ.

(F4)
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 

(กสส.,กยผ.)
งบประมาณ  85.1305 ลบ.

(F6)
คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 
(กสส.,กคพ.,สลก.,ตสน.)

งบประมาณ 187.7740 ลบ.

(F1)
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและ

แผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ (กยผ.)
งบประมาณ 23.6340  ลบ.

(F2)
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ

ให้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (กพร.,สลก,กยผ.)
งบประมาณ  63.1590 ลบ.

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ด้านคนพิการ (สลก.)

งบประมาณ 256.8115 ลบ.
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' 1. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ
2. สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการท่ีได้รับการรับรอง 
มาตรฐาน 
3. สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
4. คชจ.รับรองมาตรฐานองค์กร 
5. การด าเนินงานด้านคนพิการตามแผนประชาสังคม
อาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียน
6. พัฒนา กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
7. สนับสนุนการด าเนินงาน APCD 
8. วันคนพิการสากล 

1. ส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการ
2. ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการและทุกคนในสังคม
3. ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ศูนย์นวัตกรรมฯ

1. การส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพในชุมชน          
2. ศักยภาพด้านอาชีพใน ศพอ. คนพิการ
3. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตร
การฝึกอาชีพแก่คนพิการในระดบัสากล
4. การจัดสวัสดิการคนพิการระดบัชุมชน 
(กทม.)
5. การจัดสวัสดิการคนพิการระดบัชุมชน 
(Day Care)
6. งบลงทุน ศพอ. 
7. Thailand Social Expo 2020

1. ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ
2. การให้บริการล่ามภาษามือ 
3. ผู้ช่วยคนพิการ 
4. สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ
5. อุดหนุนกายอุปกรณ์ส าหรับช่วย
คนพิการ
6. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ

1. บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน
แก่บุคคลออทิสติก     
2. บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน
แก่ผู้ป่วยจิดเวชรองรับ พรบ.สุขภาพจิต  
2551
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
(ค่าอาหาร ศพอ.) 
4. ยกระดับคุณภาพการจัดบริการส าหรับ
คนพิการ 
5. บริหารจัดการ กคพ
6. บริหารจัดการ ตสน. 
7. บริหารจัดการ สลก.

1. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการสู่การปฏิบัติ
2. ขับเคล่ือนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
3. สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ
4. สนับสนุนงานวิชาการและวิจัยด้าน
คนพิการ
5. บริหารจัดการ กยผ.
6. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
7. การขับเคล่ือนมาตรฐานด้านคนพิการ

1. ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MA)   
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
3. การบริหารจัดการด้านคนพิการ
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ         
5. พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ            
6.การประชาสัมพันธ์ขับเคล่ือนงานด้านคนพิการ
7.ค่าสาธารณูปโภค                     
8.ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่ง                
9.งบลงทุน (ส่วนกลาง)               
10. งบลงทุน(คอมพิวเตอร์)

รายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 741,103,200 ล้านบาท  (380,000 คน)

เป้า 550 องค์กร 
ผล 551 องค์กร

เบิก  27,742,656.11 บ.

ร้อยละ  97.72

เป้า 25,000 คน  
ผล 32,110 คน

เบิก 22,713,984.93 บ.

ร้อยละ 98.81

เป้า 22,000 คน
ผล 22,128 คน

เบิก  63,703,185.71 บ.

ร้อยละ 87.01

เป้า 250,000 คน
ผล 304,512 คน

เบิก  98,903,590.67 บ. 

ร้อยละ 100.00

เป้า 6,000 คน
ผล 5,215 คน

เบิก 163,813,829.52 บ.

ร้อยละ 87.24

เป้า 22,000 คน
ผล 2,050,000 คน

เบิก 22,119,100.26 บ.

ร้อยละ 93.59

เป้า 5 ระบบ
ผล 5 ระบบ

เบิก  56,693,157.58 บ.

ร้อยละ  89.76

เป้า 1,010 คน
ผล 927 คน

เบิก 254,464,763.53 บ.

ร้อยละ  99.86

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563              
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กยผ. พก.

เบิกจ่ายรวมทั งสิ น    712,154,268.31  บาท   ร้อยละ 96.09


