
รายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 827,856,200 ล้านบาท (400,000 คน) 
ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5. พลังทางสังคม 6. พ้ืนที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

ปฏิรูปด้านสังคม
(การปฏิรูปการขึ้นทะเบยีนคนพกิาร)

ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ
(การออกแบบที่ยึดหลัก UD)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม

Big Rock : การปฏิรูป
การมีบัตรประจ้าตวัคนพิการ

เพื่อให้คนพิการได้รับสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์
การสร้างพลังทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคม

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมขององค์กร
ด้านคนพิการและเครือข่าย

โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอ้านวย
ความสะดวกส้าหรับคนพิการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ การบริหารจัดการด้านคนพิการ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

เสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเข้มแข็งของ
องค์กรด้านคนพกิาร

เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมสี่วนรว่ม
ขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย (กสส.,กยผ.)

งบประมาณ 34.7550 ลบ.

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก
ส้าหรับคนพิการ(กสส.,กยผ.)
งบประมาณ 61.6851 ลบ.

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 
(กสส.,กคพ.,กยผ.)

งบประมาณ 57.9855 ลบ.

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
(กสส.,กยผ.)

งบประมาณ 97.8488 ลบ.

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

งบประมาณ 195.5985 ลบ.

พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ (กยผ.)

งบประมาณ  17.5894 ลบ.

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ
ให้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (กพร.,สลก,กยผ.)

งบประมาณ  97.4898 ลบ.

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ด้านคนพิการ (สลก.)

งบประมาณ 264.9041 ลบ.

ปรับสภาพบา้น

สิ่งอ้านวยความสะดวก
ส้าหรับคนพิการและทกุคน

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมฯ

ส่งเสริมด้าน
อาชีพในชุมชน

ส่งเสริมด้านอาชีพ
ศพอ.คนพิการ

พัฒนาศักยภาพ
สตรีพิการ

งบลงทุนศพอ.

เงินสงเคราะห์

กายอุปกรณ์

ศูนย์บริการคนพิการ

ล่ามภาษามือ

ผู้ช่วยคนพิการ

สวัสดิการคนพิการ
ระดับชุมชน(กทม.)

ส่งเสริมการมีบัตร
คนพิการ

ปรับปรุงระบบ MA

พัฒนาระบบบริหารราชการ

ส่งเสริมการป้องกันทจุริต

พัฒนาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์งานดา้นคนพกิาร

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบตัิ

ขับเคลื่อนกลไกการพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพกิาร

สมัชชาเครือข่าย
คนพิการระดบัชาติ

งานวิชาการ
และวิจัยด้านคนพกิาร

ติดตามประเมินผล
การด้าเนินงานดา้นคนพกิาร

ขับเคลื่อนมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพกิาร

สวัสดิการสังคมในสถาบันแก่
คนพิการและบุคคลออทิสติก

สวัสดิการสังคมในสถาบัน
ของผู้ป่วยจิตเวช

ส่งเสริมการฝึกอาชพี
(ค่าอาหาร ศพอ.)

ยกระดับคุณภาพ
การจัดบริการส้าหรับคนพิการ

การรับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพกิาร

สนับสนุนงานอาสาสมัครฯ

ประชาสังคมอาเซียนและ
วัฒนธรรมอาเซียน

กลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

การด้าเนินงานAPCD

งานวันคนพกิารสากล
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เป้า    570 องค์กร ผล    375 องค์กร

เบิกจ่าย 11.9741 ลบ.

34.45 %

เป้า   30,000 คน ผล    27,516 คน

เบิกจ่าย 34.2975 ลบ.

55.60 %
เบิกจ่าย 17.0195 ลบ.

29.35 %
เบิกจ่าย 32.9627 ลบ.

33.69 %
เบิกจ่าย 66.9090 ลบ.

34.21 %
เบิกจ่าย 7.7195 ลบ.

43.89 %
เบิกจ่าย 18.5098 ลบ.

18.99 %
เบิกจ่าย 127.5960 ลบ.

48.17 %

เป้า   22,000 คน ผล    13,146 คน เป้า   255,300 คน ผล    161,568 คน เป้า     6,000 คน ผล    4,380 คน เป้า   22,000 คน ผล     26,261 คน เป้า      5 ระบบ ผล      3 ระบบ เป้า    978 คน ผล     978 คน
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เบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน     316,988,018.74 บาท     ร้อยละ   38.29
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล


