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ย 3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ย4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
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2 ย 1. พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ ย 2. สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม
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ฯ . ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน

แผ
น แผนบูรณาการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

แผนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง
และการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนพื นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล ้าและสร้างการเติบโตจากภายใน

ผล
ผล

ิต/
โค

รง
กา

ร

โครงการ พัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมผลิตภาพวัยท้างาน

โครงการ เสริมสร้างพัฒนา
กลไกเครือข่ายสร้างความ
มั่นคงทางสังคมเพ่ือรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ

โครงการ ปรับปรุงท่ีอยู่
อาศัยและสถานท่ี

สาธารณะท่ีเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุและทุกวัย

โครงการ ส่งเสริม
ชุมชนท่ีเป็นมิตรกับ
สังคมผู้สูงอายุและ

คนทุกวัย

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ 

โครงการ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ
ความร่วมมือกับ

องค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่าย

ผลผลิต ส่งเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนางาน
ด้านคนพิการ

ผลผลิต รายการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคม
และยกระดับ

คุณภาพชีวิตคนพิการ
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ส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพคนพิการ
กสส./(14.4663 ลบ.)

เตรียมความพร้อม
คนพิการเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ
กสส./ (2.24 ลบ.)

ส่งเสริมและสนับสนุน
การปรับสภาพแวดล้อม

ท่ีอยูอ่าศัยส าหรับคนพิการ
กสส./(9.24 ลบ.)

ส่งเสริมการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับ

คนพิการและทุกคนในสังคม
กสส./(14.8145 ลบ.)

ส่งเสริมการเข้าถึง
สิทธิคนพิการ

กสส./กยผ./สลก.(98.6666 ลบ.)

คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ
กคพ./กสส./ตสน.
(192.9239 ลบ.)

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ

กสส./สลก.(64.8494 ลบ.)

พัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบายและแผนด้านคน

พิการสู่การปฏิบัติ 
กยผ.(23.5237ลบ.)

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความร่วมมือกับองค์กร
ด้านคนพิการและเครือข่าย

กยผ./กสส./สลก. (32.7001 ลบ.)

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านคนพิการ

กยผ./สลก./กพร.
(66.1578 ลบ.)

พัฒนาระบบบริหาร
ด้านคนพิการ

สลก.(257.6311 ลบ.)
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1. เตรียมความพร้อมและพัฒนา
อาชีพคนพิการ
2. สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพของคนพิการ

1. การเตรียมความพร้อม
ของคนพิการและเครือข่าย
ด้านคนพิการเพื่อเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อ า ศั ย ส า ห รั บ ค น พิ ก า ร

1. ผลักดันการจัดส่ิงอ านวย
ความสะด วกส าหรั บคน
พิการและทุกคนในสังคม
2. สนับสนุนองค์กรด้าน
คนพิการท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานจัดส่ิงอ านวย
ความสะด วกขั้ นพื้ นฐ าน

1. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการ
2. การสนับสนุนกายอุปกรณ์ส าหรับ
ช่วยคนพิการ
3. ส่งเสริมการด าเนินการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการ
4. การจัดบริการล่ามภาษามือ
5. สนั บสนุ นการจั ดบริกา ร ผู้ ช่วย                
คนพิการ
6. พิทักษ์คุ้มครองและตรวจสอบสิทธิ
คนพิการ
7. ส่ง เสริมการมีบัตรประจ าตัวคน
พิการ
8. การเสริมพลังคนพิการสร้างโอกาส
และความเท่าเทียมในสังคม
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1. บริการสวัสดิการสังคมใน
สถาบันแก่คนพิการและบุคคล
ออทิสติก
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพ
3. บริการสวัสดิการสังคมใน
สถาบันแก่ ผู้ป่วยโรคจิต เวช
รองรับ พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 
2551
4 .  ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร
จัดบริกา รส า หรับคนพิ กา ร

1. ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ฝึก
อาชีพฯ 
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ความรู้และฝึกอาชีพ
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอาชีพแก่คน
พิการ และ MOU เกาหลี
4 .  ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
สวัสดิการระดับชุมชน

1. ขับเค ล่ือนแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการสู่การ
ปฏิบัติ
2. ขับเคล่ือนกลไกพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
3. สมัชชาเครือข่ายคนพิการ
ระดับชาติประจ าปี 2562
4. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการ และวิจัยด้ านคน
พิการ

1. เสริมสร้ า งความเข้มแข็ งองค์กรด้ า น        
คนพิการ
2 . กา รด า เนิ น ง า นด้ า นค นพิ กา ร ต า ม        
แผนประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
3. พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
4. วันคนพิการสากลประจ าปี 2561
5. รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
6. สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ
7. สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้านคน
พิการ

1 .  ปรั บ ปรุ ง และ พัฒน า
สมรรถนะระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคนพิการ 
(MA)
2. พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการ
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
4. บริหารงานบุคคล
5. ประชาสัมพันธ์งานด้าน
คนพิการ
6. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐด้านคนพิการ
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เป้า 462  แห่ง          
ผล 239 แห่ง           

เป้า 30,000 คน
ผล 1,787 คน

เป้า 6,000  คน
ผล 5,543 คน

เป้า 14,000   คน
ผล 6,166 คน

เป้า 500  องค์กร
ผล 409 องค์กร

รายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 777.2134 ล้านบาท

เป้า 4,000  คน
ผล 1,130 คน

เป้า 6   งาน
ผล 4 งาน

เป้า 1,012 อัตรา
ผล 918 อัตรา

เป้า 76 เครือข่าย
ผล 84 เครือข่าย

เป้า 250,000 คน
ผล 174,650 คน

เป้า 15,000  คน
ผล 639  คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 62
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบิก 4,378,904.29

ร้อยละ 30.27

เบิก 1,758,600

ร้อยละ 78.51

เบิก 4,776,238

ร้อยละ 51.69

เบิก 2,889,295

ร้อยละ 19.50

เบิก 34,710,532

ร้อยละ 35.18

เบิก 84,604,656.98

ร้อยละ 43.85

เบิก 9,028,507.07

ร้อยละ 13.92

เบิก 9,075,447.68

ร้อยละ 38.58

เบิก 17,895,903.20

ร้อยละ 54.73

เบิก 23,792,351

ร้อยละ 35.96

เบิก 130,402,540.72

ร้อยละ 50.62

เบิกจ่ายรวมทั งสิ น 332,072,742.71 บาท ร้อยละ 42.73


