
รายงานแผนการปฏิบตัิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5. พลังทางสังคม 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

ปฏิรูปด้านสังคม
(การปฏิรูปการขึ้น
ทะเบียนคนพิการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม

Big Rock : การปฏิรปู
การมีบัตรประจ้าตัว

คนพิการฯ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างพลังทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคม

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององคก์รและเครือข่าย

โครงการส่งเสริมการจัด
สิ่งอ้านวยความสะดวก

ส้าหรับคนพิการ
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ

การบริหารจัดการ
ด้านคนพกิาร

รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ

ความเข้มแข็งของ
องค์กรด้านคนพิการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
และเครือข่าย (กสส.,กยผ.)

งปม. 21.5846 ลบ.

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ้านวย
ความสะดวกส้าหรับ

คนพิการ (กสส.,กยผ.)
งปม. 54.6295 ลบ.

ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ (กสส.,กคพ.,กยผ.)

งปม. 47.7680 ลบ.

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
(กสส.,กยผ.)

งปม. 52.9397 ลบ.

คุ้มครองสวัสดิภาพและ
พิทักษ์สิทธิคนพิการ 

(กสส.,กคพ.,สลก.,ตสน.)
งปม. 178.5096 ลบ.

พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ 

(กยผ.)
งปม. 7.6593 ลบ.

การบริหารจัดการด้านคนพิการ
ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(กพร.,สลก,กยผ.)

งปม.  59.3099  ลบ.

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ด้านคนพิการ (สลก.)

งปม. 270.2526 ลบ.

ปรับสภาพบ้าน

สิ่งอ้านวยความสะดวก
ส้าหรับคนพิการและทุกคน

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมฯ

ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านอาชีพในชุมชน

ส่งเสริมศักยภาพด้าน
อาชีพ ศพอ.คนพิการ

ขับเคลื่อนกลไกนโยบาย
ด้านคนพิการ

งบลงทุนศพอ.

เงินสงเคราะห์

กายอุปกรณ์

ศูนย์บริการคนพิการ

ล่ามภาษามือ

ผู้ช่วยคนพิการ

ปรับปรุงระบบ MA

พัฒนาระบบบริหารราชการ

ส่งเสริมการป้องกันทุจริต

พัฒนาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์งานดา้นคนพิการ

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบตัิ

ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

สมัชชาเครือข่าย
คนพิการระดับชาติ

งานวิชาการ
และวิจัยด้านคนพิการ

ติดตามประเมินผล
การด้าเนินงานด้านคนพิการ

ขับเคลื่อนมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพิการ

สวัสดิการสังคมในสถาบันแก่
คนพิการและบุคคลออทิสติก

สวัสดิการสังคมในสถาบัน
ของผู้ป่วยจิตเวช

ยกระดับคุณภาพ
การจัดบริการส้าหรับคนพิการ

การรับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ

สนับสนุนงานอาสาสมัครฯ

ประชาสังคมอาเซียนและ
วัฒนธรรมอาเซียน

กลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

การด้าเนินงานAPCD

งานวันคนพิการสากล
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เบิกจ่าย 4.6780 ลบ.

(14.76%)

เบิกจ่าย 61.3545 ลบ.

ผล
ผล

ิต/
โค

รง
กา

ร

งบประมาณทั้งสิน้ จ านวน 708,631,900 ล้านบาท  // รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น  จ้านวน 107,670,327.90 บาท (ร้อยละ 15.19) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กยผ. พก.

แ
(22.71 %)

เป้า     978 คน
ผล     978 คน

เบิกจ่าย
8.7524 ลบ.

แเป้า        5 ระบบ
ผล          -

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
สร้างโอกาส และความ

เสมอภาคทางสังคม

โครงการปฏิรูปการ
ขึ้นทะเบียนคนพกิาร

การปฏิรูปการข้ึนทะเบียน
คนพิการ (กยผ.)

งปม.  15.9787  ลบ.

เบิกจ่าย 0.9211 ลบ.

แเป้า     50,000 คน

ผล     51,345 คน
แ แแแ

(5.76%)

ส่งเสริมการมีบัตรประจ้าตวั
คนพิการ

พัฒนาระบบย่ืนคา้ขอมีบตัร

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

แ แ

เบิกจ่าย 4.7003 ลบ.

เป้า      500 องค์กร

ผล       301 องค์กร

(21.78%)

เป้า      20,000 คน

ผล       1,312 คน

เบิกจ่าย 3.8967 ลบ.
เบิกจ่าย 3.5341 ลบ.

เป้า      10,000 คน

ผล       500 คน

(7.40%)
(7.13%)

เป้า      6,000 คน

ผล       4,167 คน

เบิกจ่าย 19.6394 ลบ.
(11.00%)

ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
(ค่าอาหาร ศพอ.)

เป้า      175,000 คน

ผล     42,850 คน

(8.84%) (2.53%)
เบิกจ่าย 0.1937 ลบ.

เป้า      10,000 คน
ผล     450 คน

เบิกจ่าย 0.9211 ลบ.


