
ผลการด าเนินงานผ่านระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี 2565 ไตรมาส 3 (เฉพาะตามค่าเป้าหมายไตรมาส 3)

คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ
(16,000 คน)

โครงการท่ีตอบยุทธศาสตร์ชาติ 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 379.0694 ล้านบาท
(1 ยุทธศาสตร์ชาติ / 2 แผนแม่บท / 2 แผนปฏิรูป / 1 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12)  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมจ านวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ย.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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15. พลัง
ทางสังคม

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาฯ 12 ย.2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

ยุทธศาสตร์ พม.
ตามแผนปฏิบัตริาชการ 

พม. ปี 63 - 65

นโยบายรัฐบาล /
รมว.พม

ย.1 พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ย.3 ส่งเสริมภาคีเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ

ย.2 สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ

(20,000 คน)

1. ส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อม       
ท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ

2. ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวยความ  
สะดวกส าหรับคนพิการ

3. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน           
ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมฯ

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร
2. สนับสนุนองค์กรท่ีได้รับการ 

รับรองมาตรฐาน
3. สนับสนุนงานของอาสาสมัครฯ 
4. รับรองมาตรฐานองค์กร 
5. แผนประชาสังคมอาเซียนและ

วัฒนธรรมอาเซียน
6. พัฒนากลไกความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
7. สนับสนุนการด าเนินงาน APCD 
8. วันคนพิการสากล 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรและเครือข่าย) 

(500 องค์กร) 

(ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ) 

(งบ 52.9397 ลบ. : 175,000 คน)

1. เงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

2. กายอุปกรณ์
3. ส่งเสริมการด าเนินงาน

ศูนย์บริการคนพิการ
4. การจัดบริการล่ามภาษามือ
5. สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วย

คนพิการ

(พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ)
(งบ 7.6593 ลบ. , 10,000 คน)

1. ขับเคลื่อนแผนฯ สูก่ารปฏิบัติ
2. ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ
3. สมัชชาเครือข่ายคนพิการฯ ปี 2565
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

ด้านคนพิการ
5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ           

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น งบ   22.1247 ลบ.
เบิก 8.7960 ลบ. (39.76%)

หมายเหตุ : งบประมาณ พก. ปี 2565 ได้รับจัดสรร จ านวนเงินทั้งสิ้น 708.6319 ลบ.
หัก งบบุคลากรงบบริหารจัดการ รายจ่ายประจ าขัน้พ้ืนฐาน ฯลฯ จ านวนเงิน 329.5625 ลบ.

โดย กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

27 ม.ิย.65

โครงการ พก.

ปฏิรูปด้านสังคม
(การปฏิรูปการข้ึน
ทะเบียนคนพิการ)

Big Rock : การปฏิรูปการ
มีบัตรประจ าตวัคนพิการเพื่อให้

คนพิการไดร้ับสวัสดิการฯ

1. บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน
แก่คนพิการและบุคคลออทิสติก

2. บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน
ของผู้ป่วยจิตเวชฯ

3. ยกระดับคุณภาพการจัดบริการ
ส าหรับคนพิการ

(ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา
อาชีพคนพิการ)

(งบ 47.7680 ลบ. : 10,000 คน)

1. การส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ
ในชุมชน    

2. การส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ 
ในศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ

3. งบลงทุน ศพอ.
4. การขับเคลื่อนกลไกนโยบาย      

ด้านคนพิการ

งบ  50.4777 ลบ.
เบิก 54.9450 ลบ. (108.85%)

ปฏิรูปด้านสังคม
(กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม)

- ขนส่งสาธารณะ -

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
(185,000 คน)

(คุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์
สิทธิคนพิการ) 

(งบ 178.5096 ลบ. : 6,000 คน)
1. ส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัว

คนพิการ
2. การขับเคลื่อนมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตคนพิการ
3. พัฒนาระบบย่ืนค าขอมีบัตร

(การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ)
(งบ 15.9787 ลบ. , 50,000 คน)

งบ  12.8819 ลบ.
เบิก 7.7098 ลบ. (59.85%)

งบ  2.8737  ลบ.
เบิก 3.9586 (137.75%)

โครงการปฏิรูป
การข้ึนทะเบียนคนพิการ

(50,000 คน)

ผลงาน : 360 องค์กร

งบ  1.2188 ลบ.
เบิก 5.1795 ลบ. (424.97%)

ผลงาน : 23,355 คน ผลงาน : 5,414 คน

ผลงาน : 9,587 คน 

ผลงาน : 4,173 คน ผลงาน : 30,877 คน ผลงาน : 3,804 คน 

ผลงาน : 35,911 คน

ผลงาน : 71,821 คน (ยอดสะสม)


