
พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพทิักษ์สิทธิคนพกิาร
(305,300 คน)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมจ านวน 4 โครงการ

ผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี 2564 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ชาติ ย.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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15. พลัง
ทางสังคม

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาฯ 12 ย.2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  าในสังคม

ยุทธศาสตร์ พม.
ตามแผนปฏิบัตริาชการ 

พม. ปี 63 - 65

นโยบายรัฐบาล /
รมว.พม

ย.1 พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ย.3 ส่งเสริมภาคีเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ

ย.2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ

(30,000 คน)

เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมขององค์กรด้าน

คนพิการและเครือข่าย) (570 องค์กร) 

(ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ)
(งบ 97.8488 ลบ. : 255,300 คน) 

บัตรประจ าตัวคนพิการ

(คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ) 
(งบ 196.0985 ลบ. : 6,000 คน)

(พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ)

(งบ 18.5894 ลบ. , 22,000 คน)

การขับเคล่ือนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รวมจ านวนเงินทั งสิ น
งบ   34.7550 ลบ.
เบิก 30.4438 ลบ. (87.60%)

งบ  60.6851 ลบ.
เบิก 58.5895 ลบ (96.99%)

งบประมาณกองทุนฯ  = 3,004 ลบ.

เบิก  2,161.1733 ลบ. (71.94%)
หมายเหตุ : งบประมาณ พก. ปี 2564 ได้รับจัดสรร จ านวนเงินทั งสิ น 822.0314 ลบ.

หัก งบบุคลากรและงบบริหารจัดการ จ านวนเงิน 352.7300 ลบ.
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

โดย กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กยผ. พก.

โครงการ พก.

ปฏิรูปด้านสังคม
(การปฏิรูปการขึ น
ทะเบียนคนพิการ)

Big Rock : การปฏิรูปการ
มีบัตรประจ าตวัคนพิการเพื่อให้

คนพิการไดร้ับสวัสดิการฯ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

1. ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ   
(17,000 ราย)

2. สนับสนุนโครงการจาก
เงินกองทุนฯ (2,500 โครงการ)

3. การจ้างงานคนพิการ

(ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา
อาชีพคนพิการ)

(งบ 57.4855 ลบ. : 22,000 คน)

งบ  370.0222 ลบ.  //  เบิก 335.6962 ลบ. (90.72%) // ผล 432,191 คน (141.56%)

ปฏิรูปด้านสังคม
(กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม)

- ขนส่งสาธารณะ -

ผล : 606 องค์กร (106.32%) ผล : 32,580 คน (108.60%)
= 47.4103 ลบ. (82.47%)
= 22,139 คน (100.63%)

= 91.0942 ลบ. (93.10%)
= 378,040 คน (148.07%)

โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ชาติ 4 โครงการ
(1 ยุทธศาสตร์ชาต ิ/ 2 แผนแม่บท / 1 แผนปฏิรูป / 1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 / 2 นโยบาย รมว.พม)

งบปกติเบิกจ่ายไตรมาส 4 จ านวน 424.9995 ลบ.  / งบกองทุนฯ เบิก : 2,161.1733 ลบ

= 182.7477 ลบ. (93.19%)
= 4,206 คน (70.10%)

= 14.440 ลบ. (77.70%)
= 27,806 คน (126.39%)

ผล 
- เงินกู้ 26,987 ราย
- โครงการ 2,549 โครงการ
- จ้างงาน 66,698 ราย (ภาครัฐ 3,018 ราย   
สถานประกอบการ 63,680 ราย) 

ส่งเสริมองค์กรคนพิการ

การรับรองมาตรฐานองค์กร

อพม.

ประชาสังคมอาเซียน

กลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

APCD

งานวันคนพิการสากล

ปรับสภาพบ้าน

สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคน

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมฯ

ส่งเสริมด้าน
อาชีพในชุมชน

ส่งเสริมด้านอาชีพ
ศพอ.คนพิการ

พัฒนาศักยภาพ
สตรีพิการ

เงินสงเคราะห์

กายอุปกรณ์

ศูนย์บริการคนพิการ

ล่ามภาษามือ

ผู้ช่วยคนพิการ

สวัสดิการระดับชุมชน(กทม.)

สวัสดิการสังคมฯ คนพิการ
และบุคคลออทิสติก

สวัสดิการสังคมในสถาบัน
ของผู้ป่วยจิตเวช

ยกระดับคุณภาพ
การจัดบริการคนพิการ

ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

ขับเคลื่อนกลไกฯ คนพิการ

สมัชชาคนพิการ

งานวิชาการ/วิจัย

ติดตามประเมินผลพก.

ขับเคลื่อนมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพิการ


