
แบบฟอร์มผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 

ประจ าเดือน...................(1)........................... หน่วยงาน..........................(2)................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) 
 

 

ล าดับที่ 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

 

เป้าหมาย 
(4) 

งบประมาณ  
(บาท)  
(5) 

ผลการด าเนินงาน (6) หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(7) 
ผลงาน ผลเงิน 

1. 
 
 
 

 

การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
จากสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

     

 
 
 
        (ลงชื่อ)............................................................... 
                 (............................................................) 
             (ผู้รายงาน) ต าแหน่ง ...........................................................(8) 
 
หมายเหตุ : รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 5 ของเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Socdla.0810@gmail.com   

               ผู้ประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเฮง โทรศัพท์ 08 1423 5483 (9) 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม 
 
1. ประจ าเดือน หมายถึง รายงานครั้งแรกวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564/สรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
    (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
2. หน่วยงาน หมายถึง จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,774 แห่ง 
3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง รายการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ของ อปท. ที่จะท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก 
    ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ)  
    ตามหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 4273 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ข้อ 1 และข้อ 2 โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว 
4. เป้าหมาย ส าหรับจังหวัด หมายถึง จ านวน อปท. ในพ้ืนที ่(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามข้อ 2)/ส าหรับ อปท. หมายถึง  
    จ านวนรายการที่จะท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อ 3 โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. งบประมาณ หมายถึง จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นของรายการที่จะด าเนินการตามเป้าหมายในข้อ 4 ส าหรับจังหวัดให้ใส่วงเล็บจ านวนรายการจากเป้าหมายของ อปท. 
6. ผลการด าเนินงาน (ผลงาน/ผลเงิน) หมายถึง ผลการด าเนินงานจริงตามเป้าหมายในรอบเดือนนั้น ๆ เช่น เดือนมีนาคม 2564 รายงานผลการด าเนินการ 
    ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 มีการด าเนินการไปแล้ว จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท (ผลงาน 2 ผลเงิน 50,000 บาท)  
    หากเดือนใดไม่มีการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย “–“ ในช่องผลงาน/ผลเงิน และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สรุปผลการด าเนินการตั้งแต่เดือน 
    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ว่าได้ด าเนินการตามเป้าหมาย/งบประมาณ เป็นจ านวนทั้งสิ้นเท่าใด (ผลงาน/ผลเงิน)  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานของ อปท. ที่ด าเนินการเรื่องนั้น ๆ ในข้อ 3 หรือร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
8. ผู้รายงาน (ต าแหน่ง) หมายถึง บุคคลที่ผู้บริหารมอบหมายให้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการ 
9. หมายเหตุ ส าหรับจังหวัด ให้รวบรวมผลการด าเนินงานของ อปท. ในพ้ืนที่ส่งให้ สถ. จ านวน 1 แผ่น ทุกวันที่ 5 ของเดือน  
    ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Socdla.0810@gmail.com  ผู้ประสานงาน น.ส.จันทร์เพ็ญ พึ่งเฮง โทรศัพท์ 08 1423 5483 
    กรณขีองจังหวัด อาจแจ้งให้อ าเภอรวบรวมผลการด าเนินงานของ อปท. ในพ้ืนที่ส่งให้จังหวัด จ านวน 1 แผ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด  
 

----------------------------------------------- 
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(ตัวอย่าง) ส าหรับจังหวัด/อ าเภอ 
แบบฟอร์มผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจ าเดือน.......มีนาคม 2564......(1)........... หน่วยงาน......จังหวัด/อ าเภอ.........(2)............ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) 
 

 

ล าดับที่ 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

 

เป้าหมาย 
(4) 

งบประมาณ  
(บาท) 
(5) 

ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 
ผลงาน 

(6) 
ผลเงิน 
(7) 

1. 
 
 
 

 

การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
จากสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

100 อปท. 5,000,000 บาท  
(จ านวนรายการจาก
เป้าหมายของ อปท.) 

80 อปท. 100,000 บาท อปท./พมจ./
กาชาดจังหวัด/
ภาคเอกชน  
เป็นต้น 

 
 
        (ลงชื่อ)............................................................... 
                 (............................................................) 
             (ผู้รายงาน) ต าแหน่ง ...........................................................(8) 
 
หมายเหตุ : รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ 5 ของเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Socdla.0810@gmail.com   

               ผู้ประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเฮง โทรศัพท์ 08 1423 5483 (9) 
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(ตัวอย่าง) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบฟอร์มผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจ าเดือน.......มีนาคม 2564......(1)........... หน่วยงาน......อบจ./ทต./อบต..........(2)............ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) 
 

 

ล าดับที่ 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

 

เป้าหมาย 
(4) 

งบประมาณ  
(บาท) 
(5) 

ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 
ผลงาน 

(6) 
ผลเงิน 
(7) 

1. 
 
 
 

 

การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
จากสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

10 500,000 บาท  2 50,000 บาท ส านักปลัด/ 
กองช่าง 
หรือภาคเอกชน 
เป็นต้น 

 
 
        (ลงชื่อ)............................................................... 
                 (............................................................) 
             (ผู้รายงาน) ต าแหน่ง ...........................................................(8) 
 
หมายเหตุ : รายงานให้จังหวัด..................ทราบ ทุกวันที่ .....ของเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………………….. 
                ผู้ประสานงาน .......................................... โทรศัพท์ ............................................. (9) 
 
 


