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   คํานํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ไดรวมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมท้ังแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว 
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการ
สาธารณะใหดียิ่งข้ึน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความสําคัญและความเปนมา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดใหความสําคัญกับ “ผูพิการ” โดย
เนนย้ําถึงศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชน (Dignity and human right) การไดรับความคุมครองที่เทาเทียมกัน 
ไมถูกเลือกปฏิบัติ การมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืน
จากรัฐ ภายใตการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมของผูพิการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ซ่ึงสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ทีเ่นนการพฒันาแบบองครวม 
ยึดคนเปนศูนยกลาง มีการปรับกลยุทธในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปรับโครงสราง
องคกรและการบริหารราชการ ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญและสะทอนใหเห็นวา รัฐตระหนักถึง
การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของ “ผูพิการ” และสังคมไทยทุกคน การจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบ
ตางๆ นั้น ตองเปนการทํางานแบบพหุภาคี ระหวางรัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 ในดานการพัฒนาและการสงเคราะหผูพิการ กฎหมายไดบัญญัติอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไวดังนี้  

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
  มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ” 

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้  
  (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ” 
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2 บทที่ 1   บทนํา 

  มาตรา 53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้  
  (1) กิจการที่ระบุไวในมาตรา 50”  
  มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้  
  (1)  กิจการที่ระบุไวในมาตรา 53” 

• พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
  (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่นที่อยูในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
   ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถ่ินอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
   (13) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 

• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้  
  (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส” 
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  มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
  (27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส” 
 ดังนั้น ดวยการตระหนักถึงพันธกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ ตามรัฐธรรมนูญฯ กฎหมาย 
และนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการตระหนักถึงการปองกัน
และแกไขปญหาทางสังคมที่อาจรุนแรงมากขึ้นในอนาคต การใหความสําคัญตอการพัฒนาผูพิการ 
อันเปนดัชนีช้ีวัดทางสังคมประการหนึ่ง ควบคูไปกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของ
ประเทศ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทํา “มาตรฐานการพัฒนา
และสงเคราะหผูพิการ” ขึ้นเพื่อเปนคูมือแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย โครงการ และ
กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงถือเปนองคกรของ 
“รัฐ” ที่ใกลชิดกับผูพิการที่สุด เพื่อให “ผูพิการ” ในฐานะ “พลเมือง” ของประเทศไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเทาเทียม เปนธรรมและทั่วถึง ภายใตการสราง
จิตสํานึกสาธารณะ การมีสวนรวมของผูพิการ ครอบครัวผูพิการ สมาชิกในชุมชน ทองถ่ิน ตาม
หลักการกระจายอํานาจ และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

1.2   วัตถุประสงค 
 1.2.1 เปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร โครงการ กิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูพิการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ มีความถูกตองเหมาะสมทางวิชาการ 
และสอดคลองกับความตองการของผูพิการและครอบครัว ภายใตการมีสวนรวมของทุกฝาย
ในชุมชน 
 1.2.2 เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในดานการจัดสวัสดิการสังคมแกผูพิการ ซ่ึงถือเปนดัชนีช้ีวัดทางสังคม (Social 
indicators) ที่สําคัญประการหนึ่งของประเทศ 
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1.3   ขอบเขตมาตรฐาน 
 มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการนี้ กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัด
สวัสดิการ นโยบายสังคม ยุทธศาสตร หรือโครงการบริการแกผูพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน บนพื้นฐานของความถูกตอง เหมาะสมทางวิชาการ การคํานึงถึงศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และบริบทความพรอมดานทรัพยากรชุมชน ของทองถ่ินที่มีอยู ซ่ึงถือเปน
คูมือการกําหนดมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการฉบับแรกขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยมีการเพิ่มมิติการบริการแกผูพิการแบบการสงเคราะหไปสู เชิงพัฒนา หรือ การฟนฟู
สมรรถภาพและเสริมพลังใหแกผูพิการมากขึ้น ซ่ึงแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเริ่มตน
ดําเนินการใหบริการแกผูพิการไดไมเทากัน หรือไมเหมือนกัน แตอยางนอยมีทิศทางและเปาหมาย
เดียวกัน และสามารถตระหนักรูไดวา การดําเนินการจัดสวัสดิการใดๆ ใหแกผูพิการที่มีอยูนั้น 
อยู ณ จุดใดของการบริการชวยเหลือผูพิการ ตองปรับปรุงพัฒนาในดานใดบาง เมื่อเทียบกับสิ่งที่
กําหนดไวในมาตรฐานหรือคูมือฉบับนี้ ที่สําคัญคือ เปนการดําเนินการที่มีเปาหมายสูงสุด คือ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการภายใตการมีสวนรวมของผูพิการ ครอบครัวผูพิการ และคนในชุมชน 
และมาตรฐานฯ ฉบับนี้ ควรมีการติดตาม ประเมินผล โดยนําผลการปฏิบัติไปใชในพื้นที่จริงของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมาพิจารณาแกไข ปรับปรุง เปนระยะอยางตอเนื่องตอไป 

1.4   คํานิยาม 
 1.4.1 ผูพิการหรือคนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติ หรือบกพรองทางรางกาย 
สติปญญา หรือทางจิตใจ ซ่ึงแบงเปน 5 ประเภท ตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 
 อนึ่ง มาตรฐานฯ ฉบับนี้ใชทั้งคําวา “ผูพิการ” และ “คนพิการ” เนื่องจากพระราชบัญญัติ/ 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชคําวา “ผูพิการ” ในขณะที่ พระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และในวงวิชาการทั่วไปนิยมใชคําวา “คนพิการ” ดังนั้น
บางครั้งอาจมีการใชทั้งสองคําปะปนกันบาง ซ่ึงในที่นี้มีความหมายและมาจากคําในภาษาอังกฤษ
อยางเดียวกัน คือ “Person with disability” หรือ “Persons with disabilities” (PWDs) 
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 1.4.2 การสงเคราะหผูพิการ หมายถึง การบริการชวยเหลือผูพิการที่เนนการแกไข
เฉพาะหนาและชั่วคราว โดยสถานภาพ/ฐานะของผูรับบริการจะดอยกวา หรือต่ํากวา ผูใหบริการ  
 1.4.3 การพัฒนาผูพิการ หมายถึง การบริการชวยเหลือผูพิการที่เนนการแกไขปญหา
แบบระยะยาวและถาวร เนนใหผูพิการสามารถดูแลและดํารงชีพอยูดวยตนเอง ปราศจากภาวะ
พึ่งพิง มีอิสรภาพ โดยสถานภาพ/ฐานะของผูรับบริการมีความเทาเทียมหรือเกือบเทาเทียมกับ
ผูใหบริการ 
 1.4.4 มาตรฐาน หมายถึง ส่ิงที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดคุณภาพของการ
ดําเนินการ และบริการตางๆ เพื่อใหผูพิการและ/หรือครอบครัวผูพิการ ไดรับความพึงพอใจ 
ตอบสนองความตองการสูงสุด รวมท้ังการดําเนินการ และบริการนั้นๆ จะตองไมสงผลกระทบที่
เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมและสังคม และส่ิงที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดนั้น จะตองมี
การปรับปรุงแกไข เปลี่ยนแปลง พัฒนาอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา 
  1.4.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล  

1.5   กฎหมาย ระเบียบ และแนวนโยบายที่เกี่ยวของ 
 มาตรฐานฯ ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตระเบียบ/กฎหมาย แผนงานของประเทศ ซ่ึงจะ
กลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 2 และในภาคผนวก ดังนี้ 

1.5.1 พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
1.5.2  กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ

หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
1.5.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
1.5.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545- 2549) 
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บทที่  2 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

 
 ปจจุบัน มีการประมาณการถึงจํานวนผูพิการในประเทศไทยที่แตกตางกันไป มีจํานวน
ตั้งแต  1.1 ลานคน , 4.8 ลานคน  ถึง 6.3 ลานคน  หรือรอยละ  10 ของประชากรทั้งประเทศ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545 ; คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ, 2545; WHO, 
1998) ทั้งนี้เนื่องจากใชระเบียบวิธีและการนิยามความพิการที่แตกตางกัน รวมทั้งความยากลําบาก
ในการเก็บรวบรวมขอมูล แมจํานวนและสถิติผูพิการอาจมีความแตกตางกันไป แตที่สําคัญกวานั้น
ก็คือ มีปจจัยบางประการที่จะทําใหจํานวนผูพิการในประเทศมีจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะไมถูกตอง เชน ขับขี่ในขณะมึนเมา การไมรัดเข็มขัดนิรภัย 
และไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่พาหนะ สงผลทําใหเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและพิการมากขึ้น 
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สัดสวนของผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปมากขึ้นโดยมีจํานวน ประมาณ 
7 ลานคน หรือรอยละ 10.3 ของประชากรในประเทศ ในขณะที่ประชากรวัยเด็กมีอัตราลดลง 
ซ่ึงทําใหอัตราการมีผูพิการจากวัยสูงอายุ เชน โรคหัวใจ อัมพาต รวมทั้งจากอุบัติเหตุมากขึ้น 
ปญหานี้จะทวีความรุนแรง เปนปญหาและภาระของคนรุนหลัง เปนปญหาครอบครัวในอีก 10 -20 ป 
ขางหนา หากไมมีมาตรการรองรับปญหาดังกลาว (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2547) 
 ที่นาเปนหวงอีกประการหนึ่งคือ ในจํานวนผูพิการทั้งหมดของประเทศ สวนใหญกวา
รอยละ 80 ไมไดรับหรือเขาถึงการบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพหรือชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ
และเอกชนใดๆ โดยเฉพาะผูพิการที่อยูตามชนบท ชุมชน ไมวาจะเปนการชวยเหลือ ฟนฟูฯ 
ทางดานสุขภาพ การศึกษา อาชีพ และสังคม จากการสุมตัวอยางในชุมชนแหงหนึ่งพบวา มีเพียง
ประมาณรอยละ 15 ของผูพิการทั้งหมดเทานั้น ที่สามารถประกอบอาชีพพอเล้ียงตัวเองได ซ่ึงเกือบ
ทั้งหมดประกอบอาชีพเล็กๆ นอยๆ ในทองถ่ินชุมชน เชน คาขาย ทําสวน เย็บผา แตทั้งหมดมี
รายไดคอนขางนอยและไมแนนอน สวนอีกรอยละ 45 ของผูพิการทั้งหมด ไมไดประกอบอาชีพ 
หรือไมมีงานทํา ทั้งที่มีสภาพรางกายที่สามารถจะประกอบอาชีพไดหรือสามารถจะศึกษาเลาเรียน 
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หาความรูเพิ่มเติมได สวนที่เหลืออีกรอยละ 40 ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดมากนัก จนถึง
ชวยเหลือตัวเองไมไดเลย (คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการอําเภอพุทธมณฑล, 2548)  
 ส่ิงเหลานี้นาจะสะทอนใหเห็นวา ไมมีอะไรดีไปกวาการสรางชุมชนสมานฉันท และมี
จิตสํานึกสาธารณะและตระหนักอยูเสมอวา “ทุกคนมีสิทธิเปนผูพิการทุกเม่ือ” ดังนั้น การจัด
สวัสดิการการบริการที่เหมาะสมแกผูพิการในชุมชน/สังคมของเราในวันนี้ ก็เพื่อรองรับผูพิการที่มีอยู 
รวมทั้งผูพิการที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ซ่ึงหมายรวมถึง ญาติพี่นอง และ “ตัวเราเอง” ดวยเชนกัน 

2.1   ประเภทการชวยเหลือและบริการผูพิการ 
 แมในมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหคนพิการฉบับนี้ จะใชคําวา “การพัฒนา” และ 
“การสงเคราะห” ซ่ึงดูเหมือนวาการบริการแบงเปน 2 ระดับเทานั้น แตในรายละเอียดแลวอาจ
จัดแบงการบริการแกผูพิการเปน 3 ระดับ/ประเภทใหญๆ (ทวี เชื้อสุวรรณทวี 2, 2548) ดังนี้ 
 2.1.1 การสงเคราะห หรือการประชาสงเคราะห (Public assistant) : หมายถึง การบริการ
ชวยเหลือผูพิการแบบชั่วคราว เปนการแกไขเฉพาะหนา ผูพิการมีฐานะเปนผูขอรับบริการ
การชวยเหลือ หรือฐานะต่ํากวาผูให และมักเปนการดําเนินงานบนฐานคิด ปรัชญาการทําบุญกุศล 
เปนการแบงปนของผูมีจิตเมตตา สงสาร ตอผูพิการ (Philanthropy and charity base) เปนหลัก เชน 
การบริจาค ใหเงิน ส่ิงของ การใหเบี้ยยังชีพ ซ่ึงการบริการชวยเหลือเชนนี้มักไมเปนที่ยอมรับใน
เชิงวิชาการ หรือในระดับสากล เนื่องจากมองวาการชวยเหลือดังกลาวเปนการกดทับ กดขี่ผูพิการ 
ตอกย้ําความไมเทาเทียม และดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แตในทางปฏิบัติอาจยังพบเห็นได
โดยทั่วไป เชน การบริจาคเงินแกผูพิการในชุมชน ผูพิการขอทาน การแจกขาวสาร อาหารแหง 
ผาหม ส่ิงของ เปนตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในสภาพความเปนจริงผูพิการ สวนใหญมีฐานะยากจน 
มีความพิการรุนแรง ชวยเหลือตัวเองไมได ประกอบกับความเชื่อ คานิยมของสังคม ชนเผาที่มีตอ
ผูพิการทางลบ วามีความแตกตางจากคนปกติทั่วไป กึ่งมนุษย หรือมิใชมนุษย (Delieger,1995; 
Nicolaison, 1995; Asch and Fine 1988 cited in Ingstad and Whyte, 1995; Sentumbwe, 1988; 
Deshen and Deshen , 1989; Cheausuwantavee, 2001) 
 2.1.2 การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation services) : หมายถึง “แบบแผนการบริการ
ผูพิการที่เปนองครวมและบูรณาการทางดานการแพทย กายภาพ จิตสังคม และอาชีพ ที่ชวยให
เสริมพลังอํานาจ แกผูพิการใหเติมเต็มความเปนบุคคล มีคุณคาทางสังคม และสามารถดํารงอยู 
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มีปฏิสัมพันธอยางเต็มศักยภาพในสังคมโลก” (Benja, 1990 cited in Parker and Symanski,1992) 
ซ่ึงการบริการแบบนี้ มีฐานคิด ปรัชญามาจากแบบแผนทางการแพทย (Medical model) กลาวคือ 
สวนใหญเปนการใหบริการโดยผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพ (Professional or specialist) โดยผูพิการ
อยูในฐานะผูรับบริการ หรือคนไข (Client) แมจะมีแนวคิดและยกฐานะผูใหบริการกับผูพิการใหมี
ความเทาเทียมกัน แตก็เปนแนวคิดในกลุมนักทฤษฎีบางกลุมเทานั้น โดยเฉพาะกลุมมนุษยนิยม 
(Humanistic theory) เชน Carl R. Rogers ซ่ึงเปนนักจิตวิทยาการปรึกษาผูเปนเจาของทฤษฎีการใช
บุคคลเปนศูนยกลาง (Person centered therapy) แตนักคิด นักทฤษฎีสวนใหญยังยึดปรัชญาแบบ
แผนทางการแพทยแบบดั้งเดิมและยังใชญาณวิทยา หรือวิธีการแสวงหาความรูความจริงแบบ 
ปฏิฐานนิยม (Positivism) ซ่ึงเนนการวัดและประเมินแบบปรนัย (Objectivism) เนนความเปน
วิทยาศาสตร มีเครื่องมือและวิธีการที่เปนรูปธรรมชัดเจน  
 ตัวอยางรูปแบบการบริการแบบนี้ ไดแก การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยสถาบัน
เปนฐาน (Institution – based rehabilitation: IBR) เชน การใหบริการของโรงพยาบาล โรงเรียน
การศึกษาพิเศษทั่วไป ศูนยฝกอาชีพผูพิการ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 
รวมถึงการจัดฝกอบรมใหความรูตางๆ แกผูพิการของนักวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีตัวอยางการ
ใหบริการผูพิการอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การใหบริการโดยนักวิชาชีพ นักวิชาการที่ออกไปใหบริการ
ผูพิการที่อยูตามบาน หรือชุมชน กรณีนี้เรียกวา “เอาตริช” (Outreach services ) เชน การออกหนวย
แพทย-พยาบาลเคลื่อนที่ การจัดหนวยทําขาเทียมเคลื่อนที่ การบริการเยี่ยมบานและสอนหนังสือ
ผูพิการตามบานของศูนยการศึกษาพิเศษ เปนตน นอกจากนี้ยังอาจรวมถึง กิจกรรมบางสวนของ
การฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชน (Community- based rehabilitation : CBR) ที่เนนกระบวนการ
การมีสวนรวมของคนทุกระดับในชุมชนในการชวยเหลือผูพิการ โดยเฉพาะในระยะเริ่มตนที่ตอง
ใชนักวิชาชีพ นักวิชาการ ในการกระตุน สอนการทํางาน ใหความรูแกผูพิการ และชุมชนในการ
ชวยเหลือ ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ  
 จะเห็นไดวา แมการบริการแบบการสงเคราะหและการฟนฟูสมรรถภาพ อาจจะแตกตางกัน 
ในดานผูใหบริการชวยเหลือมีฐานะเปนผูใจบุญหรืออาสาสมัคร และนักวิชาชีพ ตามลําดับ 
ตลอดจนความลึกซึ้งของการใหบริการก็ตาม แตทั้งการสงเคราะหและการฟนฟูสมรรถภาพมีส่ิงที่
เหมือนกันคือ สวนใหญฐานะของผูใหบริการจะเหนือกวาผูพิการหรือผูรับบริการ ความสัมพันธ
ของทั้งสองจึงเปนแนวดิ่งมากกวาแนบราบ ไมมีความเทาเทียมกัน  
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 2.1.3 การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) และการมีวิถีชีวิตอิสระของผูพิการ 
(Independent living) : โดยสรุป หมายถึง “การมีสวนรวม การควบคุม การมีอํานาจในการตัดสินใจ 
การกําหนดทางเลือกและทรัพยากรใหแกตนเองของผูพิการ” (Nosek, 1992 ; Gutierrez, Parsons 
and Cox, 1998 ; Korten, 1987 ; Friedman, 1992 cited in Wils,2001) โดยมีเปาหมาย เพื่อการ
จัดสรรอํานาจและการเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจเสียใหม เปนกระบวนการเปลี่ยนผานของ
บุคคลและสังคม การเปลี่ยนแปลงสํานึกสาธารณะและการบรรลุความตองการของมนุษย และการ
นําไปสูการปลดปลอย ปราศจากการกดทับกดขี่ ซ่ึงการบริการแบบนี้มีฐานคิด ปรัชญาเปนแบบแผน
ทางสังคม (Social model) เนนความเทาเทียมในศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง  
 ดังนั้น ฐานะและสัมพันธภาพของผูใหบริการ และผูพิการ ในกรณีนี้จึงมีความเทาเทียมกัน 
ผูพิการเปลี่ยนฐานะจากผูรับบริการหรือคนไข (Client/ Counselee) ไปเปนผูใชบริการหรือผูบริโภค 
(Consumer) นักวิชาการ ผูชวยเหลือ อาสาสมัคร เปลี่ยนฐานะจากผูนํา (Leadership) ไปเปนผู
เอื้ออํานวยหรือผูมีสวนรวม/เพื่อนรวมงาน (Partnership) เทานั้น ตัวอยางรูปแบบการบริการนี้ เชน 
การบริการของกลุมชวยเหลือตัวเอง (Self- help organization) การใหการปรึกษาแบบกลุมเพื่อน 
(Peer counseling) กิจกรรมการดําเนินงานของชมรมหรือสมาคมของผูพิการตางๆ อาทิ สมาคมคน
ตาบอดฯ สมาคมคนหูหนวกฯ สมาคมผูปกครองเด็กออทิสติก รวมไปถึงศูนยวิถีชีวิตอิสระของ
ผูพิการ  (Independent living center: IL center) และการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชน 
(Community- based rehabilitation : CBR) สรุปคือ ผูพิการเปนกลุมหลักในการดําเนินงาน โดยมี
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการ เปนเพียงสวนหนึ่งของผูรวมงานเทานั้น 
 การบริการแบบที่ 2 และ 3 คือ การฟนฟูสมรรถภาพ และการเสริมพลังอํานาจแกผูพิการ 
มีความแตกตางจากแบบที่ 1 หรือการสงเคราะห คือ เปนการชวยเหลือ บริการที่มุงการแกไขปญหา
อยางจริงจัง อยางถาวรแกผูพิการและมีเปาหมายสูงสุดอยางเดียวกัน คือการทําใหผูพิการดํารงอยู
ไดดวยตนเองมีอิสรภาพ แมวิธีการและฐานะของผูใหบริการกับผูพิการอาจแตกตางกันก็ตาม การ
บริการแบบที่ 2 การฟนฟูสมรรถภาพ และแบบที่ 3 การเสริมพลังอํานาจ นี้ อาจเรียกรวมวา “การ
บริการเชิงพัฒนา” ซ่ึงไดเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตางของการบริการผูพิการ 3 
ประเภทดังในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบการบริการผูพิการแบบการสงเคราะห การฟนฟูสมรรถภาพ และการ
เสริมพลังอํานาจ  

การพัฒนา 
ประเด็น การสงเคราะห 

การฟนฟูสมรรถภาพ การเสริมพลังอาํนาจ 
1. ฐานคิด/ปรัชญา คําสอนศาสนา เทววิทยา

ความเมตตา สงสาร  
ใจบุญ ใจกุศล 

แบบแผนทางการแพทย 
ความชํานาญ  
ความเชี่ยวชาญ  

แบบแผนทางสังคม  
ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชน 
สิทธิพลเมือง 

2. ญาณวิทยา/ 
วิธีการแสวงหา
ความรูความจรงิ 

คัมภีร คําสอนของศาสนา
และศาสดา คือความรู
สูงสุดไมตองพสิูจน 

ปฏิฐานนิยม และความ
เปนวิทยาศาสตร 
และปรนัย 

มานุษยวิทยา ศาสตรการ
ตีความ อัตนัย 

3. บทบาทผู
ใหบริการ 

ผูใจบุญ ผูท่ีเหนือกวา ผูเช่ียวชาญ ผูรู ผูนํา  
ผูท่ีเหนือกวา  

เพื่อนรวมงานเทาเทียมกัน 

4. บทบาทของ        
ผูพิการ 

ผูรับการสงเคราะห 
ชวยเหลอื ผูท่ีดอยกวา  
มีภาวะพึ่งพิงสงู 

ผูรับบริการ คนไข           
ผูดอยกวา (บางแนวคิด) 
มีภาวะพึ่งพิง 

ผูใชบริการ ผูบริโภค  
ลูกคา ผูมีสวนรวมไดเสีย 
เทาเทียม  

5. ทิศทางความ 
สัมพันธ 

แนวดิ่ง แนวดิ่งและแนวราบ  
สวนมากเปนแนวดิ่ง 

แนวราบ 

6. การแกไขปญหา 
 

รวดเร็ว แกไขปญหา
เฉพาะหนา ระยะสั้น หรือ
ขาดทรัพยากรในการดํารง
ชีพพื้นฐาน ยังไมพรอมจะ
ชวยตนเอง  

เฉพาะราย และท่ี
รุนแรง ซับซอน              
มีความลึกซึ้งในการ
บริการ เปนรูปธรรม 
ชัดเจน และเห็นผลเรว็ 

แกไขปญหาเชิงโครงสราง
อํานาจการถูกกดขี่ของ       
ผูพิการ และการแกไข
ปญหาและการดํารงชีวิต
ระยะยาว 
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การพัฒนา 
ประเด็น การสงเคราะห 

การฟนฟูสมรรถภาพ การเสริมพลังอาํนาจ 
7. การใชทรัพยากร งาย ไมซับซอน  

ไมคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากนัก 

มีความซับซอน เนน
การวัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตนทุนสูง 

เนนอิสระ คลองตัว  
ไมซับซอน บางครั้งการ
วัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลลําบาก 
ตนทุนต่ํา 

 
 จะเห็นไดวา การบริการแบบสงเคราะห การฟนฟูสมรรถภาพ และการเสริมพลังอํานาจ 
มีความแตกตางกัน ในขณะเดียวกันก็จะมีขอดี ขอดอยตางกัน ซ่ึงหมายความวา การบริการทั้งสาม
แบบ แทจริงอาจมิไดมีอะไรดีกวาอะไร และยากที่จะตัดสินวา อะไรผิดอะไรถูก แมจะมีกระแส
ตอตานการบริการชวยเหลือแบบสงเคราะหวาเปนสิ่งที่ลาหลัง เปนการลดทอนอํานาจ และกดขี่
ศักดิ์ศรีและความเปนมนุษยของผูพิการ แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาแลว ปรากฏการณการ
บริการทั้งสามแบบ ยังดํารงอยูในทุกชนเผา ทุกสังคม ในอดีตการสงเคราะหอาจเหมาะสมและ
ใชไดกับบางบริบท บางสถานการณ โดยเฉพาะกับสภาพที่ผูพิการยังขาดปจจัยในการดํารงชีพ
พื้นฐาน ไมพรอมที่จะลุกขึ้นมาตอสูเพื่อสิทธิของตนเอง ในขณะเดียวกัน ก็ไมมีบริการของรัฐ 
เอกชน หรือ กลุมผูพิการเองเขาถึง และใหบริการได การชวยเหลือของผูใจบุญ ผูมีจิตศรัทธา 
ภายใตความรูสึกเมตตา สงสาร ที่ชวยโอบอุมสังคม ยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูพิการเหลานี้ แตไม
อาจปฏิเสธไดวา การเสริมพลังอํานาจ การทําใหผูพิการสามารถดํารงอยูไดดวยตนเอง ตัดสินใจใน
การดําเนินชีวิตของตน ก็เปนสิ่งจําเปนและเปนเปาหมายสูงสุดที่สังคมควรผลักดันใหผูพิการไปถึง
จุดนั้นใหได ส่ิงเหลานี้อาจตองมีการทบทวนกันระหวาง ผูพิการ ครอบครัว ผูนําชุมชน สมาชิกใน
ชุมชน นักวิชาชีพ นักวิชาการ วาควรจะใชการบริการผูพิการทั้งสามแบบใหถูกตอง เหมาะสมกับ
สภาพปญหา ความตองการของผูพิการอยางไร เมื่อใด เขาทํานองการพิจารณาถึงการใชอยางถูก 
“กาละและเทศะ” ของการบริการ ทั้งสามแบบ ภายใตการมีสวนรวมของทุกฝายอยางเทาเทียม 
เอื้ออาทร มีไมตรี และสมานฉันท  
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 กิจกรรมใด การบริการใด หากตองแบงแยกผูพิการ ชุมชน สังคมออกจากกัน มีการตอสู
เบียดขับกันอยางไมรูจบ ยอมไมใชทางออกและการจัดสวัสดิการที่ดี ดังเชนสังคมผูพิการและ
สังคมคนทั่วไปในประเทศตะวันตกหลายประเทศโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ที่พยายาม
ตอสู แกไขปญหาเหลานี้ดวยการออกกฎหมาย ขจัดการเลือกปฏิบัติ การกีดกันของสังคม แตปญหา
การเลือกปฏิบัติและการกีดกันก็ยังคงมีอยูทั่วไป (ทวี เชื้อสุวรรณทวี 1, 2548)  

2.2   ปจจัยสําคัญตอแนวนโยบายการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการของไทย 
 ดวยกระแสโลกาภิวัฒน และการปกครองแบบประชาธิปไตยทั้งระดับภายในประเทศ 
และระดับสากล ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยในการกําหนด และการใหคุณคา แกนโยบายสวัสดิการสังคม 
และงานดานผูพิการของไทยเปนอยางมาก ซ่ึงปจจัยที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 2.2.1 การเคล่ือนไหวระดับสากล 
  ดวยการเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชน ความเทาเทียม และความมีศักดิ์ศรีของ
มนุษยในระดับสากล ที่มีความเขมขนมากขึ้น นับตั้งแตการมี “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” 
ขององคการสหประชาชาติ ป ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Rights) (United Nation, 
1988) หลังจากนั้นประเทศไทยไดรวมลงนามปฏิญญา และอนุสัญญาที่สําคัญ คือปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาโคเปนเฮเกน วาดวยการพัฒนาสังคม ปฏิญญาวาดวยสิทธิผูพิการสากล 
และในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) ประเทศไทยไดเปนเจาภาพการจัดงานทศวรรษแหงผูพิการ 2000 
ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการสังคมและเศรษฐกิจแหงภาคพื้นเอเชียแปซิฟกแหงองคการ
สหประชาชาติ (UNESCAP) ที่องคกรผูพิการทั่วโลกเขารวมงานกวา 5,000 คน ทําใหประเทศไทย 
สังคมไทย ผูพิการไทย มีการตื่นตัวในดานการเสริมพลังอํานาจ และการขจัดอุปสรรคการอยูรวม
ในสังคมมากขึ้น 
 2.2.2 การเคล่ือนไหวระดับประเทศ 
  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดสิทธิ และสิ่งที่
เกี่ยวของกับศักดิ์ศรี ความเทาเทียมของมนุษย ผูพิการ รวมทั้งสิทธิทางการเมืองและการมีสวนรวม
ของประชาชน ดังนี้  
   “มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง” 
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   “มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน  
   ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
   การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน
เร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 
   มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช
สิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม
วรรคสาม” 
   “มาตรา 55 บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
   “มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ” 
   “มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ” 
   “มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของ
ชุมชน  
   รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพลพลภาพและผูดอยโอกาส
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได” 
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  2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) : ไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวม ที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ และ
มุงเนนพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ” ใน 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน นอกจากนี้ไดเนนใหมีการกําหนดยุทธศาสตร 
พอสรุปไดดังนี้ 

(1) การพัฒนาประชากร กลุมผูดอยโอกาส : พัฒนาศักยภาพของเด็ก สตรี 
ที่ถูกทําราย ทารุณ หญิงบริการทางเพศ ผูพิการและผูสูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้ง ละเลย รวมทั้งกลุมคน
ยากจน ผูตองขัง ชนกลุมนอยตางภาษาและวัฒนธรรมใหดํารงชีวิตอยางสมศักดิ์ศรี และมีคุณภาพ
อยางทัดเทียม 

(2) การพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคม : ไดแก สงเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินสวัสดิการสังคมอยางครบวงจร มีกฎหมายสวัสดิการสังคมเปนแมบท ปรับปรุงขายการ
ประสานงานระหวางภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และภาคประชาชนอยางเช่ือมโยงเปนระบบ สนับสนุน
การรวมตัวและสรางเครือขายของประชาชนและสถาบันทางสังคม เชน วัด โรงเรียน โดยรัฐเปน
เพียงผูสนับสนุน มากกวาควบคุม ส่ังการ  

(3) การแกไขปญหาความยากจน : เนนใหประชาชนพึ่งตัวเองมากขึ้น โดย
นําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ใหประชาชนไดรับการศึกษาและบริการทาง
สังคมอยางทั่วถึง เทาเทียม ใหคนจนมีรายไดมากขึ้นโดยการสรางงาน ยกระดับคุณภาพฝมือ
แรงงาน ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สามารถแขงขันการผลิตและการบริการกับตางประเทศได 

(4) การบริหารจัดการที่ดี ทุกระดับในสังคมไทย : ลดขั้นตอนการทํางาน 
กระจายอํานาจสูชุมชน มีความโปรงใส ใชการจัดการแบบเนนเปาหมาย (Result-based management: 
RBM) การบริการสวัสดิการสังคมแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop services) เนนใหประชาชน 
ชวยคิด ชวยทํา และรวมรับผิดชอบ 
  3) พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  
   พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใชตั้งแต 
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ที่มาของการตรากฎหมายฉบับนี้ สวนหนึ่งนาจะมาจากกระแส
การเมือง “ระบอบประชาธิปไตย” และคานิยมสากล ที่ใหความสําคัญกับศักดิ์ศรี ความเทาเทียม 
และหลักมนุษยชน  
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(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก) 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด 20 มาตรา สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ พอสรุปไดดังนี้  
   ความหมายของคนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติ หรือ บกพรองทาง
รางกาย ทางสติปญญา หรือจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ หมายถึง “การเสริมสรางสมรรถภาพ หรือ 
การเสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยวิธีทางการแพทย ทางการศึกษา 
ทางสังคม และการฝกอาชีพเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคมทัดเทียม
คนปกติ”  
   คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทําหนาที่ เสนอแนะนโยบาย 
สนับสนุนสงเสริม ใหคําปรึกษาแนะนําแกรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึง ไดแก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง จัดทําโครงการ/อนุมัติโครงการที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ วางระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับนโยบายการสงเคราะหและพัฒนาคนพิการ การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยใหคนพิการที่จดทะเบียน
แลวเปนคณะอนุกรรมการนั้นๆ อยางนอย 1 คน คณะกรรมการฯ มีวาระ 2 ป  
   สํานักงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทําหนาที่ประสานงานรวบรวมขอมูล 
ดําเนินการจดทะเบียนคนพิการ การเผยแพร ประชาสัมพันธ ดําเนินการงานวิชาการ งานวิจัย และ
งานดานคนพิการ จัดทําแผนงานเสนอตอคณะกรรมการฯ ริเริ่มสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ 
จัดอบรมบุคลากร สงเสริมอาชีพและจัดหางานแกคนพิการ  
   สิทธิของคนพิการภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ จะไดรับการบริการ รวม 
5 ขอ คือ  
   (1) บริการฟนฟูทางการแพทยที่เกี่ยวของกับความพิการจากสถานพยาบาล
ของรัฐฟรี  
   (2) การเขารับการศึกษาภาคบังคับ โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม  
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    (3) ใหคําแนะนํา ปรึกษาการประกอบอาชีพ ฝกอาชีพตามความเหมาะสม
กับความพิการ  
    (4) การยอมรับ มีสวนรวมทางสังคม และสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการตางๆ ที่จําเปนตอคนพิการ  
   (5) บริการจากรัฐในการเปนคดีความ และการติดตอราชการ 
   “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อใชในกิจกรรมการ
สงเคราะหและพัฒนาคนพิการ ดังกลาวขางตน โดยไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริจาค ดอกผล 
การหาประโยชนจากเงินกองทุนรวมทั้งรายได 
 นอกจากนี้ยังมี กฎกระทรวง และระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่สําคัญมีดังนี้ 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
 • กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 ในมาตรา 17 และมาตรา 20 กลาวถึง 
  การจางงานคนพิการ มีสาระสําคัญคือ สถานประกอบการเอกชน ที่มีลูกจางมากกวา 
200 คนขึ้นไป ตองรับคนพิการเขาทํางาน 1 คน เศษของทุก 200 คน ถาเกิน 100 คน ใหรับคนพิการ
อีก 1 คน หากมีคนพิการสมัครไมครบ ตามที่กําหนดใหแจงกรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันเปน
สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ หรือ สทก.) ภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกป การประกาศรับ
สมัครตองประกาศไมนอยกวา  30 วัน  นอกจากนี้นายจางโดยความเห็นชอบของกรม
ประชาสงเคราะห จะกําหนดลักษณะความพิการใหเหมาะสมกับงานก็ได นายจางที่ไมประสงค 
หรือไมรับคนพิการเขาทํางานที่กําหนด ใหสงเงินเขากองทุนฟนฟูคนพิการเปนรายป ปละครึ่งหนึ่ง
ของอัตราจางขั้นต่ําที่ใชบังคับในทองที่สถานประกอบการตั้งอยู x 365 วัน x จํานวนคนพิการที่ไม
รับเขาทํางาน  
 •  ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวย การจดทะเบียนคนพิการ 
พ.ศ. 2537 ออกตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 14 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนคน
พิการและสิทธิของผูพิการที่จดทะเบียนจะไดรับ 
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กระทรวงสาธารณสุข  
• กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และมาตรา 20 กลาวถึง 
 ประเภทของคนพิการ มีสาระสําคัญคือ ไดจัดคนพิการออกเปน 5 ประเภท คือ คน

พิการทาง 1) การมองเห็น 2) การไดยินหรือส่ือความหมาย 3) ทางกายและการเคลื่อนไหว 4) จิตใจ
และพฤติกรรม 5) สติปญญาและการเรียนรู ทั้งนี้ตองมีการตรวจวินิจฉัยและมีลักษณะตามที่
กฎหมายกําหนดโดยแพทย ในสถานพยาบาลของรัฐ /รัฐวิสาหกิจ 

• กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 15 และ มาตรา 20 กลาวถึง 

 การรับบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ มีสาระสําคัญ คือ ใหคนพิการที่จดทะเบียน
แลวไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพอันเนื่องจากความพิการนั้นๆ ฟรี ในสถานพยาบาลของรัฐ เชน 
คาตรวจ คาหอง คาศัลยกรรม คายา กายภาพบําบัด จิตบําบัด สังคมสงเคราะห การแกไขการพูด 
กายอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ เปนตน  

กระทรวงมหาดไทย 
• กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพล

ภาพ และ คนชรา พ.ศ. 2548 ซ่ึงสาระสําคัญโดยสรุปคือ การกําหนดใหอาคารบางประเภท เชน 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข อาคารที่ทําการของราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา หอสมุด สถานีขนสงมวลชน สนามกีฬา ฯลฯ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการ ซึ่งไดแก ลิฟต ที่จอดรถ หองสวม ฯลฯ เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับ
ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ความชวยเหลืออ่ืนๆ และการสงเคราะหจากรัฐ ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ดูรายละเอียดภาคผนวก ข)  

• ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วาดวยการจัดหาผลประโยชน
และการจายเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 6 และ 16 มีสาระสําคัญ คือ คณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งจํานวน 24 คน ทําหนาที่ในการกํากับดูแล 
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อนุมัติแผนงานที่เกี่ยวกับการสงเคราะห พัฒนา ชวยเหลือคนพิการ การใชเงินกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการจัดหาเงินเขากองทุนฯ 
  4) นโยบายรัฐบาล 
   เมื ่อวันที ่ 23 มีนาคม  2548 คณะรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
โดยมีสาระสําคัญวาใน 4 ปขางหนา จะเปน 4 ปแหงการเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูความมั่นคง
ยั่งยืนในทุกทาง รัฐบาลจะสรางโอกาสเพื่ออนาคต วางรากฐานใหมแกประเทศ โดยเนนการคืน
ความเขมแข็งสูทองถ่ิน คืนความสมบูรณของดินและน้ําสูธรรมชาติ และคืนอํานาจในการตัดสิน
ปญหาสูชุมชน โดยใหความสําคัญแกการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมใหสมดุลมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย 9 ประการ แมจะมิไดระบุเกี่ยวกับผูพิการโดยตรง แตมีสวนที่
เกี่ยวของกับผูพิการดังนี้ คือ 

(1) นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จะสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต โดยจะจัดคาราวานเสริมสรางเด็ก เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา จะมีนโยบายดานวัฒนธรรม จะ
สรางสุขใหคนกรุงเทพฯ ดวยนโยบาย กรุงเทพฯ แข็งแรงและนาอยู การพัฒนาสุขภาพประชาชน 
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม การเตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ  

(2) นโยบายสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม จะรับฟง
ความเห็นจากประชาชน  ในรูปแบบที่ เหมาะสมและหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องสําคัญตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 59 และรวมกับทุกฝายสงเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนใหทัดเทียมระดับ
สากล จะสงเสริมสนับสนุนการทํางานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมบทบาทของผูนํา
ชุมชนและปราชญทองถ่ิน กระจายอํานาจจากสวนกลางสูสวนทองถ่ิน และสงเสริมองคกรพัฒนา
เอกชน (NGO) ที่สรางสรรค  

(3) นโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  หรือตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

อนึ่ง กฎหมาย นโยบายที่กลาวมาขางตน เปนเพียงขอมูลบางสวนที่เกี่ยวของกับ
สวัสดิการสังคม ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ ซ่ึงยังมีกฎหมาย นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นดังกลาวของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรตางๆ ซ่ึงผูเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการควรไดศึกษาเพิ่มเติม เชน แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 -2549) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ผูพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545- 2549 แผนพัฒนาดานสาธารณสุขแหงชาติ ซึ่งจะทําใหเขาใจและ
เสริมการทํางาน โดยเฉพาะจะเปนการทํางานในลักษณะการประสานงานระหวางองคกร 
หนวยงาน ลดการซ้ําซอนและความซับซอน ในการเขาถึงบริการของผูพิการ และใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  เมื่อประมวลปจจัยทางดานกฎหมาย แนวนโยบายของรัฐ สภาพปญญาทางสังคม
ของประเทศ ตลอดจนภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด
ดังกลาว สามารถแสดงความสําคัญและที่มาของมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามแผนภาพที่ 1  
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แผนภาพที ่1 : แสดงความสาํคัญและที่มาของมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห 
ผูพิการสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแหง    
ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 4, 
30, 55, 59, 76 และ 80 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 9 : พัฒนาแบบ
องครวม ยึดคนเปนศูนยกลาง 
การมีสวนรวมของผูพิการ   
ชุมชน และประชาชนทั่วไป 

พระราชบัญญตัิการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญตัิกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) 17 (27) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) 53 (1) 56 (1)  และ 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67 (6)  : บัญญัติให  
อบจ. เทศบาล  และ อบต.  มีหนาท่ีตองทํา 
  “ การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส” 
                 “ สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ” 

การเคลื่อนไหวระดับสากลและการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ :  
- กระแสสิทธิมนุษยชน/คานิยมสากล 
- การเจริญทางเศรษฐกิจทําใหปญหา

สังคมมากขึ้น 
- คนดอยโอกาส ผูพกิาร ถกูละเลย 
- โครงสรางประชากร  เปลี่ยนแปลง           

คนสูงอาย ุพิการเพิม่ขึ้น  ฯลฯ 

มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

นโยบายรัฐบาล (ทักษิณ 2)  : 
- ขอ 2 การพัฒนาสุขภาพประชาชน  ความมั่นคงของชีวิตและสังคม  

การเตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอาย ุ
- ขอ 7  การสงเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนใหทัดเทียมระดับ

สากล 
- ขอ 9 การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฯ 

คุณภาพชีวิต การเปนอยูท่ีดขีองผูพิการ 
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2.3   การทําความเขาใจกับผูพิการแตละประเภท 
 พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ในมาตรา 4 ไดนิยามหรือให
ความหมายของคนพิการ ดังนี้ 
 “คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา 
หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง “ 
 ในเรื่องประเภทคนพิการ ไดมีการออกกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) 
กําหนดไว 5 ประเภท ดังนี้ 
  คนพิการทางการมองเห็น 
  คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 
  คนพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว 
  คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 
  คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
 
  การทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติหรือพฤติกรรมโดยทั่วไปของผูพิการแตละประเภท 
จะชวยใหเกิดความเขาใจและมีแนวทางที่จะพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ เพื่อใหผูพิการสามารถ
ชวยเหลือตนเอง ประกอบอาชีพและทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูอ่ืนได สามารถอยูรวมในสังคมโดย
เปนท่ียอมรับและเกิดความภูมิใจในคุณคาของตน และรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก จ) 
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บทที่  3 
การพัฒนาและสงเคราะหผูพิการของไทย 

 
3.1   การจดทะเบียนคนพิการ 
 ปจจุบัน ประเทศไทยมีคนพิการทั้งหมดอยางนอยประมาณ 1.1 ลานคน (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ ,2545) แตมีจํานวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2537 ถึง 
28 กุมภาพันธ 2548 รวม 411,862 คน (www.oppd.opp.go.th, 2548) แสดงวามีคนพิการกวา 7 แสนคน 
ยังมิไดมาจดทะเบียน ตกหลน และยังไมไดรับการชวยเหลือและพัฒนา ในจํานวนที่จดทะเบียน 
แบงเปน กรุงเทพมหานคร 26,016 คน สวนภูมิภาค 385,846 คน แยกเปนภาคตะวันออก 93,452 คน 
ภาคเหนือ 92,529 คน ภาคใต 50,197 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 149,668 คน จําแนกตามเพศ 
เปนชาย 246,320 คน เปนหญิง 165,542 คน  
 3.1.1 สถานที่จดทะเบียนคนพิการ สามารถติดตอไดดังนี้ 
  1) คนพิการที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ขอจดทะเบียนไดที่สํานัก
สงเสริมและพิทักษคนพิการ (สทก. หรือกรมประชาสงเคราะหเดิม) บานราชวิถี ถ.ราชวิถี พญาไท 
กรุงเทพฯ  
  2) คนพิการที่มีภูมิลําเนาในตางจังหวัด ขอจดทะเบียนไดที่จังหวัดตามภูมิลําเนา
ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดทุก
จังหวัด 
  3) คนพิการที่ไมไดอยูในภูมิลําเนาของตน แตมีถิ่นที่อยูในจังหวัดนั้นๆ เชน 
ไปประกอบอาชีพอยูในจังหวัดอื่น หรือในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอจดทะเบียนไดตาม
ถ่ินที่อยูอาศัยในจังหวัดนั้น 
 3.1.2 เอกสารประกอบการจดทะเบียนคนพิการ มี 4 ประการคือ 
  1) เอกสารรับรองความพิการ ซ่ึงประเมินความพิการโดยแพทยของสถานพยาบาล
ของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 
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  2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัว
ตางดาว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให ในกรณีเปนผูเยาวใชสูติบัตร พรอมทั้งถายสําเนา
เอกสาร 1 ชุด 
  3) ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมทั้งถายสําเนาเอกสาร 1 ชุด 
  4) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
 3.1.3 การตออายุสมุดประจําตัวคนพิการ คนพิการจะไดรับสมุดประจําตัวคนพิการเมื่อ 
จดทะเบียนแลว เพื่อนําไปแสดงในการขอรับบริการสงเคราะห หรือการฟนฟูสมรรถภาพดาน
ตางๆ สมุดประจําตัวคนพิการนี้จะมีอายุ 5 ป นับจากวันออกสมุด เมื่อครบกําหนดแลว จะตอง
นํามาขอตออายุสมุดประจําตัวคนพิการตามสถานที่จดทะเบียน พรอมกับเอกสารที่ใชในการตอ
อายุสมุด 
  1) สมุดประจําตัวคนพิการเลมเดิม  
  2) รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป  
  3) สําเนาทะเบียนบาน  
  4) เอกสารรับรองความพิการฉบับใหม ใชในกรณีลักษณะของความพิการที่
ระบุไวในเลมเดิมไมชัดเจนหรือความพิการเปลี่ยนแปลง  
 3.1.4 การจดทะเบียนแทน หากคนพิการไมสามารถไปจดทะเบียนไดดวยตนเอง 
เนื่องจากมีสภาพความพิการมาก มีความยากลําบากในการเดินทาง เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือไรความสามารถ ใหมีผูอ่ืนมาจดทะเบียนแทนได ทั้งนี้ผูจดทะเบียนแทนตองนําเอกสารมาดวย
ดังนี้ 
  1) เอกสารหลักฐานของคนพิการ  
  2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัว
ตางดาว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหของผูจดทะเบียนแทนพรอมทั้งตนฉบับตัวจริง  
  3) สําเนาทะเบียนบานของผูจดทะเบียนแทน พรอมทั้งตนฉบับตัวจริง  
  4) ใบมอบอํานาจจากคนพิการหรือหนังสือรับรองจากทางราชการ  
  5) คําสั่ งศาลในกรณีที่ ศาลสั่ งให เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ               
ไรความสามารถ หรือการจัดตั้งผูปกครองกรณีผูเยาวไมมีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอน
อํานาจปกครอง  
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  กรณีชํารุดใหเขียนคํารองขอมีสมุดเลมใหมพรอมนําสมุดเลมเดิมที่ชํารุดมาดวย 
  กรณีสูญหาย ใหแจงความที่สถานีตํารวจ และนําใบแจงความมายื่นเพื่อขอทําสมุด
เลมใหม 
  ทั้ง 2 กรณีคือ การตออายุสมุดประจําตัวฯ และการชํารุดดังกลาว คนพิการไมควร
ยื่นจดทะเบียนใหม ทั้งนี้หากเจาหนาที่ไดตรวจสอบจากฐานขอมูลแลวพบวา คนพิการที่ยื่นขอจด
ทะเบียนรายใหมเคยมีประวัติการจดทะเบียนคนพิการครั้งแรกแลว เจาหนาที่จะแจงใหสํานัก
ทะเบียนจังหวัดที่จดทะเบียนซ้ําทราบ เพื่อใหยกเลิกการออกสมุดฯ ของคนพิการที่จดทะเบียนคน
พิการซ้ํา 
  อยางไรก็ตามดูเหมือนวาขั้นตอนการจดทะเบียนคนพิการ การตออายุสมุด
ประจําตัวคนพิการดังกลาว มิไดซับซอนยุงยากใดๆ แตในทางปฏิบัติแลว การดําเนินการดังกลาว
อาจกลายเปนเรื่องยากลําบากสําหรับคนพิการและครอบครัวเปนอยางมาก ทําใหการจดทะเบียน
คนพิการ หรือตออายุสมุดฯ “แบบเชิงรับ” หรือปลอยใหคนพิการหรือญาติดําเนินการเองนั้นมักไม
ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหจํานวนคนพิการที่ไปขอรับการจด
ทะเบียนที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด มีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับ
สถิติจํานวนคนพิการที่มีทั้งหมดของประเทศ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากหลายประการ เชน ประการแรก 
การเดินทางของคนพิการไปยังหนวยงานที่จดทะเบียน ผูพิการไมสะดวก เสียคาใชจายสูง ประการ
ที่สอง มีขั้นตอนการเตรียมเอกสาร/หลักฐานมาก ยุงยาก ตองไปถายรูป ตองเดินทางไปพบแพทย
เพื่อขอใบรับรองความพิการ แลวจึงจะนําหลักฐานตางๆ ไปยังศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
สําหรับคนพิการหรือ สํานักการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ประการที่สาม         
คนพิการและครอบครัวไมทราบสิทธิประโยชนและความสําคัญของการจดทะเบียนคนพิการ เปนตน  
  ดังนั้นหากจะใหการจดทะเบียนคนพิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ตองใชวิธีการ “แบบเชิงรุก” ซ่ึงตามบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และความ
ใกลชิดกับคนในชุมชนที่มีอยูแลว สามารถทําหนาที่และประสานงานดานนี้ไดเปนอยางดี ดังจะ
เห็นไดจากแผนภาพที่ 2  
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 แผนภาพที ่2 : แสดงขัน้ตอนการดําเนินการจดทะเบียนคนพิการ ภายใตบทบาทของ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ปญหาและความเขาใจผิดไมสามารถจะดําเนินการจดทะเบียนคนพิการใหได 
เนื่องจากมีขอขัดของตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  1) ไมไดนําเอกสารรับรองความพิการ ที่ออกโดยแพทยของโรงพยาบาลของรัฐ 
มาใชในการจดทะเบียนคนพิการ สวนใหญเขาใจวาเปนใบรับรองแพทยของคนไขท่ัวไป ซ่ึง
ใบรับรองแพทยนั้นจะไมมีขอมูลสําคัญระบุประเภทความพิการ ระดับความพิการ ระดับ
ความสามารถ รวมถึงลักษณะของความพิการที่แพทยประเมินไวอยางครบถวน ทําใหการออกสมุด
ประจําตัวคนพิการไมสามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนถูกตองลงในสมุดได อีกทั้งขอมูลสําคัญที่
ตองจัดเก็บในฐานขอมูลกลางก็จะมีความไมสมบูรณตามไปดวย 
   2) เอกสารรับรองความพิการที่แพทยออกใหมีความไมสมบูรณ กรณีที่คนพิการ
หรือญาติไดนําเอกสารรับรองความพิการมาติดตอขอทําสมุดประจําตัวคนพิการและเจาหนาที่แจง
วา คนพิการจดทะเบียนไมได เนื่องจากเอกสารรับรองความพิการที่แพทยออกใหไมสมบูรณนั้น 
แบงไดเปน 2 กรณี คือ  

ขั้นสํารวจ : สํารวจผูพิการที่ยังมิไดจดทะเบียนหรอื สมุดประจําตัว
ผูพิการหมดอายุ 

ขั้นเตรียมการ : ผูพิการ/ครอบครัว เตรียมเอกสาร/หลักฐาน 
• สําเนาพรอมตัวจริงของบัตรประชาชน /ตางดาว /              

สูติบัตร 1 ชุด 
• สําเนาพรอมตัวจริงของทะเบยีนบาน 1 ชุด 
• รูปถายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
• สมุดประจําตัวผูพิการเดิม 

อปท. รวมกับ กํานัน 

ผูใหญบาน  อสม. ฯลฯ 

อปท. อาจชวยเหลอื 
- ถายรูป/อัดรูป 
- ถายเอกสาร 

ขั้นจดทะเบยีน /ตออายุสมุดฯ : นัดหมาย ณ จุดเดียว ในชุมชน 
• จัดเตรียมสถานที่/ พาผูพิการมา ณ จุดนัดหมาย 
• ผูพิการรับการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองความ

พิการ โดยแพทยและพยาบาล 
• จดทะเบียน/ตออายุสมุดฯ และใหคําแนะนํา 

     อปท. 

โรงพยาบาล 

      พมจ. 

การทํางานภายใตการประสานกันของ 
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   2.1) แพทยไมไดระบุระดับความผิดปกติของความพิการในเอกสารรับรอง
ความพิการ 
   2.2) แพทยระบุระดับความผิดปกติของความพิการ แตระดับความผิดปกติ
ดังกลาว ไมอยูในเกณฑของการประเมินตามพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงมีผลใหไมเปนคนพิการตาม
กฎหมาย จึงไมสามารถจดทะเบียนได 

3.2   สิทธิประโยชนหลังจากการจดทะเบียนคนพิการ 
 3.2.1 ดานการแพทย คือ การรักษาพยาบาลเพื่อแกไขความพิการ หรือปรับสภาพความ
พิการ กายอุปกรณ และเครื่องชวยคนพิการตางๆ คําแนะนําปรึกษาทางการแพทยโดยไมเสียคาใชจาย 
สามารถติดตอขอรับบริการไดที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยใหคนพิการที่จดทะเบียน
ตามมาตรา 14 ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย ดังตอไปนี้  
   (1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษดวยวิธีอ่ืนๆ 
  (2) การใหคําแนะนําปรึกษา 
  (3) การใหยา 
  (4) การศัลยกรรม 
  (5) การพยาบาลเวชกรรมฟนฟู 
  (6) กายภาพบําบัด 
  (7) กิจกรรมบําบัด (อาชีวบําบัด) 
  (8) พฤติกรรมบําบัด 
  (9) จิตบําบัด 
  (10) สังคมสงเคราะหและสังคมบําบัด 
  (11) การแกไขคําพูด (อรรถบําบัด) 
  (12) การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินและการสื่อความหมาย 
  (13) การใหอุปกรณหรือเครื่องชวยความพิการ 
 ภายใตบังคับมาตรา  14 (5) นี้คนพิการซึ่งรับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีทาง
การแพทยจากสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง 
กรมหรือราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดไมตองเสีย
คาใชจายในการรักษาพยาบาลและคาอุปกรณ ตามมาตรา 14 (1) ดังตอไปนี้ 
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(1) คาบริการทางการแพทยตามมาตรา 14 (1)  
(2) คาหองและคาอาหารไมเกินอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดเวลา 

ที่เขารับการรักษาพยาบาล 
(3) ในกรณีที่คนพิการซึ่งเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย 

จากสถานพยาบาลตามมาตรา 14 (2) ตองใชอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือ เครื่องชวยคนพิการ
ใหสถานพยาบาลดังกลาวจัดหาอุปกรณเทียม อุปกรณเสริมหรือเครื่องชวยคนพิการใหแกคนพิการ
นั้น และในกรณีที่สถานพยาบาลไมมีอุปกรณเทียมอุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการดังกลาว 
ใหสถานพยาบาลนั้นขอเบิกจากศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

(4) เมื่ออุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการที่ไดรับตามขอ (3) 
ชํารุดบกพรอง จําเปนตองซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นสวนของอุปกรณ และสถานพยาบาลตาม
ขอ (2) สามารถดําเนินการใหได ใหสถานพยาบาลดังกลาว บริการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลง
ช้ินสวนของอุปกรณใหโดยไมคิดมูลคา 

(5) ในกรณีที่คนพิการมีสิทธิ์ไดรับการสงเคราะหหรือมีสิทธิไดรับสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว ใหคนพิการใชสิทธิในการรับการสงเคราะหหรือ
สิทธิในสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากหนวยงานนั้นๆ กอน 
 ในการติดตอขอรับบริการผูที่ประสงคจะขอรับบริการดานตางๆ ดังกลาวขางตนใหนํา
สมุดประจําตัวคนพิการไปดวยทุกครั้งเมื่อไปติดตอขอรับบริการและสามารถติดตอขอรับบริการ
ไดจากโรงพยาบาลตางๆ โดยตรง สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดสามารถติดตอขอรับบริการ
ไดจากโรงพยาบาลในทองถ่ินของตน 
 • การทําบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) สําหรับคนพิการ 
  นอกจากคนพิการที่ไดรับการจดทะเบียนและมีสมุดประจําตัวคนพิการ จะไดรับ
บริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
2534 แลว คนพิการยังมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในดานการรักษาพยาบาลและบริการทาง
การแพทยจากรัฐบาลโดยไมเสียคาใชจายตามโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงคน
พิการตามพระราชบัญญัติฯ เปนผูมีสิทธิไดรับบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) ประเภท
ยกเวนไมตองจายคาบริการทางการแพทย จํานวน 30 บาท ในแตละครั้งที่เขารับบริการ  
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 • คนพิการอยากไดบัตรทองตองปฏิบัติดังนี้ 
  นําสมุดประจําตัวคนพิการทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน ไปขอขึ้น
ทะเบียนที่สถานีอนามัยหรือศูนยบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลใกลบานที่ตนเองมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานในพื้นที่นั้นแลวคนพิการจะไดรับบัตรประกันสุขภาพถวนหนาหรือบัตรทองประเภท
ยกเวนคาธรรมเนียม 30 บาท เพื่อขอรับบริการรักษาพยาบาลไดทันทีโดยแสดงบัตรทองควบคูกับ
บัตรประจําตัวประชาชนหรือสมุดประจําตัวคนพิการ หากคนพิการรายใดมีบัตรสวัสดิการ
ประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) เดิมอยูแลว คนพิการจะตองนําบัตร สปร.เดิม พรอมดวย
ทะเบียนบานและสมุดประจําตัวคนพิการไปติดตอขอเปลี่ยนเปนบัตรทองประเภทยกเวน
คาธรรมเนียม 30 บาท ไดที่สถานีอนามัยศูนยบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกลบานที่ตนเอง
มีช่ืออยูในทะเบียนบานพื้นที่นั้น 
 3.2.2 ดานการศึกษา คือ การเขาเรียนในสถานศึกษาตางๆ อุปกรณและคาใชจายในการ
เรียน คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษา ติดตอขอรับบริการไดที่สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศูนยการศึกษาพิเศษเขต
พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ 
 คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดกําหนดใหคนพิการตามพระราชบัญญัติดังกลาว รวมกลุมผูมีความตองการพิเศษในการไดรับ
การศึกษา โดยกําหนดคนที่มีความตองการพิเศษไว 9 ประเภท คือ  

1) คนที่มีความบกพรองทางการมองเห็น 
2) คนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
3) คนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
4) คนที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือสุขภาพ 
5) คนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
6) คนที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา 
7) คนที่มีปญหาทางพฤติกรรม ทางอารมณ หรือเด็กสมาธิส้ัน 
8) คนออทิสติก 
9) คนที่มีความพิการซ้ําซอน 
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 มีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทําหนาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ซ่ึงมีรูปแบบจัดการศึกษา ดังนี้  

1) จัดในสถานศึกษารวมกับเด็กปกติ 
2) จัดในสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 
3) จัดในครอบครัว ชุมชน หรือองคกรเอกชน 
4) จัดในสถานพยาบาลกรณีเจ็บปวยเรื้อรัง 
5) จัดในศูนยการศึกษาพิเศษ 

สําหรับเด็กพิการที่ควรพิจารณาในการเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ มีหลักเกณฑดังนี้ 
1) ไมควรเปนเด็กพิการซ้ําซอน  
2) ควรมีอายุอยูในวัยเชนเดียวกับเด็กปกติ  
3) ถาเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไมควรมีระดับ I.Q. ต่ํากวา 50  
4) ไดรับการฝกเตรียมความพรอม สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติภารกิจ

ประจําวัน โดยไมเปนภาระตอครูหรือโรงเรียน  
5) มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอยูรวมสังคมกับเด็กปกติ  
6) ผูปกครองตองใหความสนใจในการพัฒนาเด็กพิการรวมกับครูพิเศษหรือครูปกติ 

 3.2.3 ดานอาชีพ คือ การชวยเหลือ สงเสริมการมีอาชีพ ไดแก แนะนําการประกอบ
อาชีพ การฝกอาชีพสาขาวิชาชีพตางๆ การใหกูยืมเงินประกอบอาชีพ โดยสํานักสงเสริมและพิทักษ
คนพิการ สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ โดยใหกูยืมเงินภายในวงเงินไมเกิน 
40,000 บาท บริการจัดหางานคนพิการ การพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับคนพิการที่ผานการฝกอาชีพ
แลวและตองการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อความกาวหนาในอาชีพ สําหรับตางจังหวัดสามารถติดตอ
ขอรับบริการและยื่นเรื่องไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)        
ณ ศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด 
 อนึ่งสําหรับคนพิการไดเบี้ยยังชีพแลว จะไมมีสิทธิกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพได 
เนื่องจากถือวา มีความพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพได 
 3.2.4 ดานสังคม การบริการดานนี้มีผูใหความหมายไวมากมาย และแตกตางกันไปใน
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของก็มิได
ใหความหมายไวละเอียดชัดเจนนัก ซ่ึงหากใหความหมายกวางๆ แลว คือการบริการนอกเหนือจาก
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การบริการทางดานการแพทย การศึกษา การอาชีพ ที่กลาวมาขางตน ซ่ึงในที่นี้หมายถึง การบริการ 
การกิจกรรมใดๆ ที่มีเปาหมายเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหคนพิการไดใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม 
มีเสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจในการดําเนินชีวิต ความเปนมนุษยชน การมีสวนรวม กิจกรรม
ในครอบครัว ชุมชน กลุมหรือสมาคม การใชเวลาวาง นันทนาการ โอกาสในการสรางสรรค 
การไดรับการปฏิบัติจากสังคมอยางเทาเทียม มีสิทธิในการพูด การแสดง การใหขอคิดเห็นในฐานะ
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมในสิทธิทางการเมือง การปกครอง การเลือกตั้ง 
โครงการ/นโยบายที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพยสิน สิทธิในการประกันตัวและคาลามภาษามือในการ
สัมมนา และในการตอสูทางคดีความ เปนตน 

3.3   การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 3.3.1 การจายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
  ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดกําหนดใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ถายโอนภารกิจการจายเบี้ยยังชีพคนพิการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ผูดําเนินการภายในปงบประมาณ 2546 ซ่ึงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดถายโอนภารกิจ
ดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งแตปงบประมาณ 2547 เปนตนไป โดยมีคน
พิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 24,370 คน 
ไดรับเบี้ยยังชีพในอัตรา 500 บาท/คน/เดือน โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณในสวนนี้ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยกําหนดคุณสมบัติคนพิการที่จะไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
ไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ คือ เปนคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ และมีความพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ตองเปนผูมี
ฐานะยากจน อาศัยอยูตามลําพัง หรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจนโดยรายไดถัวเฉลี่ยตอคน
ต่ํากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน ซ่ึงปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อใหสอดรับกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เนื่องจาก
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ไดถูกยกเลิกแลว  
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 3.3.2 การจายเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
  กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ดูภาคผนวก ค) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดรับการถายโอนภารกิจการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส สามารถใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสดังกลาวไดอยางทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนผูมีสิทธิ์ไดรับการสงเคราะห
เกินกวาจํานวนที่ไดรับการจัดสรร ตามขอ 3.3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสามารถ
ตั้งงบประมาณตามสถานะการคลังของตนเอง หรือขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดได ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ นี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 
109 ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยไดกําหนด
แนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไวดังนี้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) 
  1) คัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
   (1) นํารายชื่อคนพิการที่มีคุณสมบัติและรายชื่อที่สํารองไวที่จังหวัดนําเขาที่
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล และ
ประชาคมเมืองสําหรับในเขตเทศบาล เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ  
   (2) จัดทําบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  
   (3) ปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือที่อ่ืนๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด หากไมมี
ผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มี
การคัดคานใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกอนพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอน
รายช่ือ 
  2. การตั้งงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตั้งงบประมาณของ
ตนเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด  
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  3) การจายเงิน 
   (1) จายตามบัญชีรายช่ือที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
   (2) จายสมทบใหแกผูที่ไดรับการสงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม
ในกรณีท่ีอัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายใหแกผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะห 
  4) อัตราการจายเงินสงเคราะห 
   (1) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนี้ 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ รายละ 500 บาท/เดือน  
   (2) จายเกินกวาที่กําหนดแตไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือ  
ไมเกินกวาหนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลัง
ประกอบ 
  5) วิธีการจายเงิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินตามความประสงคของ
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหที่ระบุไวในหนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห  
   (1) จายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห เดือนละ 1 คร้ัง    
   (2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหหรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
  6) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงินไว
เพื่อรอการตรวจสอบ 
  7) แจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหใหทองถ่ินจังหวัดทราบ 
  ปจจุบัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
ไดมีคําสั่งยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 
แลว กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ดังกลาว ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนจากสวนกลางตามขอ 3.3.1 และเงินที่จายจากงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามขอ 3.3.2 ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3 /ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 เร่ือง กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2550 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ) ซ่ึงสรุปไดดังนี้  
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  1) เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
จากสวนกลางเพื่อการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ใหดําเนินการเชนเดียวกับเงินงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม 
  สําหรับหลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ ให เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ฌ) 
  2) กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบัญชีรายชื่อสํารองของผูมีสิทธิไดรับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการที่ไดผานการคัดเลือกของคณะกรรมการไวที่จังหวัด ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําบัญชีรายชื่อดังกลาวรวมกับบัญชีรายชื่อสํารองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขาเปนบัญชีเดียวกัน โดยใหนําบัญชีรายชื่อสํารองของจังหวัดจัดไวในลําดับตน 
เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากสวนกลาง ใหจายเงินสงเคราะหตามลําดับ
จนหมดบัญชี หรือหากผูมีรายชื่อในบัญชีสํารองรายใดเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติก็ใหพิจารณา
รายช่ือในลําดับถัดไป 
  3) กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไมมีบัญชีรายชื่อสํารองตามขอ 2) เมื่อ
ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสวนกลาง ใหนําเงินอุดหนุนที่ไดรับไปดําเนินการสงเคราะห
ใหแกผูมีรายชื่อในบัญชีสํารองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเชนเดียวกับการสงเคราะหจาก
เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4) การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติรายใหมและการปฏิบัติอ่ืนใดนอกจากที่กําหนดไว
ตามขอ 1)-3) ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
  5) เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการใหจายในอัตรารายละ 500 บาทตอเดือน  
  6) ในการดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่ตั้งงบประมาณของตนเองเพื่อสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และตามแนวทางที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ยังคงถือปฏิบัติตอไป 
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  7) วิธีการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการราย
ใหม สําหรับงบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม 
  8) การดําเนินการดานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวตามแนวทางนี้ ใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
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บทที่  4 
กรอบยุทธศาสตรและมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

 
 ฐานคิดซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรและมาตรฐานการ
พัฒนาและสงเคราะหผูพิการ นอกจากฐานคิดทางกฎหมาย ฐานคิดทางสถานการณปญหาและ
นโยบายของรัฐ และฐานคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ ชวยเหลือคนพิการ ซึ่งไดกลาวไวใน
บทที่ 2 แลวนั้น ยังมีฐานคิดทางทฤษฎีที่สําคัญเกี่ยวกับความเปนอยูที่ดี (Well being) อันไดแก 
ทฤษฎีวาดวยความตองการของบุคคล (Basic individual needs) ทฤษฎีวาดวยความตองการพื้นฐาน
ของสังคม (Basic society needs or collective needs) และทฤษฎีวาดวยความสําเร็จในเปาหมาย 
(Goal - achievement approach : input - output strategies) (latridis, 1994) (ภาคผนวก ฉ) ซ่ึงเปน
องคประกอบหนึ่งในการกําหนดดัชนีช้ีวัดความเปนอยูและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันนําไปสู
กระบวนการกําหนดกรอบยุทธศาสตรและมาตรฐาน ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน ในการจัดบริการดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตการมีสวนรวมของผูพิการ 
ครอบครัว ผูนําชุมชน และสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวของ ดังแสดงไวในแผนภาพที่ 4 ซ่ึงยุทธศาสตร
และมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางฐานคิดทาง
กฎหมาย/นิติบัญญัติ ฐานคิดทางสถานการณปญหา การบริหารและนโยบายของรัฐและฐานคิดทาง
ทฤษฎีอยางเห็นไดชัด ทําใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรและมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห      
ผูพิการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 6 ยุทธศาสตร ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.1-4.6 
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แผนภาพที ่3 : แสดงความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางฐานคิดทางกฎหมาย/ นิติบัญญัติ ฐานคดิ 
ทางสถานการณปญหา การบริหารและนโยบายของรัฐ และฐานคิดทางทฤษฎ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานคิดทางกฎหมาย/ นิติบัญญัติ 
- รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540  
- พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนฯ 
- พระราชบัญญัติ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
- กระแสสิทธิมนุษยชนสากล 

ฐานคิดทางสถานการณปญหา           
การบริหารและนโยบายของรัฐ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฯ 
- นโยบายของรัฐบาล 
- ปญหาทางสังคมของประเทศ 
 

      ฐานคิดทางทฤษฎี 
- การสงเคราะห ฟนฟู   

สมรรถภาพ และการเสริม
พลังผูพิการ 

- ดัชนีช้ีวัดทางสังคมและ    
คุณภาพชีวิต 

กรอบการกําหนดยุทธศาสตรและ
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห 
ผูพิการ 
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4.1   ยุทธศาสตรและมาตรฐานการสงเสริมสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจของผูพิการ 
ความสําคัญ 

มาตรการและแนวทาง ตอง
ทํา* 

ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  สํารวจ ตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ คนหาผูพิการเพื่อ
ดําเนินการจดทะเบียน จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ       
ผูพิการที่ถูกตอง ทันสมัย ครบถวน รวมทั้งวางแผน
ใหความชวยเหลือผูพิการอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(2)  ดําเนินการประสานงานกับสถานพยาบาลภาครัฐ 
เพื่อดําเนินการดานการยกเวนคารักษาพยาบาล
ตามที่กฎหมายกําหนด เชน ทําบัตรทองประเภท
ไมตองเสียคาธรรมเนียม 30 บาท แกผูพิการ เปนตน 
รวมทั้งการประสานการทํางานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

(3)  จัดพาหนะ หรืออํานวยความสะดวกใหผูพิการ
กรณีเดินทางไปตรวจรักษาลําบาก ฉุกเฉินหรือ  
ไมมีคาพาหนะ 

(4)  ประสานความรวมมือกับสถานพยาบาล เพื่อติดตอ
แพทย พยาบาล เจาหนาที่อนามัย มาตรวจสุขภาพ
ที่บาน หรือเพื่อสงตอผูพิการ ไปยังสถานพยาบาล
อื่นๆ เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม 

(5)  เชิญวิทยากร หรือจัดอบรมความรูการดูแลสุขภาพ
แกผูพิการและครอบครัวผูพิการ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

พัฒนา 
 
 

 
สงเคราะห 

 
 
 

 
 

สงเคราะห 
 
 

พัฒนา 
 
 

 
พัฒนา 

(1) มีขอมูล ฐานขอมูล
ดานผูพิการ
ครบถวน ทันสมัย  

(2) มีการสํารวจซ้ํา         
ทําสํามะโนประชากร
คนพิการ อยางนอย 
2 ป/ครั้ง 

(3) อัตราการเจ็บปวย
ของผูพิการลดลง 

(4) อัตราการเสียชีวิต
ของผูพิการลดลง 

(5) อายุเฉลี่ยของ             
ผูพิการเพิ่มขึ้น 

(6) ผูพิการไดรับความ
สะดวก และเขาถึง
บริการดานสุขภาพ
จากสถานบริการ
ของรัฐมากขึ้น 

หมายเหตุ : * ตองทํา หมายถึง เปนมาตรการที่จําเปนพื้นฐาน สําคัญ เรงดวนของผูพิการและทุกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีศักยภาพทําได 

 : ** ควรทํา หมายถึง เปนมาตรการที่รอได ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 : *** เปนตัวอยางเทานั้น ควรเลือก หรืออาจสรางดัชนี / เกณฑความสําเร็จใหมได โดยใหสอดคลอง

กับแตละมาตรการ 
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4.2 ยุทธศาสตรและมาตรฐานการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได
ของผูพิการในการเลี้ยงดูตนเองอยางเพียงพอ 

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  สํารวจรายได/สภาพเศรษฐกิจของผูพิการและ 
ครอบครัว  

(2)  ใหการสงเคราะหผูพิการ โดยจายเบี้ยยังชีพแก          
ผูพิการ อยางนอยตามที่กฎหมายกําหนด 

(3)  สงเสริมใหผูพิการเขารวมกิจกรรม การประกอบ
อาชีพ ของชมรม กลุมอาชีพในหมูบานทองถิ่นที่มี
อยูแลว เชน กลุมแมบาน กลุมผลิตภัณฑ OTOP 
ฯลฯ 

(4)  จัดระบบบริการจัดหางาน สงเสริมโอกาสการมี
งานทําของผูพิการ โดยอาศัยความรวมมือของ
เครือขาย ทั้งองคกรภาครัฐ เอกชน การสงเสริมตั้ง
กองทุน การประกอบอาชีพผูพิการโดยเฉพาะ 

(5)  ประสานงานกับสถานประกอบการ ในพื้นที่
เพื่อใหโอกาสแกผูพิการเขาทํางาน ตามที่
กฎกระทรวงฯ กําหนดไว รวมถึงการจัด
สภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม คุมครอง        
ผูพิการใหไดรับรายไดจากคาจางอยางเปนธรรม 
และปลอดภัยจากการทํางาน 

(6)  สนับสนุนใหมีการจางงาน หรือการประกอบ
อาชีพอิสระในทองถิ่น หมูบาน เชน การใหทุน
สนับสนุน การกูยืมประกอบอาชีพเลี้ยงไก เลี้ยง
หมู เลี้ยงปลา เย็บผา ขายของ ฯลฯ เปนตน 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

พัฒนา 
 

สงเคราะห 
 

พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 
 
 

พัฒนา 
 
 

 

(1) มีขอมูลดานฐานะ 
เศรษฐกิจของผูพิการ 

(2) การไดรับเบี้ยยังชีพ
ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

(3) การมีรายไดที่
เพียงพอในการใชจาย
สิ่งจําเปนพื้นฐานใน
การดํารงชีพของ         
ผูพิการ  

(4) การมีอาชีพที่มั่นคง
ของผูพิการ  

(5) การมีเงินออมของ   
ผูพิการ  

(6) อัตราการจางงาน และ
โอกาสของการมีงาน
ทําของผูพิการสูงขึ้น 

(7) การมีความรูและ
ทักษะการประกอบ
อาชีพมากขึ้นของ        
ผูพิการ 
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ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(7)  จัดอบรม เชิญวิทยากรใหความรูดานอาชีพ            
การพัฒนาฝมือแรงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ           
การสงเสรมิการตลาด ความรูดานการบริหารจัดการ 
แหลงเงินทุน แกผูพิการที่สนใจและมีสภาพที่
ประกอบอาชีพได โดยใหครอบครัว ชุมชน ไดมี
สวนรวมดวย 

(8)  การประสานงาน สงตอ ใหผูพิการในชุมชนไดฝก
อาชีพ ในสถาบันการฝกอาชีพของรัฐและเอกชน
หรือสถานประกอบการที่ใหผูพิการเขาทํางาน 

  
 
 
 
 
 

 

พัฒนา 
 
 
 
 
 
พัฒนา 
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4.3 ยุทธศาสตรและมาตรฐานดานการสงเสริมการศึกษา การขจัดความไมรูหนังสือ
ของผูพิการ  

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  สํารวจ คนหา จัดทําขอมูลดานการศึกษาของ
ผูพิการ ผูพิการที่มีศักยภาพเรียนได แตยัง
ไมไดเรียน หรือเขารับการศึกษา 

(2)  สนับสนุน ประสานงานใหมีการจัดบริการ
การศึกษาสําหรับผูพิการทุกประเภท ทุก
ระดับความพิการ และทุกระดับอายุ ทั้งใน
ระบบการศึกษาแบบเรียนรวม และ 
โรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการในรูปแบบ
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

(3)  สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาแก       
ผูพิการทั้งที่เปนสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน 
และกลุมผูพิการที่รวมตัวกัน รวมทั้งการให
ทุนการศึกษาแกเด็กพิการที่มีความตั้งใจ 
ขยันขันแข็ง  

(4)  รวมมือ และใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ สถานที่ ในการพัฒนา ผลิต 
และอบรมบุคลากรทางการศึกษาสําหรับ        
ผูพิการใหมีมาตรฐาน ตลอดจนจัดใหมี
ระบบจูงใจในการทํางานดานการศึกษา
สําหรับผูพิการ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

พัฒนา 
 
 

พัฒนา 
 
 
 
 

 
 

พัฒนา 
 
 
 

 
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 

(1) อัตราการเขาโรงเรียนและ
โอกาสทางการศึกษาของ
ผูพิการมากขึ้น 

(2) อัตราการรูหนังสือของ      
ผูพิการเพิ่มขึ้น 

(3) จํานวนปเฉลี่ยที่ใชศึกษา
ในสถาบันการศึกษาของ  
ผูพิการเพิ่มขึ้น  

(4) มีการจัดฝกอบรมโดยเชิญ
วิทยากรที่มีความ
เช่ียวชาญในการจัด
การศึกษาแกบุคลากร
การศึกษา อยางนอย        
ปละ 1 ครั้ง  

(5) มีการจัดสรรทุนการศึกษา 
สําหรับเด็กพิการ 
นักศึกษาพิการที่ขยันเรียน 
และมีผลการเรียนตั้งแต
ระดับปานกลางในทองที่
ชุมชนทุกคน 

(6) มอบรางวัล และเกียรติ
บัตรแกครู อาจารย 
บุคลากรทางการศึกษาที่
ดูแลเด็กพิการ  
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4.4 ยุทธศาสตรและมาตรฐานดานการจัดที่อยูอาศัยเหมาะสม และมีสภาพแวดลอมท่ีดี
และเอื้อตอการอยูรวมกับครอบครัวและคนในชุมชนโดยไมถูกกีดกัน และเลือกปฏิบัติ 

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  บริการสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน 
ที่จําเปน อาทิ น้ําประปา ไฟฟา ถนน          
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตามที่ 
กฎกระทรวงกําหนด (ดูภาคผนวก ข)         
แกผูพิการและครอบครัวอยางเหมาะสม 
อยางเสมอภาค ทั่วถึง เปนธรรม 
เชนเดียวกับคนทั่วไปในชุมชน 

(2) ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
สงเคราะหดานการเงินแกผูพิการและ
ครอบครัวที่ยากจนในการปรับปรุง
สถานที่อยูอาศัย ใหมีความมั่นคงแข็งแรง 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีความ
สะดวกตอผูพิการ เชน การจัดไมใหมี
วัสดุที่ยื่นออกจากผนังตัวบานโดยเฉพาะ
วัสดุ ไม เหล็กที่แหลมคมกรณีที่มีผูพิการ
ทางการมองเห็นอยูในบาน รวมถึงการ
ปรับสภาพบาน รอบบานใหมีทางลาด 
หองน้ําที่เหมาะสมกับผูพิการทางรางกาย
และผูใชลอเข็น เปนตน 

(3)  จัดอบรม เชิญวิทยากรใหความรูแก             
ผูพิการ ครอบครวั ผูนําชุมชน คนใน
ชุมชนเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดลอม
ภายในบาน ที่อยูอาศัยใหมีความ
ปลอดภัย และอํานวยความสะดวกตอ         
ผูพิการแตละประเภท  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

พัฒนา 
 
 
 
 
 
 

สงเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 

(1) มีการบริการดาน
สาธารณูปโภค โครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ แกผูพิการ 
ครอบครัวผูพิการ อยาง
ทั่วถึง เทาเทียม เชนเดียวกับ
คนทั่วไปในชุมชน 

(2) มีการจัดสรรงบประมาณ       
ที่เพียงพอตอการปรับ
สภาพแวดลอมแกผูพิการ 

(3) ที่อยูอาศัยและ 
สภาพแวดลอมของผูพิการ  
มีความ มั่นคง แข็งแรง 
สะอาด ปลอดภัยมากขึ้น 

(4) อัตราการเกิดอุบัติเหตุของ  
ผูพิการอันเนื่องจากที่อยู
อาศัยสภาพแวดลอม ไม
เหมาะสม ไมมี หรือ ลดลง 

(5) มีการจัดอบรม เชิญวิทยากร
ใหความรูแกผูพิการ 
ครอบครัว คนในชุมชน  
ดานการปรับสิ่งแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ของผูพิการ อยางนอยปละ  
1 ครั้ง 
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4.5 ยุทธศาสตรและมาตรฐานดานการสงเสริมผูพิการอยูรวมในสังคม อยางบูรณาการ 
เทาเทียมและมีศักดิ์ศรี การสงเสริมการตระหนักรู และสรางเสริมเจตคติ 
ความเขาใจ เชิงสรางสรรคของสาธารณะตอผูพิการ 

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  ใหการศึกษา และเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่อง           
ผูพิการแกสาธารณะ เชน จัดบอรดกิจกรรมเรื่อง
เกี่ยวกับผูพิการ ณ สถานที่ราชการ สถานที่             
ชุมชน อยางนอยปละครั้ง 

(2)  จัดใหมีรายการ สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผูพิการ แกครอบครัว ชุมชน ตามสื่อมวลชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาวอยางตอเนื่อง  

(3)  สนับสนุน สงเสริมใหผูพิการมีสวนรวม หรือเปน
ผูจัดรายการในการนําเสนอขอมูล ขาวสารตางๆ  

(4)  ประสานงานกับสถานศึกษาในทองถิ่น ในการ
บรรจุเนื้อหาดานผูพิการ/ ความพิการที่ถูกตอง
เหมาะสมแกนักเรียนและนักศึกษา และอาจจัด
กิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา ไดรูจัก และทํา
ประโยชนแกผูพิการ 

(5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูพิการเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของชุมชนและสาธารณะ เชน วันสงกรานต 
วันปใหม การจัดแขงขันกีฬาผูพิการในชุมชน 
หมูบาน เปนตน 

(6)  คัดเลือก ใหรางวัล นําเสนอตอสาธารณะเกี่ยวกับ 
ผูพิการตัวอยางในชุมชนทองถิ่น ที่สามารถใชชีวิต
ไดทัดเทียมคนปกติ มีความสําเร็จในชีวิต อดทน 
ไมยอทอ เปนคนดี มีศีลธรรม  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 
 

พัฒนา 
 

พัฒนา 
 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 

 
 

(1) จัดบอรด เกี่ยวกับ            
ผูพิการ โดยการมี          
สวนรวมของผูพิการ 
ครอบครัวผูพิการ          
อยางนอยปละครั้ง 

(2) โรงเรียน สถานศึกษา
บรรจุเนื้อหา กิจกรรม
ดานผูพิการที่สงเสริม 
เจตคติ ความเชื่อ ที่ดีตอ 
ผูพิการ 

(3) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานที่
สาธารณะหรือเอกชนใน
ทองถิ่นมีการปรับสภาพ 
แวดลอม จัดทางลาด 
หองน้ําหรือ ลิฟทให        
ผูพิการ  

(4) ผูพิการเขารวม กิจกรรม
ภายในชุมชนมากขึ้น 
เชน วันสงกรานต            
วันเด็ก เปนตน 
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ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(7)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรตัวอยาง
รวมทั้งกระตุนใหสถานที่ราชการ สถานที่
สาธารณะ เอกชน ในการสงเสริมใหผูพิการ 
ดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีสวนรวมและบูรณาการ 
โดยการปรับสภาพแวดลอม สถานที่ อาคาร          
ใหผูพิการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก อยางนอย 
3 ประการ คือ ทางลาด หองน้ํา และลิฟท  

(8)  สงเสริม สนับสนุนใหผูพิการจัดตั้งกลุม ชมรม  
ผูพิการ หรือ ครอบครัวผูพิการในการดําเนินการ
เรื่องเกี่ยวกับผูพิการ เชน กลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
กลุมอาชีพอิสระ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 พัฒนา 
 
 
 
 
 

 
พัฒนา 

(5) มีการจัดตั้งกลุม            
หรือชมรมผูพิการ 
ครอบครัวผูพิการใน
ชุมชน 
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4.6 ยุทธศาสตรและมาตรฐานดานการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง และการ
ตระหนักรูสิทธิหนาที่ของผูพิการในฐานะพลเมืองของประเทศ 

ความสําคัญ 
มาตรการและแนวทาง ตอง

ทํา* 
ควร
ทํา** 

ประเภท
การบริการ 

ตัวอยาง*** 
ดัชนี/เกณฑความสําเร็จ 

(1)  เผยแพร หรอืจัดฝกอบบรมเกี่ยวกับสิทธิและ
หนาที่ของผูพิการแกผูพิการ ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และสถานประกอบการ ตลอดจน
บุคลากรของภาครัฐและเอกชนในชุมชน 

(2)  สนับสนุน และจัดทําฐานขอมูลผูพิการ              
จดทะเบียนผูพิการระดับตําบล อําเภอ ทองถิ่น     
ที่สมบูรณครบถวน ทันสมัย เพื่อเปนขอมูล 
พ้ืนฐานในการกําหนดกรอบงบประมาณใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 

(3)  จัดบริการ อํานวยความสะดวกในการทําบัตร
ประจําตัวประชาชนแกผูพิการ ซึ่งถือเปนสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองของชาติ 

(4)  สงเสริมใหผูพิการใชสิทธิทางการเมือง ไมวาจะ
เปนสิทธิในการพูด แสดงความคิดเห็น การลง
สมัครเลือกตั้ง หรือลงคะแนนเลือกตั้งทั้งระดับ
การเมืองในทองถิ่น และระดับชาติ รวมทั้งการ
ใหความรูและวิธีการลงคะแนนแกผูพิการที่ไม
คุนเคยกับการแสดงออกในสิทธิทางการเมือง 
ดังกลาว 

(5)  ใหผูพิการ หรือครอบครัวผูพิการเปนตัวแทน  
มีสวนรวมในการทําประชาพิจารณ หรือ 
พิจารณาใหขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย 
แผนงาน โครงการ การบริการใดๆ ทั้งที่เปน 
กิจการทั่วไปของชุมชน และกิจการที่มี
ผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูพิการ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 พัฒนา 
 
 
 

พัฒนา 
 
 
 
 

พัฒนา 
 
 

พัฒนา 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา 
 

(1) มีฐานขอมูลผูพิการอยาง
เปนระบบ ที่ละเอียด
ครอบคลุมถึงโดยเฉพาะ 
จํานวน ช่ือ ที่อยู ประเภท
ความพิการ ปญหา ความ
ตองการ และมีการติดตาม 
ทันสมัยอยูเสมอ 

(2) ผูพิการในชุมชนทุกคน
ไดรับการจดทะเบียนและ
มีสมุดประจําตัวผูพิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

(3) ผูพิการมีบัตรประจําตัว
ประชาชนทุกคน 

(4) ผูพิการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
หรือลงสมัครเลือกตั้ง        
ทั้งการเมืองทองถิ่นและ
ระดับชาติมากขึ้น 

(5) มีผูพิการหรือครอบครัว  
ผูพิการเขารวมเปน
กรรมการ หรือสมาชิก        
ในการพิจารณาประชา
พิจารณนโยบาย แผนงาน 
โครงการของทองถิ่น          
มากขึ้น 
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บทที่  5 
แนวทางการประสานและการดําเนินงานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

 
5.1 การประสานการทํางานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย  
 การชวยเหลือและบริการคนพิการ เปนภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหลายกระทรวง 
เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เปนตน แตอยางไรก็ตาม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ถือไดวาเปนหนวยงานที่มีหนาที่และ
เกี่ยวของกับการบริการและชวยเหลือคนพิการโดยตรง ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาและสงเคราะหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการทํางานแบบประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 สําหรับภารกิจการสงเคราะหคนพิการ ที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถประสานและอํานวย
ความสะดวกแกคนพิการไดโดยประสานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
หรือหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซ่ึงบริการที่หนวยงานดังกลาวจัดใหแกคน
พิการ ไดแก 
 5.1.1 การรับคนพิการเขาสถานสงเคราะห: ผูรับบริการเปนเด็กพิการ อายุ 0-18 ป และ 
คนพิการอายุ 18 ปขึ้นไป และตองมีความจําเปนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังนี้ 
  - ฐานะยากจน 
  - ไมมีที่อยูอาศัย 
  - ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดู 
  เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
  1) บัตรประจําตัวประชาชนของผูมาติดตอ พรอมสําเนา (ถามี) 
  2) บัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการหรือสูติบัตร พรอมสําเนา (ถามี) 
  3) ทะเบียนบานพรอมสําเนา (ถามี) 



มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

48 บทที่ 5  แนวทางการประสานและการดําเนินงานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

  4) สมุดประจําตัวคนพิการ (ถามี) 
  5) ใบรับรองแพทย 
  6) บัตรประกันสุขภาพถวนหนา (ถามี) 
 5.1.2  การเขารับการฝกอาชีพในศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ : คนพิการที่ไดรับการจด
ทะเบียนแลว และมีอายุระหวาง 14-40 ป สามารถชวยเหลือตนเองไดในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน และความพิการนั้นๆ ไมเปนอุปสรรคตอวิชาชีพที่ฝกอบรม และมีพื้นความรูตาม
ประกาศรับสมัครคนพิการเขารับการฝกอบรมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
  1) ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
  2) รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
  3) รูปถายเต็มตัวใหเห็นลักษณะความพิการชัดเจน จํานวน 1 รูป 
  4) ใบรับรองแพทยซ่ึงระบุสภาพความพิการใหชัดเจนวาสามารถฝกอาชีพได 
และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือติดยาเสพติดใหโทษ 
  5) สําเนาหลักฐานแสดงวิทยฐานะ พื้นฐานความรูหรือหนังสือรับรองอื่นๆ  
  6) สมุดประจําตัวคนพิการ 
 5.1.3 การเขารับการพัฒนาอาชีพในศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ: ผูใชบริการอายุ 18 ป
ขึ้นไป เปนคนพิการทางรางกายทุกประเภท ยกเวนทางสายตา และเปนผูไดรับการฝกอบรมดาน
การตัดเย็บเสื้อผาดวยจักรอุตสาหกรรมจากหนวยงานราชการ หรือหนวยงานของภาคเอกชน โดยมี
หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรเปนหลักฐาน 
  เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
  1) ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
  2) รูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
  3) ใบรับรองแพทยซ่ึงระบุสภาพความพิการใหชัดเจนวาสามารถฝกอาชีพได  
และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือติดยาเสพติดใหโทษ 
  4) ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจบการฝกอบรม 
  5) สมุดประจําตัวคนพิการ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5  แนวทางการประสานและการดําเนินงานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 49 

 5.1.4 การสงเคราะหกายอุปกรณ (รถโยก/รถเข็น) : ใหบริการแกคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซ่ึงไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาสิ้นสุดแลว แพทยมีคําวินิจฉัยวาสมควรใชรถโยกหรือรถเข็น 
  เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
  1) สมุดประจําตัวคนพิการ 
  2) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา (ถามี)  
  3) ทะเบียนบานผูพิการพรอมสําเนา 
  4) เอกสารวินิจฉัยโดยแพทยวาสมควรใชรถโยก/รถเข็น  
   กรณีญาติรับคํารองแทน ใชเอกสารของผูยื่นคํารองแทนผูพิการเพิ่มอีก 1 รายการ 
คือ บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานญาติพรอมสําเนา 
 5.1.5 การสงเคราะหครอบครัวคนพิการ : ใหบริการแกคนพิการที่มีรายไดนอย และ
ประสบปญหาความเดือดรอนและจดทะเบียนแลว ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534  
  เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
  1) สมุดประจําตัวคนพิการ 
  2) บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานพรอมสําเนา 

5.2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการแบบบูรณาการ 
 จะเห็นไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการนั้นเกี่ยวของกับหลายประเด็น ไมวาจะเปน
ประเภทของผูพิการที่มีความหลากหลายแตกตางกัน การชวยเหลือมีหลายระดับตั้งแตการ
สงเคราะห การใหเปลา ใหเบี้ยยังชีพ การฟนฟูสมรรถภาพ การเสริมพลังอํานาจแกผูพิการ และ
ปลอยใหผูพิการตัดสินใจ กําหนดแนวทางใหแกตนเองอยางอิสระ รวมทั้งการทํางานรวมกับ
นักวิชาชีพ นักวิชาการหลายฝาย ไมวาจะเปนแพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ครู 
นักกายภาพบําบัด นักเทคโนโลยี จากหลายองคกร หลายกระทรวง นอกจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่อาจถือไดวามีหนาที่และเกี่ยวของกับการบริการ ชวยเหลือ
คนพิการโดยตรงแลว ยังเกี่ยวของกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ อีก เชน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงปจจัยสนับสนุนอื่นๆ เชน การเอาใจใสของ
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คนในครอบครัว เจตคติของคนในชุมชน สังคมที่มีตอผูพิการ ปจจัยทั้งทางดาน สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง เปนตน จึงทําใหงานบริการผูพิการ มีลักษณะ “เปนองครวม” การชวยเหลือใดๆ จึง
จําเปนตองคํานึงถึง “คนทั้งคน” และตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายหรือมีความเปน           
“สหสาขาวิชา” หรือเราเรียกการชวยเหลือ การบริการแบบนี้วา “การบริการแบบบูรณาการ”  
 ตอไปนี้ เปนตัวอยางกรณีศึกษา ที่อาจชวยใหเห็นภาพการชวยเหลือผูพิการในชุมชนได
ชัดเจนขึ้น ซ่ึงตัวอยางที่นํามาเสนอนี้มีเคาโครงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน  

 กรณีตัวอยาง :  
  ชลิต (นามสมมุติ) หนุมวัย 18 ป ไดรับอุบัติเหตุรถชนทําใหกระดูกสันหลังหัก 
เปนอัมพาตครึ่งทอนลาง กล้ันปสสาวะไมได นอนโรงพยาบาลรักษาได 1 เดือน แพทยอนุญาตให
กลับบานได หลังจากกลับบาน ชลิตมีอารมณเศรา เก็บตัว เร่ิมมีแผลกดทับบริเวณกน ประกอบ
กับชลิตและครอบครัวมีฐานะยากจน การรับประทานอาหารและการดูแลสุขอนามัยไมดีนัก 
  เมื่อองคการบริหารสวนตําบล สงเจาหนาที่ไปเยี่ยมและใหกําลังใจ จึงเห็นวา ชลิต   
รับประทานอาหารไมเพียงพอ และการดูแลสุขภาพเบื้องตนไมเหมาะสม ในขั้นตนไดชวยเหลือ 
เปนเงินแกชลิตและครอบครัว 2,000 บาท เปนคาอาหารและซื้อผารองกันเปอนแกชลิต และใหนม
เปนอาหารเสริมอีก 1 โหล แตเนื่องจากเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ไมมีความรูในการดูแล
สุขภาพ จึงไดประสานงานและแจงอาการของชลิตไปยังสถานีอนามัยและโรงพยาบาลประจํา
อําเภอ 2 วันตอมา ทางโรงพยาบาลไดใหพยาบาลมาเยี่ยม ซ่ึงในขั้นตนตรวจพบวา ชลิตมีอาการ
กระเพาะปสสาวะอักเสบ จึงไดจัดยาใหรับประทาน และไดแนะนําการออกกําลังกายบนเตียงนอน 
โดยแนะนําใหญาติจัดทําอุปกรณการทํากายภาพบําบัดแกชลิตอยางงายๆ และสอนทั้งชลิตและ
มารดาที่เปนผูดูแลในการทํากายภาพบําบัด พลิกตัว  
  1 เดือนตอมา เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลออกไปเยี่ยม พบวาอาการของชลติ
ดีขึ้นมาก สดชื่นขึ้นยิ้มแยมแจมใส จากการสอบถามพบวามีเจาหนาที่สถานีอนามัยมาเยี่ยมดูอาการ
ทุก 2 สัปดาห นอกจากนี้ชลิตยังเลาใหฟงวา อยากจะไดลอเข็นและหากแข็งแรงขึ้นอยากจะเลี้ยงไก
ในบริเวณบาน เพื่อจะไดแกเหงา และมีรายไดเสริมใหครอบครัวบาง เจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบล จึงประสานขอรถเข็นจาก โรงพยาบาลจังหวัด และขอแนวทางการประกอบอาชีพจาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.หรือประชาสงเคราะหจังหวัดเดิม) 
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แตเนื่องจากชลิตยังมิไดจดทะเบียนผูพิการจึงทําใหสิทธิการขอรถเข็นฟรีและการกูยืมเงินในการ
ประกอบอาชีพจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยังไมได ดังนั้น 
เจาหนาที่จึงไดรวบรวมหลักฐานการจดทะเบียนและประสานงานใหแพทยโรงพยาบาลประจํา
อําเภอมาออกใบรับรองความพิการใหที่บาน หลังจากนั้น จึงแนะนําใหมารดาของชลิตเดินทางไปขอ
จดทะเบียนผูพิการที่สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และนําสมุดผูพิการไป
ขอรับลอเข็น ใหแกชลิต ณ โรงพยาบาลจังหวัดในวันเดียวกัน  
  หลังจากนั้น  เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ชลิต และครอบครัว ได
ปรึกษาหารือกันและติดตอขอกูเงินในการประกอบอาชีพเล้ียงไก จากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด จํานวน 10,000 บาท พบวาตองใชเวลาถึง 3-4 เดือน จึงจะไดเงินมา
ประกอบอาชีพองคการบริหารสวนตําบลจึงหารือกัน และพบวาองคการบริหารสวนตําบล
มีงบประมาณสวนหนึ่งที่สามารถใหคนในตําบลกูไปประกอบอาชีพ ซ่ึงชลิตเองก็เขาขายและ
สามารถจะประกอบอาชีพเล้ียงไกได จึงไดนําเรื่องนี้เขาหารือกับคณะกรรมการกองทุนดังกลาว 
คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบ จึงอนุมัติเงินจํานวน 5,000 บาท ใหแกชลิตเพื่อเปนทุนกูยืมและ
การประกอบอาชีพ โดยตัดงบบางสวนที่ชลิตขอมาโดยไมจําเปนออก ซ่ึงในที่สุดชลิตก็เล้ียงไก 
ขยายพันธุขายไดมากขึ้น และสงเงินตนแกองคการบริหารสวนตําบลครบถวนภายใน 1 ป 
ปจจุบันชลิตมีไกอยูจํานวน 150 ตัว และสามารถเปนอาชีพของชลิตและดําเนินชีวิตอยูได โดยมี
รายไดเฉลี่ยกําไรสุทธิประมาณ 2,500 บาท/เดือน และมีโครงการจะขยายอาชีพในการเพาะเห็ดขายดวย 
นอกจากนี้ชลิตยังไดตั้งกลุมประกอบอาชีพอิสระของตําบล โดยชลิตเปนประธานกลุม ในขณะที่ 
องคการบริหารสวนตําบลไดสนับสนุนสถานที่และงบประมาณบางสวน ในการประชุมและการ
ฝกอบบรมดานอาชีพประจําปของชมรมฯ ที่ชลิตเปนประธานอยูและชลิตยังเปนตัวแทนของ             
ผูพิการในอําเภอ เขารวมเปนสมาชิกของสมาคมผูพิการประจําจังหวัดดวย 
  จากเรื่องราวทั้งหมด เราสามารถนํามาเขียนเปนแผนภาพแสดงถึงการพัฒนาของ  
ชลิต ที่มีลักษณะเปนการบริการแบบบูรณาการไดดังแผนภาพที่ 5 ดังนี้ 
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   แผนภาพที่ 4 : แสดงการบริการแบบบูรณาการแกผูพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชลิต : ซึมเศรา  มีสุขภาพ
กายไมแข็งแรง  ขาดปจจัย
การดํารงชีพพ้ืนฐาน 

ชลิต : มีสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
ดีขึ้น ตองการลอเข็น และการ
ประกอบอาชีพ 

ชลิต : มีอาชีพเลี้ยงไก      
พอเพียงตอการดํารงชีพ 

ชลิต : เปนประธานชมรม
อาชีพอิสระของผูพิการใน
ตําบล และเปนสมาชิกของ
สมาคมผูพิการประจําจังหวัด

ใหเงินซื้ออาหาร  ใหนมเสริม โดย อบต. 

ใหยา  กายภาพบําบัดโดยพยาบาลและครอบครัว 

การสงเคราะห 

การฟนฟูสมรรถภาพ 

การฟนฟูสมรรถภาพ - การจดทะเบียน  โดย อบต. พมจ.  รพ.  ญาติ 
- การชวยเหลือลอเข็น โดย โรงพยาบาล 
-  ใหเงินกู/ แนะนําประกอบอาชีพ โดย อบต. 

ใหโอกาส สนับสนุนสถานที่ งบประมาณ
แกชมรมประกอบอาชีพอิสระ  โดย อบต.  
ชุมชน  และญาติ 

การเสริมพลัง 
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 ดวยการที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการเปนการบริการแบบ “บูรณาการ” (Integrative 
approach) ตองอาศัยความรวมมือในการทํางานจากหลายฝายหรือมีความเปน “สหวิชาการ” 
(Multidisciplinary) จึงจะสามารถชวยเหลือ บริการผูพิการอยางไดผล นั่นหมายความวาไมมีใคร
คนใดคนหนึ่งหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจะใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลไดเพียงลําพัง ตองอาศัยความรวมมือและประสานงานจากหลายฝาย ไมวาจะเปนผูพิการ 
ครอบครัวหรือญาติผูพิการ ชาวบาน ผูนําชุมชน นักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน
อ่ืนๆ ที่จะชวยหนุนเสริมทรัพยากรตางๆ ในการทํางาน ทั้งงบประมาณ สถานที่ เครื่องชวยความ
พิการ ทักษะความรูในการบริการ รวมทั้งแรงใจแรงกายในการทํางานอยางตอเนื่องและจริงจัง 
ดังนั้น หัวใจสําคัญอีกประการหนึ่ง ตองประสานงาน มีสวนรวมและแบงปนผลประโยชนอยาง 
จิตสาธารณะผสมผสานกับการมีสวนไดเสีย และเปนพันธมิตรการทํางาน (Partnership) ดังตวัอยาง
ตอไปนี้ 
 
ผูพิการ ครอบครัว ชุมชน : ไดพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระครอบครัวและชุมชน 
โรงพยาบาล/มหาวิทยาลัย: เปนพันธกิจ เนื้องานของหนวยงานที่ระบุไวในแผนยุทธศาสตร 
อบต.  : เปนพันธกิจที่ตองปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
    บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6) 
ภาคธุรกิจ บริษัท : เปนภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน และการบริจาคสามารถนําไป  
   ลดหยอนภาษีได  
 และหากมองการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ เปนการจัดทํานโยบายสังคม สามารถนํามา
เขียนเปนแผนภาพแสดงใหเห็นการจัดทํานโยบายและการวางแผนการทํางาน อยางเปนวงจร เปน
พลวัตร เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องของทุกฝายอยางมีสวนรวม ดังแผนภาพที่ 6  
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แผนภาพที่ 5 : แสดงภาคสวนท่ีเก่ียวของ ขั้นตอนในการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการอยางมี 
  สวนรวมและบูรณาการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 1: การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูพกิาร  
           และครอบครัว 
- การลงพื้นที่สํารวจ ตรวจเยี่ยม  
- การทําประชาพิจารณ 
- ศึกษาขอมูลผูพิการจากหนวยงานในพื้นที่เชน   

พมจ.  โรงพยาบาล  โรงเรียน  เปนตน 

ผูพิการ 
ในชุมชน

1. อปท. : 
อบจ.  เทศบาล 
และ อบต. 6.สถานบริการ

สุขภาพ : ร.พ. 
สถานีอนามัย 

5.สถานศึกษา / 
ฝกอาชพี/  
นักวิชาการ 4.ภาครัฐอื่นๆ 

เชน พมจ.  
เกษตร  ฯลฯ 

3.สมาชิกชุมชน
ภาคเอกชน          
มูลนิธิ บริษัท   

2. ผูพิการ/
ครอบครัวผู
พิการ 

ขั้นที่ 2:  
การวางแผน 
และกําหนดยุทธศาสตร 
-  แตงต้ังคณะทํางาน
วางแผนฯ*  อยางนอย
จาก 6 ภาคสวนอยางมี
สวนรวม 
-  กําหนดแผนฯ จาก
ขอมูลท่ีรวบรวมไดใน
ขั้นตอนที่ 1  แบงเปน 6 
ยุทธศาสตร 

ขั้นที่ 3 : การปฏิบัติตามแผนและยุทธศาสตร/ 
               มาตรฐาน ที่กําหนดไว  6 ยุทธศาสตร 
1. ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
2. ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
3. ดานการศึกษา 
4. ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
5. ดานสังคม  
6. ดานการเมืองการปกครอง 
 

ขั้นที่ 4 :  
การติดตามและ 
ประเมินผล 
-  ประเมินผลตามดัชนี
และเกณฑท่ีกําหนด 
ภายหลังสิ้นสุดแตละป
โดยคณะทํางานที่
แตงต้ังในขั้นที่ 2 
-  นําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงแกไข          
แผนยุทธศาสตร            
ในครั้งตอไป 
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หมายเหตุ: * คณะทํางานหรือคณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรที่มาจาก 6 ภาคสวน
ตามในแผนภาพนั้น อาจมีมากกวา 6 คนก็ได โดยแตละภาคสวนอาจคัดเลือกมา
มากกวา 1 คน แตควรมีสัดสวนที่เทากันหรือใกลเคียงกัน และแตละขั้นตอนตั้งแต
ขั้นตอนที่ 1-4 ควรใหคณะทํางาน/กรรมการ/หนวยงานดังกลาว เขามามีสวนรวมใน
การดําเนินการ และตัดสินใจทุกขั้นตอน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเปน
ประธานคณะทํางานฯ หรือผูประสานงานหลัก 

 

5.3   บทสรุป 
 มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือหรือแนวทาง
(Guidelines) ในการดําเนินการจัดสวัสดิการ ชวยเหลือ และบริการแกผูพิการในชุมชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทั่วประเทศ โดยมีที่มาและความสําคัญอันเปนอุดมการณสําคัญที่ผลักดันให
จัดทํามาตรฐานอยางนอย 3 มิติ คือ ประการแรก มิติทางดานกฎหมายที่กําหนดอํานาจและหนาที่
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาที่ตองดําเนินการสังคมสงเคราะห สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการ ประการที่สอง มิติทางดานปญหาทางสังคม และปญหาของผูพิการ
ที่ถูกละเลย ถูกกดขี่มากขึ้น อันเปนผลพวงจากการใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
และลัทธิความทันสมัย และประการที่สาม มิติทางดานการพัฒนาองคความรูดานการชวยเหลือ
ผูพิการที่มีมากกวาการใหการสงเคราะห ดังที่เคยปฏิบัติในอดีต แตเนนการชวยเหลือเชิงพัฒนา
หรือการสงเสริมใหผูพิการสามารถดําเนินชีวิตดวยตัวของผูพิการเองอยางมีศักดิ์ศรี และเทาเทียม 
รวมทั้งการมีคุณภาพชีวิตอยางมี “มาตรฐานถูกตองตามหลักวิชาการ” มากขึ้น ทําใหนําไปสูการ
กําหนดวิธีดําเนินการของยุทธศาสตร หรือมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 6 ยุทธศาสตร 
โดยในแตละยุทธศาสตรมีความสําคัญทั้งหมด และไดกําหนดแนวทาง/มาตรการ ดัชนี/เกณฑช้ีวัด
ความสําเร็จ ไวอยางละเอียดบนพื้นฐานของงานวิจัย และความเปนไปได แตอยางไรก็ตามดวย
ความพรอม ศักยภาพของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมเทากัน อาจมีจุดเริ่มตนไมเทากัน 
ไมเหมือนกัน แตอยางนอยมีแนวทางหรือทิศทาง เปาหมายการทํางานที่เหมือนกัน 
 



มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

56 บทที่ 5  แนวทางการประสานและการดําเนินงานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

 ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบดวยผูแทนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
ผูแทนจากภาครัฐและเอกชนที่ทํางานดานคนพิการ และคณาจารย นักวิชาการจากวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจํานวนประมาณ 38 ทาน ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร 
กรุงเทพฯ ไดมีการอภิปราย แลกเปลี่ยน และลงความเห็น กําหนดลําดับความสําคัญของมาตรการ
หรือแนวทาง เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร ดังกลาว 
ไวเปน 2 กลุมใหญๆ คือ  

1) มาตรการ/แนวทางเรงดวน ที่ทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองทํา โดยมีจํานวน
ท้ังหมด 20 มาตรการ  

2) มาตรการ/แนวทางที่ทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรทําตามศักยภาพและ
ความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 13 มาตรการ  
 อยางไรก็ตาม การกําหนดความสําคัญ ความเรงดวนของมาตรการดังกลาว โดยเฉพาะ
มาตรการที่ “ตองทํา” ในขั้นตนนี้ มิไดมีเจตนาเปนการบังคับใหปฏิบัติและลงโทษหรือมีความผิด 
หากมิไดปฏิบัติแมจะเปนภาระหนาที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทาํตามที่กฎหมายกาํหนด
ก็ตาม แตเปนการชี้ใหเห็นถึง “ความจําเปนพื้นฐาน หรือ ความเรงดวน” ในสิ่งที่ผูพิการพึงไดรับ 
และเปนการขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศไดเห็นความสําคัญและได
ทดลองนํารองดําเนินการ เพราะหัวใจสําคัญของมาตรฐานและยุทธศาสตรอยูท่ีอุดมการณของ
ผูบริหาร ผูปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มองเห็นความสําคัญ
จําเปนบนพื้นฐานการมีจิตสาธารณะ สมานฉันท จิตสํานึกตอเพื่อนมนุษย รวมทั้งความพรอมของ
ทรัพยากรของชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลาวโดยสรุปแลวมาตรฐานการพัฒนาและ
การสงเคราะหผูพิการฉบับนี้ จะสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไดนั้น 
จําเปนตองใช “ธรรม” สองประการทั้ง “นิติธรรม” หมายถึง การคํานึงถึงบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย
บัญญัติ และ “มโนธรรมหรือจริยธรรม” หมายถึง การมีจิตสํานึก รับผิดชอบตอความทุกขยากของ
คนอื่นหรือคนพิการ 
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5.4   ขอเสนอแนะ  
 5.4.1 การติดตามประเมินผลและแกไขปรับปรุงมาตรฐาน: ภายหลังที่แตละองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการไปแลวประมาณ 1-2 ป อาจมีการติดตามและประเมินผล การเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบหรือศึกษาวิจัย และนําผลดังกลาวมาเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback)                
จัดสัมมนา ประชุมเพื่อปรับปรุง แกไขมาตรฐานฉบับนี้ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 5.4.2 การดําเนินการโดยประสานการทํางานกับนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานผูพิการ: 
เนื่องจากการชวยเหลือ พัฒนาผูพิการเปนเรื่องที่ซับซอน และจําเปนตองอาศัยการชี้แนะจาก
ผูเชี่ยวชาญ หรือผูรูเพื่อใหการทํางานมีความถูกตอง เหมาะสม ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ควรประสานการทํางาน การศึกษาวิจัยรวมกับผูเชี่ยวชาญนักวิชาการ หนวยงานดานผูพิการดวย 
เชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ (สทก.) 
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
สมาคมคนพิการแตละประเภท เปนตน (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ช) 
 5.4.3 การปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงหรือเสนอกฎหมาย ระเบียบใหม : เนื่องจาก
ยุทธศาสตร และมาตรการในเอกสารฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงการบริการชวยเหลือคนพิการที่
แตกตางไปจากมิติเดิมๆ มากขึ้น เชน การปรับสภาพแวดลอม การจัดทางลาด การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกคนพิการในบาน หรือที่อยูอาศัยของคนพิการ การสงเสริมการมีอาชีพอิสระแก
คนพิการในชุมชน การสงเสริมในกลุมผูพิการ เขียนและเสนอโครงการ/แผนงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง ซ่ึงตองใชงบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอาจ
ไมมีแนวทางหรือระเบียบการบริหารการเงิน การคลังมากอน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการหารือ เตรียมการในสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นเหลานี้ และเสนอเปนกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติตางๆ ตอไป 
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(สําเนา) 
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เปนปท่ี ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา  
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้  
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
๒๕๓๔” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับตั้งแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
 มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือขัดแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
 “คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา 
หรือทางจิตใจตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 “การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือการ 
เสริมสรางความสามารถของคนพิการ ใหมีสภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทาง
การศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคม
ทัดเทียมคนปกติ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
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 มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก 
งบประมาณ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมประชาสงเคราะห อธิบดีกรมสามัญศึกษา และ 
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ  
 ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนเลขานุการ และให
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ในกรมประชาสงเคราะหไมเกินสองคนเปนผูชวย 
เลขานุการ  
 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากคนพิการซึ่งเปนผูแทน
องคกร ที่เกี่ยวของกับคนพิการไมนอยกวาสองคน 
 มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
 (๑) เสนอแนะนโยบายการดําเนินงาน และแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห 
การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตอรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบและมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป 
 (๒) ใหคํ าปรึกษา  คําแนะนําและความคิด เห็นแก รัฐมนตรีในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 (๓) สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนา และการ 
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของโดยใหความ 
ชวยเหลือ ทางวิชาการ เงินอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก หรือ บริการตางๆ ตามที่เห็นสมควร  
 (๔) จัดทําโครงการเพื่อการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
 (๕) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร และการใชจายเงินกองทุนดังกลาว  
 (๖) วางระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตางๆ ภายในขอบเขตการดําเนินงานเกี่ยวกับ 
การสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  
 (๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  
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 มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งอีกได  
 มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) เปนบุคคลลมละลาย  
 (๔) เปนคนไรความสามารถ  
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 มาตรา ๙ ในกรณีที่มีการแตงตั้ งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
ไดรับแตงตั้งไวแลวนั้น หรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน แลวแตกรณี  
 มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ 
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด  
 มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 คณะอนุกรรมการแตละคณะ ใหมีคนพิการซึ่งไดจดทะเบียนไวตามมาตรา ๑๔ ไมนอย
กวาหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ  
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๒  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ขึ้นในกรม
ประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ในการสงเคราะหการพัฒนาและการฟนฟู
สมรรถภาพ คนพิการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
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 (๑) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและในการให
คนพิการไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๑๕  
 (๒) รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ เพื่อประโยชนในการปองกันความ
พิการ การรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 (๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการปองกันความพิการ การรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
 (๔) ริเร่ิมและเรงรัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ  
 (๕) จัดใหมีการฝกอบรมผูซ่ึงทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนาและการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  
 (๖) สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการ ซ่ึงไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว  
 (๗) เปนศูนยกลางในการเผยแพรวิชาการ และประชาสัมพันธกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ 
 (๘) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายแผนงานการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของแลวรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ  
 (๙) ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม มาตรา ๑๒ เปน
สํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น โดยมีหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนนายทะเบียนกลาง และใหที่ทําการ
ประชาสงเคราะหจังหวัดทุกจังหวัดเปนสํานักงานทะเบียนสําหรับคนพิการในจังหวัดของตน โดย
มีประชาสงเคราะหจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด  
 มาตรา ๑๔ ใหคนพิการซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะห การพัฒนาและการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามพระราชบัญญัตินี้ยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ 
สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด ณ ที่ทําการ
ประชาสงเคราะห จังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยู  
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 ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ หรือ
ในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวยตนเองได ผูปกครอง 
ผูพิทักษ ผูอนุบาลหรือบุคคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนก็ได แตตองนํา
คนพิการหรือหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด
แลวแตกรณีดวย  
 การจดทะเบียน การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิโดยคน
พิการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
 มาตรา ๑๕ คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๑๔ ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนา 
และการฟนฟูสมรรถภาพ ดังตอไปนี้ 
 (๑) บริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสรางสมรรถภาพให
ดีขึ้น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๒) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรือ
อุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม ซ่ึงใหไดรับโดยการจัดเปนสถานศึกษา
เฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม  

(๓) คําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการฝกอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได  

(๔) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 

(๕) บริการจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ 
 มาตรา ๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” 
ในสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจาย
เกี่ยวกับการดําเนินงานและสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบริการดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนศูนย 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และองคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ 
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 กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้  
 (๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
 (๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือจากองคกรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม  
 (๓) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค  
 (๔) รายไดอ่ืนๆ  
 เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงินรายได
แผนดิน 
 การจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
 มาตรา ๑๗ เพื่อเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนด 
 (๑) ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่
อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ  
 (๒) ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตาม
ลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอื่น  
 ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน
ตามสัดสวนที่กําหนด จะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๑๖ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
แทนการรับคนพิการเขาทํางานก็ได  
 มาตรา ๑๘ เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ซ่ึงไดจัด
อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรง แกคนพิการตามมาตรา ๑๗ (๑) มีสิทธิหักเงินคาใชจายเปน
สองเทาของเงินที่เสียไปเพื่อการนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น
แลวแตกรณี ตามประมวลรัษฎากร  
 นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 
๑๗ (๒) มีสิทธินําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากร ไดเปน
สองเทาของจํานวนที่จายจริง 
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 มาตรา ๑๙ ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ขึ้นในกรมประชาสงเคราะห ตามความในมาตรา ๑๒ ใหกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจหนาที่ตาม
มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 
 มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื ่อไปปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ ทั ้งนี ้ในสวนที ่เกี ่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น 
 กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

นายอานนัท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนพิการเปนทรัพยากร
สวนหนึ่งของประเทศ แตเนื่องจากสภาพของความพิการเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ในการ
ประกอบอาชีพและในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม และโดยที่สมควรสนับสนุนสงเสริม
ใหคนพิการไดมีโอกาสในดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรม
ของสังคมเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป ในการนี้ สมควรใหคนพิการไดรับการคุมครองการสงเคราะห
การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการ
ฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหาและขจัดอุปสรรคตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ
รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการเกื้อกูลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้.-  
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กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ 

หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา” หมายความวา 
สวนของอาคารที่สรางขึ้น และอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยูภายในและ
ภายนอกอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่ตาง
ระดับกัน แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 
 “พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซ่ึงมีความแตกตางไปจาก
พื้นผิวและสีในบริเวณขางเคียง ซ่ึงคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได 
 “ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก
ส่ิงใดๆ กีดขวาง 
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 ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปดใหบริการแก
บุคคลทั่วไป 
 (๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุด และพิพิธภัณฑสถาน
ของรัฐ สถานีขนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทาเทียบเรือ ที่มีพื้นที่สวนใด
ของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
 (๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สถานกีฬา ศูนยการคา หางสรรพสินคา 
ประเภทตางๆ ที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร  

 

หมวด ๑ 
ปายแสดงสิ่งอาํนวยความสะดวก 

 
 ขอ ๔ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (๑) สัญลักษณรูปผูพิการ 
 (๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 
 (๓) สัญลักษณ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 ขอ ๕ สัญลักษณรูปผูพิการ เครื ่องหมายแสดงทางไปสูสิ ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ ๔ ใหเปนสีขาวโดยพื้นปาย
เปนสีน้ําเงิน หรือเปนสีน้ําเงิน โดยพื้นปายเปนสีขาว 
 ขอ ๖  ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ตองมีความชัดเจน มองเห็นไดงาย ติดอยูในตําแหนงที่ไมซับซอน และตองจัดใหมีแสงสวางเปน
พิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
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หมวด ๒ 
ทางลาดและลิฟต 

  
 ขอ ๗ อาคารตามขอ ๓ หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในอาคารกับ
ภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตร ใหมี
ทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน แตถามีความตางระดับกันไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร ตอง
ปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันไมเกิน ๔๕ องศา 
 ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (๑) พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมล่ืน 
 (๒) พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 
 (๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกชวง
รวมกันตั้งแต ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
 (๔) มีพื้นที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
 (๕) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน ๑ : ๑๒ และมีความยาวชวงละไมเกิน ๖,๐๐๐ 
มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ 
มิลลิเมตร คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด 
 (๖) ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้นใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไมนอยกวา ๕๐ 
มิลลิเมตร และมีราวกันตก 
 (๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีราวจับทั้งสองดานโดย
มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (ก) ทําดวยวัตถุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและไมล่ืน 
  (ข) มีลักษณะกลม โดยมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๓๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๔๐ มิลลิเมตร 
  (ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 
  (ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร 
มีความสูงจากจุดยึดไมนอยกวา ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 
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  (จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปน
อุปสรรคตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 
  (ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอย
กวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 
 (๘) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ
มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่
เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 
 (๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา 
 ขอ ๙ อาคารตามขอ ๓ ที่มีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร 
 ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น มีระบบ
ควบคุมลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภัย 
และจัดไวในบริเวณที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดสะดวก 
 ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟต ที่จัดไวใหผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราใชได 
 ขอ ๑๐ ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดที่มีลักษณะเปนหองลิฟตตองมี
ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอย
กวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร 
 (๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และตองมีระบบ
แสง เพื่อปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 
 (๓) มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว 
๙๐๐ มิลลิเมตร ซ่ึงอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 
 (๔) ปุมกดเรียกลิฟต ปุมบังคับลิฟต และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมีลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 
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  (ก) ปุมลางสุดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ปุมบนสุดอยูสูงจากพื้น
ไมเกินกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา ๔๐๐ มิลลิเมตร ในกรณี
ที่หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
  (ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลลกํากับไว
ทุกปุม เมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง 
  (ค) ไมมีส่ิงกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต 
 (๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘(๗) (ก) (ข) 
(ค) และ (ง) 
 (๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตางๆ เมื่อลิฟตหยุด และขึ้นหรือลง 
 (๗) มีปายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหนาประตูลิฟต และติดอยูใน
ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
 (๘) ในกรณีที่ลิฟตขัดของใหมีเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟกะพริบสีแดง เพือ่ใหคน
พิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ และใหมีไฟกระพริบสีเขียวเปนสัญญาณ
ใหคนพิการทางการไดยิน ไดทราบวาผูที่อยูขางนอกรับทราบแลววาลิฟตขัดของและกําลังใหความ
ชวยเหลืออยู 
 (๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซ่ึงสามารถติดตอกับภายนอกได โดยตองอยู
สูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
 (๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเล่ือนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตู
ลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 
 

หมวด ๓ 
บันได 

 
 ขอ ๑๑ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชได
อยางนอย ช้ันละ ๑ แหง โดยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
 (๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 
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 (๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) 
 (๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลว
เหลือความกวางไมนอยกวา ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได ในกรณีที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร 
 (๕) พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมล่ืน 
 (๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง 
 (๗) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ
มองเห็น และคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชือ่ม
ระหวางชั้นของอาคาร 
 

หมวด ๔ 
ที่จอดรถ 

 
 ขอ ๑๒ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา อยางนอยตามอัตราสวน ดังนี้ 
 (๑) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐ คัน แตไมเกิน ๕๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๑ คัน 
 (๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๕๑ คัน แตไมเกิน ๑๐๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๒ คัน 
 (๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐๑ คัน ขึ้นไป ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราอยางนอย ๒ คัน และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สําหรับทุกๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คันที่เพิ่มขึ้นเศษของ 
๑๐๐ คัน ถาเกินกวา ๕๐ คัน ใหคิดเปน ๑๐๐ คัน 
 ขอ ๑๓ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออก
อาคารใหมากที่สุด มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ
รูปผูพิการนั่งเกาอี้ลออยูบนพื้นของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถมีขนาดกวางไมนอยกวา ๙๐๐ 
มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 
และยาวไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ในตําแหนงที่
เห็นไดชัดเจน 
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 ขอ ๑๔ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองเปนพื้นที่ส่ีเหล่ียมผืนผา
กวางไมนอยกวา ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร และจัดใหมีที่วางขางที่
จอดรถกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 
 

หมวด ๕ 
ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร และทางเชื่อมระหวางอาคาร 

 
 ขอ ๑๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกันไมล่ืน ไมมีส่ิงกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่นลํ้าออกมา
เปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

(๒) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีที่อยูตาง
ระดับตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก และทางลาดนี้ใหอยูใกลที่จอดรถ 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีอาคารตามขอ ๓ หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช
อาคารรวมกัน จะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น และจากอาคารแตละ
อาคารนั้นไปสูทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ 

ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) พื้นทางเดินตองเรียบ ไมล่ืน และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท ถาฝาเปดแบบตะแกรง

หรือแบบรู ตองมีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลางของรูกวางไมเกิน ๑๓ มิลลิเมตร 
แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน 

(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส 
(๔) ในกรณีที่มีส่ิงกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน โดย

ไมกีดขวางทางเดิน และจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง และ
อยูหางสิ่งกีดขวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 
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(๕) ปายหรือส่ิงอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน ตองมีความสูงจากพื้นทางเดินไมนอย
กวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 

(๖) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับตางกัน ใหมีพื้นลาดที่มีความลาดชัน
ไมเกิน ๑:๑๐  

ขอ ๑๗ อาคารตามขอ ๓ ที่มีทางเชื่อมระหวางอาคาร ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน 
โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามขอ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น และมี
ทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
 

หมวด ๖ 
ประตู 

 
 ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ ๓ ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เปดปดไดงาย 
 (๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร และให
ขอบทั้งสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน ๔๕ องศา เพื่อใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราที่ใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก 

(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร 
(๔) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือระเบียง

ตองมีพื้นที่วางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๕) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาดเทากับ

ราวจับตามขอ ๘ (๗) (ข) ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซ่ึงมีปลายดานบนสูงจากพื้น
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และปลายดานลางไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่เปนประตูบาน
เปดออกใหมีราวจับตามแนวนอนดานในประตู และในกรณีที่เปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับ
ตามแนวนอนดานนอกประตู ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๙๐๐ มิลลิเมตร ยาวไปตามความกวางของประตู 

(๖) ในกรณีที่ประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจกใหติดเครื่องหมายหรือแถบสีที่
สังเกตเห็นไดชัด 
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(๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 
๑,๐๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 

ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง ที่อาจทํา
ใหประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ ๑๘ ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปดโดยใช
ระบบอัตโนมัติ 
 

หมวด ๗ 
หองสวม 

 
ขอ ๒๐ อาคารตามขอ ๓ ที่จัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป ตองจัดใหมีหองสวม

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หองในหองสวมนั้นหรือจะ
จัดแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมี
หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หอง 

ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) มีพื้นที่ ว างภายในหองสวมเพื่อให เกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับได  ซ่ึงมี

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๒) ประตูของหองที่ตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางได

ไมนอยกวา ๙๐ องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนา
หองสวม ลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด ๖ 

(๓) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมีลักษณะ
เปนทางลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นหองสวมตองไมล่ืน 

(๔) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้ง เพื่อที่จะไมใหมี
น้ําขังบนพื้น 

(๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร 
มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงไดและที่
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ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใชไดอยางสะดวก มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนัง โดยมีระยะหางวัดจาก
กึ่งกลางโถสวมถึงผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่ผนัง 
สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอสามารถ
เขาไปใชโถสวมไดโดยสะดวก ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนังเกิน ๕๐๐ 
มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่มีลักษณะ (๗) 

(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและ
แนวดิ่งโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๗๐๐ มิลลิเมตร และใหยื่นลํ้าออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา ๒๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๓๐๐ มิลลิเมตร 

 (ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน ดานหนาโถสวมมีความยาว
วัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร ราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) 
อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได 

(๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ เมื่อ
กางออกใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหาง
จากขอบของโถสวมไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอย
กวา ๕๕๐ มิลลิเมตร 

(๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอ่ืนๆ 
ภายในหองสวม มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 

(๙) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูที่อยูภายนอกแจงภัยแกผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม โดยมีปุมกดหรือ
ปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ใชงานไดสะดวก 

(๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
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 (ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง เพื่อใหเกาอี้ลอ
สามารถสอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร และตองอยูใน
ตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 

 (ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา ๗๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๘๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง 

 (ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 
ขอ ๒๒ ในกรณีที่หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภายในหอง

สวมที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเขากอนถึงหองสวม ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก 

หองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากไดจัดสําหรับผูชายและผูหญิงตางหาก
จากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวที่ผนังขางทางเขาใน
ตําแหนงที่สามารถสัมผัสไดดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหมีที่ถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอยางนอย ๑ ที่ โดยมีราวจับ
ในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับดานขาง
ของที่ถายปสสาวะทั้งสองขาง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ 
มิลลิเมตร ซ่ึงยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 

ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข) 
 

หมวด ๘ 
พื้นผิวตางสัมผัส 

    
ขอ ๒๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็น

ที่พื้นบริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือ
บันไดที่พื้นดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร และที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม โดย
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มีขนาดกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดิน
ของพื้นตางระดับทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตน
ของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 
แตไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร 

ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากขอบของ
ชานชาลาไมนอยกวา ๖๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกินกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร 
 

หมวด ๙ 
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม 

     
ขอ ๒๖ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่เฉพาะ

สําหรับเกาอี้ลออยางนอยหนึ่งที่ทุกๆ จํานวน ๑๐๐ ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพื้นที่ราบขนาดความ
กวางไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร ตอหนึ่งที่อยูใน
ตําแหนงที่เขาออกได 

ขอ ๒๗ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต ๑๐๐ หอง ขึ้นไป ตองจัดใหมี
หองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  เขาใชไดไมนอยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพักทุก 
๑๐๐ หอง โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง 
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เปนเสียง

และแสงและระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่น 
เพื่อใหผูที่อยูภายในหองพักทราบ และมีสวิตซสัญญาณแสงและสวิตซสัญญาณเสียงแจงภัยหรือ
เรียกใหผูที่อยูภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก 

(๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเขาใชได มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟ
โดยติดไวที่กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๑,๗๐๐มิลลิเมตร 

 (๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 
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ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมที่สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีที่อาบน้ํา
ซ่ึงเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่อาบน้ําแบบฝกบัว 
  (ก) มีพื้นที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และความยาว
ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
  (ข) มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แต
ไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร 
  (ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่นั่ง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ 
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ 
มิลลิเมตรและมีราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลาย
ของราวจับในแนวนอนขึ้นไป อยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร 
 (๒) ที่อาบน้ําแบบอางอาบน้ํา 
  (ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา ๖๐๐ มิลลิเมตร โดย
ปลายดานลางอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาว
อยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร 
  (ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังหอง
อาบน้ําดานทายอางอาบน้ํา 
 ราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งอาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได และมีลักษณะตามที่กําหนด
ในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข) 
 (๓) ส่ิงของ เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐๐ 
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
 

บทเฉพาะกาล 
     
 ขอ ๒๙ อาคารที่มีอยูกอน หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง หรือดัดแปลง
อาคารหรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและไดดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว กอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
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 ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ ๒๙ ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 (๑) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น เกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้นที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 (๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
 (๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 
 (๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไว
กอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือการเปลี่ยนการใชอาคารที่
เขาลักษณะอาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ๒๑ 
ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ 
 
  ใหไว ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 (ลงนาม) ชิดชัย วรรณสถิตย 
  พลตํารวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
อาคาร บางประเภทตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมได ประกอบกับมาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๘๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ความชวยเหลืออ่ืน และการสงเคราะหจากรัฐ             
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก  ค 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
 
 

 ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
มาใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 นั้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีฐานะ
การคลังเพียงพอสามารถจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 (10) และมาตรา 17 (27) แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 6 
มาตรา 45 (3) และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 50 (7) 
มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 6 
มาตรา 62 (14) และมาตรา 90 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
มาตรา 5 มาตรา 67 (6) และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และมาตรา 11 (11) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 กระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้
แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
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 “คนพิการ” หมายความวา  คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  
 “ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  
 “ผูอุปการะ” หมายความวา บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา 
บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการชวยเหลือ แตท้ังนี้
มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 “เงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพ” หมายความวา  เงินงบประมาณขององคกรปกครอง              
สวนทองถิ่นในการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ท่ีมีสิทธิไดรับเงินโดยจายเปน              
เบี้ยยังชีพ 
 “ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห” หมายความวา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ซึ่งไดรับการ
อนุมัติรายช่ือจากผูบริหารทองถิ่นใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
 “ประชาคม” หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนและประชาชนเพื่อ
รวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการจัดการที่มีการ
เชื่อมโยงเปนเครือขาย ซึ่งการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด  
 “ประชาคมหมูบาน” หมายความวา ประชาคมในเขตหมูบาน 
 “ประชาคมทองถิ่น” หมายความวา ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แตท้ังนี้ไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
 “พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 
พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง แตท้ังนี้ไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร 
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  ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด 1 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห 
 
 ขอ 6 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ท่ีมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (2) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
 ขอ 7 ในกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกัน ใหผูท่ี
ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมีปญหาซ้ําซอน หรือผูท่ีอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการ
เขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 
 

หมวด 2 
วิธีการพิจารณาผูมีสิทธไิดรับเงนิสงเคราะห 

 
สวนที่ 1 

ผูสูงอายุและคนพิการ 
 
 ขอ 8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกับผูสูงอายุและคนพิการดวยวิธีการ 
ดังตอไปนี้  
 (1) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 6 แลวเสนอตอท่ีประชุม
ประชาคมทองถิ่น เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ท้ังนี้ ใหนําความในขอ 7 และ
บัญชีรายช่ือท่ีสํารองไวท่ีจังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย สําหรับในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทําการคัดเลือกโดยจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ของหมูบานกอน 
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 (2) นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ 8 (1) มาจัดทําเปนบัญชีผูมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือท่ีอื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 ในกรณีท่ีมีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ
ในบัญชีตอไป 

 
สวนที่ 2 

ผูปวยเอดส 
 
 ขอ 9 ผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 6 และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่น
คําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู  
 ในกรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได จะมอบ
อํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 
 แบบคําขอรับการสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
 ขอ 10 เมื่อมีผูปวยเอดสมายื่นคําขอรับการสงเคราะหตามขอ 9 ใหพนักงานสวนทองถิ่นมี
หนาท่ีออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรจะไดรับการ
สงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ 7 มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวยและใหจัดทําบัญชี
รายช่ือผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ 
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สวนที่ 3 
การจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธไิดรับเงนิสงเคราะห 

 
 ขอ 11 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ไวเปนหลักฐานทุกคน และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดทราบ 
 ขอ 12 ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อใชเปน
ขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพในปงบประมาณ
ถัดไป 

หมวด 3 
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

 
 ขอ 13 ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
นับแตวันที่ไดรับอนุมัติรายช่ือจากผูบริหารทองถิ่น และใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) ถึงแกกรรม 
 (2) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 
   กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (1) ใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
ภายในสามวันนับแตวันท่ีเสียชีวิต และสั่งระงับการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูท่ี ถึงแกกรรม
นั้นในงวดเบิกจายถัดไป 
  กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (2) สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการตามขอ 8 
วรรคสอง กอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจาย
ถัดไป  
  กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (2) สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถิ่นตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจาย
ถัดไป 
 ขอ 14 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการระงับการจายเงินตามขอ 13 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเลื่อนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในบัญชีรายช่ือลําดับถัดไปเปนผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหแทนผูท่ีหมดสิทธิ 
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 ขอ 15 การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบกับบัญชีรายช่ือใหดําเนินการตามขอ 8 หรือขอ 9 แลวแตกรณี กอนเสนอผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

 
หมวด 4 

งบประมาณและวิธีการจายเงนิสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ 
 
 ขอ 16 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดในกรณีดังนี้ 
 (1) จายใหแกผูสูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
 (2) จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น  
 (3) จายสมทบใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับการ
สงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม ในกรณีท่ีอัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตาม (1) และ (2)  
 ขอ 17 การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงิน  ตามขอ  16 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมิตองจายเปนเช็ค 
 ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับ             
ผูไดรับมอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยังมีชีวิตอยู 
 หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึก
รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงินเปนหลักฐาน
ประกอบการจายเงินและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพไวเพื่อการตรวจสอบ 
  ขอ 18 การจายเงินตามขอ 16 ใหจายไดในอัตราดังนี้  
  (1) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
 (2) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม (1) 
ใหสามารถที่จะกระทําได ท้ังนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท          
โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
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 (3) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน 
 ขอ 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห เดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนการจายเงินใหผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห จะจายปละ 2 ครั้งๆ ละ 
6 เดือน ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น ดวยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงคของผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้  
 (1) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 (2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจาก
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
ในการโอน 
 หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห และ
หนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ขอ 20 ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังตอไปนี้  
 (1) แจงผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหมาแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อยืนยัน
ความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนั้นตอไป ท้ังนี้ หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหไม
สามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหบุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได  
 (2)  นําบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเฉพาะผูสูงอายุและคนพิการ ปดประกาศไวโดย
เปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือท่ีอื่นๆ ตามที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  
 ในกรณีท่ีมีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ
ในบัญชีตอไป 
 ขอ 21 กอนการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ในงวด
แรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู และหนังสือจากบุคคลที่
นาเชื่อถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้นเสียชีวิตจะแจงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต 
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บทเฉพาะกาล 
 
  ขอ 22 ระเบียบนี้มิใหกระทบกับผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 และผูปวยเอดส
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน 
พ.ศ. 2543  
 ขอ 23 ในกรณีท่ีการดําเนินการใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้กอนที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ใหถือเปนการปฏิบัติท่ีชอบดวยระเบียบนี้และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  
 

ประกาศ ณ วันที่    26    กันยายน    พ.ศ.  2548 
 

สมชาย  สุนทรวัฒน 
(นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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แบบคําขอรบัการสงเคราะห 
 
ลําดับที่ (เรียงตามลําดับ/พ.ศ. ..............)  (วันที่…….เดือน…………...…..พ.ศ………) 

เรียน ......................................................... 

 ดวย…(คํานําหนานาม ช่ือ – สกุล ผูพิการ )…….เลขประจําตัวประชาชน………………...…… 
เกิดวันที่….….เดือน…….…..……...…..พ.ศ. ………. อาย…ุ.….ป มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่..……… 
ถนน…………………………ตรอก/ซอย……………………………หมูท่ี……..ตําบล…………………. 
อําเภอ……………………จังหวัด……………… รหัสไปรษณีย………………………. 
ขอแจงความประสงค ขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูพิการ โดยขอใหรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้ 
1. ท่ีพักอาศัย 
 (  ) เปนของตนเอง และมีลักษณะ (  ) ชํารุดทรุดโทรมมาก (  ) ชํารุดทรุดโทรมบางสวน  
 (  ) มั่นคงถาวรดี 
 (  ) เปนของ……………………………………เกี่ยวของเปน…………………………….……… 
2. ท่ีพักอาศัยอยูหางจากบานหลังท่ีใกลท่ีสุดเปนระยะทาง……………..…… สามารถเดินทางได  
 (  ) สะดวก (  ) ลําบากเนื่องจาก…………………………………………………….….……...… 
อยูหางจากชุมชน/หมูบานเปนระยะทาง………………….…… สามารถเดินทางได  
 (  ) สะดวก (  ) ลําบากเนื่องจาก…………………………………………...……………….…… 
 อยูหางจากหนวยบริการของรฐัท่ีใกลท่ีสุดเปนระยะทาง…………….…….. สามารถเดนิทางได  
 (  ) สะดวก (  ) ลําบากเนื่องจาก………………………………………………….……………… 
3. การพักอาศัย 
 (  ) อยูเพียงลําพัง เนื่องจาก……………………………………มาประมาณ…………..………… 
 (  ) พักอาศัยกับ…………………………..รวม …….…. คน เปนผูสามารถประกอบอาชีพได  
  จํานวน……. คน 
  มีรายไดรวม……………..บาท/เดือน ผูท่ีไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก………….. 
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 4. รายได - รายจาย 
 มีรายไดรวม…………...…..บาท/เดือน แหลงท่ีมาของรายได………………………………………. 
 นําไปใชจายเปนคา…………………………………………..………………………………………. 
 บุคคลที่สามารถติดตอได …...…(คํานําหนานาม ช่ือ – สกุล …………สถานที่ติดตอเลขที่………… 
 ถนน…………………………..…..…ตรอก/ซอย………………..……………….หมูท่ี……………. 
 ตําบล…………………….……อําเภอ………………..………….จังหวัด………………...…………  
 โทรศัพท…………………………โทรสาร…………………………เกี่ยวของเปน……….………… 
  ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําที่ใหขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

…….…………………….…………ผูใหถอยคํา 
(……………………………………..) 
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หนังสือมอบอํานาจ 
เขียนที่………………………… 

   (วันที่……เดือน……………พ.ศ.…………) 

เรียน ......................................................................... 
 ขาพเจา …(คํานําหนานาม ช่ือ – สกุล)…ขอมอบอํานาจให....(คํานําหนานาม ช่ือ – สกุล).…... 
เลขประจําตัวประชาชน…………………..…อยูบานเลขที่………..……ถนน…………………………… 
ตรอก/ซอย……………..………หมูท่ี…..….ตําบล………...…..……….อําเภอ………………………..…
จังหวัด…..…………….…….รหัสไปรษณีย..….……โทรศัพท………….……โทรสาร………………… 
เกี่ยวพันเปน……………………..………… 
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจการหนึ่งดังตอไปนี้ และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปน
ผูกระทําเองทุกประการ 
 (  ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูพิการ 
 (  ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห  
  โดยใหจายใหแก……..….….(คํานําหนานาม ช่ือ – สกุล ผูรับมอบอํานาจ)…………….… 
  (  ) เปนเงินสด 
  (  ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร………………………สาขา…………………………… 
   เลขที่บัญชี………………………………………………….…………………………. 
 (  ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป 

 ลงช่ือ………………………………………..ผูมอบอํานาจ 
  (………………………..……………..) 

 ลงช่ือ……………………………..…………ผูรับมอบอํานาจ 
  (………………………..……………..) 

 ลงช่ือ………………………….……..………พยาน 
  (………………………..……………..) 

 ลงช่ือ………………………….……..………พยาน 
  (………………………..……………..) 
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หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

เขียนที่…………………………… 

   (วันที่……เดือน……………พ.ศ.…………) 

เรียน ......................................................... 

 ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา ..…(คํานําหนานาม ชื่อ – สกุล)……….…เปนผูมีสิทธิไดรับการ
สงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ........................... ลําดับที่…………นั้น 

 ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้ 
 (  ) เปนเงินสด 
 (  ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร………………………………….สาขา……...…………… 
  เลขที่บัญชี………………………………………………..…….  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(………………………………) 
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ภาคผนวก  ง 
แนวทางการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
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แนวทางการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยงัชพี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

 
1.   กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ 
 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตั้งงบประมาณใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
คนพิการ และผูปวยเอดสไดเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากที่รัฐบาลใหการอุดหนุนงบประมาณ ท้ังในดาน
จํานวนคนและอัตรา ซึ่งจะมีผลใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส สามารถไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ไดอยางทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
2.   หลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ 
 1) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เพื่อสนับสนุนเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห ดังนี้ 

  1.1 ผูสูงอายุ ใหจายในอัตรารายละ 300 บาท/เดือน และวิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการ
สงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
   1.2 คนพิการ ใหจายในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน และวิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการ
สงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพคนพิการ 
พ.ศ. 2539 
  1.3 ผูปวยเอดส ใหจายในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน และวิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับ
การสงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการ
ผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 
 2) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะตั้งงบประมาณของตนเองเพื่อ
สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เพื่อใหไดจํานวนคนและอัตรา
มากกวาท่ีรัฐจัดสรรใหตามขอ 1) ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 หลักเกณฑการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   2.2.1 ผูสูงอายุซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
    คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 
    ผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
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   2.2.2 มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู
หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
  2.2 ข้ันตอนแนวทางปฏิบัติ 
   2.2.1 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดแจงแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบฯ และรายชื่อ
สํารองผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสท่ีสํานักงานทองถิ่นจังหวัดไดรับมอบหมายจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (ถามี) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
   2.2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 
    (1) คัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
     (1.1) ผูสูงอายุและคนพิการ 
      (1.1.1) ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายพนักงานสวนทองถิ่นใหนํา
รายช่ือผูสูงอายุและคนพิการ ( ท่ีมีคุณสมบัติตามบัญชีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจและรายชื่อ
สํารอง ขอ 2.2.1 เขาที่ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลสําหรับในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล และประชาคมเมืองสําหรับในเขตเทศบาล เพื่อใหท่ีประชุมพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามลําดับผูไดรับความเดือดรอน  
      (1.1.2) พนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายนํารายชื่อท่ีจัดลําดับ
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ขอ 1.1.1 มาจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหโดยใหมี
รายละเอียดประกอบดวย ช่ือ – สกุล อายุ และที่อยู  
      (1.1.3) พนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายนําบัญชีรายช่ือผูมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะห ขอ (1.1.2) ปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือท่ีอื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด หากไมมีผูใด
คัดคานใหนําบัญชีดังกลาวเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีมีการคัดคานใหเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกอนเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ  
     (1.2) ผูปวยเอดส 
      (1.2.1) ผูบริหารทองถิ่นจัดใหมีการประชาสัมพันธใหผูปวยเอดส
หรือผูอุปการะ (บรรดาผูดูแลผูปวยเอดส เชน บิดามารดา บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่
ผูปวยเอดสไดรับการชวยเหลือ ซึ่งไมรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น) มายื่นแบบขอรับการสงเคราะหหรือหนังสือมอบอํานาจ ใหดําเนินการ
ขอรับการสงเคราะหแทนผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย เพื่อรวบรวมเปน
ขอมูลกอนออกไปตรวจสอบสภาพความเปนอยูวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม 
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      (1.2.2) หากพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบแลว
เห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับการสงเคราะหใหจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
เรียงตามลําดับผูไดรับความเดือดรอนเสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหเปนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
    (2) การตั้งงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตั้งงบประมาณของ
ตนเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามอัตรา ดังนี้ 
     (2.1) ตั้งงบประมาณเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตามอัตรา
ท่ีกําหนดในระเบียบกรมประชาสงเคราะห ไดแก  
      1) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รายละ 300 บาท/เดือน ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
      2) เบี้ยยังชีพคนพิการ รายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539  
      3) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส รายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543  
     (2.2) การตั้งงบประมาณเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเกิน
กวาท่ีกําหนดตาม ขอ (2.1) จะตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนดหรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท 
โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (3) การจายเงินในสวนที่เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (3.1) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหใหแกผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูปวยเอดส ตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น ตามขอ (1.1.3) และ (1.2.2) ในอัตราเดียวกับผูท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะห
งบประมาณจากรัฐ ตามขอ 2.1 ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอสภาทองถิ่น 
     (3.2) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูมีสิทธิตามขอ (3.1) มากกวาอัตราที่กําหนด สามารถจายไดไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด
หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท และใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึงสถานะการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจายสมทบใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพจากรัฐเดิมในอัตราเดียวกันดวย 
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     (3.3) ใหพนักงานสวนทองถิ่นผูมีหนาท่ีในการจายเงินดําเนินการดังนี้ 
      1) จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง หรือ
จะจายปละ 2 ครั้งๆ ละ 6 เดือน ก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห
ของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห 
      2) กรณีจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการและผูปวยเอดสให
จายเดือนละ 1 ครั้ง 
      3 ) การจายเงินใหจายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ก็ได ตามหนังสือแสดงความประสงคของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห และใหจายแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหหรือผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจจากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
    (4) การเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงิน ใหพนักงานสวนทองถิ่นผูมี
หนาท่ีในการจายเงินเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงินไวเพื่อรอการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    (5) การรายงานผลการดําเนินการ หลังจากที่ไดมีการจายเงินใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหในงวดแรกแลวใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานผลการดําเนินการในการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดทราบ ตามแบบที่กําหนด 
3.   การตรวจติดตามผล 
 ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจติดตามการดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพวาเปนไปตามแนวทางและ
ระเบียบที่กําหนดหรือไม 
 2. ตรวจสอบหลักฐานการจายหรือโอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 3. รายงานผลการดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแบบที่กําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพในปงบประมาณถัดไปภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
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การทําความเขาใจกับผูพิการแตละประเภท 
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  คนพิการทางการมองเห็น 
 1) คนที่มีสายตาขางที่ดีกวา เมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 6/18 

หรือ 20/70 ลงไปจนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง  
 2) คนที่มีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 
  แตโดยทั่วไป และในทางการแพทย อาจแบงคนที่มีความบกพรองทางตา เปน                

2 ประเภท ไดแก  
  -  คนที่ตาเห็นเลือนลาง ไดแก คนที่มีความบกพรองทางสายตา สามารถมองเห็นบาง 
แตไมเทาคนปกติ หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา  
  -  คนตาบอด ไดแก คนที่มองไมเห็นหรืออาจมองเห็นบาง และไมสามารถใช
สายตาขางที่เห็นดีที่สุดใหเปนประโยชนได  
 แมจะไดอธิบายเกี่ยวกับคนพิการทางการมองเห็น แตคงไมทราบวาคนตาบอดเปนอยางไร 
เขามีส่ิงตางๆ เหมือนหรือแตกตางจากเราอยางไร เหตุผลงายๆ ก็คือ เพราะเราไมใชคนตาบอดหรือ
คนเคยตาบอดมากอน อยางไรก็ตามจากการสังเกตและคนควาจากเอกสารตางๆ ทําใหทราบวา
ธรรมชาติหรือพฤติกรรมโดยทั่วไปของคนตาบอด (แฉลม แยมเอี่ยม, 2548) มีดังนี้ 
 1) ชอบพูดเลียนเสียงของบุคคลสําคัญบางคน และเสียงธรรมชาติ คือ เสียงของสัตว
ตางๆ หรือเสียงเครื่องยนต อาจเปนเพราะไมมีกิจกรรมทํามากนักอยูเฉยๆ จึงมีสมาธิในการฟงและ
สามารถเลียนเสียงไดดี 
 2) เวลาคุยกัน ชอบจับแขนหรือจูงมือกันเดินเปนแถว ไมนั่งอยูกับที่ ทั้งนี้เพราะกลัววา
ผูอ่ืนจะแอบฟง เพราะในบางครั้งอาจคุยเร่ืองสวนตัวหรือความลับ 
 3) ชอบสรางภาษาพูดขึ้นใหม เพื่อใชพูดในหมูเดียวกัน และมักจะเปลี่ยนอยูเสมอเพื่อ
ไมใหผูอ่ืนตามทัน เปนเหตุผลเดียวกับขอ 2  
 4) บางครั้งชอบพูดเสียงดัง เพราะไมทราบวาคนที่พูดดวยอยูใกลหรือไกล จึงพูดเสียง
ดังไวกอน แตเมื่อทราบวาผูที่ตนพูดดวยอยูใกลๆ ก็จะลดเสียงลง และบางครั้งอาจไมมองหนาผูที่
กําลังพูดดวย เพราะคิดวาไดยินเสียงแลว 
 5) ไมชอบนั่งอยูนิ่ง ชอบเคลื่อนไหวอวัยวะตางๆ เชน มือ ศีรษะ และเทา เปนตน อาจ
เปนเพราะความเคยชิน หรืออยากรูอยากเห็นจึงสํารวจไปทั่ว 
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 พฤติกรรมตางๆ ที่กลาวมาไมใชวาคนตาบอดจะมีพฤติกรรมเหลานี้ทุกคน หรือมีพฤติกรรม
เหลานี้ตลอดเวลา จะเปนเฉพาะบางคนและบางเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาวาง พฤติกรรมใด           
ไมเหมาะสม ผูใกลชิดตองอธิบายใหเขาทราบและคอยชวยแกไข เพราะถาปลอยใหติดตัวไป อาจมี
ผลตอการงานและการเขาสังคมในอนาคต 
 การเรียนรูของคนตาบอด : คนตาบอดสามารถเรียนรูหรือรับรูส่ิงตางๆ ไดโดยการใช
ประสาทสัมผัสตางๆ ที่เขามีอยู ซ่ึงไดแก สายตาบางสวน การฟงเสียง การสัมผัส การดมกลิ่นและ
การลิ้มรส ตลอดจนไคแนสซิติดเซนต (Kinesthetic Sense) คือประสาทการรับรูอาการเคลื่อนไหว
ของรางกาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ความจํากลามเนื้อ (Muscle memory) คนทั่วไปจะไมคุนเคย
กับประสาทสวนนี้เพราะไมไดใช เนื่องจากมองเห็นแตคนตาบอดจําเปนมากที่จะตองใชเกือบ
ตลอดเวลา 
 จากการใชประสาทสัมผัสสวนตางๆ จะทําใหเขาเขาใจหรือมีความเขาใจเกี่ยวกับความคิด
รวบยอดตางๆ (Concept) ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภท คือ 
 1) เกี่ยวกับรางกายของตนเอง (Body concept) หมายถึง รูจักชื่อ หนาที่ ตําแหนงของ
อวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย 
 2) เกี่ยวกับสิ่งตางๆ พื้นที่และโลกกวาง (Spatial concept) ไดแก ความเขาใจเกี่ยวกับ
รูปราง ขนาด น้ําหนัก จํานวน สี ระยะทาง ความเร็ว อุณหภูมิ เวลา ทิศทาง ตําแหนง ฯลฯ 
 3) เกี่ยวกับสิ่งรอบขางหรือโครงสรางตางๆ รอบตัว (Environment concept) เชน บาน 
หมูบาน ปา สวน ทางแยก ไฟจราจร ชนบท เมืองหลวง เปนตน 
 เกี่ยวกับการใชประสาทสัมผัส บางครั้งมีความเขาใจผิดวา คนตาบอดมีประสาทสัมผัส
ดีกวาคนทั่วไป หรือคนตาบอดสามารถใชประสาทสัมผัสสวนตางๆ ไดดีตามธรรมชาติอยูแลว   
การที่คนตาบอดสามารถใชประสาทสัมผัสตางๆ ไดดีกวาเรา เพราะเขาตองใชอยูตลอดเวลาจึงเกิด
ทักษะ ผิดกับเราที่ใชสายตามองตลอดเวลา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกใหคนตาบอดใชประสาท
สัมผัสอยางถูกตองตามขั้นตอน จึงจะทําใหเขามีพัฒนาการและมีทักษะ โดยยึดหลักในการสอน
หรือฝก ดังตอไปนี้ 
 1) สอนจากสิ่งที่ใกลตัวที่สุดกอน แลวคอยๆ ขยายวงออกไป เชน การสอนการฟงเสียง 
ใหเด็กจําเสียงของพอ แม พี่ นอง และเครื่องบิน เปนตน และไมเพียงแตใหจําเสียงไดเทานั้น 
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จะตองใหเขาทราบแหลงที่มา ระยะทาง เสียงการเคลื่อนที่ชาหรือเร็ว ตลอดจนการแยกเสียงและ
เลือกเสียงดวย 
 2) ลักษณะการสอน ตองสอนซ้ําๆ สอนใหเหมือนกันจนกวาเขาจะจําหรือทําได โดย
ไมสับสน และควรสอนจากของจริงจะดีกวาของจําลอง 
 3) ขณะสอน ควรพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนอยูเสมอ เพราะบางครั้ง 
ผูสอนสามารถเรียนรูจากประสบการณจริงของคนตาบอดได เชน ผูเขียนเคยรับรูจากคนตาบอด               
ผูหนึ่งเขาสามารถเดินไปรานอาหารไดเองอยางถูกตองโดยการรองเพลง เมื่อเนื้อเพลงถึงทอนนั้น 
เขาจะยืนอยูหนารานพอดี เปนตน 
 การฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอด: การที่จะพัฒนาหรือฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอด เพื่อให
เขามีวิถีชีวิตอิสระหรือมีคุณภาพชีวิตที่มีตามอัตภาพเหมือนคนทั่วไป นอกจากการฟนฟูทางดาน
การแพทยในระยะตนแลว จะตองฝกใหเขามีความรูความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ 
(Robert Jaekle) ดังนี้ 
 1) วิชาการทําความคุนเคยกับสิ่งแวดลอมและการเคลื่อนไหว: เปนวิชาที่สอนใหคน
ตาบอดรูจักใชประสาทสัมผัสสวนตางๆ (ยกเวนการลิ้มรส) เพื่อใหเขาทราบวา ณ ขณะนั้น ตัวเขา
อยูที่ไหน ส่ิงแวดลอมตองมีอะไร และเปนอยางไร อยูทิศทางใด ตัวเขากับสิ่งแวดลอม และ
ส่ิงแวดลอมกับสิ่งแวดลอมสัมพันธกันอยางไร ตอจากนั้นเขาจะสามารถใชไมเทาเปนเครื่องมือใน
การเดินทางไปยังสถานที่หรือส่ิงที่เขาตองการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัยไดดวยตนเอง 
  ในปจจุบัน วิธีที่คนตาบอดเดินทางมี 4 วิธี 
  1.1) การเดินทางกับผูนํา (Sighted guide technique) 
  1.2) การใชไมเทาขาว (White cane technique) 
  1.3) การใชสุนัขนําทาง (Dog guide) 
  1.4) การใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic travel aids) 
 วิธีเดินทางของคนตาบอดในประเทศเราใช 2 วิธี คือ การเดินทางกับผูนําทาง ซ่ึงเปนวิธีที่
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากที่สุด แตไมมีอิสระเหมือนการใชไมเทาขาว สวนอีก 2 วิธี คือ 
การใชสุนัขนําทาง และเครื่องอิเล็กทรอนิกส ยังไมเหมาะกับบานเรา เพราะยังไมมีผูสอนและ
คาใชจายในการฝกหรือซ้ืออุปกรณยังแพงมาก สําหรับบานเรา 
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 2) การทํากิจวัตรประจําวัน : การทํากิจวัตรประจําวันเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองทําทุกวัน 
ไมยกเวนแมแตคนตาบอด เพราะถือวาเปนเรื่องสวนตัว ถารอใหผูอ่ืนทําใหคงไมสะดวก และให
ไมไดทุกอยาง ยิ่งกวานั้นจะทําใหชีวิตของเขาประสบกับปญหาและความคับของใจอยูตลอดเวลา 
การสอนใหคนตาบอดทํากิจวัตรประจําวันไมยุงยากและซับซอนเหมือนที่บางคนคิด มีหลักงายๆ 
คือ ทําไปตามขั้นตอนที่คนทั่วๆ ไปทํา แลวคอยๆ วิเคราะห (Task analysis) ดูวามีขั้นตอนใดที่คน
ตาบอดทําไดทุกอยาง ทําไดเปนบางสวน หรือทําไมไดเลย ตอจากนั้นจึงวางแผนการสอนโดย
ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือใชอุปกรณชวย คนตาบอดจะเรียนรูและทําไดเองในที่สุด ซ่ึงจะทําใหเขา
รูสึกภูมิใจและเห็นคุณคาในตัวเอง ไมตองเปนภาระของผูอ่ืนอีกตอไป 
 3) การติดตอส่ือสาร : มนุษยเราจะมีชีวิตอยูคนเดียวในโลกไมได ตองอยูรวมกับผูอ่ืน 
ไมวาภายในครอบครัว ภายในชุมชน ในประเทศ หรือแมแตตางประเทศก็ตาม ปจจัยสําคัญที่ทําให
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไปอยูรวมกันได คือการติดตอส่ือสาร ซ่ึงไดแก การพูดคุย (การใชโทรศัพท)        
การเขียน (การพิมพดีด) การใชภาษาทาทาง ( Body language) และการใชภาษามือของคนหูหนวก 
 สําหรับคนตาบอด สามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเกือบทุกวิธีที่กลาวมา แตบางวิธีตอง
ปรับหรือใชอุปกรณชวยบาง เชน การเขียน คนตาบอดใชอักษรเบรลลเพื่อติดตอกับเพื่อนตาบอด
ดวยกัน หรือครูผูสอนเทานั้น ถาตองการติดตอกับผูอ่ืนตองใชพิมพดีด หรือถาไดรับจดหมาย ก็วาน
ใหผูอ่ืนอานใหฟง เปนตน ส่ิงหนึ่งที่ควรเนนหรือฝกคนตาบอดแตแรกๆ คือ การใชภาษาทาทาง 
เพราะคนตาบอดมองไมเห็น จึงเลียนแบบไมได ตองอธิบายและสาธิตใหเขาเขาใจ อาจตองใชเวลา
และความพยายามมาก สําหรับคนที่ตาบอดภายหลังควรกระตุนใหเขาฝกเขียนหนังสืออยูเสมอ เพราะ
แมแตขอความสั้นๆ บางครั้ง อาจจะเปนประโยชนตอเขามาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยามฉุกเฉิน 
เชน เขียนเปนขอความสั้นๆ ไวใหคนในครอบครัวทราบวา “จะกลับบาน 5 โมงเย็น” เปนตน 
 4) การฝกอาชีพ : ปญหาสําคัญของคนตาบอดทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศที่กําลังพัฒนา คือ ปญหาการไมมีงานทํา สําหรับประเทศไทย สถานการณในดานนี้
โดยรวมดีขึ้น จากอดีตที่คิดวาคนตาบอดทําอะไรไมไดนอกจากการขอทาน มาสูอาชีพอิสระ คือ 
การขายล็อตเตอรี่และหมอนวด และงานประจํา เชน พนักงานรับโทรศัพท พนักงานคอมพิวเตอร 
นักดนตรี ครู – อาจารย และนักกฎหมาย เปนตน แมจะยังมีจํานวนนอย แตขอดีคือไดพิสูจนให
สังคมและผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจ และเห็นความสามารถและศักยภาพของคนตาบอด เพียงแต
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สอนและฝกใหถูกวิธี ตรงกับความตองการและความสามารถ ตลอดจนใหโอกาสเขา จะทําใหเขามี
อาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวไดเชนเดียวกับคนอื่นๆ ในชุมชน หรือในสังคมที่เขาอาศัยอยู 
 5) การปรับตัวและมารยาททางสังคม : ดังที่กลาวมากอนแลววา มนุษยเราไมสามารถ
มีชีวิตอยูตามลําพังได จะตองอยูรวมกับผูอ่ืน การอยูรวมกันไมชาก็เร็ว ยอมมีเร่ืองที่ไมพอใจกนั ขดั
ใจกัน หรืออาจทะเลาะกัน ถือเปนเรื่องธรรมดา ถาทุกคนรูจักปรับตัวเขาหากันดวยมารยาทที่ดี 
ปญหาทุกอยางยอมลงเอยดวยดี หรืออาจจะไมเกิดขึ้นเลย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสอนเรื่องการ
ปรับตัวและมารยาทสังคมใหกับคนตาบอด เพราะถาเปรียบกับคนทั่วไปแลว คนตาบอดจะตอง
ปรับตัวมากกวา เพราะเปนสวนนอยในสังคมสวนใหญ 
 หลักการสอนโดยทั่วไปนอกจากจะสอนเขาโดยตรง ตองหัดใหเขาเรียนรูเองจากคน 
รอบขาง ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน รูจักสังเกต รูจักพูดคุย และซักถามถาไมแนใจหรือไมรู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับมารยาททางสังคม เชน 
 5.1) มารยาทในการพูด รูจักใชถอยคํา ทําเสียง จังหวะ และทาทาง เวลาพูดทักทาย 
ขอบคุณ ขอโทษ ขอรอง ปฏิเสธ และยอมรับใหถูกกับบุคคล เวลา และสถานที่ 
 5.2) มารยาทในการแตงตัว รูจักใชเสื้อผา ชนิด แบบ สี ใหเขากับตัวเอง สถานที่ เทศกาล 
และงานตางๆ ที่สําคัญคือตัวเองตองสะอาด ตัวอยางเชน ไมใสชุดนอนไปใสบาตรหรือไปตลาด 
ไมใสชุดดําไปงานแตงงานเพื่อน หรือใสสูทไปเที่ยวเขาดิน เปนตน ถามีเพื่อนติชมหรือตักเตือน
เกี่ยวกับการแตงตัว ควรยอมรับและปรับปรุงในครั้งตอไป ตองไมแสดงความไมพอใจออกมา 
จะทําใหไมไดรับขอมูลจริงตอไป 
 5.3) มารยาทในการรับประทานอาหาร คนตาบอดบางคนอาจไมเคยรับประทานอาหาร
รวมกับคนแปลกหนาหรือผูอ่ืน ถามีโอกาสอาจทําตัวไมถูก จึงจําเปนตองสอนใหเขารูจักปฏิบัติตน 
อยาคิดหรือเดาวาเปนเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะตองทราบ ส่ิงจําเปนที่จะตองสอนและฝกเขา คือการ
ตรงตอเวลา การใชชอนสอม การใชชอนกลาง การไมเลือกรับประทานเฉพาะของที่อรอย ไมเคี้ยว
อาหารดัง ไมคุยขณะอาหารอยูในปาก เปนตน การฝกมารยาทในการรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน 
คือหาโอกาสใหเขาไดปฏิบัติบอยๆ ในที่สุดเขาจะสามารถปฏิบัติตนไดเอง และเปนไปตามธรรมชาติ 
 5.4) มารยาทในการใชพาหนะสาธารณะ นอกจากรูจักปฏิบัติในการใช ยังไมเพียงพอ 
จะตองรูจักใชอยางมีมารยาทดวย มารยาทที่ควรเรียนรูคือการเขาคิวกอนหลัง การรอใหผูโดยสาร
ลงกอนจึงขึ้น การนั่งหรือยืนที่ไมเกะกะหรือรบกวนผูอ่ืน การไมพูดเสียงดัง การไมคุยเร่ืองสวนตัว
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กับเพื่อนใหผูอ่ืนไดยิน เตรียมตัวใหพรอมกอนจะขึ้นหรือลง รูจักขอบคุณ รูจักขอโทษ เมื่อไดรับ
ความชวยเหลือหรือรบกวนผูอ่ืน ที่สําคัญคือ ตองไมใชอภิสิทธิ์ใดๆ เหนือผูอ่ืนเพราะการตาบอด 
เชน สูบบุหร่ี เปนตน  
 5.5) มารยาทในหองประชุมหรือโรงมหรสพ ตองเรียนรูที่จะไมสรางความรําคาญหรือ
รบกวนผูชมคนอื่นๆ หรือนักแสดง รูจักปรบมือ ไมพูดกันเสียงดัง ไมขบเคี้ยวอาหารตลอดเวลา 
ควรปดโทรศัพทมือถือ และไมเยาะเยยหรือถากถางฝายตรงขาม เปนตน 
 ฉะนั้นกอนพาคนตาบอดไป ควรบอกแผนการและกําหนดการลวงหนา จะพาไปไหน 
ไปทําอะไร อยางไร ควรจะระวังในเรื่องอะไร อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา และปฏิบัติเหมือนกัน
ทุกครั้ง เวลาพาไปทําหรือรวมกิจกรรมตางๆ กับผูอ่ืน 
 6) การพักผอนหยอนใจและการเลนกีฬา: การทุมเทและจําเจอยูกับงานประจํา
ตลอดเวลา ยอมทําใหเหนื่อย เบื่อหนาย และเครียด ทางแกไขคือ การพักผอนหยอนใจหรือการหา
กิจกรรมตางๆ ทํา เชน อานหนังสือ ฟงเพลง ดูทีวี ปลูกตนไม เลนกีฬา หรือไปคุยกับเพื่อน เปนตน 
ทั้งนี้เพื่อเปนการบรรเทาและเปลี่ยนบรรยากาศ คนตาบอดอาจจะเสียเปรียบอยูบาง เพราะมองไมเห็น 
ทํากิจกรรมตางๆ ไมไดมาก แตก็มีทางเลือกโดยทํากิจกรรมตางๆ ที่ตนเองทําได หรือดัดแปลง
วิธีการเลนหรือใชเครื่องมือพิเศษชวย เชน เลนฟุตบอล เลนปงปอง วายน้ํา และเตนรํา เปนตน 
 การเลนกีฬา นอกจากจะเปนการพักผอน ออกกําลังกายและคลายเครียดแลว ยังไดฝก
ทักษะทางสังคมและเพื่อนใหมๆ ดวย เปนการลดชองวางระหวางคนตาบอดและคนทั่วไป อยางนอย
จะทําใหพวกเขาเขาใจคนตาบอดยิ่งขึ้น 
 จากขอมูลและรายละเอียดที่กลาวมาทั้งหมด คือ ถาคนตาบอดสามารถชวยเหลือตนเอง
ในการเดินทาง การทํากิจวัตรประจําวัน การติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน รูจักปรับตัวดวยมารยาทสังคมที่ดี 
สามารถประกอบอาชีพ และทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูอ่ืนได จะทําใหชีวิตความเปนอยูของเขาไม
ตางจากคนทั่วไป เขาจะรูสึกภูมิใจในคุณคาของตนเอง รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม ไม
ถูกแบงแยก และเปนที่ยอมรับ ซ่ึงเปนการตอบสนองหรือเปนไปตามนโยบายของรัฐในการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ   
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  คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 
 คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย หมายถึง  
 1) คนที่ไดยินเสียงที่ความถี่ 500 เฮิรตซ 1000 เฮิรตซ หรือ 2000 เฮิรตซ ในหูขางที่
ดีกวาที่มีความดังเฉลี่ยดังตอไปนี้  
  1.1 สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบลขึ้นไป จนไมไดยินเสียง 
  1.2 สําหรับคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง  
 2) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองในการเขาใจ หรือการใชภาษาพูดจนไม
สามารถสื่อความหมายกับคนอื่นได 
 จากคํานิยามขางตน เปนคํานิยามตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ   
แตโดยทั่วไปเพื่อใหเขาใจงายขึ้น เราอาจแบงคนพิการประเภทนี้ออกเปน 2 ประเภทคือ  
   คนหูตึง ไดแก คนที่ยังสามารถไดยินเสียงอยูบาง บางคนอาจตองใชเครื่องชวยฟง 

ซ่ึงอาจจะพบวาคนพิการกลุมนี้ อาจใชภาษาพูดแตพูดไมชัด 
   คนหูหนวก ไดแก คนที่สูญเสียการไดยินมาก จนไมสามารถเขาใจหรือใชภาษา

พูดไดสวนมากใชภาษามือในการติดตอส่ือความหมายกับผูอ่ืน 

 ขอสังเกต จะเห็นวา จะไมเรียกคนหูตึง หูหนวกวา คนใบ เนื่องจากคําวา “ใบ” มีความหมาย
ทางลบ หรือไมฉลาด ซ่ึงถือเปนการลิดรอนสิทธิและดูถูกเหยียดหยามคนพิการ 
 ลักษณะทางพฤติกรรมและสังคมของคนพิการทางการไดยินจิต (จิตประภา ศรีออน 2548) 
ดังนี้  
 คนหูตึง เนื่องจากไมสามารถรับฟงคําพูดของคนทั่วไปไดอยางปกติ คนหูตึงจะมี
ความสามารถทางภาษาและการพูด แตกตางจากเด็กทั่วไป ดังนี้ 

- พูดไดชากวาเด็กทั่วไป 
- ขาดความตอเนื่องของคําพูด ใชถอยคําสั้นๆ ประโยคขาดความสมบูรณ 
- พูดไมชัด มีปญหาเรื่องระดับเสียงและจังหวะการพูด 
- เวลาพูดจะจองหนาผูพูด ในผูใหญหูตึง จะยังคงพูดไมชัด และจองหนาผูพูด

เมื่อมีการพูดคุยกับผูอ่ืน 
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 การชวยเหลือและการฟนฟูสมรรถภาพคนหูตึงนั้น ในกรณีที่พบความผิดปกติตั้งแตกําเนิด
แลวใหความชวยเหลือเปนพิเศษ โดยการใสเครื่องชวยฟงทันที และฝกการฟงและหัดพูดผาน
เครื่องชวยฟง สอนใหอานริมฝปากจะเปนการชวยใหเขาใจภาษาพูดของผูอ่ืนไดดีขึ้น ทั้งหมดนี้จะ
ชวยใหเด็กสามารถพูดสื่อความหมายได แมจะไมไดถึงระดับปกติ 
 การฝกฟง : เครื่องชวยฟงเปนเครื่องขยายเสียงที่ชวยใหเด็กไดยินมากขึ้น ซ่ึงจะตองปรับ
ใหเหมาะสมกับการไดยินของเด็กแตละคน โดยนักโสตสัมผัสวิทยาซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องการไดยิน 
ไมควรซื้อเครื่องชวยฟงมาใชเอง ที่สําคัญที่สุดตองมีการฝกฟงรวมดวย เพื่อใหใชประโยชนของ
เครื่องชวยฟงไดเต็มที่ 
 การฝกพูด: การฝกฟงและฝกพูดควรทําตั้งแตอายุยังนอยจึงจะไดผลดี ถาสอนไดในชวง
อายุ 1-4 ป จะดีมากเพราะเปนชวงเวลาสําคัญของการเรียนรูภาษาและการพูด การสอนภาษาและ
การหัดพูดสามารถทําไดตลอดเวลา 
 การฝกอานริมฝปาก : การฝกอานริมฝปากนั้น ผูพูดควรจะพูดตามปกติไมตองชามาก 
หรือจีบปากจีบคอพูด 
 คนหูหนวก ในมุมมองของนักมานุษยวิทยา หมายถึง คนกลุมนอยที่มีภาษาและวัฒนธรรม
เปนของตนเอง และมักจะตั้งคําถามและศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ 
  - ทําไมคนหูหนวกจึงเปนกลุมคนที่มีภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง 
  - วัฒนธรรมของคนหูหนวกคืออะไร 
  - ภาษาของคนหูหนวกคืออะไร 
 คนหูหนวกรอยละ 90 เกิดในครอบครัวที่มีพอแมเปนคนที่มีการไดยิน ซ่ึงใชการพูดและ
การฟง ในการสื่อสาร แตคนหูหนวกไมไดยินและพูดไมได จึงไมมีความสุขในการอยูรวมกับคน
ใชภาษาพูด เปนเหตุผลที่ทําใหคนหูหนวกรวมกลุมกันตามสถานที่ตางๆ เพื่อพูดคุยกันดวยภาษามือ 
การรวมกลุมของคนหูหนวกทําใหเกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนหูหนวกขึ้น  
 วัฒนธรรมของคนหูหนวก คือ การมองโลกของคนหูหนวกดวยตา ผานภาษามือ เชน 
การใชภาษามือ ช่ือภาษามือ การสะกิดเรียกผูอ่ืน ฯลฯ คนหูหนวกจะถายทอดวัฒนธรรมสูรุนตอไป
โดยการเลาเรื่องผานภาษามือ 
 ภาษาของคนหูหนวก คือ ภาษามือ ภาษามือของคนหูหนวกแตละชาติไมเหมือนกัน 
แตกตางกันตามวัฒนธรรมของแตละชาติ ภาษามือไทย คือ ภาษาของคนหูหนวกไทย ภาษามือไทย
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เปนภาษาหนึ่งเหมือนกับภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ภาษามือไทยเปนภาษาภาพที่เชื่อมโยงกับ
ความหมาย มีไวยากรณเปนของตนเอง ซ่ึงแตกตางกับไวยากรณของภาษาไทย 
 ตัวอยาง ภาษาไทย  : แมว กิน ปลา 
   ภาษามือไทย : ปลา + แมว + กิน 
 ที่สําคัญอีกประการหนึ่งภาษามือ 1 ทา หรือ 1 คําประกอบดวย 1) ทามือ 2) ตําแหนง 
และทิศทางการหันของมือ 3) การเคลื่อนไหวของมือ และ 4) สีหนาทาทาง เชน คําวา “สบายดี” 
ดังแสดงในภาพ  
 
 
 
 
 
 

 มีความเขาใจผิดในการปฏิบัติตอคนหูหนวกอยูหลายประการ จึงขอสรุปขอควรปฏิบัติ
ตอบุคคลเหลานี้ดังนี้ 

- เรียกเขาวาคนหูหนวก หรือเรียกชื่อภาษามือของเขา 
- เรียกภาษาของคนหูหนวก วา ภาษามือไมใชภาษาใบ 
- เรียกคนหูหนวกดวยการสะกิดเบาๆ ที่ขอศอก ไมใชการขวางปา หรือใชไม 
- เวลาพูดคุยหรือใชภาษามือกับคนหูหนวก ใหยืนหันหนาเขาหากัน 
- ควรหลีกเลี่ยงการยืนในที่มีแสงสวางจา และใชสีสะทอนแสง 
- ถาจะใหอานริมฝปากควรพูดธรรมดา ไมตองจีบปากจีบคอ 

  คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
 คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก  
 1) คนที่มีความผิดปกติ หรือบกพรองทางดานรางกายที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
และไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  
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 2) คนที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ขาหรือลําตัวอันเนื่องมาจาก
แขน ขาขาด เปนอัมพาตหรือออนแรง เปนโรคขอ หรือมีอาการปวดเรื้อรัง หรือเปนโรคเรื้อรังของ
ระบบการทํางานของรางกายทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันของตนเองหรือปฏิบัติตน
เหมือนคนปกติธรรมดาได  
 ความพิการทางรางกายมีสาเหตุที่พบไดบอย ดังนี้ 
 1) โรคทางพันธุกรรม เชน ภาวะโรคไขสันหลังฝอ กลามเนื้อพิการ โรคกระดูกออน
หักงาย โรคขอติดยึด เปนตน  
 2) ความผิดปกติระหวางตั้งครรภ เชน ขณะตั้งครรภ มารดาไดรับอุบัติเหตุ เจ็บปวย 
เกิดภาวะทุโภชนาการ ไดรับยา แสงกัมมันตภาพรังสี หรือสารพิษที่ทําใหการเจริญเติบโต หรือ
พัฒนาการของทารกผิดปกติ  
 3) ความผิดปกติระหวางคลอด เชน คลอดยาก ใชเครื่องชวยคลอด คลอดทาผิดปกติ 
คลอดกอนหรือหลังกําหนด ผาตัดคลอด ไดรับบาดเจ็บระหวางคลอด เปนตน 
 4) อุบัติเหตุ / การบาดเจ็บ ที่เกิดกับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง ไขสันหลัง หรือสมอง 
 5) การเจ็บปวย อักเสบ หรือติดเชื้อ เชน โรคขออักเสบ โรคโปลิโอ โรคสมองอักเสบ 
โรคหัวใจ เนื้องอกในสมอง โรคไต โรคหอบ โรคเลือด โรคเอดส เปนตน  
 ขอจํากัดหรือขอเสียเปรียบของคนที่มีความบกพรองทางรางกายที่สําคัญซึ่งทําให
แตกตางจากคนทั่วไป ไดแก 
 1) การเคลื่อนไหวรางกาย หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เชน เคลื่อนไหวไมได
เคลื่อนไหวชา หรือเคลื่อนไหวลําบาก เปนตน เปนเหตุใหตองใชกายอุปกรณ หรือเครื่องชวยคน
พิการ เชน ขาเทียม เหล็กประคองขา ไมค้ํายัน เครื่องชวยเดิน เกาอี้เข็น เปนตน 
 2) การสื่อสาร เชน พูดไมได พูดไมชัด พูดชา จังหวะการพูดผิดปกติ เขียนชา เขียน
ดวยมือไมได ตองใชเทา ปาก หรืออวัยวะอื่นในการเขียน และบางคนอาจมีปญหาในการไดยินดวย  
 3) การเรียนรู คนที่มีความบกพรองทางรางกายบางคนอาจมีขอจํากัดในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู เนื่องจากมีความบกพรองทางสติปญญารวมดวย  
 4) สภาพรางกายไมแข็งแรง เชน เหนื่อยออนงาย หายใจลําบาก อยูในทาใดทาหนึ่ง
นานๆ ไมได สมาธิส้ัน เปนตน 
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 สําหรับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว              
(พวงแกว กิจธรรม, มปป) มีดังตอไปนี้ 
 1) อุปกรณ และเครื่องชวยในการเคลื่อนไหวแบงเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก  
  1.1) กายอุปกรณ หมายถึง อุปกรณที่ใสติดกับตัว เชน แขนเทียม เหล็กประคองขา
เฝอก ดามมือ และรองเทาพิเศษ เปนตน 
  1.2) เครื่องชวยคนพิการ หมายถึง เครื่องมือที่ชวยใหสามารถเคลื่อนไหวได เชน 
เครื่องชวยเดิน ไมค้ํายัน และเกาอี้เข็นคนพิการ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
        
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   ขาเทียม   
 
แขนเทียม 

 

เคร่ืองชวยเดนิและไมค้ํายัน 
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 2) ส่ิงอํานวยความสะดวก แบงเปน 4 กลุมใหญๆ ไดแก  
  2.1) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม 
ส่ิงกอสราง หรืออุปกรณทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ชวยคนซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย
หรือสุขภาพใหสามารถเดินทางได เชน ราวจับ ทางลาด ลิฟตในอาคาร หรือเครื่องยกเกาอี้เข็นของ
รถโดยสาร เปนตน 
  2.2) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร หมายถึงอุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ที่ชวยใหคนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ สามารถสื่อสารได เชน บัตรภาพ บัตรคํา 
กระดานสื่อสาร อุปกรณส่ือสารแบบพกพา สวิตชพิเศษ พิมพดีด คอมพิวเตอร อุปกรณดัดแปลง
เพื่อใชกับคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องชวยพูด บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน              
เปนตน 
  2.3) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หมายถึง อุปกรณ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ชวยใหคนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันได เชน ราวจับหองน้ําที่มีอุปกรณสําหรับคนพิการ แปรงสีฟนไฟฟา อุปกรณ
ดัดแปลงเพื่อใชอาบน้ํา แปรงสีฟนดัดแปลง ชอนดามยาว จาน ชอน และสอมแบบพิเศษ ที่ตัดเล็บ
ดัดแปลง แผนกันล่ืน เบาะรองนั่ง โตะและเกาอี้แบบพิเศษที่ปรับระดับหรือความลาดเอียงได 
ดินสอดามใหญ ที่วางหนังสือ ที่เปดหนังสือ เปนตน 
  2.4) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่ชวยใหคนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพสามารถประกอบอาชีพได เชน 
คอมพิวเตอรแบบพิเศษ อุปกรณดัดแปลงเพื่อใชกับคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร โตะและ
เกาอี้แบบพิเศษที่ปรับระดับ หรือความลาดเอียงได เครื่องคํานวณที่แสดงผลเปนอักษรตัวใหญ 
เปนตน  
 3) ส่ือ หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ชวยใหคนที่มีความบกพรองทาง
รางกายหรือสุขภาพสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู เชน บัตรภาพ บัตรคํา พิมพดีด หนังสือ              
สันกระดูกงู หนังสือที่มีแผนกระดาษหนาเปนพิเศษ วิดีทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน  
 4) อุปกรณกีฬา และนันทนาการ หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ชวยให
คนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพสามารถพัฒนาทักษะการเลนกีฬา เลนดนตรี และ
รวมกิจกรรมนันทนาการ เชน เกาอี้เข็นสําหรับเลนกีฬา บ็อกเชีย เครื่องเลนดนตรี เปนตน  
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  คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรอง
ทางดานจิตใจหรือสมอง ในสวนของการรับรู อารมณ ความคิด จนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมที่
จําเปนในการดูแลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน  
 คนพิการประเภทนี้ ไดแก คนที่เรามักเรียกวา คนวิกลจริต หรือโรคจิต ซ่ึงมักพบเห็นอยูตาม 
โรงพยาบาลจิตเวช ดวยความที่พฤติกรรมของคนพิการทางจิต มักเปนไปในลักษณะไมรับรูตัวตนที่
แทจริงของตนเอง บางคนเงียบเหงาเศราซึม บางคนพูดคนเดียว บางทาทางดูนากลัว สกปรก ทําอะไร
ผิดแผกแตกตางกับคนปกติ และมีจํานวนไมนอยที่แสดงความกาวราว หรือทํารายคนอื่นๆ จึงไมมี          
คนอยากจะเขาใกล รูจัก หรือพูดคุย เพราะไมทราบวาควรปฏิบัติตอเขาเหลานั้นอยางไร และบางก็กลัว
ถูกทําราย แมแตครอบครัวของคนพิการทางจิตเอง สวนใหญยังมีความเชื่อวา คนพิการทางจิตเกิด
จากคนในครอบครัว บุพการี หรือตัวคนพิการเองไดสรางบาปกรรมไว ไมในชาติกอนก็ชาตินี้ จึงรูสึก
อับอาย เกรงสังคมประณาม และรังเกียจ พยายามปกปดไมใหใครรูวามีคนพิการทางจิตในครอบครัว
ไมกลาพาคนพิการทางจิตไปรักษาที่โรงพยาบาล หรือพาไปอยางหลบๆ ซอนๆ คนพิการทางจิต จึงมัก
ถูกเก็บซอนตัวไวในบาน บางคนถึงกับถูกลามโซหรือกักขัง และเปนภาระที่ครอบครัวตองเลี้ยงดูไป
ตลอดชีวิต  
 เมื่อครอบครัว ไมสามารถรับภาระได คนพิการทางจิต จึงถูกละเลย และทอดทิ้งคนพิการ 
ทางจิตสวนหนึ่ง จึงตองไปอยูในการดูแลของรัฐในโรงพยาบาลรักษาโรคจิต จนสถานที่ใน
โรงพยาบาลไมเพียงพอ และคนพิการทางจิตสวนหนึ่งเรรอนอยางโดดเดี่ยวอยูตามถนนทั่วไป 
อยางที่เห็นๆ กันอยู อันที่จริง ดวยประสิทธิภาพทางการแพทย คนพิการทางจิต ที่ไดรับการดูแล 
และรักษาอยางถูกตอง ตอเนื่องสม่ําเสมอ สามารถที่จะหายจากอาการทางจิต และดําเนินชีวิตได
เชนเดียวกับคนทั่วไป ไมวาจะเปนดานการศึกษา การประกอบอาชีพและการรวมกิจกรรมตางๆ
ของสังคม 
 สวน โรคจิตเภท เปนโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติในการทําหนาที่ของ
สมองในดานบูรณาการทําใหมีความคิด อารมณ พฤติกรรมที่ผิดปกติ เปนโรคที่เร้ือรังและทําให
เกิดความบกพรองในการดําเนินชีวิตและการทํางานจนอาจถึงขั้นพิการทางจิตได มักเริ่มเปน
ในชวงวัยรุนตอนปลายถึงวัยผูใหญตอนตน  
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 ในทางการแพทย คนพิการทางจิตที่ไดรับการบําบัดรักษาที่ถูกตอง โดยเฉพาะการใชยา 
และการบําบัด หรือการฟนฟูสมรรถภาพดานอื่นๆ เพื่อชวยผูปวยใหปรับตัวไดดีขึ้น เชน การทํา
กิจกรรมนันทนาการ การฝกทักษะตางๆ การเขารวมโครงการฝกอาชีพ เปนตน จะสามารถชวยคน
พิการทางจิตสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดเชนเดียวกับคนปกติทั่วไป แตกระบวนการดังกลาว 
อาจจะตองใชเวลามากตามสมควร ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดตั้งโรงพยาบาล ในความ
รับผิดชอบของกรมสุขภาพจิตใหการรักษาดูแลคนพิการทางจิตทั้งในกรุงเทพมหานคร และใน
ภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 
 นอกจาก “คนวิกลจริตหรือโรคจิต” ซ่ึงจัดเปนความพิการประเภทหนึ่ง และเปนที่รูจัก
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนแลว ยังพบวามีความพิการอีกประเภทหนึ่งที่จัดเปนคนพิการในกลุมนี้              
ที่มักพบในเด็กและยังไมเปนที่รูจักในสังคมทั่วไปและมีจํานวนมากขึ้น ปจจุบันมีการคนพบและ
วินิจฉัยที่ชัดเจน จึงทําใหคนพิการประเภทนี้ดูเหมือนวามีจํานวนเพิ่มขึ้น คือ “ออทิสติก” หรือ          
“ออทิสซึม” (Autistic หรือ Autism)  
 ออทิสติก (Autistic) หรือ ออทิสซึม (Autism) เปนอาการหนึ่งที่ถูกจัดอยูในกลุมความ
บกพรองของการพัฒนาการรอบดาน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs) สวนใหญจะ
เกิดในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง (อัตราสวนประมาณ 4 ตอ 1) และมีความลาชาหรือความผิดปกติ
ของพัฒนาการในดานปฏิสัมพันธกับสังคม ภาษาที่ใชส่ือสารและเลนตามจินตนาการ กอนอายุ 3 ป 
และเปนอาการที่ยังไมมีวิธีทางการแพทยที่สามารถรักษาใหหายขาดได นอกจากการบําบัดใหดีขึ้น 
(จักรกฤษณ เมธชนัน อางใน www.autismthaiparents.org-1, 2548) ไดสรุปลักษณะสําคัญเกี่ยวกับ
ออติสติก ไวดังนี้ 
 สาเหตุ: ยังไมมีรายงานยืนยันสาเหตุที่แนชัดที่ทําใหเด็กมีความผิดปกติดังกลาว แตมีขอ
สันนิษฐานเชน พันธุกรรม วัคซีนหัด/หัดเยอรมัน (MMR) ส่ิงแวดลอมและอาหารที่มารดาบริโภค
ในขณะตั้งครรภ ความกระทบกระเทือนทางสมองหรือขาดออกซิเจนระหวางการคลอด เปนตน  
 อาการและอาการแสดง: ลักษณะอาการหรือความผิดปกติที่เดนชัดของเด็กออทิสติก 
จะมีลักษณะอาการแสดงดังนี้ 
 1) ดานปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น (Social Interaction) : ไมสบตา ไมแสดงสีหนาอาการ
และอารมณ สรางความสัมพันธกับเพื่อนไมเหมาะสมกับวัย ไมอยากเขารวมกิจกรรมกับคนอื่นๆ 
ไมมีอารมณตอบสนองกับสังคม  
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 2) ดานภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication) : พัฒนาในการพูดชา
หรือไมพูดเลย ไมสามารถเริ่มพูดหรือสนทนาตอเนื่องกับคนอื่นๆได ใชคําพูดซ้ําๆ หรือใชภาษา
ของตนเองโดยคนอื่นไมเขาใจ ไมมีการเลนสมมติหรือเลนตามจินตนาการ  
 3) ดานกิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interest) : หมกมุนอยูกับพฤติกรรม
ซํ้าๆ เชนการหมุนสิ่งของตางๆ หรือจองสิ่งของตางๆ เปนเวลานานๆ ไมมีการยืดหยุนในกิจวัตร
ประจําวัน มีการกระตุนตัวเองเปนระยะๆ เชน การสะบัดมือ โยกตัว หรือเดินเขยงปลายเทา  
 การปองกัน: เมื่อยังไมทราบสาเหตุที่แนชัดจึงไมสามารถทําการปองกันไดตั้งแตระยะที่
มารดาตั้งครรภ แตผูปกครองควรเฝาสังเกตพัฒนาการของลูกวาเปนไปตามวัยและปกติหรือไม 
ถาหากพบความผิดปกติทางดานพัฒนาการเร็วเทาใด ก็สามารถชวยเหลือเด็กดวยวิธีการบําบัดได
มากเทานั้น ดังนั้นหากผูปกครองทานใดพบความผิดปกติของเด็กตั้งแตอายุ 18 เดือนขึ้นไป ถามี
พฤติกรรมตามลักษณะอาการเหลานี้อยางนอย 2 ขอ เด็กอาจจะเขาขายอาการออทิสติก ควรรีบนํา
บุตรหลานไปปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ 
 โดยสรุปคือ เด็กออทิสติก มิใช เด็กปญญาออน อาจมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เชน 
มีความสามารถเฉพาะคณิตศาสตร หรือ ดานดนตรี แตจะมีปญหาดานภาษา การสื่อสาร การ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นเทานั้น 
 แนวทางการดูแลรักษา : ดังที่กลาวมาแลวขางตนวายังไมมีวิธีการรักษาที่ชวยใหหายขาด
จากอาการออทิสติกได แตสามารถชวยใหเด็กมีพัฒนาการอาการดีขึ้นไดดวยการผสมผสานวิธีการ
ตางๆ และถาหากผูปกครองใหความสนใจในการดูแล และหมั่นเฝาคอยสังเกตพัฒนาการของเด็ก
ตั้งแตอายุยังนอย และหากพบวามีความผิดปกติและพัฒนาการลาชาแลวใหการชวยเหลือในระยะ
เร่ิมแรก (Early Intervention) ดวยวิธีการบําบัดรักษาเร็วเทาใดก็จะสามารถชวยเหลือเด็กใหดีขึ้น
มากเทานั้น แนวทางการรักษานั้นขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของอาการ และภายใตการแนะนํา
จากแพทยผูเชี่ยวชาญ โดยยึดหลักสําคัญคือ "เด็กเปนตัวตั้ง ครอบครัวเปนตัวหาร ผูเชี่ยวชาญเปน
ตัวชวย" 
 เด็กเปนตัวตั้ง เนื่องจากอาการของเด็กแตละคนมีทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน 
มีความสามารถ และมีความบกพรอง การดูแลรักษา ตองสอดคลองกับศักยภาพของเด็กเปนสําคัญ 
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 ครอบครัวเปนตัวหาร ผูปกครองและครอบครัวนับวาเปนหนวยที่มีบทบาทสําคัญที่สุด 
ในการดูแลเด็ก ไมใชเปนหนาที่ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว แตเปนหนาที่ของสมาชิก
และองคประกอบของครอบครัวทั้งระบบ เด็กที่ไดรับการดูแลอยางถูกตอง เหมาะสมและสม่ําเสมอ
อยางตอเนื่อง จะทําใหพัฒนาการของเด็กดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ดังนั้นพลังของครอบครัว ก็คือพลัง
แหงความสําเร็จในการดูแลใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 ผูเชี่ยวชาญเปนตัวชวย ทีมงานผูเชี่ยวชาญประกอบไปดวย ครู แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา 
นักอรรถบําบัด นักกิจกรรมบําบัด ฯลฯ เปนผูคอยใหคําแนะนําคําปรึกษา รวมถึงใหกําลังใจแก
ผูปกครอง โดยมีการรวมมือจากผูเชี่ยวชาญแบบบูรณาการและตอเนื่อง 

 คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
 คนพิการทางดานสติปญญาหรือการเรียนรู หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรอง
ทางสติปญญาหรือทางสมอง จนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการปกติได ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก  
 1) คนที่เรียนรูไดชา (Learning disability) ไดแก คนที่มีความสามารถในการเรียนรู           
ไดลาชากวาคนปกติ  
 2) คนปญญาออน (Mental retardation) ไดแก คนที่มีพัฒนาการทางสติปญญาลาชา 
ซ่ึงแบงไดดังนี้  
 คูมือการวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM - IV) ซ่ึงเปนเกณฑ          
ที่แพทย นักจิตวิทยาของไทย มักใชกําหนดลักษณะของคนปญญาออนไวดังนี้ 
  A. มีระดับเชาวปญญาต่ํากวาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ คือ มี IQ ประมาณหรือต่ํากวา 

70 จากการทดสอบ IQ รายบุคคล 
  B. มีความบกพรอง หรือไมสามารถปรับตัวใชชีวิตในปจจุบัน อยางนอย 2 ดาน 

ตอไปนี้คือ การสื่อสาร การดูแลตนเอง ชวยตนเองในบาน ทักษะการเขาสังคม 
การหาความชวยเหลือ รูจุดมุงหมายของตนเอง ทักษะในการเรียน การทํางาน 
การพักผอน สุขภาพ และความปลอดภัย  

  C. เร่ิมมีอาการอายุ 18 ป 
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 ทั้งนี้ไดมีการแบงระดับของปญญาออน เปน 4 ประเภท ตามระดับ IQ ที่ทดสอบ หรือ
ประเมินโดยนักจิตวิทยา ดังนี้ 
  2.1) ปญญาออนระดับนอย  (Mild mental retardation) หมายถึง  มี  IQ 50-70 
สามารถเรียนรูและปรับตัวเขากับสังคมได มีความบกพรองทางสติปญญาไมมากนัก มีพัฒนาการ
ลาชา ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเรียนรู ผลการประเมินพฤติกรรมการปรับตัวต่ํากวาเกณฑปกติ  
  2.2) ปญญาออนระดับปานกลาง (Moderate mental retardation) หมายถึง มี IQ 35-
50 สามารถเรียนรูไดบาง สามารถรับการฝกอบรมการทํางาน หรืองานอาชีพงายๆ ได และชวยเหลือ
ตนเองไดบาง  
  2.3) ปญญาออนระดับมาก (Severe mental retardation) หมายถึง มี IQ 20- 35 มัก
ตองมีผูดูแล พี่เล้ียงคอยดูแล สามารถชวยเหลือตนเองไดนอย ความสามารถในเรียนรูหรือฝกหัด
เปนไปไดคอนขางยาก 
  2.4) ปญญาออนระดับรุนแรงมาก (Profound mental retardation) หมายถึง มี IQ 
ต่ํากวา 20 กลุมนี้ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางสิ้นเชิง ไมสามารถฝกหัดหรือเรียนรูใดๆ                  
ไดตองมีผูดูแลชวยเหลือตลอดเวลา 

 ความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับความพิการและคนพิการ 
  คนทั่วไปจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความพิการและคนพิการที่แตกตางกัน ตัวอยางความ
เชื่อเกี่ยวกับความพิการและความจริง (จิตประภา ศรีออน, 2548 อางแลว) ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 : แสดงความเชื่อ และความจริงเก่ียวกับความพิการ 
ความเชื่อ ความจริง 

1. - ความพิการเกิดจากเวรกรรม  
    - ผูหญิงที่ต้ังครรภไมควรพบปะกับ         

คนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คนพิการเปนคนบาปที่ถูกลงโทษ 
 ไมสามารถพัฒนาและพึ่งตนเองได  
 
 
3. การชวยเหลือคนพิการเปนการทําบุญ 

1. สาเหตุของความพิการเกิดจาก 
1.1 กรรมพันธุ 
1.2 สาเหตุจากแม เชน 

- แมมีสุขภาพไมแข็งแรงระหวางตั้งครรภ เชน         
ขาดอาหาร โลหิตจาง 

 - แมปวยเปนโรคหัดเยอรมัน 
 - แมมีโรคประจําตัว เชน เบาหวาน 
 - แมกินยาบางชนิดที่มีผลตอเด็กในครรภ เชน 
ควินิน ทาลิโอไมค  

 - แมที่ต้ังครรภผิดปกติ เชน แพทองมาก มีอาการ
เลือดออกระหวางตั้งครรภ 

1.3 สาเหตุจากการคลอด 
 - การคลอดกอนกําหนด 
 - การคลอดยาก 
 - การคลอดผิดปกติ 

1.4 การติดเชื้อคางทูม เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ 
1.5 อุบัติเหตุ 
1.6 เนื้องอก เชน เนื้องอกในสมอง 
1.7 ไดรับสารพิษ เชน สารตะกั่ว ยาฆาแมลง 

2. คนพิการที่ไดรับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ไดรับการปรับ
สภาพความพิการ และไดรับการฟนฟูสมรรถภาพจะ
พัฒนาใหสามารถพึ่งตนเอง และชวยเหลือผูอื่นได
เชนเดียวกับคนทั่วไป 

3. การชวยเหลือคนพิการเปนการทํางานที่ตองอาศัย ความรู
ความชํานาญในแตละสาขาวิชาชีพ 
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แนวคิดและทฤษฎีซึ่งนําไปสูกระบวนการทําใหเกิดมาตรฐาน 
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  มาตรฐานและกระบวนการทําใหเกิดมาตรฐาน (Standard and Standardization) 
 คําวา “มาตรฐาน” ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
ใหความหมายไววา หมายถึง “สิ่งท่ีถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด” 
 หากพิจารณาใหละเอียดแลวจะเห็นไดวา มาตรฐาน (Standard) มีความสําคัญเกี่ยวของกับ
การดํารงอยู การมีชีวิตของมนุษยมาก โดยที่เราอาจมิไดตระหนักนึกถึงคําวามาตรฐานมากนัก 
ยกตัวอยางเชน ปจจุบันในฐานะที่เราเปนผูซ้ือหรือผูใชสินคา หากเราไดรับสินคาที่มีคุณภาพต่ํา  
ไมเหมาะกับสิ่งที่เราใชงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา สินคานั้นก็เปนสิ่งไมนาเชื่อถือ
และเปนอันตราย แตหากสินคานั้นตอบสนองความตองการและความคาดหวังของเรา เราก็จะให
การยอมรับสิ่งนั้นอยางงายดาย จึงทําใหบางครั้งคนเราทั่วไปมิไดตระหนักถึงอิทธิพลและ
ความสําคัญของคําวา “มาตรฐาน” ซ่ึงซอนอยูในการพิจารณา ตัดสินที่คุนชินของเราอยูตลอดเวลา
ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ ความมีคุณภาพ ความปลอดภัย เชื่อได มีประสิทธิภาพ รวมถึงความคุมคา
และประหยัด ของสินคาและบริการนั้นๆ 
 องคกร หรือหนวยงานที่ใหความสําคัญ และใหการรับรองดานมาตรฐานและการทําใหเกิด
มาตรฐานดานการผลิตสินคา และบริการ ปจจุบันมีมากมายทั้งเปนหนวยงานของไทยและตางประเทศ 
เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18000) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาตรฐานแรงงานไทย ของ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาตรฐานตราสัญลักษณ 
Q-MARK ของผูแทนจากสภาหอการคาแหงประเทศไทยและหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นักธุรกิจ และผูชํานาญการ
สาขาตางๆ สวนในตางประเทศ เชน GMP (Good Manufacturing Practice) ขององคการอาหารยา 
และเครื่องสําอาง (FDA) สหรัฐอเมริกา และที่สําคัญ ก็คือ องคการระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรือ ISO ซ่ึงในความเปนจริง
กอนที่จะมี ISO นั้น ไดมีองคกรสากลดานมาตรฐานที่ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ที่ เรียกวา “The International Electrotechnical Commission” (IEC) ซ่ึงมีการกอตั้งในป ค.ศ. 1906         
รวมไปถึงสมาคมมาตรฐานแหงชาติที่กํากับดูแลงานวิศวกรรม ที่ เรียกวา “The International 
Federation of the National Standardizing Associations” (ISA) ที่กอตั้งในป ค.ศ. 1926 และยุติบทบาท



มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

126 ภาคผนวก  ฉ  

ไปในป ค.ศ. 1942 ตอมาในป ค.ศ. 1946 ไดมีการรวมตัวของประเทศอุตสาหกรรมกวา 25 ประเทศ 
และมีการประชุม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จนเกิดองคกรความรวมมือระหวางประเทศขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อใหเกิดความรวมมือและความเปนเอกภาพมาตรฐานทางอุตสาหกรรม 
และกอตั้งเรียกชื่อองคกรนี้อยางเปนทางการในป ค.ศ. 1947 ซ่ึงก็คือ ISO หรือ International 
Organization for Standardization (ISO, 2004) ปจจุบัน ISO มีองคกร/บริษัทเครือขายกวา 634,000 
แหง ครอบคลุม 152 ประเทศทั่วโลก พันธกิจสําคัญของ ISO คือ การสงเสริม สนับสนุน และใหการ
รับรองมาตรฐาน 2 เร่ืองใหญๆ คือ ISO 9000 ที่ใหความสําคัญกับการจัดการที่มีคุณภาพ (Quality 
management) ที่เนนใหองคกรมีการผลิตสินคาและบริการ และปรับปรุงสินคาและบริการอยาง
ตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปนสําคัญ ในขณะที่ ISO 14000 ใหความสําคัญกับ
การจัดการสภาพแวดลอม (Environmental management) กลาวคือ องคกรตองลดผลกระทบที่เปน
อันตรายตอส่ิงแวดลอม อันเนื่องจากการทําหนาที่ขององคกร และปรับปรุงวิธีการลดผลกระทบ
ดังกลาวอยางตอเนื่อง 
 กลาวโดยสรุปแลว มาตรฐานและกระบวนการทําใหเกิดมาตรฐานนั้น มีเปาหมายที่
สําคัญก็คือการกําหนดสรางสิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดในคุณภาพของการผลิต
ส่ิงของ สินคา และบริการตางๆ เพื่อใหผูใชบริการ ผูซ้ือ ลูกคาหรือประชาชน ไดรับความพึงพอใจ 
ตอบสนองความตองการสูงสุด รวมทั้งกระบวนการผลิตสิ่งของสินคา และบริการนั้นๆ จะตอง            
ไมสงผลกระทบที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม และสิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดนั้น 
จะตองมีการปรับปรุงแกไข เปลี่ยนแปลง พัฒนาอยางตอเนื่อง อยูตลอดเวลา ดังนั้น “จึงไมมี
มาตรฐานที่ติดยึด ตายตัว คงที่” 
 ปจจุบันแนวคิดดานการผลิต บริการ หรือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ไดมีอิทธิพลตอ
นโยบายขององคกร หนวยงานทั้งในระดับมหภาคหรือสากล ในระดับชาติ ลงไปถึงระดับจุลภาค
หรือองคกรหนวยงาน บริษัทตางๆ รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับการทํางาน การปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ เชนกัน ดังจะเห็นไดจากการที่มีการปฏิรูประบบราชการ ที่มีทั้ง
การพัฒนา แกไขโครงสราง โดยการปรับเปลี่ยน ยุบรวม กระทรวง ทบวง กรมตางๆ การพัฒนา 
แกไขระบบการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result based management : RBM) 
การสรางดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (Key performance indicators : KPIs) รวมทั้งการ
ประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี              
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พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และการบริหารประเทศที่ใชหลักธรรมมาภิบาล (Good 
governance) ที่เนนหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา (สุทิน ล้ีปยะชาติ, 2547) ดังนั้น การจัดทํามาตรฐานการพัฒนาและ
สงเคราะหผูพิการฉบับนี้ ก็ไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งจากกระแสความเคลื่อนไหวในเรื่องมาตรฐาน 
ทั้งระดับสากล และนโยบายของรัฐบาลดวยเชนกัน  
 ดวยกระแสการตื่นตัวดานมาตรฐานและกระบวนการทําใหเกิดมาตรฐานนี้เอง ทําใหทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของตน ในสวนของภาครัฐนั้นกระทรวง 
ทบวง กรม มีการจัดทํามาตรฐานการผลิตสินคา และบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับพันธะกิจของตน
มากมาย เชน มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติกองทุนฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ของสํานักสงเสริมและ
พิทักษผูพิการ (2548) มาตรฐานการจัดบริการกลุมเปาหมายในสถานสงเคราะห ของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (2548) ซ่ึงทั้งสองมาตรฐานเปนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ซ่ึงในรายละเอียด รูปแบบการเขียน การจัดทําจะมีความแตกตางกันบาง แตอยางไรก็ตาม 
แนวคิดการจัดทํามาตรฐานนั้นมี ส่ิงที่ เหมือนกันก็คือ  การใชหลักการวัดและประเมินผล 
(Measuring and evaluation) ผนวกเขากับ แนวคิดดานการจัดทํานโยบายสังคม (Social policy) ซ่ึง
มีนักคิด นักทฤษฎีที่เกี่ยวของมากมาย เชน หลัก CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam (1973) 
หลักวัตถุประสงคเปนฐาน (Goal based approach) ของ Tyler (1950 อางใน ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2545) 
สําหรับการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ ฉบับนี้ ผูเขียนไดยึดแนวคิดของ 
Dementrius Iatridis (1994) ดังแผนภาพที่ 7 
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แผนภาพที ่6 : บริบทของนโยบายสงัคมและมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 หมายเหตุ : ปรับจาก Dementrius Iatridis ( 1994, p21) 
  
 
 

สังคมตามอุดมการณ 
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การกระจายบริการ 
(Distribution) 

- ฐานคิดดาน
กฎหมาย นโยบาย
ของประเทศที่มีตอ   
ผูพิการ 

- ฐานคิดดานปญหา
ทางสังคมและผู
พิการ 

- ฐานคิดดานทฤษฎี
การบริการ 
ชวยเหลือผูพิการ 

รัฐและสถาบันทาง
การเมือง : อบจ. 
เทศบาล อบต. ฯลฯ 

ความอยูดีมีสุข  
คุณภาพชีวิต 
ของผูพิการ 

สถาบัน/ ภาคธุรกิจ: 
โรงงาน หางราน บริษัท 
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สถาบัน /ภาคสังคม :  
ผูพิการ  ครอบครัว   
ชุมชน ฯลฯ 
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 จาก Model ของ Iatridis จะเห็นวา ผลลัพธ (Output) หรือเปาหมายสูงสุดของงาน
สวัสดิการสังคม หรือนโยบายทางสังคมนั้นก็คือ ความอยูดีมีสุขของประชาชน หรือผูพิการ ซ่ึงเกิด
จากกระบวนการทํางาน ( Process) เชื่อมโยงของ 3 ภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม หรือ
ภาคประชาชน ภายใตปรัชญา อุดมการณ และเปาหมายซึ่งเปนปจจัยนําเขา (Input) ของประเทศ
อันเดียวกัน โดยทั้งผลลัพธ กระบวนการ และปจจัยนําเขาจะเกี่ยวโยง และเปนขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) ซ่ึงกันและกันไปมา จนกวาจะบรรลุความตองการของนโยบายสังคมดังกลาว  
 กลาวโดยสรุป มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการในที่นี้ ประกอบดวย 3 สวน
ใหญๆ คือ  
 1) ปจจัยนําเขา (Input) ซ่ึงหมายถึง อุดมการณ อุดมคติ ที่เปนที่มาหรือเบื้องหลัง และ
รวมถึงบริบท (Context) ปจจัยเงื่อนไขที่ทําใหเกิดขึ้นหรือที่มาของการจัดทํามาตรฐาน ซ่ึงการ
จัดทํามาตรฐานโดยทั่วไปมักมิไดกลาวถึงหรือใหความสําคัญมากนัก ซ่ึงแทที่จริงแลวสวนนี้มี
ความสําคัญมากและอาจถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดทํามาตรฐานและนําไปสูการกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการหรือกระบวนการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการตอไป 
อยางไรก็ตามมีนักทฤษฎีบางทาน เชน Stufflebeam (1973) อาจแยกบริบท และปจจัยนําเขาออก
จากกัน ทั้งนี้เนื่องจากมองวา ปจจัยนําเขาเปนทรัพยากร อันไดแก คน งบประมาณ วัสดุเครื่องมือที่
ปอนเขาสูระบบหรือกระบวนการ แตในที่นี้ ปจจัยนําเขาเนนไปที่อุดมการณและสิ่งที่ผลักดันให
เกิดการจัดทํามาตรฐานหรือนโยบายสังคม 
 2) กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการที่จะนําไปสูการบรรลุอุดมการณ เปาหมาย 
หรือวัตถุประสงคของมาตรฐาน ซ่ึงบางมาตรฐานอาจใชคําวา ยุทธศาสตร ขอกําหนด แนวทาง
ปฏิบัติ แนวทาง มาตรการ ซ่ึงก็หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการนั่นเอง ในมิตินโยบายสังคมแลว 
การจะบรรลุผลเปาหมายไดตองอาศัยการทํางาน การประสานงานรวมกันระหวาง ภาครัฐหรือภาค
การเมือง ภาคธุรกิจ ภาคสังคมหรือภาคประชาชน ที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน 
 3) ผลลัพธ (Output) หมายถึง การจัดสรร/การกระจายทรัพยากรอยางเปนธรรม ทั่วถึง 
หรือ ความเปนอยูดีมีสุข (Well - being) หรือคุณภาพชีวิตนั่นเอง แตเพื่อใหการวัดและประเมิน
ผลลัพธมีความชัดเจน ช้ีใหเห็นถึงวาผลที่ไดจากกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานมีความ
สอดคลองกับอุดมการณ วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด จึงมีการกําหนดดัชนี (Indicators) 
และเกณฑ (Criteria) การประเมินมาตรฐานดวย 
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 ดังนั้น มาตรฐานฉบับนี้ จึงมีทั้ง 3 สวน จะขาดมิไดซ่ึงสวนใดสวนหนึ่ง เนื่องจากมีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกันตลอดเวลา ทั้งนี้ผูเขียนไดแสดงใหเห็นถึงทั้ง 3 สวนมาเปนลําดับโดยบทที่ 1- 4 
นั้นจะเนนถึง ปจจัยนําเขา (Input) หรืออุดมการณ ปจจัยเงื่อนไข บริบทที่ทําใหเกิดมาตรฐานฉบับนี้ 
สวนในบทที่ 5 นั้นไดช้ีใหเห็นถึง กระบวนการ และผลลัพธ (Process and output) ของมาตรฐาน 
ซ่ึงจะกลาวในรายละเอียดตอไป  

  ทฤษฎีและแนวคิดดานความเปนอยูท่ีดี (Well being) 
 ในอดีตที่ผานมามาตรฐานและดัชนีช้ีวัด “ การพัฒนา”  ของประเทศไทยและสากล ผูกติด
และใหความสําคัญกับ “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ตามแนวคิดทฤษฎีของความทันสมัย
(Modernization theory) โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : 
GNP) หรือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) แตอยางไรก็ตาม 
ตัวเลข เครื่องมือช้ีวัดในทางเศรษฐกิจเหลานั้น ไมสามารถสะทอนความเปนอยูและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนไดอยางแทจริง ดังจะเห็นไดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีตัวเลขการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ หรือ GDP คอนขางสูงอยูประมาณ 13-15 พบวา มีความไมเทาเทียม สัดสวนและ
ความแตกตางทางชนชั้น คนรวยคนจนมีมากขึ้น นําไปสูการเกิดปญหาทางสังคมมากขึ้น ทําให
กลุมคนอยางนอย 5 กลุม คือ คนสีผิว เด็ก ผูสูงอายุ สตรี และผูพิการ ถูกละเลยจากสังคม และมี
ปญหาการเลือกปฏิบัติ กีดกันจากสังคมมากขึ้น (Iatridis, 1994; Gutierrez, Parsons, Cox, 1998;     
ทวี เชื้อสุวรรณทวี1, 2548) เชนเดียวกับประเทศไทย แมในชวงป 2546 - 2547 ที่ผานมาจะมี               
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP อยูประมาณ 6.1 - 6.9 (ทักษิณ ชินวัตร, 2548) ซ่ึงนับวา          
มีการเจริญเติบโตพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางนาพอใจเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตดวยกัน แตทวาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนในสังคมยังไมดีขึ้นและเกิด
ปญหาทางสังคมบางประเภทใหมๆ มากขึ้น และสวนทางกับตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยพบวา จากการรายงานภาวะสังคม ในไตรมาสที่สาม ป พ.ศ. 2547 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) พบวา คดีเด็กและเยาวชน คดีทํารายชีวิต รางกาย
และเพศ มีจํานวนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ทั้งนี้รอยละ 85 ของผูกระทําผิดเปนเยาวชน
หรืออยูระหวางวัยเรียนมีอายุ 15-18 ป ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคนิยม เพิ่มภาระหนี้สินแก
ตนเองมากขึ้น มีผูใชโทรศัพทมือถือเพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีรายจายในหมวดยานพาหนะและ                  
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การสื่อสารมากขึ้น มีพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะไมถูกตอง เชน           
ขับในขณะมึนเมารอยละ 48 ของกลุมตัวอยาง สงผลทําใหเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตและพิการมากขึ้น 
 ดังนั้นนโยบายของประเทศนอกจากจะใหความสําคัญกับนโยบายเศรษฐกิจแลว รัฐบาล
จะตองใหความสําคัญกับนโยบายสังคมควบคูไปดวย หัวใจสําคัญและเปาหมายสูงสุดของนโยบาย
สังคมและสวัสดิการสังคม คือ ความเปนอยูท่ีดี หรือความอยูดีกินดี (Well- being) ของบุคคลและ
สังคมโดยรวม โดยไมเนนเพียงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความร่ํารวยของบุคล หรือสังคม ประเทศชาติ
ที่พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : GNP) หรือ ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เทานั้น เนื่องจากมิไดบงชี้ถึงสุขภาวะ ความอยูดี กินดี
ของผูคนและสังคมไดอยางแทจริง (Iatridis,1994; O'brien and Penna,1998; สุภางค  จันทวานิช 
และวรรณี ไทยานันท, มปป อางถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และ อรทัย อาจอ่ํา, 2541) ประเทศตางๆ 
จึงไดมีการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคม โดยพยายามเพิ่มประเด็นของ
เครื่องมือช้ีวัดใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ถูกละเลย เชน ประเด็นสิ่งแวดลอม ความเปนชุมชน
สมานฉันท สิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของสตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ ความเทาเทียม สิทธิมนุษยชน 
เปนตน องคกรระหวางประเทศที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาเครื่องมือช้ีวัดองคกรหนึ่งคือ 
องคการสหประชาชาติ (UN) ภายใตโครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) โดยได
เร่ิมพัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Delvelopment Index : HDI) โดยไดใชองคประกอบของ
การพัฒนามนุษย 3 ประการคือ 1) การมีชีวิตที่ยืนยาว 2) ความรู/การศึกษา 3) มาตรฐานความ
เปนอยู ( อนุชาติ พวงสําลี และ อรทัย อาจอ่ํา, 2541)  
 จากงานเขียนของ ดีเมนเทรียส ไอไตรดีส (Dementrius Iatridis) ในหนังสือ Social 
Policy : Institutional Context of Social Development and Human Services (1994) ช้ีใหเห็นวา 
ความอยูดีกินดี เปนทั้งเปาหมายและกระบวนการการชี้วัดทางสังคม เกี่ยวของทั้งระดับจุลภาคหรือ
ตัวบุคคล/มหภาคหรือสังคมโดยรวม มิไดเปนเรื่องของคนใด กลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนทั้ง
ผลประโยชนและหนาที่ของคนทุกคนในสังคม จากขอสรุปดังกลาว หากจะยกตัวอยางใหเห็นชัดขึ้น 
เชน “ความยากจนและการวางงาน” มิไดเปนปญหาเฉพาะ “กลุมคนจนหรือคนตกงาน” เทานั้น 
ซ่ึงความยากจน การวางงาน อาจผลักดันใหคนหาทางออกดวยการประกอบอาชีพที่ไมสุจริต 
กระทําผิด กออาชญากรรม มีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผูคนและสังคม
ทั่วไปดวย หรือ “ความพิการ” อาจมิไดเปนปญหาเฉพาะผูพิการเทานั้น ยังเปนปญหาและกระทบ
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ตอสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบาน และชุมชน หรือแมแตคนทั้งประเทศที่ตองดูแลและใช
ทรัพยากร งบประมาณจากภาษีราษฎรทุกคนมาจัดการแกไขปญหาดังกลาว โดยเฉพาะการใช
ทรัพยากร การดูแลแกไขที่ไมถูกตองเหมาะสม ทํางานซ้ําซอนแลว ก็เทากับเปนการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรโดยเปลาประโยชน และหากเปนการปลอยปละละเลย เลือกปฏิบัติ กีดกันผูพิการ ถือเปน
การริดรอนความเปนมนุษย ขัดแยงกับคานิยมสากล กระทบตอภาพลักษณของประเทศ และ
ความสัมพันธระหวางประเทศ  
 ดังนั้น ความอยูดีกินดี จึงมีทั้งความหมายแคบและกวาง ทั้งระดับปจเจกและสังคม
โดยรวม จึงมีทฤษฎีแนวคิดอธิบายถึงความเปนอยูที่ดีมากมาย ที่สําคัญมี 3 แนวคิด 

  ทฤษฎีวาดวยความตองการของบุคคล (Basic individual needs)  
 แนวคิด ทฤษฎีนี้เชื่อวาโดยธรรมชาติของมนุษยตองการสิ่งตางๆ ทรัพยากรที่จะทําให
การมีชีวิตอยู ความพึงพอใจในการตอบสนองความตองการของตน และอาจใชกลไกตลาด หรือ
รัฐเปนตัวขับเคลื่อน แตอยางไรก็ตาม แนวคิดความตองการพื้นฐานของมนุษยมีความแตกตางกัน
ของสํานักคิด เชน ( Iatridis, 1994 ; อางแลว)  
 มาสโลว (Maslow) ระบุความตองการของมนุษย มี 5 ขั้น ไดแก 1) ความตองการกายภาพ
ที่จําเปนพื้นฐานตอการดํารงชีวิต ซ่ึงอาจหมายถึงความตองการปจจัยส่ีคือ อาหาร เครื่องนุงหม           
ยารักษาโรค/การมีสุขภาพกายที่ดีและที่อยูอาศัย 2) ความปลอดภัย ซ่ึงหมายรวมถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของตน 3) ความเปนเจาของ/ความรัก ซ่ึงหมายถึงการมีปฎิสัมพันธและ             
อยูรวมกับคนอื่นอยางเหมาะสม 4) ความสําเร็จแหงตน หมายถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง 
พอใจและพึงใจในความสําเร็จของตน 5) สัจจะการแหงตน หมายถึง เขาถึงความเปนมนุษยอยาง
แทจริง พึงพอใจในตนเอง ในขณะเดียวกันสามารถที่จะเอื้อประโยชน ทําประโยชนแกคนอื่น 
สังคมดวย 
 อัลลาดท (Allardt) ไดศึกษาในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย แบงความตองการพื้นฐานเปน 
3 ประการ คือ 1.การมีชีวิตอยู (living ) ดวยการมีทรัพยากรทางกายภาพที่เพียงพอ 2. ความตองการ
ความรัก มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน (Interpersonal relation) 3. ความตองการมีสัมพันธภาพกับสังคม
วงกวาง สามารถควบคุมชีวิตของตนไดอยางอิสระ และปราศจากการกดขี่ ความแปลกแยก  
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 บรอดสเลย (Brodsley) เห็นวา ความอยูดีกินดี มีมากกวาการปรับตัวที่ดี หรือมีภาวะ
สมดุลย ระหวางความรูสึกอึดอัดกับสิ่งที่ตองการ แตความอยูดีกินดี เปนภาวะอารมณทางบวกของ
บุคคล เชน ความรูสึกสุข สนุกสนาน และการมีภาวะอารมณทางลบนอยๆ ดังนั้นความอยูดีกินดี 
จึงเปนอัตวิสัย (Subjective) และเปนภาวะของอารมณความรูสึกที่ดี และอาจเปลี่ยนแปลงและ
พลวัตตลอดเวลา  
 อิริคสัน และ ฟรอยด (Erikson and Freud) เห็นวาชีวิตมีขั้นพัฒนาการที่ตอเนื่องตั้งแต 
เกิดจนตาย ตองการการตอบสนองในแตละชวงวัยที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นความอยูดีกินดีของมนุษย 
คือการไดรับการตอบสนองแตละขั้น แตละวัยอยางเหมาะสม จะนําไปสูการพัฒนาของมนุษย และ
ความตองการในขั้นตอไป 
 ทั้งหมดสะทอนถึงความตองการที่หลากหลายของมนุษย โดยสรุป ความอยูดีกินดี          
ในระดับบุคคลนั้นจึงมีความหลากหลาย ไดแก ความตองการความมั่นคงในชีวิต สวัสดิภาพ 
เสรีภาพ และอิสระในการเขาถึงทรัพยากร อิสระในการมีชีวิตอยู ความมีเอกลักษณและอัตตลักษ
แหงตน การมีนิเวศวิทยาหรือส่ิงแวดลอมที่ดี 

  ทฤษฎีวาดวยความตองการพื้นฐานของสังคม (Basic society needs or collective needs)  
 ความตองการความเปนชุมชน และสังคมของมนุษย เปนสิ่งเสมอืนสะทอนใหเหน็วา ตองมี
ตัวรวม หรือส่ิงที่ทุกคนในสังคมนั้นเห็นพองตองกันวา เปนสิ่งจําเปนตอทุกคน ความตองการดังกลาว
จึงกลายเปนความตองการจําเปนของสังคมหรือสวนรวมนั้นๆดวย ที่จะทําใหสังคมอยูรอด และ
สอดคลองกับความตองการของสมาชิกภายใน ซ่ึงปญหามักอยูที่วา แลวความตองการของสวนรวม        
คืออะไร มีลําดับขั้น ความสําคัญ เหมือนของบุคคลหรือไม  
 พารสัน (Parson) ไดสรางกรอบแนวคิด “ระบบปฏิบัติการของมนุษย” (Human action 
system) ประกอบดวยอินทรีย บุคลิกภาพ ระบบสังคม ระบบวัฒนธรรม ซ่ึงเปนผลผลิตอิทธิพล
ของเศรษฐกิจ การเมือง อํานาจ และชุมชนวัฒนธรรม หรือคานิยม แบบแผนชุมชน ซ่ึงการจะเขาใจ
บุคลิกภาพของสมาชิก และระบบสังคม รวมทั้งความตองการของสังคม ตองดูจากบทบาทและ
กลุมของบทบาทภายในสังคมนั้น 
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 คองต สเปนเซอร และเดอรคาหม (Comte, Spencer and Durkheim) เห็นวาความตองการ
ของสังคม ดูเหมือนเปนไปตามขั้นของพัฒนาการของสังคม และทฤษฎีความทันสมัย และการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจ (Economic development) โดยเริ่มจาก สังคมชุมชน/เกษตร ไปสูสังคมอุตสาหกรรม  
 สวนมารก และ เอทไซโอนี (Marx and Etzioni) เห็นวาความตองการของสังคม คือ การปฏิวัติ
ไปสูความเทาเทียมของชนชั้น ปราศจากการกดขี่ ลมลางทุนนิยม 

 ทฤษฎีวาดวยความสําเร็จในเปาหมาย (Goal- achievement approach : input -
output strategies) 

 แนวคิดนี้ เห็นวาทั้งทฤษฎีวาดวยความตองการของบุคคล และทฤษฎีวาดวยความตองการ
พื้นฐานของสังคม มักจะขาดขอสรุปที่แนชัดวา ธรรมชาติ และลําดับความสําคัญของความตองการ 
ของบุคคล/หรือสังคม คืออะไรกันแน ทําใหยากตอการวัด ประเมิน หรือยากตอการนําไปใช
ในทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่ 3 ขึ้น โดยดูความสัมพันธระหวางเปาหมายที่ตองการ และผล
ที่เกิดขึ้น ทําใหนําไปใชในการปฏิบัติที่งาย ชัดเจนขึ้น เพราะการทํานโยบายสังคม ตองรูวาตองการ
จะไปไหน เราอยูตรงไหน เราจะบรรลุเปาหมายนั้นไดอยางไร ดังนั้น การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนานโยบายสังคม การกระทํา (input - output) เปนสิ่งจําเปนสําคัญ ในการพัฒนาความ
เปนอยูที่ดี 

   ดัชนีชี้วัดความเปนอยูท่ีดีและการมีคุณภาพชีวิต 
 ส่ิงที่กลาวมาขางตน นั้นเปนแนวคิดเชิงทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายวาความอยูดี กินดี มีสุข
ของมนุษยนั้นพิจารณาจากมิติอะไรบาง แตก็ยังไมสามารถจะวัดและประเมินไดชัดเจน หรือสรุป
หาขอยุติไดเนื่องจากระดับหรือความพึงพอใจการมีความสุขของผูคนนั้นมีความแตกตาง 
หลากหลายกันมากในสังคม ชนเผา และประเทศ ดังนั้นจึงมีการกําหนดประเด็นหรือตัวแปรเพื่อ
สะดวกในการวัดและประเมินไดงาย และมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดดานสังคม คุณภาพชีวิต การอยูดีกินดี ประกอบดวย 8 ดาน 
ประเทศอินเดีย 7 ดาน ประเทศฝรั่งเศส 4 ดาน เคนยา 6 ดาน ฟลิปปนส 9 ดาน มาเลเซีย 12 ดาน 
โดยมีการแบงเปนดัชนีช้ีวัดยอยตั้งแต 25- 97 ตัว (Iatridis,1994 ; อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา, 
2541) สําหรับประเทศไทยมีความพยายามในการศึกษาหาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตหลายสํานักคิด 
แตก็ยังหาขอยุติไมได แตก็มีความคลายคลึงกับประเทศอื่นๆ ที่กลาวมา แมวาแตละประเทศจะมี
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เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมที่แตกตางกันไปบาง แตโดยสรุปแลว สามารถจัดกลุม หมวดหมู
ท่ีสําคัญได 6 ดานดังนี้ 
 1) ดานสุขภาพกาย-จิต โดยมีดัชนียอย เชน จํานวนปอายุขัยเฉลี่ย ความบอยของการ
เจ็บปวย อัตราการตายของทารกแรกเกิด ความปลอดภัยดานอาหาร จํานวนความสะดวก และ
คุณภาพของสถานบริการสุขภาพ อัตราการปวยเปนโรคเอดส การติดสารเสพติด จํานวนและอัตรา
การเกิดความพิการ เปนตน 
 2) ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีดัชนีตัวยอย เชน การมีรายไดที่เพียงพอ การมี
อาชีพที่มั่นคง การมีเงินออม โอกาสของการจางงานและมีอาชีพ เปนตน 
 3) ดานการศึกษา โดยมีดัชนีตัวยอย เชน อัตราการเขาโรงเรียนและโอกาสทางการ
ศึกษา อัตราการรูหนังสือ จํานวนปเฉลี่ยที่ใชศึกษาในสถาบันการศึกษาของประชากร จํานวน 
สัดสวนของประชากร ที่ไดรับการศึกษาแตละระดับ เปนตน  
 4) ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม โดยมีดัชนีตัวยอย เชน อัตราประชากรที่มีที่อยูอาศัย
ที่มั่นคง สภาพแวดลอมธรรมชาติ และที่อยูอาศัย บริการดานสาธารณูปโภค จํานวนและความ
สะดวกของบริการสาธารณะ เปนตน 
 5) ดานสังคม โดยมีดัชนีตัวยอย เชน เสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจในการดําเนิน
ชีวิต ความเปนมนุษยชน การเขาถึงวัฒนธรรมและชีวิตที่มีคุณคา โอกาสการเลื่อนชั้นทางสังคม 
การมีสวนรวมกิจกรรมในครอบครัว ชุมชน กลุมหรือสมาคม การใชเวลาวาง นันทนาการ โอกาส
ในการสรางสรรค การไดรับการปฏิบัติจากสังคมอยางเทาเทียม ไมถูกเลือกปฏิบัติ เปนตน  
 6) ดานการเมือง การปกครอง โดยมีดัชนียอย เชน สิทธิในการพูด การแสดง การให
ขอคิดเห็น ในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมในสิทธิทางการเมือง               
การปกครอง การเลือกตั้ง สิทธิในการไดรับการจัดสรรทรัพยากรและยุติธรรมทางสังคม การไดรับ
ความคุมครองปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน 
 หากกลับมามองมิติดานผูพิการ จากงานวิจัย งานเขียนหลายฉบับ (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2542 ; สมัญญา โสภาพล, 2543; อังคณา สาสาด, 2541;บุญสม นาวานุเคราะห, 2542; 
กนิษฐา ถาวรกิจ 2538; รัชติกร แสงศร 2531; Pim Kuipers and et al, 2003; Cheausuwantavee, 2005) 
พบวามีประเด็นปญหาความตองการของผูพิการและการดําเนินงานในชุมชนนั้น พบมีปญหาที่
สําคัญ ดังนี้ 
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 1) ปญหาดานสุขภาพกาย และยังมิไดรับการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ  
 2) ไมมีรายได และอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองที่เพียงพอ  
 3) ความตองการเงินสงเคราะหและเบี้ยยังชีพ กรณียากจน และพิการรุนแรงไมสามารถ
ชวยตนเองได  
 4) ตองการกําลังใจและความรู ความเขาใจเรื่องการดูแลผูพิการที่เหมาะสมของผูพิการ
และครอบครัว  
 5) ไดรับผลกระทบจากการมีเจตคติทางลบ และเลือกปฏิบัติตอผูพิการของชุมชน สังคม  
 6) มีอุปสรรคในการเขาถึง คมนาคม และการติดตอส่ือสาร  
 7) ผูพิการสวนใหญยังมิไดรับการศึกษาที่เหมาะสม  
 8) การขาดงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนการชวยเหลือผูพิการในชุมชนที่ตอเนื่อง 
 9) ขาดการมีสวนรวมของผูพิการ ครอบครัว และสมาชิกชุมชนระดับตําบล อําเภอ           
ในการวางแผนและดําเนินการชวยเหลือ พัฒนาผูพิการ  
 10) ฐานขอมูลของผูพิการยังไมทันสมัยและขาดความถูกตอง ผูพิการตกสํารวจจํานวนมาก 
ทําใหการชวยเหลือไมทั่วถึงและเพียงพอ จากรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ดังนั้นปญหาทั้ง 10 ประการของผูพิการในชุมชนนั้น สะทอนใหเห็นวามีความตองการ
ในการแกไขเพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสอดคลองกับประเด็นการกําหนดดัชนี         
ช้ีวัดทางสังคม คุณภาพชีวิต ความอยูดีกินดี ขางตนดังนี้ 

ตารางที่ 3 : แสดงความสัมพันธระหวางดัชนชีี้วัดทางสังคมและปญหาของผูพิการ 

ดัชนีชี้วัดทางสงัคมและคุณภาพชีวิต ปญหาของผูพิการที่ตองการแกไข 
1. ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
2. ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
3. ดานการศึกษา 
4. ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
5. ดานสังคม 
6. ดานการเมือง การปกครอง 

 ขอ 1,4 
 ขอ 2,3 
 ขอ 6,7,10 
 ขอ 2,3 
 ขอ 5,9 
 ขอ 5,8,9,10 

 



              กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ช 137 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
หนวยงานและสถานบริการคนพิการที่สําคัญ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคกลาง 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 

1 2 3 4 5 6 

กรุงเทพ สํานักสงเสริมและพิทักษ 
คนพิการ(สทก.) 0-2644-7992-5 √ √ √ √ √ √ 

 
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว  สําหรับคนพิการ 0-2659-6170-1 √ √ √ √ √ √ 

 
สํานักบริการสวัสดิการ
สังคม กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

0-2245-6554-5 √ √ √ √ √ √ 

 
สํานักงานพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กรุงเทพ 1  
(ปอมปราบ) 

0-2223-2391 √ √ √ √ √ √ 

         
หมายเหตุ : 1  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางการมองเห็น 

2  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางการไดยิน 
3  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางการเคลื่อนไหว       
4  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 
5  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 

 
 
 
 
 6  คือ  ใหบริการแกคนพิการซ้ําซอน 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคกลาง 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 

1 2 3 4 5 6 

กรุงเทพ 
สํานักงานพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กรุงเทพ 2 
(ดินแดง) 

0-2245-2700 √ √ √ √ √ √ 

 
สํานักงานพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กรุงเทพ 3 
(คลองเตย) 

0-2249-1972 √ √ √ √ √ √ 

 
สํานักงานพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กรุงเทพ 4 
(บางขุนเทียน) 

0-2451-1816-2 √ √ √ √ √ √ 

 
สํานักงานพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กรุงเทพ 5 
(คลองจั่น) 

0-2374-6710 √ √ √ √ √ √ 

 
สํานักงานพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กรุงเทพ 6 
(หวยขวาง) 

0-2277-2527 √ √ √ √ √ √ 

 
สํานักงานพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กรุงเทพ 7 
(ตลิ่งชัน) 

0-2223-2390 √ √ √ √ √ √ 

 
สํานักงานพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กรุงเทพ 8 
(มีนบุรี) 

0-2540-7760 √ √ √ √ √ √ 

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ
สวนกลาง 

0-2247-4686 √ √ √ √ √ √ 

 
 



มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

140 ภาคผนวก  ช  

สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคกลาง 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

กรุงเทพ ศูนยการศึกษาพิเศษ 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 0-2241-4401 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลราชานุกูล 0-2245-4601-5     √  
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 0-2252-8181 √ √ √ √   
 โรงพยาบาลรามาธิบดี 0-2246-0024 √  √ √   
 โรงพยาบาลศิริราช 0-2419-7000 √ √ √ √   
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 0-22461400 √ √ √ √   
 สถาบันสุขภาพเด็ก 0-2246-1260-8 √ √ √    
 โรงพยาบาลราชวิถี 0-2246-0052,1246 √ √ √ √   
 โรงพยาบาลสงฆ 0-247-1825 √ √ √    
 โรงพยาบาลภูมิพล 0-2531-1970  √ √ √   
 โรงพยาบาลเลิดสิน 0-2236-0562  √ √    
 โรงพยาบาลวชิระพยาบาล 0-2243-0150  √ √ √   
 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 0-2517-4270-9   √    
 โรงพยาบาลตํารวจ 0-2252-8111   √ √   
 โรงพยาบาลกลาง 0-2221-6141   √    

 
โรงพยาบาลและสถาบัน 
ประสาทวิทยา 0-2282-0131   √    

 โรงพยาบาลนิติจิตเวช 0-2441-0083-94    √   
 โรงเรียนเศรษฐเสถียร 0-2241-4738  √     
 โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 0-2286-0733  √     
 โรงเรียนราชวินิต 0-2281-2456  √     
 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 0-2281-6104  √     
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคกลาง 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

กรุงเทพ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 0-2411-3017  √     
 โรงเรียนพญาไท 0-2247-2359  √     
 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน 0-2381-4264  √     
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 0-2279-9802  √     
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75   √     
 โรงเรียนวัดใหมชองลม 0-2314-4311  √     

 
โรงเรียนพระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัยฯ 0-2539-8197  √     

 โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก 0-2465-3300  √     
 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 0-2224-2637  √     
 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 0-2221-8936  √     

 
โรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบ 0-2222-6561  √     

 โรงเรียนวัดชางเหล็ก 0-2424-3326  √     
 โรงเรียนสายน้ําทิพย 0-2258-2232  √     
 โรงเรียนวัดดาน 0-2284-3047  √     
 โรงเรียนวัดโบสถ 0-2241-1581  √     
 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 0-2411-3401  √     
 โรงเรียนวัดโสมนัส 0-2281-0792  √     
 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ 0-2511-4049  √     

 
โรงเรียนบางบัว  
(เพงตั้งตรงจิตวิทยาคาร) 

0-2579-5301  √     

 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0-2252-7011  √     
 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 0-2281-6931  √     
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 
ภาคกลาง 

ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

กรุงเทพ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมมาวาส 0-2585-0518  √     
 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 0-2585-0518  √     
 โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม 0-2466-7937  √     
 โรงเรียนวัดหนัง 0-2468-2662  √     
 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 0-2476-7395  √     
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 0-2413-0607  √     
 โรงเรียนวัดนาคปรก 0-2467-0568  √     
 โรงเรียนดาราคาม 0-2391-2422  √     

 
โรงเรียนวัดมหาบุศย 
(พิทักษถาวรคุณ) 0-2311-1483  √     

 โรงเรียนประถมนนทรี 0-2240-0697  √     
 โรงเรียนวัดสังขกระจาย 0-2465-0397  √     
 โรงเรียนบานหนองบอนฯ 0-2393-0308  √     

ชัยนาท สํานักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5641-2348 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลชัยนาท 0-5641-1142   √    
 ศูนยสุขภาพจิตชัยนาท 0-5641-1268    √   

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 จ.ชัยนาท 0-5641-2478 √ √ √ √ √ √ 

นครนายก สํานักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

0-3731-1480 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลนครนายก 0-3731-1219   √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.นครนายก 0-1411-1082 √ √ √ √ √ √ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคกลาง 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

นครปฐม สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3424-2572 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลนครปฐม 0-3425-4150-4 √ √ √    

 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ 
(วัดไรขิง) 0-3432-5456-68 √ √ √    

 วิทยาลัยราชสุดา  ม.มหิดล  0-2889-5315-9 √ √     
 ศูนยการศึกษาพิเศษเขต 1 0-2429-7161 √ √ √ √ √ √ 

นนทบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-2580-0738 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 0-2526-5589  √ √    
 ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ 0-2591-3748   √    
 โรงพยาบาลศรีธัญญา 0-2525-0981-5    √   

 ศูนยพัฒนาการฟนฟู
สมรรถภาพทางจิตสังคม 

0-2525-2333-5 
ตอ 2291    √   

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.นนทบุรี 

0-2571-7052 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี 0-2571-7052 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศรีสังวาลย 0-2583-8434   √    

 
สถานสงเคราะหเด็กชาย   
บานปากเกร็ด 

0-2583-8343 √ √ √ √ √ √ 

 
สถานสงเคราะหเด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด 0-2583-8866 √ √ √ √ √ √ 

 
สถานสงเคราะหเด็กชาย   
บานปากเกร็ด 0-2583-8343 √ √ √ √ √ √ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคกลาง 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

นนทบุรี 
สถานสงเคราะหเด็กออนพิการ
ทางสมองและปญญา 

0-2583-6815     √  

 
สถานสงเคราะหเด็กพิการทาง
สมองและปญญา 0-2583-8426     √  

ปทุมธานี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

0-2581-3514 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลปทุมธานี 0-2581-5733   √    

 โรงพยาบาลธัญญารักษ 
0-2531-0080-8 
ตอ 317    √   

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.ปทุมธานี 

0-2593-3848 √ √ √ √ √ √ 

ปราจีนบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

0-3745-4024 √ √ √ √ √ √ 

 
โรงพยาบาลเจาพระยา 
อภัยภูเบศร 0-3721-1446   √    

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.ปราจีนบุรี 0-3721-3099 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษปราจีนบุรี 0-1256-8903  √     

อยุธยา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3533-6551 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลเสนา 0-3521-7117-20 √ √ √ √ √ √ 
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 0-3524-1686 √ √ √ √ √ √ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคกลาง 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

อยุธยา ศูนยการศึกษาพิเศษ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

0-3524-1099ตอ
147 √ √ √ √ √ √ 

ลพบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3641-1007 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลลพบุรี 0-3662-1537-46 √ √ √ √ √ √ 
 โรงพยาบาลบานหมี่ 0-3647-2051-6   √    
 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 0-3648-6011-5  √     

 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 6 0-3642-0030-1 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี 0-3641-2014  √   √  

สมุทรปราการ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-2395-2224 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลยุวประสาท 
ไวทโยปถัมภ 0-2384-3381-3   √ √   

 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 0-2387-0491 √ √ √ √ √ √ 
 โรงพยาบาลพระประแดง 0-2385-98135-7   √    

 ศูนยเวชศาสตรฟนฟูสวาง 
คนิวาส 0-2703-8914-5   √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
จ.สมุทรปราการ 0-2387-1999 √ √ √ √ √ √ 

สมุทรสาคร สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

0-3441-1041 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 0-3442-7099-105   √    

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ 
จ.สมุทรสาคร 0-3441-3507 √ √ √ √ √ √ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคกลาง 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

สมุทร 
สงคราม 

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3471-2614 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสมุทรสงคราม 0-3471-1489   √    

 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลา 

0-3471-1489 √  √    

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ 
จ.สมุทรสงคราม 0-3475-3024 √ √ √ √ √ √ 

สระแกว สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3742-5068-9 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 0-3724-3018-20   √    

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.สระแกว 

0-3744-7312 √ √ √ √ √ √ 

สระบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3621-1794 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสระบุรี 0-3622-3811 √ √ √ √   
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 0-3632-3291-6   √    

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.สระบุรี 0-3636-9466 √ √ √ √ √ √ 

สิงหบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3651-2081 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสิงหบุรี 0-3651-1001 √ √ √ √ √ √ 

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.สิงหบุรี 0-3652-1092 √ √ √ √ √ √ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคกลาง 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

สุพรรณบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3553-5387 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
0-3551-1033, 
0-3551-1734   √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 5 0-3551-2014 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี 0-3541-539     √  

อางทอง สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3561-1998 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลอางทอง 0-3562-0834-7 √ √ √ √ √ √ 

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.อางทอง 0-3563-1503 √ √ √ √ √ √ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคเหนือ 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

กําแพงเพชร 
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5571-0030-1 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลกําแพงเพชร 0-5571-4226   √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 จ.กําแพงเพชร 0-5571-3673 √ √ √ √ √ √ 

เชียงราย สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5360-0887-8 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห 0-5371-1300-4 √ √ √    

 โรงเรียนเวียงปาเปา 0-5378-1342-3 √      
 โรงพยาบาลแมลาว 0-5366-6035 √      
 โรงพยาบาลแมสรวล 0-5378-6063 √      
 โรงพยาบาลเทิง 0-5376-5259   √    
 ศูนยการศึกษา จ.เชียงราย 0-5391-8001 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย 0-1671-5552  √   √  

เชียงใหม สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5335-7088 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม 

0-5322-1122 √ √     

 โรงพยาบาลคายกาวิละ 0-5324-1644 √  √    
 โรงพยาบาลนครพิงค 0-5321-1957   √    
 โรงพยาบาลสวนปรุง 0-5327-6153    √   

 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม 
0-5321-7705,  
0-5322-1676    √   
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคเหนือ 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

เชียงใหม ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 เขตการศึกษา 8 0-5324-6068 √ √ √ √ √ √ 

 ศูนยสุขภาพจิต 2 0-5327-6153    √   

 
ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ภาคเหนือ 0-5389-0238-44    √ √  

 โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ 0-5327-8009 √      

 
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี เชียงใหม 0-5331-1392 √      

 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร
สุนทร 0-5322-2475   √     

 โรงเรียนกาวิละนุกูล 0-5324-9304   √  √  
 โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 0-9851-8994   √    

นครสวรรค สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5622-2607 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 0-5622-8688 √ √ √    
 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค 0-5634-1281    √   

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 จ.นครสวรรค 

0-5624-5124 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษ
นครสวรรค     0-5622-7011  √   √  

นาน สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5477-3041 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลนาน 0-5477-1620-2   √    
 



มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

150 ภาคผนวก  ช  

สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคเหนือ 
ประเภทของความพิการที่

ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

นาน สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5477-3041 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลนาน 0-5477-1620-2   √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.นาน 0-1288-8672 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษนาน 0-1961-1497  √   √  
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนาน 0-5478-1796     √  

พะเยา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5441-1146-4 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลพะเยา 0-5441-0501-11   √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.พะเยา 0-1885-9768 √ √ √ √ √ √ 

พิจิตร สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5661-5513 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลพิจิตร 0-5661-1230 √  √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.พิจิตร 0-9755-5964 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษพิจิตร 0-5668-5144  √   √  

พิษณุโลก สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5525-8346 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลพุทธชินราช 0-5521-9844 √ √ √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 7    0-5523-3698 √ √ √ √ √ √ 

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ 
สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม 

0-5525-8584 ตอ 
711 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก 0-5529-9258  √   √  



              กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ช 151 

สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคเหนือ 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

เพชรบูรณ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5672-1574 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลเพชรบูรณ 0-5671-1025-6   √    

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.เพชรบูรณ 0-5672-5256 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ -  √   √  
แพร โรงพยาบาลแพร 0-5453-3900 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.แพร 0-5453-2659 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษแพร 0-5453-2659  √   √  

แมฮองสอน สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5361-2589 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลศรีสังวาลย 0-5361-1398 √  √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 จ.แมฮองสอน 0-5361-3606 √ √ √ √ √ √ 

ลําปาง สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

0-5353-7702 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลลําปาง 0-5422-3623-7 √ √ √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ลําปาง 0-5422-8574 √ √ √ √ √ √ 

 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิต
อารีฯ 

0-5421-7128  √     

ลําพูน สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5353-7702 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลลําพูน 0-5351-1233   √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ลําพูน 0-1681-3185 √ √ √ √ √ √ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคเหนือ 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

สุโขทัย 
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5561-1234 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสุโขทัย 0-5561-1702  √ √    
 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 0-5568-2030-43 √  √    

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.สุโขทัย 0-5564-5297 √ √ √ √ √ √ 

อุตรดิตถ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5541-1983 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลอุตรดิตถ 0-5541-1175   √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ 
0-5543-1071 ตอ
103 √ √ √ √ √ √ 

อุทัยธานี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5651-1229 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลอุทัยธานี 0-5651-2407 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.อุทัยธานี 

0-5651-4512 √ √ √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



              กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

กาฬสินธุ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4381-1713 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลกาฬสินธุ 0-4381-2980 √ √ √    

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.กาฬสินธุ 0-4381-3290 √ √ √ √ √ √ 

 
โรงเรียนศึกษาพิเศษ  
จ.กาฬสินธุ 0-4389-1080  √   √  

ขอนแกน สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4323-6621 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลขอนแกน 0-4323-6006 √ √ √    
 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน 0-4322-5103-4   √ √   
 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 9 0-4323-9055 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแกน 0-4324-6493   √    
 โรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแกน 0-4324-4770  √     

 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
ขอนแกน 

0-4324-3211     √  

ชัยภูมิ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4481-1003 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลชัยภูมิ 0-4483-7100-4 √ √ √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ชัยภูมิ 0-4481-2307 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยภูมิ 0-4481-2307  √   √  

นครพนม สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4251-1022 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลนครพนม 0-4251-1424  √ √    
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

นครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม 0-4251-3262    √   

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.นครพนม 

0-4251-2148 √ √ √ √ √ √ 

นครราชสีมา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4424-3000 √ √ √ √ √ √ 

 
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 0-443-1310-38 √ √ √    

 
โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมา 0-4424-5312    √   

 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 11 0-4424-9078 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 0-4421-4557 √      
 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 0-4421-3398 √      
 โรงเรียนบุญวัฒนา 0-4424-1159 √      

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 0-4427-2938 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษ
นครราชสีมา 0-4421-4983  √   √  

บุรีรัมย สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4461-4481 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย 0-4461-2082 √  √    

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.บุรีรัมย 0-4461-4093 √ √ √ √ √ √ 

มหาสารคาม สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4371-1121 √ √ √ √ √ √ 



              กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ช 155 

สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม 0-4374-0993-6 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 

- √ √ √ √ √ √ 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.มหาสารคาม 0-4372-3280 √ √ √ √ √ √ 

มุกดาหาร สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4261-1583 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลมุกดาหาร 0-4261-2978 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.มุกดาหาร 0-4261-2237 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร 0-4261-2237  √   √  

ยโสธร สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4571-1579 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลยโสธร 0-4571-2580-1 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ. ยโสธร 0-4571-2924 √ √ √ √ √ √ 

รอยเอ็ด สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4351-1166 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลรอยเอ็ด 0-4351-8200-5 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.รอยเอ็ด 0-4356-9278 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษรอยเอ็ด 0-4356-9278-9  √     

เลย สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4281-1293 √ √ √ √ √ √ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

เลย โรงพยาบาลเลย 0-4281-1890 √ √ √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.เลย 0-4281-4415 √ √ √ √ √ √ 

ศรีสะเกษ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4562-2039 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 0-4561-1503 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.ศรีสะเกษ 0-9284-9540 √ √ √ √ √ √ 

สกลนคร สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4271-1439 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสกลนคร 0-4271-1636 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.สกลนคร 0-4271-7003 √ √ √ √ √ √ 

สุรินทร สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4451-1609 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสุรินทร 0-4451-4125 √ √ √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.สุรินทร 0-4455-1346 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร 0-4455-1793  √   √  

หนองคาย สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

0-4241-1027 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลหนองคาย 0-4241-1366 √ √ √    
 โรงพยาบาลโพนพิสัย 0-4247-1204-5 √  √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.หนองคาย 0-4242-2945 √ √ √ √ √ √ 

 
 



              กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

หนองบัวลําภู สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4231-2030 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลหนองบัวลําภู 0-4231-1999 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.หนองบัวลําภู 0-4231-2294 √ √ √ √ √ √ 

อํานาจเจริญ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4545-1496 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 0-4551-1940 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.อํานาจเจริญ 0-4551-1131 √ √ √ √ √ √ 

อุดรธานี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4232-5615 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลอุดรธานี 0-4224-5555 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.อุดรธานี 

0-4232-3682 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี 0-4232-3682  √   √  

อุบลราชธานี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-4525-4107 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
ประสงค 

0-4525-4153 √ √ √    

 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ 0-4531-2550    √   
 ศุนยการศึกษาพิเศษ  เขต10 0-4528-1308 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนอุบลปญญานุกูล 0-4531-2764     √  
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 
ภาคตะวันออก 

ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

จันทบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3931-2552 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลพระปกเกลา 0-3932-4975-84 √ √ √ √   
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.จันทบุรี 0-3945-3263 √ √ √ √ √ √ 

ฉะเชิงเทรา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3851-6117 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา 0-3851-4722-3   √    
 โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา 0-1621-2880     √  

 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.ฉะเชิงเทรา 0-3857-8195 √ √ √ √ √ √ 

ชลบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3828-2586 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลชลบุรี 0-3827-4200-8 √ √ √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ชลบุรี 0-3820-2000 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ชลบุรี 

0-3838-2638  √     

ตราด สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3951-1588 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลตราด 0-3951-1284 √ √ √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ตราด 0-3951-1251 √ √ √ √ √ √ 

ระยอง สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3869-4073 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลระยอง 0-3861-7451-8   √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ระยอง 0-3861-2638 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษระยอง 0-3861-2638  √   √  
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคตะวันตก 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

ตาก สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-5551-1452 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลแมสอด 0-5533-1970   √    

 โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระเจาตากสิน 0-551-1200   √    

 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 0-5551-1031  √     
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ตาก 0-5551-2824 √ √ √ √ √ √ 

กาญจนบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3451-2455 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3451-1233   √    
 โรงพยาบาลมะการักษ 0-3454-1115   √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.กาญจนบุรี 0-3452-1492 √ √ √ √ √ √ 

ราชบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3233-7620 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลราชบุรี 0-3232-7999 √ √ √    
 โรงพยาบาลบานโปง 0-3222-1409   √    
 โรงพยาบาลโพธาราม 0-3223-1312   √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
จ.ราชบุรี 0-3232-2081 √ √ √ √ √ √ 

เพชรบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-3242-6091 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลพระจอมเกลา 0-3240-1251-7 √ √ √    
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคตะวันตก 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

เพชรบุรี ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.เพชรบุรี 0-3241-1717 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบุรี 0-3247-1102  √   √  

ประจวบ 
คีรีขันธ 

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

0-3255-0936 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ 0-3260-1060-4 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.ประจวบคีรีขันธ 0-3261-1769 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน 0-3269-1862  √     
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคใต 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

กระบ่ี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7561-1044 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลกระบี่ 0-7561-1210   √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.กระบี่ 0-7561-1970 √ √ √ √ √ √ 

ชุมพร สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7750-2996 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลชุมพร 0-7750-3672-4   √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ชุมพร 0-7750-1788 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล 0-7750-3004     √  

ตรัง สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7521-8366 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลตรัง 0-7521-8018 √ √ √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษเขต 4 0-7521-7063 √ √ √ √ √ √ 

นครศรี 
ธรรมราช 

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7535-6165 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช 0-7534-2016-17 √ √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.นครศรีธรรมราช 

0-7541-2690 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 0-7541-2690  √     

นราธิวาส สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7351-1413 √ √ √ √ √ √ 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคใต 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

นราธิวาส โรงพยาบาลสุไหง-โกลก 0-7361-1560 √  √    
 โรงพยาบาลนราธิวาส 0-7351-1382  √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
จ.นราธิวาส 0-1541-0689 √ √ √ √ √ √ 

ปตตานี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7334-8310 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลปตตานี 0-7337-9479   √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ปตตานี 0-7331-2056 √ √ √ √ √ √ 

พังงา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7644-0397 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลตะกั่วปา 0-7642-1780 √  √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.พังงา 0-7642-1784 √ √ √ √ √ √ 

พัทลุง สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7461-3289 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลพัทลุง 0-7461-3008 √  √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง 0-7461-6738 √ √ √ √ √ √ 

ภูเก็ต สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7621-2726 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 0-7621-7293-8  √ √    
 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ต 0-7626-0448 √ √ √ √ √ √ 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษภูเก็ต 0-7626-0448  √   √  
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคใต 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

ยะลา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

0-7321-2961 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลยะลา 0-7324-4711-8 √ √ √ √   
 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 2 0-7322-9159 √ √ √ √ √ √ 

ระนอง สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7782-3248 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลระนอง 0-7782-2543  √ √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
จ.ระนอง 

0-7784-0022 √ √ √ √ √ √ 

สงขลา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7431-1188 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
0-7421-2077 ตอ 
1020 √ √  √   

 โรงพยาบาลหาดใหญ 0-7423-0800-4 √ √ √    
 โรงพยาบาลประสาทสงขลา 0-7431-1319-20    √   

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 3 

0-7421-2516 ตอ 
14 √ √ √ √ √ √ 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
สถาบันราชภัฎสงขลา 

0-7432-5007 ตอ 
201 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา 0-7433-3755     √  

 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
สงขลา 

0-7421-2516  √     
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของรัฐบาล) 

ภาคใต 
ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

สตูล สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 0-7472-4282 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสตูล 0-7473-2500-13   √    

 ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.สตูล 0-7471-1086ตอ
101 √ √ √ √ √ √ 

สุราษฎรธานี สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

0-7735-5081 √ √ √ √ √ √ 

 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี 0-7727-2592, 
0-7727-3231 √ √ √    

 ศูนยสุขภาพจิต 4 0-7724-0564    √   

 โรงพยาบาลสวนสราญรมย 0-7731-1444, 
0-7724-0566 

   √   

 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 จ.สุราษฎรธานี 

0-7721-1493ตอ5 √ √ √ √ √ √ 

 โรงเรียนสอนคนตาบอด 
ภาคใต 

0-7721-1494 √      
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของเอกชน) 
 

ประเภทของความพิการที่
ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 

1 2 3 4 5 6 
กรุงเทพ ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 0-2246-0070 √      

 
มูลนิธีคอลฟลดเพื่อคน 
ตาบอดฯ 

0-2276-1411 √      

 
สมาคมคนตาบอด 
แหงประเทศไทย 0-2247-6031 √      

 
มูลนิธิสงเสริมอาชีพคน 
ตาบอด 0-678-0763-8 √      

 
ชมรมสตรีตาบอด 
แหงประเทศไทย 0-2247-6031 √      

 
มูลนิธิชวยคนตาบอดแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ 

0-2246-0070 √      

 

องคการHILTON/PERKINS 
INTERNATIONAL 
PROGRAM OF THE 
PERKINS SCHOOL FOR 
THE BLIND 

0-2248-8290 √      

หมายเหตุ : 1  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางการมองเห็น 
 2  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางการไดยิน 
 3  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
 4  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 
 5  คือ  ใหบริการแกคนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
 6  คือ  ใหบริการแกคนพิการซ้ําซอน 
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของเอกชน) 
 

ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

กรุงเทพ 
สมาคมจักษุแพทย 
แหงประเทศไทย 

0-2252-8290 √      

 มูลนิธิหูคอจมูกชนบท 0-2237-0111  √     

 
มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวก
ในพระบรมราชูปถัมภ 

0-2241-5169  √     

 
สมาคมคนหูหนวก 
แหงประเทศไทย 0-2717-1902-3  √     

 
สมาคมเพื่อนคนหูหนวก 
และหูตึงแหงประเทศไทย 0-2252-3270  √     

 
สมาคมทหารผานศึกพิการ 
แหงประเทศไทย 

0-2246-0067ตอ
366   √    

 
มูลนิธิสิริวัฒนาเชลเชียร 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

0-2252-6432   √    

 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 0-2539-9958 √ √ √ √ √ √ 

 
สมาคมกีฬาคนพิการแหง
ประเทศไทย 

0-2216-7728, 
0-2216-7972   √    

 
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ 0-2281-6403   √    

 
สมาคมคนพิการผูคาสลาก
ประเทศไทย 

0-2275-6745   √    

 
มูลนิธิชวยคนปญญาออน 
แหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

0-2245-2643, 

0-2245-3954 
    √  
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของเอกชน) 
 

ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

กรุงเทพ สมาคมเพื่อบุคคลปญญาออน
แหงประเทศไทย 

0-2522-6148, 
0-2522-6149     √  

 มูลนิธิสถาบันแสงสวาง 0-2381-5362-3     √  

 สมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ 0-2245-2733    √   

 สภาคนพิการทุกประเภทแหง
ประเทศไทย 

0-2243-6828, 
0-2241-2841 √ √ √ √ √ √ 

 สภาสังคมสงเคราะห 
แหงประเทศไทย 

0-2246-1457-61 
ตอ505,507 √ √ √ √ √ √ 

 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 0-2281-9280 √ √ √ √ √ √ 

 สมาคมคนพิการรูรักสามัคคี 
0-2319-26659 
ตอ8010 √ √ √ √ √ √ 

ขอนแกน ศูนยฟนฟูพัฒนา 
นักบุญเยรารด 0-4324-1632   √    

 รร.สอนคนตาบอดขอนแกน 0-4325-9499 √      
ชัยภูมิ มูลนิธิพิทักษดวงตาชัยภูมิ 0-4481-1444 √      

ชลบุรี รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ
พัทยา 0-3871-6247-9 √      

 รร.อนุบาลโสตพัฒนา 0-3871-6247-9  √     
 รร.อาชีวะพระมหาไถ พัทยา 0-3871-6247-9   √    

เชียงใหม มูลนิธิเชียงใหมเพื่อคนพิการ 0-5381-0965   √    

 สถาบันแมคเคนเพื่อการ 
ฟนฟูสภาพ 

0-5327-7049, 
0-5381-7170-1   √    
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของเอกชน) 
 

ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

เชียงใหม มูลนิธิสงเคราะหคนพิการ
หยาดฝน 0-5347-1327   √    

 รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร 0-5322-2475  √     

นนทบุรี สมาคมคนพิการแหงประเทศ
ไทย 

0-2951-0445, 
0-2951-0447   √    

 มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการใน 
พระบรมราชูปถัมภ 0-2583-9596-7   √    

 มูลนิธิสงเคราะหและ 
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

0-2583-8396, 
0-2583-7999   √    

 มูลนิธิสงเสริมและพัฒนา 
คนพิการ 

0-2591-5455, 
0-2591-0508 

  √    

 มูลนิธิคริสเตียนเพ่ือเด็กพิการ 0-2960-9107     √  

 มูลนิธิคนพิการไทย 0-2582-0897-8 √ √ √ √ √ √ 

 ศูนยพัฒนาสมรรถภาพ 
คนตาบอด 0-2583-7327 √      

 ศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด 0-2583-7722 √      

 ชมรมคนตาบอดผูคาสลาก 
แหงประเทศไทย 

0-2532-3025 √      

นครปฐม ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอด 
สามพราน 0-2429-0856 √      

นครราชสีมา มูลนิธิดวงตาสุรนารี 
0-4423-4991-3ตอ
652 √      

ปทุมธานี สมาคมคนพิการ 
ทางการเคลื่อนไหว 0-2290-0331   √    
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สถานที่ใหบริการแกคนพิการทุกประเภทในประเทศไทย  (ในสวนของเอกชน) 
 

ประเภทของความพิการที่ใหบริการ จังหวัด สถานที่ เบอรโทรศัพท 
1 2 3 4 5 6 

สมุทรปราการ มูลนิธิสงเคราะหคนพิการ 
พระประแดง 0-2462-5232 √ √ √ √ √ √ 

 สมาคมคนพิการพระประแดง 0-2463-5929   √    

รอยเอ็ด 
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคน 
ตาบอดแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

0-4351-2989 √      
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หนวยงานที่ฝกอาชีพสําหรับคนพิการ 
 

ลําดับ 
ท่ี หนวยงาน ท่ีอยู จังหวัด เบอรโทรศัพท 

1. 
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว สําหรับ 
คนพิการ 

อาคาร1 ช้ัน1 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ   
51  กรุงเกษม  เขตปอมปราบ   

กรุงเทพมหานคร 0-2659-6701 

2. 

โรงเรียนในสังกัดกรม
อาชีวศึกษาทุกแหง          
ทั่วประเทศ (ฝกอาชีพ
รวมกับคนปกติ) 

กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดําเนิน  เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร 0-2282-9357 

3. 
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานกลาง ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  หวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 0-2691-8437 

4. 

สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ต.บานเปด  อ.เมือง   ขอนแกน 0-4323-7707 

5. 
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาคตะวันออก ต.หนองไมแดง อ.เมือง  ชลบุรี 0-3827-6827 

6. 
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาคเหนือ
ตอนลาง 

ต.นครสวรรคออก  อ.เมือง นครสวรรค 0-5625-5026 

7. 
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาคตะวันตก ต.เจดียหัก อ.เมือง  ราชบุรี 0-3233-7607 

8. 
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาคเหนือ
ตอนบน 

ต.ปงแสนทอง อ.เมือง   ลําปาง 0-5421-8642 
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หนวยงานที่ฝกอาชีพสําหรับคนพิการ 
 

ลําดับ 
ท่ี หนวยงาน ท่ีอยู จังหวัด เบอรโทรศัพท 

9. 
ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ 
พระประแดง อ.พระประแดง  สมุทรปราการ 

0-2462-5008 
0-2462-6636 

10. 
ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ 
จังหวัดหนองคาย 

อ.เมือง หนองคาย 0-4240-7478 

11. 
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดทุกจังหวัด 

ณ. ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด -  
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ภาคผนวก  ซ 
ตัวอยางแบบสํารวจผูพิการในชุมชน 
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ตัวอยาง 
แบบสํารวจผูพิการในชุมชนเพ่ือการพัฒนาและการสงเคราะหผูพิการ 

คําช้ีแจง: เติมขอความหรอืเขียนเครื่องหมายถกู (/) ใหตรงกับความเปนจริง 
1. ช่ือ-สกุลผูพิการ............................................................วัน/เดือน/ปเกิด...............................อายุ........ป 
2. เพศ              (    ) ชาย           (    ) หญิง 
3. ท่ีอยูบานเลขที่................หมู.....................ตําบล...................................อําเภอ....................................... 
 จังหวัด....................................................โทรศัพท................................................................................ 
4. ผูปกครอง/ ผูดูแลหรือผูใกลชิดกับผูพิการมากที่สุด ช่ือ -สกุล.............................................................. 
 ท่ีอยูบานเลขที่................หมู......................ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
 จังหวัด.....................................เบอรโทรศัพท.........................เกี่ยวของเปน (บิดา,มารดาฯลฯ)........... 
5. ประเภทความพิการ (    ) การมองเห็น (   ) การไดยิน  (    ) ทางกาย 
         (    ) สติปญญา/การเรียนรู  (   ) จิตใจ/พฤติกรรม   
  (    ) ซ้ําซอนระบุ................................... 
6. สาเหตุความพิการ (    )  แตกําเนิด เกิดจาก(ถาสามารถระบุได)...................................................     
  (    )  ภายหลัง เกิดจาก.................................................................................... 
   ตั้งแตป พ.ศ. .......................................................................................... 
7. รวมระยะเวลาที่พิการ ...............................ป (หรือเดอืน)  
8. การจดทะเบียนผูพิการ (    ) ยังมิไดจดฯ 
  (    ) จดฯแลวเมื่อวันที่...............................บัตรหมดอาย.ุ.............................. 
   ระดับความพิการที่ระบุในสมุด (ระดับ 1-5)  ........................................ 
9. บัตรประชาชน (    ) มี เลขที่บัตร........................................................หมดอาย.ุ.................... 
  (    ) ไมมี  เพราะ........................................................................................... 
10. ระดับการศึกษา (     ) ไมไดเรียนหนังสือ (     ) ประถมฯตน..........  (     ) ประถมฯปลาย..... 
  (     ) มัธยมฯตน............  (     ) มัธยมฯปลาย......... (     ) อื่นๆ.................... 
11. การประกอบอาชีพ (     ) มีอาชีพ  ระบุ...........................รายไดเฉลี่ย/เดือน...........................บาท 
  (     ) ไมมีอาชีพ เพราะ................................................................................... 
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12. ปญหาและความตองการ (     ) มีและเรงดวน คือ................................................................................. 
   ............................................................................................................... 
  (     ) มี แตไมเรงดวน คือ................................................................................ 
   ............................................................................................................... 
  (     ) ไมมี เพราะ............................................................................................. 
13. การไดรับเบี้ยยังชีพ (     ) ไดรับ (     ) รับดวยตนเอง      
    (     ) รับโดยผูแทน ระบุช่ือ-สกุล........................................ 
   เลขที่บัญชีธนาคาร............................................................................ 
   ธนาคาร.....................................สาขา.................................................. 
  (     ) ไมไดรับ เพราะ (ตอบไดมากกวา 1ขอ)  
                     (     ) พิการไมรุนแรงสามารถฟนฟูฯใหประกอบอาชีพได 
    (     ) ฐานะอยูในเกณฑดี 
    (     ) งบประมาณไมเพียงพอ 
    (     ) อื่นๆ ระบุ........................................................................ 
14. การไดรับการชวยเหลอื/ ฟนฟูสมรรถภาพอื่นๆ  จากภาครัฐ หรือเอกชนที่ผานมา 
 (     ) ไมเคยไดรับ เพราะ.................................................................................................................... 
 (     ) เคย ระบุ.........................................................จากหนวยงาน.....................................................                                     
15. แนวทางการชวยเหลือท่ีควรจะเปน  ตามปญหาในขอ 12- 14 (ถามีและระบุไดมากกวา 1 ขอ) 
 (     ) ดานการแพทย/ สุขภาพ ระบุ..................................................................................................... 
 (     ) ดานการศึกษา  ระบุ................................................................................................................... 
 (     ) ดานอาชีพและรายได ระบุ........................................................................................................ 
 (     ) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม............................................................................................. 
 (     ) ดานสังคมและการมีสวนรวมในชุมชน ระบุ............................................................................ 
 (     ) ดานสิทธิพลเมือง  สิทธิทางการเมือง......................................................................................... 
 (     ) ดานอื่นๆ.................................................................................................................................... 
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16. แผนที่บาน/ท่ีอยูอาศัยของคนพิการโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 

                                                         
        
 …………………………………. 
 ผูบันทึก หรือผูสํารวจขอมูล วันที่.......เดือน................พ.ศ.25…… 
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17. การติดตามและประเมินผล (เอกสารตอกรณีท่ีมีการเยี่ยม สํารวจ ใหบริการมากกวา 1 ครั้ง) 
 ช่ือ - สกุลคนพิการ................................................................................................................................ 
 

วัน เดือน ป ปญหาและความตองการของ 
คนพิการ 

การชวยเหลอื และการใหบริการ 
 

ผูติดตาม/ 
ชวยเหลอื 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 
……………... 
……………... 
…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 
……………... 
……………... 
…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 
……………... 
…………….. 
…………….. 
……………... 
…………….. 

………………………………..... 
…………………………………. 
…………………………………. 
………………………………….. 
…………………………………. 
………………………………….. 
………………………………..... 
…………………………………. 
…………………………………. 
………………………………….. 
…………………………………. 
………………………………….. 
………………………………..... 
…………………………………. 
…………………………………. 
………………………………….. 
…………………………………. 
………………………………….. 
………………………………….. 
…………………………………. 
………………………………….. 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………... 
………………………………... 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………... 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………... 
………………………………... 
……………………………….. 
………………………………... 
………………………………... 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
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ภาคผนวก  ฌ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
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ดวนที่สุด 
ท่ี มท 0891.3 /ว 531  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฏางค เขตพระนคร กทม. 10200 
 12 กุมภาพันธ 2550 
เรื่อง กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการดาํเนินงานจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุคนพิการ และผูปวย

เอดส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2550 
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวดั 
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
สิ่งท่ีสงมาดวย แนวทางการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2550 
 ตามที่ไดมีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงิน
เพื่อการยังชีพสํารับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ พ.ศ. 2539 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการ
ผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ตอมากระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชงบประมาณของตนเองในการใหการสงเคราะหใหไดจํานวนคน
และจํานวนเงินมากขึ้น โดยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทุกจังหวัดถือปฏิบัติ รายละเอียดตามที่อางถึง นั้น  
 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุจากเดิมคนละ 300 บาทตอเดือน เปนคนละ 500 บาทตอเดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 ประกอบกับ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะหเดิม) ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพดังกลาวท้ัง 3 ฉบับ กระทรวงมหาดไทยจึงวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ดังนี้ 
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1. กระทรวงมหาดไทย จะจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจาย
เปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ในอัตราท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดคนละ 500 บาทตอเดือน โดยจะทยอย
จัดสรรเงินใหตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ เปนตนไป โดยจัดสรรยอยหลังใหตั้งแต
เดือนตุลาคม 2549 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหการสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในอัตรา
นอกเหนือจากที่รัฐอุดหนุนโดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ขอใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณาปรับเพิ่มเงินสงเคราะหไมนอยไปกวาอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ยกเวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีงบประมาณเพียงพอหรือไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว ก็ใหปรับเพิ่มใน
ปงบประมาณถัดไป หรือเมื่อมีฐานะการคลังเพียงพอก็ได (ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปรับ
เพิ่มเบี้ยยังชีพใหแกผูมีสิทธิจากเดิม 300 บาทตอเดือน เปนเงิน 500 บาทตอเดือน ใหครบถวนกอนจึงจะ
สามารถพิจารณาใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายใหมได) 

2. ใหจังหวัดแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติใน
การดําเนินการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม สําหรับหลักเกณฑและ
วิธีการในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปรากฏตามแนวทางการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพท่ีสงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหงทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
สมชาย ชุมรัตน 

(นายสมชาย ชุมรัตน) 
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 
โทร.0-2241-9000 ตอ 4132 
โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4102 
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แนวทางการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยผูสูงอายุ คนพิการ  
และผูปวยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2550 

--------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ในการดําเนินการ
จายเงินสงเคราะห ตอมากระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชงบประมาณของตนเองในการใหการสงเคราะหใหไดจํานวนคนและ
จํานวนเงินมากขึ้น โดยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บัดนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังไดมีคําสั่ง
ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส ดังกลาวขางตนเรียบรอยแลว กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการ
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพดังกลาว ท้ังในสวนของเงินอุดหนุนจากสวนกลางและเงินที่จายจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
 เพื่อใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจายเงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และตอเนื่อง และเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการดานการสงเคราะห เบี้ยยังชีพท้ัง  3 ประเภท 
กระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้ 
 1. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากสวนกลาง
เพื่อการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ใหดําเนินการเชนเดียวกับเงินงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม 
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สําหรับหลักเกณฑและข้ันตอนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       
ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 

2. กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบัญชีรายช่ือสํารองของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ท่ีไดผานการคัดเลือกของคณะกรรมการตางๆ ไวท่ีจังหวัด 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําบัญชีรายช่ือดังกลาวรวมกับบัญชีรายชื่อสํารองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขาเปนบัญชีเดียวกัน โดยใหนําบัญชีรายชื่อสํารองของจังหวัดจัดไวในลําดับตน เมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากสวนกลาง ใหจายเงินสงเคราะหตามลําดับจนหมดบัญชี หรือหาก
ผูมีรายช่ือในบัญชีสํารองรายใดเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติก็ใหพิจารณารายชื่อในลําดับถัดไป 

3. กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีบัญชีรายชื่อสํารองตามขอ 2 เมื่อไดรับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนจากสวนกลาง ใหนําเงินอุดหนุนที่ไดรับไปดําเนินการสงเคราะหใหแกผูมีรายช่ือใน
บัญชีสํารองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเชนเดียวกับการสงเคราะหจากเงินงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติรายใหมและการปฏิบัติอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวตามขอ 1-3 
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

5. เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ใหจายในอัตรารายละ 500 บาท
ตอเดือน 

6. ในการดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีตั้งงบประมาณ
ของตนเองเพื่อสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และตามแนวทางที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่       
19 ตุลาคม 2548 ยังคงปฏิบัติตอไป ยกเวน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตรารายละ 500 บาทตอเดือน 

7. วิธีการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส รายใหม สําหรับงบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยอนุโลม  

8. การดําเนินการดานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามแนวทางนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 

--------------------------------------------- 
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ดวนที่สุด 
ท่ี มท 0891 .3 /ว 3449  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฏางค กรุงเทพ ฯ 10200 
 19 ตุลาคม 2548 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
อางถึง 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0810.4/7961 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546  
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0810.4/8127 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546  
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จํานวน  1  ชุด 
 2. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ฯ จํานวน  1  ชุด 
 3. แบบพิมพ ฯ จํานวน  4  ฉบับ 

 ตามหนังสือท่ีอางถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงแนวทางการดําเนินการ
ใชจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผูปวยเอดส ใหทุก
จังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติ นั้น 

 กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลวเห็นวางบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับการอุดหนุนเพื่อการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ไมเพียงพอกับจํานวน
ผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทํารางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการถายโอนภารกิจการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส สามารถใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสดังกลาวไดอยางทั่วถึงมากขึ้น 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดโปรดลงนามในรางระเบียบดังกลาวแลว และระเบียบดังกลาว
จะมีผลใชบังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงขอไดโปรดแจงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้  
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 1. ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อสนับสนุนเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการดังนี้ 
  1.1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหจายเงินในอัตรารายละ 300 บาท/เดือน ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหนังสือท่ีอางถึง 1.  
  1.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ใหจายเงินในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 และหนังสือท่ีอางถึง 2.  
  1.3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหจายเงินในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 และ
หนังสือท่ีอางถึง 2.  
 2. ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะตั้งงบประมาณของตนเอง 
เพื่อสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เพื่อใหไดจํานวนคนและจํานวนเงิน
มากกวาท่ีรัฐจัดสรรใหตามขอ 1 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติฯ ท่ีแนบมา
พรอมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
สมศักดิ์ แกวสุทธิ 

(นายสมศักดิ์ แกวสุทธิ) 
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รักษาการในตําแหนง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 
โทร.0-2241-9000 ตอ 4134 
โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4135 
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ท่ี พม 0301.4/ 131  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  ถนนกรุงเกษม กทม.10100 

 4 มกราคม 2550 

เรื่อง แจงคําสั่งยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะห 

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. สําเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.6/14705 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 
 2. สําเนาคําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่ี 1804/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยเอดส 
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการจายเงินอุดหนุนสง เสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน  พ .ศ .  2543 ระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
พ.ศ. 2548 

 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและลดปญหาการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังไดมีคําสั่งยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดส
ในชุมชน พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
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ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
พนิตา กําภู ณ อยุธยา 

(นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา) 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 
 
 
 
กองกลาง 
ฝายนิติการ 
โทร. 0-2659-6293 
โทรสาร 0-2282-2568 
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ท่ี กค 0409.6/ 14705  กรมบัญชีกลาง 
  ถนนพระราม 6 กทม. 10400 
 20 ธันวาคม 2549 
เรื่อง  ยกเลิกระเบียบกรมการประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539        

ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรบัผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 
 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพือ่การยงัชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวย
เอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
อางถึง หนังสือกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ ท่ี พม 0301.4/17263 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549 และที่       

พม 0301.4/18990 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549  

 ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจงวา ไดมีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดส
ในชุมชน พ.ศ. 2543 ตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ ซึ่งปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการไดรับกรณีดังกลาวเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ
ดานการเบิกจายเงิน กรมฯ จึงขอความเห็นชอบกรมบัญชีกลางยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะห
ท้ังสี่ฉบับดังกลาว และใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพียงฉบับเดียวความละเอียดแจงแลว นั้น 

 กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังพิจารณาแลว ขอเรียนวามติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เห็นชอบใหกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ
ทุกแหงจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของแตละกระทรวง และหนวยงาน เพื่อปฏิบัติหนาท่ีพัฒนากฎหมายให
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สอดคลองกับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศโดยมุงเนนใหมีกรอบนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนากฎหมายที่กําหนดใหกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ถือเปนแนวปฏิบัติในการ
พัฒนากฎหมายประการหนึ่ง คือ การยกเลิกกฎหมายที่ไมมีการบังคับใชในปจจุบัน ลดและเลิกกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบที่กอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือมีกระบวนการหรือข้ันตอนที่ลาชาตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการอื่น ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดปญหาการปฏิบัติงานซ้ําซอนและเพื่อใหสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงเห็นควรใหยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริม
สวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเสนอ 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
สมภพ บัณฑรวิพากษ 

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุมกฎหมายและระเบียบดานคาใชจายในการบริหาร 
โทร. 0-2273-9984 
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คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ที่ 1804 / 2549 
 

 เรื่อง ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539  
  ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดส 
  ในชุมชน พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
  สําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะห 
  เพื่อการยังชีพสาํหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

…………………………. 
 

 ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยเอดส 
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรม
ประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และ 
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

 เนื่องจาก ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดปญหาการปฏิบัติงานท่ี
ซ้ําซอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 
 1. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 
 2. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวย
โรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543  
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 3. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 
 4. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
พนิตา กําภู ณ อยุธยา 

(นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา) 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 
 



  

   

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 220/2548 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------------- 

 
 ดวยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินโครงการจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยวาจางหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา จัดทํามาตรฐาน จํานวน 12 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 
5 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ มาตรฐานการพัฒนา
และสงเคราะหผูพิการ และมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

- คณะทํางานที่ 2  รับผิดชอบ มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน และมาตรฐาน
สถานที่พักผอนหยอนใจ 

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
- คณะทํางานที่ 4  รับผิดชอบ มาตรฐานระบบน้ําสะอาด มาตรฐานการบริหารจัดการ

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร และมาตรฐานการกอสราง บูรณะ และ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา 

-  คณะทํางานที่ 5 รับผิดชอบ มาตรฐานการควบคุมอาคาร มาตรฐานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการวางผังเมือง 

 
 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 12 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่1 
พิจารณารางมาตรฐานการพฒันาและสงเคราะหผูพิการ 

แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 220/2548 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548 
---------------------------------------------------- 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายธวัชชัย ฟกอังกูร) ประธานคณะทํางาน  
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย คณะทํางาน  
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ จังหวดัสงขลา คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีเมืองทาโขลง จังหวดัปทุมธานี คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค จังหวดัลําพูน คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเย็น จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลลํานารายณ จังหวดัลพบุรี คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองประดู จังหวัดกาญจนบุรี คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลออมเกล็ด จงัหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวนัตก จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยกะป จงัหวัดชลบุรี คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแหวน จังหวดัเชยีงใหม คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธาน ี คณะทํางาน 
18. ทองถ่ินจังหวดันครปฐม 
19. ทองถ่ินจังหวดัชลบุรี คณะทํางาน 
20. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง คณะทํางาน 
 สวนทองถ่ิน  
21. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
22. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 



 

 

23. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
24. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมสีวนรวม คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน คณะทํางาน 
26. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
27. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน คณะทํางาน 
28. ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  คณะทํางาน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
29. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษคนพกิาร  คณะทํางาน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
30. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุพรรณบุรี  คณะทํางาน  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
31. ผูแทนกรุงเทพมหานคร คณะทํางาน 
32. ผูแทนชุมชนแสงเทียน โรงพยาบาลคริสเตียน (คุณจามรี ปญญตัน) คณะทํางาน 
33. ผูแทนมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเดก็พิการ จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
34. ผูแทนมูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง คณะทํางาน 
 จังหวดัหนองบัวลําภ ู
35. ผูแทนศูนยการศึกษาและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวดัรอยเอ็ด คณะทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

ที่ปรึกษา 
 

1.  นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.  นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3.  นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4.  นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
คณะผูจัดทาํในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

1. นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. นายอํานวย   ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. นางราตรี   รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
4. นางณัฐกมล เจริญพานิช บุคลากร 7 
5. นายประสูตร เหลืองสมานกลุ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 
6. นายสมศักดิ ์ ไชยประสิทธิ ์ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
7. นายจีรศักดิ ์ ศรีสุมล เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
8. นายธีรพันธุ ร่ืนกลิ่นจันทร เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
9. นายธรินทร นวลฉว ี เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
10. นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
11. วาที ่ร.ต. กองเกียรต ิ นัยนาประเสริฐ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 

 
คณะผูจัดทาํในสวนของวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1. ดร.จิตประภา ศรีออน  ที่ปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารยทวี     เชือ้สุวรรณทว ี หัวหนาคณะผูจัดทํา 
3. อาจารยแฉลม แยมเอีย่ม  คณะผูจัดทํา 
4. อาจารยธรรม จตุนาม  คณะผูจัดทํา 
5. อาจารยอรุณ ล้ิมมณี  คณะผูจัดทํา 
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