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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 
 


