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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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  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) 


