
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5  แนวทางการประสานและการดําเนินงานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 47 

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) 
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  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 
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 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



มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

50 บทที่ 5  แนวทางการประสานและการดําเนินงานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

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 
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 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 
 


