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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาติ 
ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๗)  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดซ่ึง

คณะกรรมการแต่งตั้ง  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน

อนุกรรมการ 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่สอง 
(๔) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจําจังหวัด  เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่สาม 
(๕) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  จัดหางานจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  แรงงานจังหวัด   
สถิติจังหวัด  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
แล้วแต่กรณี  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด  และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  เป็นอนุกรรมการ 

(๖) ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทยประจําจังหวัดหนึ่งคนซ่ึงนายก
สมาคมแต่งตั้ง  เป็นอนุกรรมการ 
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(๗) ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด  เป็นอนุกรรมการ 
(๘) นายกสมาคมหรือประธานกรรมการบริหารองค์กรของคนพิการซ่ึงเป็นสมาชิกหรือสาขาของ

องค์การคนพิการแต่ละประเภทในจังหวัด  องค์กรละหนึ่งคนตามบัญชีรายชื่อที่องค์การคนพิการแต่ละประเภท
ได้รับรององค์กรไว้ที่สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  เป็นอนุกรรมการ 

(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับการเลือกจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการ
แก่คนพิการซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา  ๖  (๑๐)  เฉพาะที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในจังหวัด 
ไม่เกินห้าคน  เป็นอนุกรรมการ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเลือกให้เป็นตามที่ผู้อํานวยการ
ประกาศกําหนด  เว้นแต่ไม่มีองค์กรหรือมีแต่ไม่ครบ  ก็ไม่ต้องจัดให้มีการเลือกก็ได้ 

(๑๐) ประธานหอการค้าจังหวัด  เป็นอนุกรรมการ 
(๑๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  เป็นอนุกรรมการ 
(๑๒) ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในระหว่างที่ยังไม่มีอนุกรรมการ  (๑๒)  ให้พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการไปพลางก่อน  หรือจะแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการก็ได้ 

ให้ประธานอนุกรรมการแต่งตั้งขา้ราชการหรือเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดหนึ่งคน  และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการตาม  (๔)  (๘)  และ  (๙)  ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินหรือ 
การรับเงินอุดหนุนโครงการจากกองทนุ  เว้นแต่ได้ดําเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ทั้งนี้  หากพบว่า
บุคคลนั้นมีประวัติเสียหายในเรื่องดังกล่าว  ให้ผู้นั้นพ้นจากหน้าที่  และให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วย
อนุกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

อนุกรรมการตาม  (๔)  และ  (๘)  ต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ  หรือกรณีเป็นผู้ดูแล 
คนพิการต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในบัตรประจําตัวคนพิการ  ทั้งนี้  หากพบว่าบุคคลนั้นไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการ
หรือไม่มีชื่อในบัตรประจําตัวคนพิการให้ผู้นั้นพ้นจากหน้าที่  และให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วย
อนุกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

อนุกรรมการตาม  (๘)  ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจําจังหวัดแล้ว  
ให้องค์การคนพิการประเภทนั้น ๆ  เสนอชื่อบุคคลอ่ืนในองค์กรแห่งนั้นเป็นอนุกรรมการแทน 

อนุกรรมการตาม  (๙)  ต้องไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรตาม  (๔)  และ  (๘)   
ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์กรเพื่อคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคน  เว้นแต่ไม่มีองค์กรได้รับการรับรองตาม
มาตรา  ๖  (๑๐)  ในจังหวัด 

ข้อ ๕ การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการตามข้อ  ๔  (๔)  (๖)  (๗)  
และ  (๘)  ให้เป็นไปตามที่องค์กรผู้เสนอชื่อกําหนด  และอนุกรรมการตามข้อ  ๔  (๙)  ให้มีวาระ 
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การดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือก  และให้นําความตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  
มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการดังกล่าวโดยอนุโลม    

ข้อ ๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนอนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

กรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธาน
อนุกรรมการตามลําดับทําหน้าที่แทน  ถ้ารองประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อนุกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่แทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่าปีละหกคร้ัง   
ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด  

มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศกําหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด  ยุทธศาสตร์

โครงการการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ 

(๒) ประสานการดําเนินงานที่เก่ียวกับคนพิการกับทุกภาคส่วน  สนับสนุนหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวข้องกับคนพิการ  ประสานทรัพยากร  ตลอดจนระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด 

(๓) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน  อนุมัติโครงการ  กําหนดวงเงินและค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
แผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนได้มอบหมาย  และกํากับดูแล  ติดตามการปฏิบัติตามแผนงานโครงการและการกู้ยืมเงิน
ของคนพิการในจังหวัด 

(๔) ตรวจสอบ  ติดตาม  และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ  สวัสดิการ  
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  และความช่วยเหลืออ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

(๕) กล่ันกรองแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด
ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหรือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
มอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและ
ศูนย์บริการคนพิการภายในจังหวัด 

(๗) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม 
(๘) ดําเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 



   หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติรักษาการ
ตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนดแบบเอกสารต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
ปฏิบัตริาชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 


