
แนวทางการสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
และสนับสนุนกายอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนพิการ ตามโครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์

และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด ด าเนินการแทน จ านวน ๒ กิจกรรมดังนี้ 
 

๑. การสงเคราะห์คนพิการ กรณีประสบปัญหาด้านการครองชีพ 
                                        คนพิการที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                     
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากอยู่ตามล าพัง
ไม่มีผู้อุปการะ ครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือ ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น หัวหน้าครอบครัว
เจ็บป่วย พิการ ตกงาน ท าให้มีผลกระทบต่อการเลี้ยงดูคนพิการ 

 

แนวทางการช่วยเหลือ 
การด าเนินงานสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน               

ให้ด าเนินการตามหลักสังคมสงเคราะห์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

เอกสารประกอบการขอรับบริการ 
๑. กรณีคนพิการยื่นเรื่องขอรับบริการด้วยตนเอง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๒. กรณีผู้ปกครองยื่นเรื่องแทนคนพิการนอกจากเอกสารตามข้อ ๑  ให้เพ่ิม 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าร้อง 

 
งบประมาณ 
 จากเงินงบประมาณของ พก. อุดหนุนให้จังหวัดด าเนนิการแทน ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด  
รวมเป็นเงิน  ๑๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 

แผนงาน : การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
โครงการ : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการและสนับสนุนกายอุปกรณ์ส าหรับคนพิการ  
 
 
 

 
 

/๒. การสนับสนุน... 



- ๒ - 
 

๒. การสนับสนุนกายอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกส าหรับคนพิการ) 
    คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต          

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความพิการทางการเคลื่อนไหว               
หรือทางร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจ าเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งส าหรับคนพิการ/อุปกรณ์อ านวย          
ความสะดวกที่ สามารถเบิกได้ตามระเบียบเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวัน ได้ โดยกรมส่ งเสริม                
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๒.๑ เอกสารประกอบการขอรับบริการ 
    ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ 
    ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

                               ๓. ใบรับรองแพทย์ (ระบุว่าสามารถใช้รถสามล้อชนิดมือโยกส าหรับคนพิการได้) 
    ๔. รูปถ่ายเต็มตัว ๑ รูป 

   ๒.๒. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ๑. พก. โอนเงินจัดสรรให้จังหวัด  
     ๒. จังหวัดด าเนินการส ารวจข้อมูลคนพิการในพ้ืนที่  หรือคนพิการที่มายื่นเรื่อง           

ขอรับบริการยังศูนย์บริการคนพิการ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้รถสามล้อชนิดมือโยกส าหรับคนพิการ  
     ๓.  จังหวัดขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๔.  มอบรถสามล้อชนิดมือโยกส าหรับคนพิการ 
     ๕.  รายงานผลคนพิการที่ได้รับมอบรถสามล้อชนิดมือโยกส าหรับคนพิการไปยังส่วนกลาง 

                       ๒.๓  งบประมาณ 
จากเงินงบประมาณของ พก. อุดหนุนให้จังหวัดด าเนินการแทน ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด  

รวมเป็นเงิน ๔,๒๕๖,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
แผนงาน : การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 

          โครงการ : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการและสนับสนุนกายอุปกรณ์ส าหรับคนพิการ 
 
                    ๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

      ไตรมาสที่ ๑ – ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                    ๔. การรายงานผลการด าเนินงาน 
 

                        รายไตรมาส 
 

                    ๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      คนพิการที่ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 
 

/กฎ ระเบียบ... 
 



- ๓ - 
 

   

 กฎ  ระเบียบ  ข้อก าหนด  ข้อบังคับ : 
 

๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   

๒. ระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ ประเภท รายการ และอัตราเงินค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีรถสามล้อชนิดมือโยก  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 สอบถาม/ขอรับได้ที่    
  - นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว   
                            เบอร์โทร ๐ ๙๘ ๕๖๐ ๙๗๑๕    e-mail dsc_data@hotmail.com 
                       - ว่าที่ร้อยตรีสัญญา สุจินดานุพงศ์  
                            เบอร์โทร ๐ ๘๓ ๘๘๖ ๙๒๐๑    e-mail dsc_data@hotmail.com 
 
  กลุ่มงานศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร  กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (พก.) 
  โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๔๕๔๒ ต่อ ๒๐๓ และ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๓ 

********************** 

mailto:dsc_data@hotmail.com
mailto:dsc_data@hotmail.com

