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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดวยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๗) ประกอบมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ วาดวยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหมีคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ ประกอบดวย
(๑) นายกสมาคมขององคการคนพิการหรือผูแทน เปนประธานอนุกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน สามคน เปนอนุกรรมการ โดยอยางนอยหนึ่งคนใหแ ตงตั้งจาก
ผูแ ทนองคการหรือหนวยงานที่ป ฏิบัติ งานเพื่ อคนพิการ และให ผูทรงคุ ณวุฒิ เลือ กกั น เองหนึ่ งคน
เปนรองประธานอนุกรรมการ
(๓) ผูแทนองคการคนพิการหรือผูปกครองของคนพิการ ไมเกินสองคน เปนอนุกรรมการ
(๔) ผูแ ทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ เปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
(๕) เจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ
เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(๖) เจาหนาที่ขององคการคนพิการ เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหสมาคมขององคการคนพิการ เปนผูเสนอชื่อบุคคลตาม (๒) (๓) และ (๖)
อนุกรรมการตาม (๑) ถึง (๖) ตองมีคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ ตามมาตรา ๑๙
อยางนอยหนึ่งคน
ขอ ๔ อนุกรรมการตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓) และ (๖) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
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(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) มีความรูและประสบการณเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๔) ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษหรือ
เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ขอ ๕ อนุกรรมการตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง เมื่อครบกําหนดใหแตงตั้งอนุกรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวัน
ให อ นุ ก รรมการซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระนั้ น อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ดํ า เนิ น งานต อ ไป จนกว า
อนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ และอนุกรรมการที่พนจากวาระอาจไดรับการแตงตั้ง
อีกได
ในกรณี อนุ กรรมการที่ได รับ การแต งตั้ งพ น จากตํ าแหน งกอ นวาระ ให มีก ารแตง ตั้ง ผูอื่ น
เปนอนุกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๖ นอกจากการพน จากตําแหนง ตามวาระ อนุกรรมการตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓)
และ (๖) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๔
ขอ ๗ ใหคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัด ทํา แผนปฏิ บัติ งานพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตคนพิก ารตามประเภทความพิ การเสนอต อ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
(๒) เสนอแผนงานหรือโครงการ เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตาม
ประเภทความพิการเพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการสงเสริมและ
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พัฒ นาคุณภาพชี วิตคนพิก ารแห งชาติ แลว แตก รณี พิจารณาใหค วามเห็น ชอบ และอนุ มัติว งเงิ น
รายการคาใชจาย และการจายเงิน
(๓) ติดตามการดําเนินงานแผนงานหรือโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
(๔) ติดตามการกูยืมเงินของคนพิการ
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานและความเขมแข็งขององคการคนพิการ
(๖) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยเหลือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสม
(๗) ดําเนิน การอื่น ตามที่คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มอบหมาย
ขอ ๙ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ รักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสดิ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

