หลัก เกณฑ์ใ นการเสนอชื่อ คนพิก ารเข้ารับ การคัด เลือ กเป็ นบุค คลพิก ารตัว อย่าง ประจําปี 2565
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แ ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
*************
1. การเสนอชื่อ
1.1 เสนอโดยองค์กรคนพิการ / หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานด้านคนพิการ / หน่วยงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
1.2 คนพิการเสนอชื่อตนเองได้โดยต้องมีองค์กรคนพิการ / หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานด้านคนพิการ / หน่วยงาน
ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ / ผูท้ ่ีนา่ เชื่อถือในชุมชน เป็ นผูร้ บั รอง
2. คุณสมบัต ขิ องคนพิก ารทีไ่ ด้ร ับ การเสนอชื่อ
2.1 เป็ นคนพิการที่ได้รบั การจดทะเบียนคนพิการเรียบร้อยแล้ว
2.2 ต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 25 ปี บริบรู ณ์
2.3 ต้องไม่เป็ นผูท้ ่ีกาํ ลังศึกษาอยู่ โดยยังมิได้ประกอบอาชีพใดๆ
2.4 ต้องไม่เคยได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ เป็ นบุคคลพิการตัวอย่างของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาก่อน
2.5 ต้องไม่เคยได้รบั รางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของ มูล นิธ ิอ นุส รณ์ห ม่อ มงามจิต ต์ บุร ฉัต ร มาก่อน
2.6 เป็ นคนพิการประเภทใดประเภทหนึง่ ใน 7 ประเภทความพิการ ดังนี ้
2.6.1 พิการทางการเห็น
2.6.2 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
2.6.3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
2.6.4 พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
2.6.5 พิการทางสติปัญญา
2.6.6 พิการทางการเรียนรู ้
2.6.7 พิการทางออทิสติก
หากมีความพิการซํา้ ซ้อน ให้ถือความพิการที่มากที่สดุ เป็ นหลักในการพิจารณาประเภทความพิการ
ความพิก ารทีม่ ีส าเหตุจ ากการป่ วยเป็ นโรคโปลิโอ ให้ถ อื เป็ นความพิก ารทีเ่ กิด ขึน้ ภายหลัง
3. หลัก ฐานประกอบการเสนอชื่อ
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ พร้อมเซ็นรับรองสําเนา จํานวน 12 ภาพ
3.2 ภาพถ่ายหน้าตรง จํานวน 2 ภาพ พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน 12 ภาพ
(สําหรับ คนพิก ารทางการเคลื่อ นไหวหรือ ทางร่างกาย ต้อ งเป็ นภาพทีเ่ ห็น ความพิก ารอย่างชัด เจน)
4. การกรอกแบบประวัต คิ นพิก าร
4.1 ให้กรอกแบบประวัติคนพิการ โดยการพิม พ์
4.2 การกรอกรายละเอียดเรื่อ งความเหมาะสมในการเสนอชื่อ เพือ่ คัด เลือ กเป็ นบุค คลพิก ารตัว อย่าง
ในหน้า 2 ข้อ 11 สามารถพิม พ์เ ป็ นเอกสารแนบเพิม่ เติม ได้ แต่ต ้อ งมีค วามยาวไม่เ กิน
10 หน้ากระดาษ A4
(โปรดพลิก)

-24.3 ให้จดั ส่งต้นฉบับพร้อมถ่ายสําเนาแบบกรอกประวัติ ประกอบการพิจารณา จํานวน 14 ชุด
4.4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวกัญญารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สํานักส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โทรศัพ ท ์ 0-2241-2841, 0-2241-5125,
E-mail : infogit@ ncswt.or.th

หมายเหตุ
1. ความสามารถในการช่ว ยเหลือ ตนเอง ตามสภาพความพิก ารและสภาพแวดล้อ ม หมายถึง
การปรับสภาพความพิการในลักษณะต่าง ๆ จนสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้และดํารงชีวิตอย่างอิสระได้
เช่นเดียวกับพลเมืองดีของสังคม ตามสภาพความเป็ นอยู่ สิ่งแวดล้อมของตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2. ความพยายามในการศึก ษาหาความรู้แ ละการพัฒนาตนเอง หมายถึง
การศึกษาในระบบโรงเรียน หรือนอกระบบโรงเรียน หรือการเพิ่มพูนความรูด้ ว้ ยตนเองจากประสบการณ์
และความชํานาญจนสามารถนําความรูม้ าประกอบอาชีพ การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต
มีความอดทนต่อสู้ และยืนหยัดอยูใ่ นสังคมได้
3. ความสามารถในการทํางานหรือ การประกอบอาชีพ หมายถึง
การนํา ความรู ้ ประสบการณ์ หรือความชํานาญไปประกอบอาชีพสุจริต ให้มีรายได้ เพื่อยกระดับความ
เป็ นอยูข่ องชีวิตให้ดีขนึ ้ หรือมีรายได้ดี จนสามารถสร้างหลักฐานความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว
4. คุณภาพชีว ติ ของครอบครัว ความเป็ นผู้ม ีค ุณธรรมและการบําเพ็ญประโยชน์ต ่อ สังคม หมายถึง
การมีครอบครัวที่อบอุน่ และมั่นคง เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี เป็ นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทําคุณประโยชน์
ให้แก่ชมุ ชนด้วยกําลังกาย กําลังใจหรือกําลังทรัพย์ ตามสภาพความเป็ นอยูข่ องตน และตามสภาพ
ความพิการของตนเอง เป็ นที่ช่ืนชมยอมรับของสังคมหรือนําชื่อเสียงมาสูช่ มุ ชนและประเทศชาติ
*****************

