บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.๒๕๕๖
--------------------------------หลักการ
โดยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูพิการ ซึ่งถือไดวาเปนประชาชนซึ่งดอยโอกาสทางสังคมเนื่องจาก
เพียงเพราะความบกพรองทางรางกาย ทั้งนี้หากไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในดานตาง ๆ ยอมจะเปนการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูพิการใหดียิ่งขึ้นและยังเปนการชวยพัฒนาศักยภาพของผูพิการซึ่งจะสามารถสราง
ประโยชนคืนกลับแกชุมชน จึงเห็นควรใหมีเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.๒๕๕๖เพื่อใชเปนหลักเกณฑการกําหนดรูปแบบและขั้นตอนวิธีการ
ในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในตําบลบานใหมตอไป
เหตุผล
โดย พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ บัญญัติไว
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหราชการสวนทองถิ่นออกเทศบัญญัติ เทศ
บัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณีใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐(๗) กําหนดให
เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองสงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการ
ดังนั้น เพื่อเปนการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
พิการในตําบลบานใหมใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อใหผูพิการในเขตตําบลบานใหมสามารถดํารงอยู
ไดในสังคมโดยมีคุณภาพ มีสิทธิและไดรับการปกปอง รับรอง อยางเพียงพอ เทศบาลตําบลบานใหม จึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับ มาตรา ๕๐ (๗) แหงพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ ตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบาน
ใหม พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อบังคับใชเขตพื้นที่ตําบลบานใหม

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.๒๕๕๖
……………………………………
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม เรื่องการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการตําบลบานใหม เพื่อใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ มาตรา ๕๐ (๗)
และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงตรา
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.
๒๕๕๖ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.๒๕๕๖”
ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ใหมีผลบังคับใชถัดจากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานใหมเปนตนไป
ขอ ๓. บรรดาเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม หรือขอบังคับ กฎ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใด ของ
เทศบาลตําบลบานใหม ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔.ในเทศบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลในตําบลบานใหมซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในดานตางๆ และมีความจําเปน เปนพิเศษ ที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป
“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้น หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยูเดิมไว โดยอาศัย
กระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระทําการอื่นใดเพื่อใหคนพิการไดมี
โอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําตําบลบานใหม
“ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา มารดา บุตร สามี ญาติพี่นอง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแล
และอุปการะคนพิการ
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งนายกเทศบาลตําบลบานใหมแตงตั้งใหเปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๕. ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําเทศบาลตําบลบานใหม
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม เปนประธานกรรมการ ประธานสภาเทศบาลตําบลบานใหม เปน
รองประธานกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานใหม ผูแทนศูนยแพทยชุมชนตําบลบานใหมหนึ่งคน
ผูแทนคนพิการ ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบานใหมแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิในตําบลบานใหม ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตําบลบานใหมแตงตั้ง และหัวหนาสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลบานใหม ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผูอํานวยการกองชาง และพนักงานสวนตําบล
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบานใหมเห็นสมควรแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ขอ ๖. ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแผนและนโยบาย โครงการ อีกทั้งงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมในการ
สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการในตําบลบานใหม โดยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลบานใหม
(๒) ใหความเห็นตอสภาเทศบาลตําบลบานใหมในการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลบานใหม
(๓) ใหความเห็นตอคณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานใหมในการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ
มาตรการ โครงการ การบริหารงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และประสานใหความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐ และองคกรเอกชนเพื่อใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ เงินอุดหนุน และสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะตางๆเทาที่จะสามารถทํา
ได
(๕) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและเอกชน
เกี่ยวกับการ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลบานใหม
(๖) จัดกิจกรรมระดับตําบลเปนประจําทุกป ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๗) กําหนดระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน การจัดการ
กองทุน การวางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุมัติเพื่อจายเงินกองทุน การรับเงิน การเก็บรักษา
เงินกองทุน และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารกองทุนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในตําบลบานใหม
ขอ ๗. ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในตําบลบานใหม เรียกวา “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตําบลบานใหม” เพื่อเปนกองทุนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ การสงเสริมและการดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
การรักษาพยาบาลเบื้องตนเทาที่จําเปน การศึกษา นันทนาการและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้ง
การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ โดยใหคณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําตําบลบานใหม เปนผูบริหารกองทุนไปพลางกอน จนกวากลุมคนพิการจะ
ไดจัดตั้งเปนที่เรียบรอยและสามารถบริหารจัดการกองทุนไดเอง
ขอ ๘. ในการตั้งใหมีกองทุน ตามความในขอ ๗ ใหเทศบาลตําบลบานใหมจัดสรรงบประมาณจํานวน
หนึ่งแตตองไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เพื่อเปนงบประมาณตั้งตนกองทุนในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
ตอไป
ขอ ๙. ใหกองคลังเทศบาลตําบลบานใหม ทําหนาที่ในการสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป แลวทํา
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการพรอมทั้งปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบทุกป
ขอ ๑๐. เทศบาลตําบลบานใหม จะกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ หรือวิธีปฏิบัติ
ของหนวยงาน ในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการมิได ทั้งนี้เวนแตมีกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎเกณฑตางๆที่กําหนดใหตองปฏิบัติเปนการเฉพาะ
ขอ ๑๑. นอกจากหนาที่อื่นใดเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กฎหมายกําหนด
ไวแลว ใหเทศบาลตําบลบานใหมมีหนาที่ตองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลบานใหม
ดังตอไปนี้

(๑) ประสานกับสวนราชการ และองคกรเอกชนตางๆในเขตตําบลบานใหมในการใหความ
ชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๒) จัดใหมีสถานที่ สําหรับใชเปนที่รวมกลุมของคนพิการในตําบลบานใหม เพื่อใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน
(๓) จัดใหมีการอบรมสงเสริมใหความรูดานอาชีพที่เหมาะสมแกคนพิการตามแตละประเภท
ของความพิการ เพื่อใหสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมทักษะ
การเลี้ยงดูการสงเสริมอาชีพใหผูดูแลคนพิการเทาที่จําเปน
(๔) จัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการ
สาธารณะอื่นเทาที่จําเปนในพื้นที่ตําบลบานใหม เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
(๕) สงเสริมและสนับสนุนคนพิการในตําบลบานใหม ใหมีการออกกําลังกาย รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการตางๆ อีกทั้งสงคนพิการที่มีความสามารถเขารวมแขงขันกีฬาในรายการตางๆ
ตามความเหมาะสม
(๖) เปดโอกาสใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเขารวมรับฟงและเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานใหม
(๗) ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนในเขตตําบลบานใหม ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขอ ๑๒. สถานประกอบการใด ที่เขาขายตองยื่นขอรับใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตางๆตามทีเ่ ทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตราย ตอ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบัญญัติวาดวยสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ และเทศบัญญัติ
วาดวยการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว หากมีหรือไดรับ คนพิการเขาทํางาน
ตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด อาจไดรับการลดหยอน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในปนั้นๆ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของประเภท
กิจการ
ขอ ๑๓. ใหพนักงานเจาหนาที่ มีหนาที่ในการอํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษาพรอมทั้ง
ประสานงานตางๆกับคนพิการในตําบลบานใหมเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๔. ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหม รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจในการ ออก
คําสั่ง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56

ลงชื่อ
เห็นชอบ
วาที่ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม

