
บันทึก
หลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.๒๕๕๖

---------------------------------

หลักการ
โดยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูพิการ ซึ่งถือไดวาเปนประชาชนซึ่งดอยโอกาสทางสังคมเนื่องจาก

เพียงเพราะความบกพรองทางรางกาย ท้ังนี้หากไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในดานตาง ๆ ยอมจะเปนการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูพิการใหดียิ่งข้ึนและยังเปนการชวยพัฒนาศักยภาพของผูพิการซึ่งจะสามารถสราง
ประโยชนคืนกลับแกชุมชน จึงเห็นควรใหมีเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.๒๕๕๖เพ่ือใชเปนหลักเกณฑการกําหนดรูปแบบและข้ันตอนวิธีการ
ในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในตําบลบานใหมตอไป

เหตุผล
โดย พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ บัญญัติไว

เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหราชการสวนทองถ่ินออกเทศบัญญัติ เทศ
บัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณีใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐(๗) กําหนดให
เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองสงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการ

ดังนั้น เพ่ือเปนการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
พิการในตําบลบานใหมใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม เพ่ือใหผูพิการในเขตตําบลบานใหมสามารถดํารงอยู
ไดในสังคมโดยมีคุณภาพ มีสิทธิและไดรับการปกปอง รับรอง อยางเพียงพอ เทศบาลตําบลบานใหม จึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับ มาตรา ๕๐ (๗) แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ ตราเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบาน
ใหม พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือบังคับใชเขตพ้ืนท่ีตําบลบานใหม



เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.๒๕๕๖

……………………………………
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม เรื่องการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการตําบลบานใหม เพ่ือใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ มาตรา ๕๐ (๗)
และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงตรา
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.
๒๕๕๖ ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม พ.ศ.๒๕๕๖”

ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ใหมีผลบังคับใชถัดจากวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานใหมเปนตนไป

ขอ ๓. บรรดาเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม หรือขอบังคับ กฎ ระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใด ของ
เทศบาลตําบลบานใหม ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ ๔.ในเทศบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลในตําบลบานใหมซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในดานตางๆ และมีความจําเปน เปนพิเศษ ท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป

“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิการใหมีสภาพท่ีดีข้ึน หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถท่ีมีอยูเดิมไว โดยอาศัย
กระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระทําการอ่ืนใดเพ่ือใหคนพิการไดมี
โอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลบานใหม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประจําตําบลบานใหม
“ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา มารดา บุตร สามี ญาติพ่ีนอง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับดูแล

และอุปการะคนพิการ
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งนายกเทศบาลตําบลบานใหมแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาท่ีตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๕. ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําเทศบาลตําบลบานใหม

ประกอบดวย นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม เปนประธานกรรมการ ประธานสภาเทศบาลตําบลบานใหม เปน
รองประธานกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานใหม ผูแทนศูนยแพทยชุมชนตําบลบานใหมหนึ่งคน
ผูแทนคนพิการ ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบานใหมแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิในตําบลบานใหม ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตําบลบานใหมแตงตั้ง และหัวหนาสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลบานใหม ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม



ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผูอํานวยการกองชาง  และพนักงานสวนตําบล
ตามท่ีนายกเทศมนตรตีําบลบานใหมเห็นสมควรแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

ขอ ๖. ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแผนและนโยบาย โครงการ อีกท้ังงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมในการ

สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการในตําบลบานใหม โดยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลบานใหม

(๒) ใหความเห็นตอสภาเทศบาลตําบลบานใหมในการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลบานใหม

(๓) ใหความเห็นตอคณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานใหมในการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ
มาตรการ โครงการ การบริหารงานท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และประสานใหความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐ และองคกรเอกชนเพ่ือใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ เงินอุดหนุน และสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะตางๆเทาท่ีจะสามารถทํา
ได

(๕) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและเอกชน
เก่ียวกับการ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลบานใหม

(๖) จัดกิจกรรมระดับตําบลเปนประจําทุกป ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๗) กําหนดระเบียบท่ีเก่ียวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน การจัดการ

กองทุน การวางระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาการอนุมัติเพ่ือจายเงินกองทุน การรับเงิน การเก็บรักษา
เงินกองทุน และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการบริหารกองทุนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในตําบลบานใหม

ขอ ๗. ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในตําบลบานใหม เรียกวา “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตําบลบานใหม” เพ่ือเปนกองทุนสําหรับใชจายเก่ียวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ การสงเสริมและการดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
การรักษาพยาบาลเบื้องตนเทาท่ีจําเปน การศึกษา นันทนาการและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมท้ัง
การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรท่ีเก่ียวของกับคนพิการ โดยใหคณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําตําบลบานใหม เปนผูบริหารกองทุนไปพลางกอน จนกวากลุมคนพิการจะ
ไดจัดตั้งเปนท่ีเรียบรอยและสามารถบริหารจัดการกองทุนไดเอง

ขอ ๘. ในการตั้งใหมีกองทุน ตามความในขอ ๗ ใหเทศบาลตําบลบานใหมจัดสรรงบประมาณจํานวน
หนึ่งแตตองไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท เพ่ือเปนงบประมาณตั้งตนกองทุนในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
ตอไป

ขอ ๙. ใหกองคลังเทศบาลตําบลบานใหม ทําหนาท่ีในการสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป แลวทํา
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการพรอมท้ังปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบทุกป

ขอ ๑๐. เทศบาลตําบลบานใหม จะกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ หรือวิธีปฏิบัติ
ของหนวยงาน ในลักษณะท่ีเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการมิได ท้ังนี้เวนแตมีกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎเกณฑตางๆท่ีกําหนดใหตองปฏิบัติเปนการเฉพาะ

ขอ ๑๑. นอกจากหนาท่ีอ่ืนใดเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีกฎหมายกําหนด
ไวแลว ใหเทศบาลตําบลบานใหมมีหนาท่ีตองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลบานใหม
ดังตอไปนี้



(๑) ประสานกับสวนราชการ และองคกรเอกชนตางๆในเขตตําบลบานใหมในการใหความ
ชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(๒) จัดใหมีสถานท่ี สําหรับใชเปนท่ีรวมกลุมของคนพิการในตําบลบานใหม เพ่ือใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน

(๓) จัดใหมีการอบรมสงเสริมใหความรูดานอาชีพท่ีเหมาะสมแกคนพิการตามแตละประเภท
ของความพิการ เพ่ือใหสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมทักษะ
การเลี้ยงดูการสงเสริมอาชีพใหผูดูแลคนพิการเทาท่ีจําเปน

(๔) จัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการ
สาธารณะอ่ืนเทาท่ีจําเปนในพ้ืนท่ีตําบลบานใหม เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได

(๕) สงเสริมและสนับสนุนคนพิการในตําบลบานใหม ใหมีการออกกําลังกาย รวมท้ังจัด
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการตางๆ อีกท้ังสงคนพิการท่ีมีความสามารถเขารวมแขงขันกีฬาในรายการตางๆ
ตามความเหมาะสม

(๖) เปดโอกาสใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเขารวมรับฟงและเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานใหม

(๗) ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนในเขตตําบลบานใหม ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอ ๑๒. สถานประกอบการใด ท่ีเขาขายตองยื่นขอรับใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตางๆตามท่ีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการควบคุมการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย ตอ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบัญญัติวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ และเทศบัญญัติ
วาดวยการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว หากมีหรือไดรับ คนพิการเขาทํางาน
ตั้งแตสองคนข้ึนไปโดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด อาจไดรับการลดหยอน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในปนั้นๆ ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของประเภท
กิจการ

ขอ ๑๓. ใหพนักงานเจาหนาท่ี มีหนาท่ีในการอํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษาพรอมท้ัง
ประสานงานตางๆกับคนพิการในตําบลบานใหมเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ขอ ๑๔. ใหนายกเทศมนตรตีําบลบานใหม รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจในการ ออก
คําสั่ง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕56

ลงชื่อ สํารวย  ชุนเกาะ
(นางสํารวย  ชุนเกาะ)

นายกเทศมนตรตีําบลบานใหม
เห็นชอบ

วาท่ีร.ต. นิรันดร   ดุจจานุทัศน
( นิรันดร   ดุจจานุทัศน )

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา  ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา


