
๑ 
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนตาล 
เรื่อง  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตําบลโนนตาล  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เพ่ือปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน   
และกําหนดใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ 
ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐในเรื่องตางๆ และเพ่ือใหการคุมครองสิทธิคนพิการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ท่ัวถึง  เหมาะสมและเปนธรรม  และเพ่ือใหคนพิการในพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดจากสิทธิตามกฎหมาย  อาศัยอํานาจตาม  มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกอบกับมาตรา ๕๐  มาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวดวยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลโนนตาล  และผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด  ดังตอไปนี้  
 

ขอ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติ  เรื่อง  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
คนพิการเทศบาลตําบลโนนตาล  พ.ศ. ๒๕๖๑”  
 

ขอ ๒  เทศบัญญัตินี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันท่ีไดประกาศไว  ณ  สํานักงาน 
เทศบาลตําบลโนนตาล  เปนตนไป  
 

ขอ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ ระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตําบลโนนตาล 
ในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในเทศบัญญัตินี้  ซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน  
 

   ขอ ๔  ในเทศบัญญัตินี้  
“คนพิการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  หรือ 

เขาไปมีสวนรวมทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น  การไดยิน  การเคลื่อนไหว  การสื่อสาร  
จิตใจ  อารมณ  พฤติกรรม สติปญญา  การเรียนรู  หรือความบกพรองอ่ืนใด  ประกอบกับมีอุปสรรคในดาน
ตาง ๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันไดอยางบุคคลท่ัวไป  ท้ังนี้  ตามประเภทและหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยประกาศกําหนด   

“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถ 
ของคนพิการใหมีสภาพท่ีดีข้ึน  หรือดํารงสมรรถภาพ  หรือความสามารถท่ีมีอยูเดิมไวโดยอาศัยกระบวนการ
ทางแพทย การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพหรือกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือ
ดํารงชีวิตในสังคม  อยางเต็มศักยภาพ  

 “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”   หมายความวา   การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
การจัดสวัสดิการ  การสงเสริมและพิทักษสิทธิ  การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ  มีศักดิ์ศรี
แหงความเปนมนุษย  และเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป  มีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพภายใต
สภาพแวดลอมท่ีคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได   

“กองทุน”   หมายความวา   กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตําบล 
โนนตาล  

 
 

/คณะกรรมการ... 



๒ 
 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เทศบาลตําบลโนนตาล  

“ผูดูแลคนพิการ”  หมายความวา  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พ่ีนอง หรือ 
บุคคลอ่ืนใดท่ีรับดูแลคนพิการ  หรืออุปการะคนพิการ  

“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล  หรือผูซ่ึง 
นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาลแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามเทศบัญญัตินี้  

“เทศบาล”  หมายความวา  เทศบาลตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
 

อํานาจหนาท่ีเทศบาล 
 

 ขอ ๕  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการสังคมใหกับคนพิการท้ังในระดับบุคคล  กลุม 
และชุมชน  
   (๑)  การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  โดยดําเนินการสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ    
ท่ีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติกําหนด  ท้ังนี้  เพ่ือใหคนพิการไดรับ      
ความชวยเหลือและเอ้ืออํานวยใหคนพิการมีชีวิตและสภาพความเปนอยูท่ีดี  

 (๒) การปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการเปนรายบุคคล  โดยการสํารวจ  และ 
ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  หรือดัดแปลงสวนหนึ่งสวนใดหรือหลายสวนหรือท้ังหมดของท่ีอยูอาศัย เพ่ือขจัด
อุปสรรคหรือจัดใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตในท่ีอยูอาศัยนั้นไดโดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ
และความปลอดภัยตลอดจนสุขภาพอนามัยของคนพิการ  
   (๓)  การชวยเหลือคนพิการท่ีไมมีผูดูแล  โดยการชวยเหลือเปนเงินหรือสิ่งของ  การจัดหา
ครอบครัวอุปการะ  การสงเขาอุปการะในสถานสงเคราะห  การจัดใหมีผูชวยคนพิการ รวมถึงการชวยเหลือ
เรื่องอ่ืน ๆ  
   (๔)  การชวยเหลือผูดูแลคนพิการ  โดยใหผูดูแลคนพิการไดรับความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ 
เชน  การบริการใหคําปรึกษาแนะนํา   ฝกอบรมทักษะการเลี้ยงดูคนพิการ  สงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
ทักษะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การฝกอาชีพ การสนับสนุน
เงินทุนประกอบอาชีพ  
   (๕)  การสงเสริมกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหคนพิการไดรับการปรับสภาพทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  พฤติกรรม  สติปญญา  การเรียนรู  
หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีข้ึน  โดยสงเสริมบทบาทอาสาสมัครดานการชวยเหลือคนพิการในชุมชน       
การสนับสนุนศูนยการเรียนรูเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน  ศูนยสงเสริมการดํารงชีพอิสระของ
คนพิการ  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน  การจัดตั้งและดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชนสําหรับ       
คนพิการในชุมชน  เปนตน  
 

   ขอ ๖  สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการไดเขาถึงบริการทางการศึกษา  
   (๑)  สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการในพ้ืนท่ีไดรับสิทธิการศึกษา  ท้ังทางดานคาใชจาย        
ทางการศึกษาพรอมท้ังไดรับเทคโนโลยี  สิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใด    
ทางการศึกษาตามกฎหมาย  
  (๒)  พิจารณาใหการสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใหสามารถจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท่ีมี
มาตรฐานและสอดคลองกับความจําเปนของคนพิการแตละบุคคลตามท่ีสถานศึกษาแหงนั้นรองขอ  
 

/(๓) สนับสนุน... 



๓ 
 

 
 (๓)  สนับสนุนคาใชจายทางการศึกษาของคนพิการเปนรายบุคคลในทุกระดับตามความ 

จําเปนเฉพาะท่ีไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐ  หรือไดรับการสนับสนุนแตไมเพียงพอตามความจําเปน  รวมท้ัง
ไกลเกลี่ยในกรณีสถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา  
   (๔)  สนับสนุนใหคนพิการเขาถึงกองทุนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ      
คนพิการ  โดยประสานงานกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด  และสวนกลาง  

ขอ ๗  สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการไดฝกอาชีพ  ประกอบอาชีพและมีงานทํา  ท้ังในระดับ 
บุคคลและกลุม  

(๑)  สงเสริมสนับสนุนใหมีการเสริมสรางสมรรถภาพ  หรือความสามารถของคนพิการในดาน 
อาชีพ  ไดแก  การแนะแนวอาชีพ  การทดสอบและประเมินความถนัดทางอาชีพ  การฝกอาชีพ  การจัดหางาน  
การฝกงาน  การสงเสริมสิทธิเพ่ือการทํางาน  การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพอิสระ  การประกอบ
ธุรกิจ  หรือวิสาหกิจชุมชน   

(๒)  สนับสนุนสื่ออํานวยความสะดวกใหคนพิการสามารถทํางาน  หรือประกอบอาชีพได      
โดยสนับสนุนสื่อ  ผูสอนงาน  ลามภาษามือ  ผูชวยคนพิการในการทํางาน  อุปกรณหรือเครื่องมือการปรับปรุง
หรือจัดใหมีเครื่องมืออุปกรณ  สภาพแวดลอมในการทํางาน  สภาพแวดลอมของสถานท่ีในการทํางาน  รวมถึง
การเดินทางและสถานท่ีพักอาศัย  

(๓)  สนับสนุนใหมีการจางคนพิการเขาทํางานในเทศบาล  แมมิไดอยูในบังคับตามกฎหมาย 
ตองรับคนพิการเขาทํางาน รวมท้ังจัดใหมีแผนงานโครงการจางงานคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการไดใชประโยชน
ในการประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ         
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ขอ ๘  สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการไดเขามามีสวนรวมทางสังคม  

(๑)  ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของเทศบาล  โดยใหคนพิการหรือผูดูแล 
คนพิการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผน โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับ
จังหวัดและระดับชาติโดยบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและ
แผนปฏิบัติการประจําปของเทศบาล  รวมท้ังประสานแผนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

(๒)  สงเสริมสนับสนุนใหมีองคกรของคนพิการ  หรือผูดูแลคนพิการในพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง 
มีการพัฒนามาตรฐานการใหบริการ  และการรับรองมาตรฐานองคกรตามระเบียบท่ีคณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติกําหนด  ตลอดจนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  และเปนพลังใน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหองคกรของคนพิการในพ้ืนท่ียื่นคําขอรับรองเปนองคกร
สวัสดิการชุมชนเพ่ือจัดสวัสดิการสังคมใหแกสมาชิกของตนเอง  

(๓) ปรับปรุงกฎ  ระเบียบในความรับผิดชอบท่ีเปนอุปสรรคตอการเขามามีสวนรวมของคน 
พิการในเขตเทศบาล  
   ขอ ๙  สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการท้ังระดับบุคคลและกลุมคนพิการ  ไดเขาถึงสิทธิฟนฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย  

(๑) สงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิการฟนฟูสมรรถภาพ  โดยอาศัย 
กระบวนการทางการแพทยในเรื่องตางๆ โดยประสานงานกับหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีใหบริการในเรื่องตางๆ  
 
 
 

/(๒) ใหการ... 



๔ 
 

   (๒)  ใหการชวยเหลือคาใชจายเปนคารักษาพยาบาล  คาอุปกรณ  เครื่องชวยความพิการ 
และสื่อสงเสริมพัฒนาการ  การบริการดานพาหนะเดินทางแกคนพิการ  เนื่องจากไดติดตอประสานงานกับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจนถึงท่ีสุดแลว  แตไมมีรายการท่ีสามารถเบิกจายได  ท้ังนี้ใหพิจารณาตามความจําเปน
และเหมาะสมและเปนไปตามคําวินิจฉัยของแพทยเฉพาะทางในเรื่องนั้น  
   (๓)  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  โดยกระบวนการ
ทางการแพทยในชุมชนอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหคนพิการไดรับการปรับสภาพทางรางกาย  จิตใจ  หรือเสริมสราง
สมรรถภาพใหดีข้ึน  โดยจัดใหมีการสงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขดูแลคนพิการในชุมชนและการสงตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
   ขอ ๑๐  จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีคนพิการทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได  

(๑)  ใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการวางแผน การออกแบบ  งานโยธาและการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตกอสรางตาง ๆ  ยึดหลักการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  รวมท้ัง
สงเสริมการออกแบบของภาคเอกชนท่ีดําเนินงานกอสรางในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ไดมีการนําแนวคิดออกแบบท่ี
เปนสากล  แนวคิดตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ  ท้ังดานการออกแบบผลิตภัณฑ  สภาพแวดลอม  
โครงการและบริการตาง ๆ ท่ีคนพิการทุกคนสามารถใชได ในขอบเขตมากท่ีสุดเทา ท่ีจะเปนไปได                
โดยไมจําเปนตองดัดแปลงหรือออกแบบเปนพิเศษ  โดยใหเจาหนาท่ีถือปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ     
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
   (๒)  ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ  การคมนาคม  สารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ัง
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  และสิ่งอํานวยความสะดวก  รวมถึงบริการอ่ืนท่ีเปด  หรือ      
ท่ีจัดใหแกสาธารณชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  โดยใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป  
เพ่ือใหคนพิการดํารงชีวิตอยูไดโดยอิสระ  และมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในทุกดาน  ท้ังนี้กอนท่ีคณะกรรมการจะ
พิจารณาตรวจรับงานจางในสวนท่ีเก่ียวของกับคนพิการตองใหคนพิการประเภทนั้น ๆ ไดทดลองและเสนอแนะ
ในการใชประโยชนเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย  
   (๓)  สงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีเปด  หรือจัดหา
แกสาธารณชน  โดยคํานึงถึงการเขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับคนพิการ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด  รวมท้ังพัฒนา  ประกาศใช  และตรวจสอบ  ติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพ่ือใหคนพิการและบุคคลท่ัวไปไดเขาถึง  และใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวก
อยูเสมอ  
   (๔)  บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชนท่ีเทศบาลจัดไวสําหรับประชาชนท่ัวไป  
จะตองมีไวสําหรับคนพิการบนพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน  และตอบสนองตอความตองการ  และความจําเปน    
ของคนพิการดวย  
   ขอ ๑๑  ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ  ใหบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ  
และเปนผูมีจิตมุงบริการ  โดยมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการทุกรูปแบบในเรื่องตาง ๆ 
ดังตอไปนี้  

(๑)  การกําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  มาตรการ  โครงการหรือวิธีปฏิบัติของเทศบาล 
โดยจัดใหมีการตรวจสอบ  ติดตามไมใหมีการกระทําท่ีเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ  รวมท้ัง
ใหคําแนะนําแกองคกรเอกชน  หรือบุคคลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ไมใหมีการกระทําดังกลาว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เชน การจางงาน การศึกษา การซ้ือสินคา  การรับบริการ  และ
การใชสิ่งอํานวยความสะดวก  การออกแบบทางสถาปตยกรรมและยานพาหนะ  การบริการทางสังคม       
การเขาถึงขอมูลขาวสาร  

/(๒) รณรงค... 



๕ 
 

   (๒)  รณรงคใหคนพิการรูจักปกปองสิทธิของตนแทนการยอมรับสภาพ  และใหมีทักษะการ
จัดการปญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  ในกรณีมีปญหาขอพิพาทภายในชุมชนหรือมีขอพิพาท    
กับเจาหนาท่ีในสังกัด  ตองจัดใหมีการไกลเกลี่ยเพ่ือระงับขอพิพาทโดยเร็ว  

เทศบาลจะกําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  มาตรการหรือวิธีปฏิบัติของหนวยงาน 
ในลักษณะท่ีเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการมิได  ท้ังนี้  เวนแตมีกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  
หรือกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีกําหนดใหตองปฏิบัติเปนการเฉพาะ  
   ขอ ๑๒  เทศบาลควรมีการพัฒนาระบบงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับ
พ้ืนท่ี ดังตอไปนี้  
   (๑)  มีการสํารวจและคนหาคนพิการในพ้ืนท่ี  เพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ  ท่ีอยู  ประเภทความ
พิการ  สภาพปญหาและความตองการ  ความจําเปนของแตละบุคคล  การเขาถึงและการใชประโยชนในสิทธิ
คนพิการมีในเรื่องอะไรบาง  โดยเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการแกคนพิการ        
เพ่ือประโยชนในการจัดทําแผนและใหบริการเพ่ือสนองตอบความตองการ  ความจําเปนไดอยางท่ัวถึง  
เหมาะสม และเปนธรรม  รวมท้ังลดความซํ้าซอนและเสริมสรางการใหบริการท่ีมีเอกภาพ  
   (๒)  สงเสริมใหคนพิการไดมีบัตรประจําตัวคนพิการ  โดยทําหนาท่ีเปนหนวยบริการรับเรื่อง
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ  การออกบัตร       
และการกําหนดเจาหนาท่ีผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ  การกําหนดสิทธิ  หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ  
และการขอสละสิทธิของคนพิการ  และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   (๓)  ใหจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับทองถ่ินเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร
แผนงาน  โครงการ  หรืองบประมาณดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด  และมีการบูรณาการเขากับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และใหมีการ
จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปดวย  
   (๔) จัดใหมีการวิเคราะหโครงสรางและการบริหารจัดการ  เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดในการ
จัดใหมีบุคลากรดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมท้ังงานสวัสดิการสังคมไวเปนการเฉพาะ  
รวมท้ังจัดใหมีขอมูลสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ  อาคารสถานท่ี  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือการจัด
สภาพแวดลอมท่ีคนพิการทุกประเภทสามารถเขาถึงและใชประโยชนได  มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการใน
การใหบริการแกคนพิการท่ีชัดเจน  มีการติดตามประเมินผลการใหบริการ  รวมท้ังมีกิจกรรมดานการสงเสริม
ใหคนพิการหรือองคกรท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการสงเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมท้ัง
คํานึงถึงคุณภาพการใหบริการ  เพ่ือใหบริการท่ีรวดเร็ว  ตอเนื่องและทันสถานการณ ตอบสนองตอความ
ตองการและความจําเปนของคนพิการและผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจ  และใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสนับสนุนการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  ในกรณีคนพิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปขอรับบริการจากทองถ่ินนั้น  

ขอ ๑๓ นอกจากหนาท่ีอ่ืนใดเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีกฎหมาย 
กําหนดไวแลว  ใหเทศบาลมีหนาท่ีตองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลโนนตาล  ดังตอไปนี้  

(๑)  ประสานกับสวนราชการ องคกรเอกชน และประชาชนตาง ๆ ในเขตเทศบาล  ในการ  
ใหความชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

(๒)  จัดใหมีสถานท่ีสําหรับใชเปนท่ีรวมกลุมของคนพิการในเทศบาล  เพ่ือใชในการดําเนิน 
กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน  
 

/(๓) จัดใหมี... 



๖ 
 

(๓)  จัดใหมีการอบรมสงเสริมใหความรูดานอาชีพท่ีเหมาะสมแกคนพิการตามแตละประเภท 
ของความพิการ  เพ่ือใหสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได  รวมท้ังใหคําปรึกษา  แนะนํา ฝกอบรมทักษะ
การเลี้ยงดู  การสงเสริมอาชีพใหผูดูแลคนพิการเทาท่ีจําเปน  

(๔)  จัดใหมีอุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคารสถานท่ี  หรือบริการ 
สาธารณะอ่ืนเทาท่ีจําเปนในพ้ืนท่ีตําบลโนนตาล  เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได  

(๕)  สงเสริมและสนับสนุนคนพิการในตําบลโนนตาล  ใหมีการออกกําลังกาย  รวมท้ังจัด 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการตาง ๆ อีกท้ังสงคนพิการท่ีมีความสามารถเขารวมแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ 
ตามความเหมาะสม  

(๖)  เปดโอกาสใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเขารวมรับฟงและเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ 
ในการประชุมสภาเทศบาล  

(๗) ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนในเขตเทศบาลตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ขอ ๑๔  สถานประกอบการใดท่ีเขาขายตองยื่นขอรับใบอนุญาต  และเสียคาธรรมเนียม 
ใบอนุญาตตาง ๆ ตามท่ีเทศบัญญัติเทศบาลกําหนดไว  หากมีหรือไดรับคนพิการเขาทํางาน ตั้งแตสองคนข้ึนไป  
โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด  อาจไดรับการลดหยอนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใน
การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในปนั้น ๆ  ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของประเภทกิจการ  
   ขอ ๑๕  ใหพนักงานเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีไดรับการรองขอมีหนาท่ีในการอํานวยความสะดวก 
ใหคําปรึกษา  พรอมท้ังประสานงานตาง ๆ กับคนพิการในตําบลโนนตาลเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  

ขอ ๑๖  ในกรณีเทศบัญญัติ  ระเบียบหรือประกาศนี้มิไดกําหนดไว  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการวาดวยการนั้นโดยอนุโลม  และในกรณีท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดวงเงินเก่ียวกับรายการใชจายในกิจกรรมตาง ๆ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวาดวย
การนั้น  

ขอ ๑๗  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
แหงชาติกําหนด  
 

คณะกรรมการ 
 

ขอ ๑๘ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตําบลโนนตาล   
ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  เปนประธานกรรมการ  ประธานสภาเทศบาล เปนรองประธานกรรมการ  
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลสองคน  ผูแทนหนวยงานบริการสาธารณสุขในเทศบาลสองคน  ผูแทนสถานศึกษา
ในเทศบาลสองคน  ผูแทนคนพิการแตละประเภทในเทศบาลจํานวนอยางนอยสองคนแตไมเกินหาคน ซ่ึง
นายกเทศมนตรีแตงตั้ง  ผูทรงคุณวุฒิในเทศบาลสองคนซ่ึงนายกเทศมนตรีแตงตั้ง และผูแทนหัวหนาสวน
ราชการประจําเทศบาลสองคน  เปนกรรมการ โดยใหปลัดเทศบาลเปนกรรมการและเลขานุการ  ใหกรรมการ
ซ่ึงไดรับแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง  เม่ือครบกําหนดวาระใหดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการข้ึนใหมภายในหกสิบวัน  ในระหวางท่ียังไมไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมใหกรรมการซ่ึงพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี  

ขอ ๑๙  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งพนจากตําแหนง  เม่ือ  
(๑)  ตาย  
(๒)  ลาออก  

 
/(๓) เปนบุคคล... 



๗ 
 

(๓)  เปนบุคคลลมละลาย  
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๖)  คณะกรรมการมีมติใหออก  
ขอ ๒๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้  
(๑)  กําหนดแผนและนโยบาย  โครงการ  อีกท้ังงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมในการ 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลโนนตาล  โดยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลโนนตาล  

(๒) ใหความเห็นตอสภาเทศบาลในการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัด 
กิจกรรมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลโนนตาล 

(๓)  ใหความเห็นตอคณะผูบริหารเทศบาลในการกําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  มาตรการ   
โครงการ  การบริหารงานท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

(๔)  กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการของเทศบาล  และประสานใหความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐ  องคกรเอกชนและ
ประชาชนเพ่ือใหความชวยเหลือทางวิชาการ  เงินอุดหนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก  และบริการสาธารณะ
ตาง ๆ เทาท่ีจะสามารถทําได  

(๕) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ  เอกชน  และ 
ประชาชนเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลโนนตาล 

(๖)  สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมระดับตําบลเปนประจําทุกปเพ่ือสงเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ  

(๗)  กําหนดระเบียบท่ีเก่ียวกับการบริหารกองทุน  การจัดหาผลประโยชน  การจัดการ 
กองทุนการวางระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติเพ่ือจายเงินกองทุน  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุน  
และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบริหารกองทุนในการสงเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบล  
โนนตาล 
  

กองทุน 
 

ขอ ๒๑  ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในเทศบาลตําบลโนนตาล  เรียกวา  “กองทุนสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตําบลโนนตาล”  เพ่ือเปนกองทุนสําหรับใชจายเก่ียวกับการคุมครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การสงเสริมและการดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ     
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  การรักษาพยาบาลเบื้องตนเทาท่ีจําเปน  การศึกษา  นันทนาการและการ
ประกอบอาชีพของคนพิการ  รวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรท่ีเก่ียวของกับ       
คนพิการ  โดยใหคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเปนผูบริหารกองทุน  

ขอ ๒๒ ในการตั้งใหมีกองทุนตามความในขอ ๒๑  ใหเทศบาลจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่ง 
แตตองไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนบาท  เพ่ือเปนงบประมาณตั้งตนกองทุนในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
ตอไป  และอาจจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในจํานวนท่ีเหมาะสม  ตามสถานะการคลังของเทศบาล  
 
 

/ขอ ๒๓ ใหเจาหนาท่ี... 



๘ 
 

ขอ ๒๓  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในของเทศบาลหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีนายกเทศมนตรี    
มอบหมาย  ทําหนาท่ีในการสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป  แลวรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอ  
ตอคณะกรรมการ  และสภาเทศบาล  พรอมท้ังปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบทุกป  

 
ผูรักษาการ 

 

ขอ ๒๔  ใหนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล  มีหนาท่ีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และใหมี 
อํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 

(ลงชื่อ)  
    ( นายวุฒิชัย  บุญชิต )  
นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล  

 
 
 

                      เห็นชอบ 
 
 
 
(ลงชื่อ)................................................................. 
ตําแหนง................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

 

เทศบัญญัต ิ
 

 
 

ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลโนนตาล 
อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

 


