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

 

หลักการ 
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์ใน
การกําหนดวิธีการปฏิบัติ เพ่ีอปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงตามมาตรา 20 กําหนดให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและ
ความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ สวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆ และเพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิคนพิการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง เหมาะสมและเป็นธรรม 

เหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ให้ความสําคัญกับผู้พิการ โดยเน้นย้ํา
ถึงศักด์ิศรีและสิทธิมนุษยชน การได้รับความคุ้มครองท่ีเท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบัติ การมีสิทธิได้รับสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ภายใต้การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม
ของผู้พิการ ชุมชนและประชาชนท่ัวไป และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 มาตรา 77 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ จึงสมควรท่ีจะต้องให้มี
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. 2555 
ข้ึน 
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โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 ข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถออกข้อบัญญัติ เทศ
บัญญัติ ระเบียบหรือประกาศแล้วแต่กรณี เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ซ่ึงมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี 30 กรกฏาคม 2552 มีมติให้ความเห็นชอบ ซักซ้อมแนวทางการจัดทําข้อบัญญัติ 
เทศบัญญัติ หรือระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้คนพิการในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามกฎหมาย จึงเห็นสมควร
จัดทําข้อเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภทพิจารณาออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกําหนด 
ระเบียบหรือประกาศแล้วแต่กรณี  โดยคํานึงถึงสาระสําคัญและดําเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รวมท้ังระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง
และดําเนินการในส่วนท่ีไม่ซํ้าซ้อนกับงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เว้นแต่งบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐนั้นไม่เพียงพอกับความจําเป็นในเรื่องต่างๆ ดังท่ีกล่าวต่อไป  องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก และนายอําเภอโชคชัย  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลกระโทก พ.ศ. 2555” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้มีผลบังคับใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีได้ประกาศไว้  ณ  
ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบหรือ
คําสั่งอ่ืนใด ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลในตําบลกระโทกซ่ึงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว 
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ด้านต่าง ๆ และมีความจําเป็น เป็นพิเศษ ท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป 

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพ
หรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพท่ีดีข้ึน หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถท่ีมีอยู่เดิมไว้ โดย
อาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระทําการอ่ืนใดเพ่ือให้คนพิการได้
มีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 

“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ญาติพ่ีน้อง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับ
ดูแล และอุปการะคนพิการ 
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“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
และผู้ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทกแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๕  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการท้ังในระดับบุคคล กลุ่มและ
ชุมชน 

   (1) การให้บริการล่ามภาษามือ เพ่ือให้คนพิการทางการได้ยินสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป โดยทําหน้าท่ีรับจดแจ้งและฝึกอบรมบุคคลผู้
เป็นล่ามภาษามือ รวมท้ังการจ้างล่ามภาษามือ การกําหนดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน มีสิทธิ
ยื่นคําขอเพ่ือขอรับบริการล่ามภาษามือในเรื่องต่างๆ ท้ังในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน 

   (2) การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ โดยดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือให้คนพิการได้รับความ
ช่วยเหลือและเอ้ืออํานวยให้คนพิการมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี 

   (3) การจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ โดยจัดจ้างบุคคลเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะ
บุคคลท่ีมีสภาพความพิการรุนแรงเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต หรือการให้คนพิการ
รายนั้นให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ ภายในระยะเวลาหนึ่งตามความจําเป็น 

   (4) การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการเป็นบุคคลโดยการสํารวจและปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนหรือท้ังหมดของท่ีอยู่อาศัย เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือจัด
ให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตในท่ีอยู่อาศัยนั้นได้โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการและปลอดภัย
ตลอดจนสุขภาพอนามัยของคนพิการ 

   (5) การช่วยเหลือคนพิการท่ีไม่มีผู้ดูแล โดยการช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ การจัดหา
ครอบครัวอุปการะ การส่งเข้าอุปการะในสถานสงเคราะห์ การจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือเรื่องอ่ืนๆ 

   (6) การช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ  โดยให้ผู้ดูแลคนพิการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ 
เช่นการบริการให้คําปรึกษา แนะนําฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูคนพิการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การฝึกอาชีพ การสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพ   
     (7) การสนับสนุนสถานสงเคราะห์เอกชนท่ีรับอุปการะคนพิการท่ีไม่มีผู้ดูแลโดยส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานสงเคราะห์เอกชนท่ีตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินอุดหนุนในการ
ดําเนินงานเพ่ือให้การดูแลคนพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (8) การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้คนพิการได้รับการปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือ
เสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีข้ึน โดยส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครด้านการช่วยเหลือ คนพิการในชุมชน การ
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการดํารงชีวิตอิสระของคน
พิการ ศูนย์ฟ้ีนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน การจัดต้ังและดําเนินงานสวัสดิการชุมชนสําหรับคนพิการเป็น
ต้น 
  ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการในพ้ืนท่ีได้รับสิทธิการศึกษาท้ังทางด้านค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาพร้อมท้ังได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ตามกฏหมาย 
     (2) พิจารณาให้การสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนท่ีให้สามารถจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท่ี
มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความจําเป็นของคนพิการแต่ละบุคคลตามท่ีสถานศึกษาแห่งนั้นร้องขอ 
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   (3) สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยให้สถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
    (4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของคนพิการเป็นรายบุคคลในทุกระดับตามความ
จําเป็นเฉพาะท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือได้รับการสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอตามความจําเป็น รวมท้ังไกล่
เกลี่ยในกรณีสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา 
    (5) สนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงกองทุนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ โดยประสานงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด/ส่วนกลาง 
  ข้อ 7  ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้ฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพและมีงานทําท้ังในระดับ
บุคคลและกลุ่ม 
    (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการในด้าน
อาชีพ ได้แก่ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบและประเมินความถนัดทางอาชีพ การฝึกอาชีพ การจัดหางาน 
การฝึกงาน การส่งเสริมสิทธิเพ่ือการทํางาน การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพอิสระ การประกอบ
ธุรกิจ หรือวิสาหกิจชุมชน 
    (2) สนับสนุนสื่ออํานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถทํางานหรือประกอบอาชีพได้ โดย
สนับสนุนสื่อ ผู้สอนงาน ล่ามภาษามือ ผู้ช่วยคนพิการในการทํางาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือ การปรับปรุงหรือจัด
ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทํางาน สภาพแวดล้อมของสถานท่ีในการทํางาน รวมถึงการ
เดินทางและสถานท่ีพักอาศัย 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างคนพิการเข้าทํางานตามระบบ
โควตาตามมาตรา 33 และสร้างแรงจูงใจกรณีมีนายจ้างหรือสถานประกอบการในการจ้างคนพิการมากข้ึนตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจ้างเหมา ช่วงงาน การให้สัมปทาน การ
รับซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และการอนุญาตหรือมีเง่ือนไขในการอนุญาต
เก่ียวกับการใช้พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบเพ่ือให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 35 (4) สนับสนุนให้มีการจ้างคนพิการเข้าทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแม้มิได้อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายต้องรับคนพิการเข้าทํางาน รวมท้ังจัดให้มีแผนงานโครงการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ในกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแต่ละปีด้วย 

ข้อ ๘  ส่งเสริมสนบัสนนุให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมทางสังคม 
   (1) ให้มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้คน

พิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถ่ินท้ังแผนระยะสามปี และ
แผนปฏิบัติการประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังประสานแผนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

   (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีองค์กรของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในพ้ืนท่ีให้มีความเข้มแข็ง มี
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการและได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกําหนด ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินและเป็นพลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้องค์ของคนพิการในพ้ืนท่ียื่นคําขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนเพ่ือ
จัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกของตนเอง 

   (3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบในความรับผิดชอบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของคนพิการ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ข้อ ๙  ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการท้ังระดับบุคคลและกลุ่มคนพิการได้เข้าถึงสิทธิฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางแพทย์ 

   (1) ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยอาศัย
กระบวนการทางแพทย์ในเรื่องต่างๆ โดยประสานงานหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีให้บริการในเรื่องต่างๆ  

   (2) ให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการและ
สื่อส่งเสริมพัฒนาการ การบริการด้านพาหนะเดินทางแก่คนพิการ เนื่องจากได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่มีรายการท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ ท้ังนี้ ให้ 
พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสมและเป็นไปตามคําวินิจฉัยของแพทย์เฉพาะทางในเรื่องนั้น 
     (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยกระบวนการ
ทางการแพทย์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คนพิการได้รับการปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ หรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพให้ดีข้ึน โดยจัดให้มีการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขดูแลคนพิการในชุมชนและการส่งต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๐  จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีคนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
   (1) ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านการวางแผน การออกแบบงานโยธาและการพิจารณา

ออกใบอนุญาตก่อสร้างต่างๆ ยึกหลักการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินรวมท้ังส่งเสริม
การออกแบบของภาคเอกชนท่ีดําเนินการก่อสร้างในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้มีการนําแนวคิดออกแบบท่ีเป็น
สากล (Universal design) แนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities) ท้ังทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม โครงการและบริการต่างๆ ท่ี
ทุกคนสามารถใช้ได้ในขอบเขตมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยไม่จําเป็นต้องดัดแปลง หรือออกแบบเป็นพิเศษ 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

   (2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การคมนาคม สารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ัง
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงบริการอ่ืนท่ีเปิดหรือท่ีจัด
ให้แก่สาธารณชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป 
เพ่ือให้คนพิการดํารงชีวิตอยู่ได้โดยอิสระและมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในทุกด้าน ท้ังนี้ ก่อนท่ีคณะกรรมการจะ
พิจารณาตรวจรับงานจ้างในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการต้องให้คนพิการประเภทนั้นๆ ได้ทดลองและเสนอแนะ
ในการใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 

   (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีเปิดหรือจัดหา
แก่สาธารณชนโดยคํานึงถึงการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับคนพิการ
นอกเหนือกฎหมายกําหนด รวมท้ังพัฒนา ประกาศใช้ และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนว
ปฏิบัติเพ่ือให้คนพิการและบุคคลท่ัวไปได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่เสมอ 

   (4) ส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเก่ียวกับสภาพปัญหา
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ท่ีคนพิการเผชิญอยู่ 

   (5) อํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการได้เข้าถึงอาคารและสถานท่ีท่ีเปิดให้แก่สาธารณะ 
การจัดให้มีป้ายท่ีเป็นอักษรเบลล์ หรือในรูปแบบท่ีอ่านและเข้าใจได้ง่ายไว้ในอาคารและสถานท่ีท่ีเปิดให้แก่
สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนคนพิการให้เข้าถึงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหม่รวมถึง
อินเตอร์เน็ตด้วย 

   (6) บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดไว้สําหรับ
ประชาชนท่ัวไป จะต้องมีไว้สําหรับคนพิการบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกันและตอบสนองต่อความต้องการจําเป็น
ของคนพิการด้วย 
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ข้อ ๑๑  ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติและ
เป็นผู้มีจิตใจมุ่งบริการโดยมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการทุกรูปแบบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

   (1) การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ หรือวิธีปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจัดให้มีการตรวจสอบติดตามไม่ให้มีการกระทําท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการ รวมท้ังให้คําแนะนําแก่องค์กรเอกชน หรือบุคคลในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบไม่ให้มีการกระทํา
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันเพ่ือมิให้มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เช่น การจ้างงาน การศึกษา การ
ซ้ือสินค้า การรับบริการ และการใช้สิ่งอํานวยความสะดวก การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและยานพาหนะ 
การบริการทางสังคม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

(2) ให้การศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแล 
คนพิการ และผู้ซ่ึงทําหน้าท่ีให้บริการแก่คนพิการมีจิตสํานึกและรู้วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องในการเลี้ยงดูคนพิการและ
การสร้างทัศนะของความกรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในหมู่ประชาชนท่ัวไป รวมท้ังฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนัก
เก่ียวกับคนพิการ และสิทธิของคนพิการในสังคม โดยการส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการอบรมในการให้ความ
ช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือคนพิการ 

(3) ณรงค์ให้คนพิการรู้จักปกป้องสิทธิของตนแทนการยอมรับสภาพและให้มี 
ทักษะการจัดการปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีมีปัญหาข้อพิพาทภายในชุมชนหรือมีข้อ
พิพาทกับเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ต้องจัดให้มีการไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาทโดยเร็ว 

ข้อ ๑๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการพัฒนาระบบงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในระดับพ้ืนท่ี ดังต่อไปนี้ 

   (1) มีการสํารวจและค้นหาคนพิการในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ ท่ีอยู่ ประเภทความ
พิการ สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสิทธิคนพิการใน
เรื่องอะไรบ้าง โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการแก่คนพิการเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดทําแผนและให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการจําเป็นได้อย่างท่ัวถึง เหมาะสมและเป็นธรรม รวมท้ังลด
ความซํ้าซ้อนและเสริมสร้างการให้บริการท่ีมีเอกภาพ 

   (2) ส่งเสริมให้คนพิการได้มีบัตรประจําตัวคนพิการ โดยทําหน้าท่ีเป็นหน่วยบริการรับเรื่อง
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ และการออกบัตร การ
กําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. 
2522 

   (3) ให้มีจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับท้องถ่ิน เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ หรืองบประมาณด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัดและมีการบูรณาการเข้ากับแผนพัฒนาท้องถ่ินระยะสามปีและให้
มีการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีด้วย 

   (4) จัดให้มีการวิเคราะห์โครงสร้างและการบริหารจัดการเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การจัดให้มีบุคลากรด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมท้ังงานสวัสดิการสังคมไว้เป็นการ
เฉพาะ รวมท้ังจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ อาคารสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ หรือการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีคนพิการทุกประเภทเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการ
ให้บริการแก่คนพิการท่ีชัดเจน มีการติดตามประเมินผลการให้บริการ รวมท้ังมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้คน
พิการหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมท้ังคํานึงถึง
คุณภาพการให้บริการเพ่ือให้บริการท่ีรวดเร็ว ต่อเนื่องและทันสถานการณ์ ตอบสนองต่อความต้องการจําเป็น 



 
-6- 

ของคนพิการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และให้มีการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืนในกรณีคนพิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปขอรับบริการจากท้องถ่ินนั้น 

ข้อ ๑3  ในกรณีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ/ระเบียบหรือประกาศนี้มิได้กําหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม และในกรณีท่ีคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้กําหนดวงเงินเก่ียวกับรายการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการนั้น 

ข้อ 14 ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติกําหนด 

ข้อ ๑5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

  
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    13      เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ. 2555 
 
 
  จ่าสิบเอก บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก 
   (บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 
 

  เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ)     อภิสิทธิ์   ธีรภวูฤทธิ์ 

(นายอภิสิทธิ์   ธีรภูวฤทธิ์) 
               นายอําเภอโชคชัย 
               12 ก.ค.55 

 

 

 

 

 

 



 -สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี ๒๕๕5  วันท่ี 25  มิถุนายน  ๒๕๕5 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

------------------------------------ 
 
รายชื่อ สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าประชุม  ดังนี้ 
๑. นายกอน  กอบกระโทก ตําแหน่ง ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๒. นายอนิรุทธ  แก้วใหญ่ ตําแหน่ง รองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๓. นางจ้อย   เคล้ากระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  2 
4 นายบุญส่ง  ภาพกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  2 
๕. นายกิตติ  กาจกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๓ 
๖. นายอัด  เพ็งกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๓ 
๗. นายแฉล้ม   กลั่นกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๔ 
๘. นางอํานวย  น้อยเข็มทอง ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๖ 
๙. นางตุ๋ย  พรางกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๘ 

10. นายสมพงษ์  แฝกกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๘ 
๑๑. นายสมหมาย  บุญกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๙ 
๑๒. นายสุนทร  แมนเมธี ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๙ 
๑๓. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๐ 
๑๔. นายอัด    หมู่เกษม ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๐ 
๑๕. นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๑ 
๑๖. นายหัน  คุ้มกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๓ 
๑๗. นายสุรศักด์ิ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ตําแหน่ง เลขานุการสภา อบต.กระโทก 
สมาชิกสภา อบต.  ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายเฉลิมพล  ทองเกิด ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๔ 
2. นายมานะ  ครอบกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๕ 
3. นายน้อย  ตามกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๖ 
4. นายช่วย  สาคะเรศ ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  ๑๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
๑. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๒. นายจุล    ขวางกระโทก ตําแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๓. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
๔. นายเปีย    ภู่โกสีย ์ ตําแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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เริ่มประชุม       เวลา  09.00  น. 
                   เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก มาครบองค์ประชุมแล้ว จํานวน 16  คน   
นายกอน  กอบกระโทก   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
กล่าวเปิดประชุม   และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ    ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตําบลกระโทก สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปี ๒๕๕5 ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕5 
ประธานฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้มีการประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กระโทก  ลงวันท่ี  ๑1  มิถุนายน  ๒๕๕5  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  สมัย
สามัญ   สมัยท่ี 3  ประจําปี  ๒๕๕5   โดยได้กําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๖ – ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๕5   ณ  ห้องประชุมสภา อบต.กระโทก  มีกําหนด  ๑๕ วัน    จึงเรียนนาํเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ฯลฯ 
3.8 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 
นายก อบต.กระโทก      ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.กระโทก   กระผม จ.ส.อ.บุญเยี่ยม   
หม่ันกระโทก  นายก อบต.กระโทก  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  เรื่อง การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555  เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.กระโทก ได้พิจารณา โดยมี
หลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้ 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. 2555 

เหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ให้ความสําคัญกับผู้พิการ โดยเน้นย้ําถึงศักด์ิศรี
และสิทธิมนุษยชน การได้รับความคุ้มครองท่ีเท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบัติ การมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ภายใต้การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมของผู้พิการ 
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  
มาตรา 77 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล ดังต่อไปนี้ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ  จึงสมควรท่ีจะต้องให้มี 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 
ข้ึน ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  บัญญัติ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  จึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ข้ึน 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ได้นําเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ 
บังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 ข้อ 43 และในการพิจารณาของสภา อบต. เป็นไปตามระเบียบฯ  
ข้อ 45 กําหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือท่ีประชุมสภาอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระท่ี 2  ให้ท่ีประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ 
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ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และระเบียบฯ ข้อ 47 กําหนดว่าในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ วาระท่ี 1 ให้ท่ีประชุมสภาปรึกษากันในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้มีการลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาจะได้
อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแล้วและในระเบียบฯ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาส่งข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา  โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอว่าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย ต่อไปจะเป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. 2555  โดยขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาในร่างข้อบัญญัติท่ีทางนายก อบต.กระโทก เสนอมา โดยขอให้มี
การพิจารณาว่าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเป็นสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  ขอเชิญเสนอว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว (ขอเชิญครับ) 
นายสมพอ   อดิชัยกุล  ส.อบต.หมู่ท่ี 11  เสนอ  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
1. นายหัน  คุ้มกระโทก  ส.อบต.หมู่ท่ี 13  ผู้รับรอง  2. นางจ้อย  เคล้ากระโทก  ส.อบต.หมู่ท่ี 2 ผู้รับรอง 
ประธานฯ มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (เว้นระยะ) หากไม่มีผู้เสนอจะขอให้สมาชิกสภาลงมติ 
ตามท่ี นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมู่ท่ี 11  เสนอให้การพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  -เห็นชอบ  15  เสียง   -ไม่เห็นชอบ   - เสียง   -งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 เป็นสามวาระรวดเดียว จะได้ดําเนินการตามท่ีมติท่ี
ประชุมสภา อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 1 
 ข้ันรับหลักการ โดยก่อนท่ีจะมีการลงมติในวาระท่ี 1 ขอให้สมาชิกท่ีประสงค์จะอภิปรายให้อภิปราย
ก่อนท่ีจะมีการลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ 

ท่ีประชุมสภา ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง 
ประธานฯ เม่ือได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและสมควรแล้ว จะขอมติท่ีประชุม
สภา อบต.กระโทก ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 หรือไม่ โดยการยกมือขอมติครับ 
มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555  โดยเอกฉันท์ 
  -รับหลักการ  15 เสียง   -ไม่รับหลักการ  -  เสียง    -งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 แล้วต่อไป จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 2 
 ข้ันแปรญัตติ  ซ่ึงตามระเบียบฯ ข้อ 49 วรรคสี่ กําหนดไว้ว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ และในการพิจารณาใน 
วาระท่ี 2 นี้ ท่ีประชุมสภา อบต. จะเป็นกรรมการแปรญัตติองเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ หมายความว่า สมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกคน เป็นกรรมการแปรญัตติ และ
ประธานสภา ซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุมสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้สมาชิก อบต. เสนอ 
คําแปรญัตติครับ ซ่ึงจะเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ ขอเชิญครับ (สมาชิกสภา อบต. ไม่มีผู้ใดเสนอคําแปร
ญัตติ) 
ประธานฯ เม่ือสมาชิกสภาไม่มีผู้ใดเสนอคําแปรญัตติต่อสภา อบต. ก็เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2555  ท่ีเสนอโดย นายก อบต.กระโทก  ต่อไปจะมีการพิจารณาในวาระท่ี 3 
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 ข้ันลงมติ   ตามระเบียบฯ ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ี
ประชุมสภา อบต. จะได้มีมติให้มีการอภิปรายในการพิจารณาวาระท่ี 3 นี้ ให้ท่ีประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ และเนื่องจากร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ ท่ีประชุมมีมติให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
และท่ีประชุมไม่มีการเสนอคําแปรญัตติ  ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2  
ข้ันแปรญัตติ และลงมติในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ต่อไป 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ แห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555  
 โดยเอกฉันท์ -รับหลักการ  15 เสียง   -ไม่รับหลักการ  -  เสียง    -งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ   
  4.1 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีดื่มน้ําสาบานต้านภัยยาเสพติด 
นายก อบต.กระโทก  ได้รับแจ้งจากอําเภอโชคชัยว่ากรมการปกครองได้จัดทําโครงการ “ด่ืมสาบานต้านภัย
ยาเสพติด” ข้ึน โดยวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนได้ตระหนักถึง
มหันตภัยของยาเสพติดและเกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ค้า ผู้เสพ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้มีความละอาย
และเกรงกลัวต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือคําสาปแช่งจากพิธีกรรม เป้าหมายดําเนิน ได้แก่ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไปในอําเภอ ๆ ละ 
1,000 คน  สําหรับอําเภอโชคชัยได้จัดพิธีดื่มน้ําสาบานต้านภัยยาเสพติด ในวันท่ี 3 กรกฏาคม 2555 เวลา 
07.30 น.  ณ ลานอนุสาวรียท้์าวสุรนารี หน้าท่ีว่าการอําเภอโชคชัย  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระโทกทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ฯลฯ 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3  ประจําปี  ๒๕๕5  ในวันนี้  และขอปิดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประจําปี  ๒๕๕5 
 
เลิกประชุม เวลา   11.58   น. 
 

                            (ลงชื่อ)   สุรศักด์ิ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักด์ิ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

                                    (ลงชื่อ)   กอน  กอบกระโทก     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
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                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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(นายสุรศักด์ิ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 


