
  ข้อบังคับหรือระเบียบ 
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ) 

หมวดที่ 1 
ชื่อและส านักงานที่ตั้ง 

ข้อ  1  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด” 

ข้อ 2 ที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
 ตั้งอยู่เลขที่        -            หมู่ที่    ๒      ถนน  - 
 เขต/ต าบล      บ้านหาด  แขวง/อ าเภอ  บ้านลาด 
 จังหวัด  เพชรบุร ี  รหัสไปรษณีย์  ๗๖๑๕๐ 
 โทรศัพท ์ ๐๓๒-๔๙๒๑๓๑  โทรสาร  ๐๓๒-๔๙๒๑๓๑  
 E-mail address  -    

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป นี้คือ 
3.1  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามคนพิการร้อง

ขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด รวมทั้งการให้ค าปรึกษาหรือช่วยด าเนินการเกี่ยวกับขอใช้สิทธิ
ประโยชน์แก่คนพิการ 

3.2  เพ่ือเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

3.3  เพ่ือให้บริการความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึก
อาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 

3.4 เพ่ือให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาล
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

3.5 เพ่ือประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
คนพิการตามประเภทความพิการ 

 
หมวดที่ 3 

โครงสร้างและการบริหารงาน 

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดขึ้นคณะหนึ่ง 
 จ านวน 9  คน (ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 9 คน) โดยการแต่งตั้ง  
ข้อ 5 คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 

ปี โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหาด เป็นผู้แทนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดในการ
ติดต่อกับบุคคลภายนอกและการกระท านิติกรรมต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการ 
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 รองประธาน ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการ หรือปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายเมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติการได้ ให้รองประธานกรรมการ ตามล าดับต าแหน่งกระท า
แทน การกระท าแทนจะท าได้เพียงเรื่องปกติธุระเท่านั้น 
เลขานุการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับธุรการคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หาด  ปฏิบัติตามค าสั่งประธานกรรมการ ติดต่อการประชุม และรายงานการประชุม ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของการประชุม 
เหรัญญิก ท าหน้าที่รับ จ่าย และรักษาเงิน ทรัพย์สิน ทั้งหมดคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จัดท าบัญชีการเงินและทะเบียนทรัพย์สินของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
กรรมการ  ท าหน้าที่สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและ
แผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

ข้อ 6 คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 

1. ครบวาระตามก าหนด 
2. ตาย 
3. ลาออก 
4. ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควรคณะกรรมการต้องมี

มติให้พ้นจากต าแหน่ง 
5. ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้พ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ 7 กรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ได้อีก 

ข้อ 8 ถ้าต าแหน่งของกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดต้องว่างลงก่อนครบ
ก าหนดตามวาระให้แต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าเวลาของผู้ที่ตน
เข้ามาแทน 

 
หมวดที่ 4 

การให้บริการ 
ข้อ 9 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนี้มีบริการที่จัดให้แก่คนพิการ ดังต่อไปนี้ 
 9.1 จดัให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามท่ีคน 
พิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด รวมทั้งการให้ค าปรึกษาหรือช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ
ประโยชน์แก่คนพิการ 
 9.2 จัดให้เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติ 
 9.3 จัดให้บริการความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึก
อาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 
 9.4 จัดให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
 9.5 ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้ความช่วยเหลือคน
พิการตามประเภทความพิการ 
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 9.6 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมอบหมาย 
 9.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการด าเนินการและมาตรฐานการให้บริการแก่คนพิการตามเกณฑ์ชี้วัดที่
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติก าหนด 
 9.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์กร 

หมวดที่ 5 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ 

ข้อ 10 คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง และต้องมี
กรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 11 การประชุมวิสามัญอาจมีได้ในเมื่อประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เรียกประชุม หรือเมื่อ
กรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ยื่นความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังประธานกรรมการ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป หรือผู้ท าการแทน ขอให้มีการประชุม ขอให้มีการประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ 
ข้อ 12 ก าหนดการประชุม และองค์ประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไปจะก าหนด ซึ่งถ้ามิได้ก าหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้ตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์
ประชุมให้ใช้ข้อ 10 บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 13 ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป หากมิได้มีข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนมติที่
ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็น
งานประจ าหรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มีอ านาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทาง
หนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป แต่ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในคราวต่อไปถึงมติและกิจการที่ได้ด าเนินการไปตาม
มตินั้น กิจการใดเป็นงานประจ าหรือเป็นการการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
ข้อ 14 ในการประชุมกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป หรือประธาน
ที่ประชุม มีอ านาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานที่ปรึกษา หรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพ่ือ
ชี้แจง หรือเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ที่ประชุมได้ (การจัดประชุมอยู่ในดุลยพินิจขององค์กร) 

หมวดที่ 6 
คุณภาพการให้บริการ 

ข้อ 15 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจะด าเนินการมาตรฐานการด าเนินการและมาตรฐานการให้บริการแก่คนพิการตาม
เกณฑ์ชี้วัดที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

หมวดที่ 7 
การเงิน 

ข้อ 16 ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ซึ่งมีอ านาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน... 10,000..บาท 
(หนึ่งหมื่นถ้วนบาท) ถ้าเกินวงเงินดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และ
ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อาจมอบอ านาจดังกล่าวหรือบางส่วนให้แก่กรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
ท่านใดหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งเพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงานก็ได้ เมื่อ
ได้มีการมอบอ านาจแก่ผู้ใด ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพ่ือทราบ 
ข้อ 17 เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน.... 10,000......บาท (หนึ่งหมื่นถ้วนบาท) 
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ข้อ 18 เงินสดของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป หรือเอกสารสิทธิต้องน าฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนใดที่
รัฐบาลให้การค้ าประกัน 
ข้อ 19 การสั่งจ่ายเงินโดยเช็ค หรือตั๋วสั่งจ่ายเงิน จะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
หรือเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง โดยมีเงื่อนไขสั่งจ่ายลงนาม 2 ใน 3 จึงจะเบิกจ่ายได้ 
ข้อ 20 การใช้จ่ายเงิน ให้ใช้จ่ายตามโครงการที่คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้อนุมัติไว้ และหากมีความ
จ าเป็นอ่ืนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ก่อนส่วนการใช้จ่ายเงินจากเงินบริจาคหรือ
เงินอุดหนุนที่ได้รับจากบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของผู้บริจาคนั้น ๆ 
ข้อ 21 ให้คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินนอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ 22 ให้มีผู้สอบบัญชีของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เห็นชอบและ
แต่งตั้งจากบุคคลที่ใช่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยจะให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
กิตติมศักดิ์หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างไรสุดแต่ที่ประชุมกรรมการจะก าหนด 
ข้อ 23 ให้คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จัดท างบดุลปีละ 1 ครั้ง แล้วส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างช้าไม่
เกินเดือนมกราคม ของทุกปี แล้วมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้ก่อนวันประชุมสามัญประจ าปี 
ข้อ 24 ให้ถือวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันสิ้นปีในการท าบัญชีของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
ข้อ 25 อ านาจของผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบบัญชีและบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปทุกคนที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าวและรับรองบัญชีงบดุลประจ าปีที่คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
จะต้องรายงานต่อส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 8 
การแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 26  ข้อบังคับนี้แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือเพ่ิมเติมได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มาประชุม จึงจะกระท าได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๑ 

                                           ลงชื่อ   

        (นายผ่วน  เอมดี)   
                                     ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปต าบลบ้านหาด 

 


