เรื่อง

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนหำด
ที่ 30/2565
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไปตำบลบ้ำนหำด
…………………………………………………………

ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหาด ที่ 21/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง
ยกเลิกคาสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลบ้านหาด ไปแล้วนั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งผลให้ คาสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลบ้านหาด มีความคลาดเคลื่อ นจากข้อเท็จจริง จึงขอ
ยกเลิกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้น
ด้ว ยกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ โดยส านักงานส่ งเสริม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ดาเนินงานการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ ภายใต้โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์บริการคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการดาเนินการดังนี้
1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คน
พิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐบาลกาหนด รวมทั้งการให้คาปรึกษาหรือช่วยดาเนินการเกี่ยวกับการขอใช้
สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ
2. เพื่อเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สาหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติ
3. เพื่อให้บริการความช่วยเหลือในการดารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟู สมรรถภาพด้านอาชีพ การ
ฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ
4. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารความช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารหรื อ ผู้ ที่ มี แ นวโน้ ม จะพิ ก ารให้ ไ ด้ รั บ การดู แ ล
รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
5. เพื่อประสานความช่ว ยเหลื อกับหน่ว ยงานของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่รับผิ ดชอบเพื่อให้ ค วาม
ช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ
เพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ตาบลบ้ านหาด เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบล
บ้านหาด ดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5

นายผ่วน เอมดี
นายวิเชียร เรียบร้อย
ส.ต.ท.ภาษิต บัววรรณ์
นางจุฑามาศ พูลเนตร์
นางสาววันเพ็ญ สุขพร้อม

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

นายก อบต.
รองนายก อบต.
ปลัด อบต.
จนท.การเงิน
นักพัฒนาชุมชน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
เลขานุการ

ที่

ชื่อ-สกุล

6
7
8
9
10

นายชูศักดิ์ ศรีสุพรรณ
นางสาวไพรินทร วัดสุวรรณ์
นายลายอง เรืองอร่าม
นายพุ่ม สุขสวัสดิ์
นางรื่นจิต เอมดี

11
12
13
14
15

นายบุญยิ่ง นะทะเวศน์
นายทอง ศิรินันท์
นางสาวศิริพร เอมดี
นางสาววิไลวรรณ แขกเต้า
นางสาวเมทินี มามาก

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ผอ.รพ.สต.บ้านหาด
หัวหน้าสานักงานปลัด
ประธานชมรมคนพิการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองประธานชมรมคนพิการ

กรรมการ

อสม.หมู่ที่ 3/ประธานสภาองค์กรชุมชน
ตาบลบ้านหาด

กรรมการ

ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นักวิชาการศึกษา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลบ้านหาด มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. สารวจ ศึกษา วิเคราะห์และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่
2. ประสาน คัดกรองและส่งต่อคนพิการหรือผู้มีแนวโน้มว่าจะพิการ ให้แก่ศูนย์ หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
3. ประสานงานและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และจัดทาแผนส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งบูรณาการแผนดังกล่าวเข้า
กับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น
4. จัดทาทะเบียน ฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการภายในตาบล
5. ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล และอานวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ยานพาหนะ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์ องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กร
อื่นใด เพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตรฐาน
6. ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามที่กฎหมาย
กาหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์ให้บริการในเรื่องนั้น ๆ
7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิ การ
รวมถึงดาเนินการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งทา
หน้าที่ตรวจเยี่ยม กลั่นกรองคาขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเงินสนับสนุนโครงการ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ
หรือสานักงานมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
(นายผ่วน เอมดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหาด

