
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบล
ดอนแก้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
……………………………………………… 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  เพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 มาตรา 77  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548 จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม่ ทราบโดยทั่วกัน และแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 121585 ต่อ 43 หรือทาง
โทรสาร หมายเลข  053 – 121573 หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เลขที่  200  
หมู่ที่  4  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50180 หรือด้วยตนเอง ได้ที่งานกฎหมายและคดี 
ส านักปลัด ชั้น 2 อาคารอ านวยการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่  http://donkaewlocal.go.th/web2018/         
และรับเอกสารได้ที่งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด ชั้น 2 อาคารอ านวยการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ วันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2564 
      
                    

(นายนพดล  ณ เชียงใหม่) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://donkaewlocal.go.th/web2018/%20และ
http://donkaewlocal.go.th/web2018/%20และ


รายละเอียด ผลการพิจารณาของคณะท างานพิจารณาข้อบัญญัติฯ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) 
ข้อ เดิม ที่แก้ไขใหม่ ความเห็น/มติที่ประชุม 
1 “คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีทะเบียนบ้าน  อยู่

ในตํ าบลดอนแก้ ว  หรื อบุคคลในตําบลดอนแก้ วที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีสวนรวมทางสังคม 
เนื่องจากมีความบกพร องทางการเห็น  การได ยิน        
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม 
สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใด ประกอบ
กับมีอุปสรรค ในดานตาง ๆ และมีความจําเปน เปนพิเศษ 
ที่ จ ะต้ อ ง ได รั บ คว ามช วย เหลื อด้ านหนึ่ ง ด้ าน ใ ด           
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้า
ไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป 

“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ใน
ตําบลดอนแก้ว หรือบุคคลในตําบลดอนแก้วที่คณะกรรมการ
เห็ นสมควร  ซึ่ งมี ข้ อจํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จกร รมใน
ชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมี
ความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว 
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ 
หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ 
และมีความจําเป็น เป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้ านหนึ่ งด้ าน ใด  เ พ่ือ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ กิ จกรรมใน
ชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ 
ประกาศกําหนด 

เห็นชอบ 

2 “ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา มารดา บุตร สามี 
ญาติพ่ีน้อง หรือบุคคลอ่ืนใด ที่รับดูแล และอุปการะคน
พิการ 

“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บุคคลที่ปรากฎรายชื่อระบุ
เป็นผู้ดูลคนพิการตามบัตรประจําตัวคนพิการที่รับรองและ
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

เห็นชอบให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ““ผู้ดูแลคน
พิการ” หมายความว่า บุคคลที่ปรากฎรายชื่อระบุ
เป็นผู้ดูลคนพิการตามบัตรประจําตัวคนพิการที่
รับรองและออกโดยหน่วยงานของรัฐ และให้ความ
ความรวมถึงบิดา มารดา บุตร สามี ญาติพ่ีน้อง 
หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งโดยปกติเป็นผู้ที่ดูแล และ
อุปการะคนพิการ ” 



รายละเอียด ผลการพิจารณาของคณะท างานพิจารณาข้อบัญญัติฯ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) 
ข้อ เดิม ที่แก้ไขใหม่ ความเห็น/มติที่ประชุม 
3 ข้อ ๕ ให มีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการองคการบริหารสวนตําบลดอนแก้ว ประกอบดวย 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแก้ว เปนประธาน
กรรมการ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล      
ดอนแก้ว เปนรองประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภา
องค การบริหารส วนตําบลดอนแก้วสองคน ผู แทน       
หนวยงานบริการสาธารณสุขในตําบลดอนแก้วสองคน    
ผูแทนสถานศึกษาในตําบลดอนแก้วสองคน ผูแทนสวน
ราชการตาง ๆ ในตําบลดอนแก้วสองคน ผูแทนคนพิการ
แตละประเภทในตําบลดอนแก้วจํานวนห้าคนซึ่งนายกองค
การบริหารสวนตําบล ดอนแก้วแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิใน
ตําบลดอนแก้วอีกสองคนซึ่งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลดอนแก้ว แตงตั้ง และผูแทนหัวหน้าสวนราชการ
ประจําองค การบริหารส วนตําบลดอนแก้วสองคน         
เปนกรรมการ โดยใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล    
ดอนแกว้เปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหน่งราวละ
สองปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เมื่อครบกําหนดวาระให 
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวัน ใน
ระหวางที่ยังไมได แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่ง

ข้อ ๕ ให มีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการองคการบริหาร สวนตําบลดอนแก้ว   ประกอบดวย 
นายกองคการบริหารส วนตําบลดอนแก้ว เปนประธาน
กรรมการ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนแก้ว  
เป นรองประธานกรรมการ ผู้ แทนสมาชุกสภาองค การ
บริหารสวนตําบลดอนแก้วสองคน ผูแทนหนวยงานบริการ
สาธารณสุขในตําบลดอนแก้วสองคน ผูแทนสถานศึกษาใน
ตําบลดอนแก้วสองคน ผูแทนสวนราชการตาง ๆ ในตําบล
ดอนแก้วสองคน ผูแทนคนพิการแตละประเภทในตําบล   
ดอนแก้วจํานวนห้าคนซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ดอนแก้วแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิในตําบลดอนแก้วอีกสองคน   
ซึ่ งนายกองค การบริหารส วนตํ าบลดอนแก้ วแต งตั้ ง        
และผูแทนหัวหน้าสวนราชการประจําองคการบริหารสวน
ตําบลดอนแก้วสองคน เปนกรรมการ โดยใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลดอนแก้วเปนกรรมการและเลขานุการ 
ให้กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรณีกรรมการตําแหน่งใด   
ว่างลง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่กรรมการคนนั้นพ้นจากตําแหน่ง และให้กรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระอยู่ในตําแหน่งเท่ากับระยะเวลา

เห็นชอบให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนเป็น ข้อ 5 
วรรคสอง “ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระ    
อยูในตําแหน่งราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 
เมื่อครบกําหนดวาระให  ดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยัง
ไมไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพ้น
จากตําแหน งตามวาระนั้น ปฏิบัติหน้าที่ต อไป       
จนกวา กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขา้รับหน้าที”่ 



รายละเอียด ผลการพิจารณาของคณะท างานพิจารณาข้อบัญญัติฯ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) 
ข้อ เดิม ที่แก้ไขใหม่ ความเห็น/มติที่ประชุม 

พ้นจากตําแหนงตามวาระนั้น ปฏิบัติหน้าที่ตอไปจนกวา 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขา้รับหน้าที่ 

ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
   กรณีตามวรรคสอง กรรมการตําแหน่งใดว่างลง 
และกรรมการที่เหลืออยู่มีวาระอยู่ในตําแหน่งไม่เกินหกสิบวัน 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
   ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่
ว่างตามวรรคสอง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ได ้

4 -ไม่มี- -ไม่มี- เห็นชอบให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้ เป็น  ข้อ 6 ทวิ 
“ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้วแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วแต่งตั้ง
ผู้ อ่ืน เป็นกรรมการแทนต าแหน่ งที่ ว่ าง  ทั้ งนี้        
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่
กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ใน
ต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว” 



รายละเอียด ผลการพิจารณาของคณะท างานพิจารณาข้อบัญญัติฯ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) 
ข้อ เดิม ที่แก้ไขใหม่ ความเห็น/มติที่ประชุม 
5 ข้อ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังตอไปนี้ (๑) 

กําหนดแผนและนโยบาย โครงการ อีกทั้งงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรมในการ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในตําบลดอนแก้ว โดยใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนแก้ว  
                           ฯลฯ 
 

ข้อ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังตอไปนี้  
(1) กําหนดแผนและนโยบาย โครงการ อีกทั้งงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในตําบลดอนแก้ว โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 
                            ฯลฯ 

เห็นชอบ 

6 ข้อ 12 นอกจากหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้วมีหน้าที่ต้องส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลดอนแก้ว 
                       ฯลฯ 
(6) เปิดโอกาสให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมรับ
ฟังและเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆในการประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 
                       ฯลฯ 

ข้อ 12 นอกจากหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนแก้วมีหน้าที่ต้องส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลดอนแก้ว 
                       ฯลฯ 
(6) เปิดโอกาสให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมรับฟัง
และเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆในเวทีการประชุม สัมมนา 
การทํากิจกรรม โครงการ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนแก้ว 
                       ฯลฯ 

 

 



ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.... 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 ประกอบมาตรา 67 (6) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  โดยความเห็นชอบของ       
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วและนายอ าเภอแม่ริม จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  เรื่อง การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ....” 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “คนพิการ” ในข้อ 4 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       
ดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้วพ.ศ.2551 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 

 ““คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในต าบลดอนแก้ว หรือบุคคลในต าบลดอน
แก้วที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์  
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ า
เป้น เป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประกาศก าหนด” 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ผู้ดูแลคนพิการ” ในข้อ 4 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       
ดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้วพ.ศ.2551 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 

 “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บุคคลที่ปรากฎรายชื่อระบุเป็นผู้ดูลคนพิการตามบัตรประจ าตัวคน
พิการที่รับรองและออกโดยหน่วยงานของรัฐและให้ความความรวมถึงบิดา มารดา บุตร สามี ญาติพี่น้อง หรือ
บุคคลอื่นใด ซึ่งโดยปกติเป็นผู้ที่ดูแล และอุปการะคนพิการ 

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 5 วรรคสองแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้วพ.ศ.2551 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 



 “ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระอยูในต าแหน่งราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เมื่อครบก าหนด
วาระใหด าเนินการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังไมได แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม      
ใหกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหนงตามวาระนั้น ปฏิบัติหน้าที่ตอไปจนกวา กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเข้า
รับหน้าที”่ 

 ข้อ 7 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็น  ข้อ 6 ทวิ แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว    
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้วพ.ศ.2551  

  “ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยั งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 

ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

ไว้แล้ว” 

 ข้อ 8 ให้ยกเลิกข้อความใน (1) ของ ข้อ 5 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้วพ.ศ.2551 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “(1) ก าหนดแผนและนโยบาย โครงการ อีกทั้งงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในต าบลดอนแก้ว โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว” 

 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความใน (6) ของ ข้อ 12 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้วพ.ศ.2550 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “(6) เปิดโอกาสให้คนพิการหรือผู้ดูลคนพิการเข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆในเวที
การประชุม สัมมนา การท ากิจกรรม โครงการ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว” 

    ประกาศ ณ .... 

      ลงชื่อ ...................................................... 

      (                                                    )  

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เห็นชอบ 

ลงนาม .................................................... 

     (                                            ) 

                 นายอ าเภอแม่ริม 



  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 

เขียนที ่                                                       . 
                                                                . 

 
วันที่         เดือน                         พ.ศ.              . 

 
เรื่อง     แสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
           ชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....   

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 
 ข้าพเจ้า                                                                           . อยู่บ้านเลขท่ี                      . 
หมู่ที่          ถนน                       ต าบล                อ าเภอ                      จังหวัด                    .      
ขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการต าบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....   
      เห็นด้วย 
      ไม่เห็นด้วย 
 
โดยมีเหตุผลดังนี้                                                                                                                  . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
 

ลงชื่อ                                      ผู้แสดงความคิดเห็น 
           (                                      ) 
 

หมายเหตุ : สามารถแสดงความคิดเห็น  ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 
    1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 121585 ต่อ 43  
    2. ทางโทรสาร หมายเลข 053 – 121573  
    3. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เลขท่ี  200 หมู่ที่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  
       จังหวัด เชียงใหม่ 50180  
    4. ด้วยตนเอง ท่ี งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด ช้ัน 2 อาคารอ านวยการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
     
 
   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่ http://donkaewlocal.go.th/web2018/ 


