ระเบียบสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยว่าด้วย
สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดยที่ระเบี ยบสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ งประเทศไทยว่าด้วยการจัดตั้งสภาคนพิการทุก
ประเภทจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังปรากฏว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลายกรณี ตลอดจนเนื้อหาในระเบียบไม่มีความสอดคล้องกั บ
วิวัฒนาการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และสถานการณ์ด้านคนพิการในปัจจุบัน จึง
มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บให้ เ หม าะสมยิ่ ง ขึ้ น โดยการน าหลั ก การตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์สมาคมสภา
คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มาปรับใช้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อการดาเนินกิจการ
ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ งประเทศไทย โดยเฉพาะเพื่อให้ สภาคนพิ การทุ กประเภทประจา
จังหวัดสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๙.๒.๒ แห่งข้อบังคับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยว่าด้วยสภาคน
พิการทุกประเภทประจาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทยมีมติให้ประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กระเบี ย บสมาคมสภาคนพิ การทุ กประเภทแห่ งประเทศไทยว่าด้ วยการจัด ตั้งสภา
คนพิการทุกประเภทจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒
“การส่ งเสริ มและพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ” หมายความว่า การส่ งเสริม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า ผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
“องค์การคนพิการแต่ละประเภท” หมายความว่า องค์การคนพิการแต่ละประเภทตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“องค์กรของคนพิการ” หมายความว่าองค์กรของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
“นายก” หมายความว่า นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
“ประธาน” หมายความว่า ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
“รองประธาน” หมายความว่า รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
“เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิกสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
“คณะกรรมการบริหารสมาคม” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการอานวยการสมาคม” หมายความว่า คณะกรรมการอานวยการสมาคมสภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ข้อ ๕ ให้สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละจังหวัดมีชื่อว่า “สภาคนพิการทุก
ประเภทประจาจังหวัด” แล้วตามด้วยชื่อจังหวัดนั้นๆ
ข้อ ๖ ให้นายกรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ รวมทั้งการกาหนดแบบฟอร์มต่างๆ ในภาคผนวก และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และให้มี
หน้าที่ดาเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาจังหวัดให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

๓
การตีความ การวินิจฉัยปัญหา การกาหนดแบบฟอร์มในภาคผนวก และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก
ตามวรรคหนึ่ง นายกจะขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมหรือคณะกรรมการอานวยการ
สมาคม แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด ให้สภาคนพิการทุก
ประเภทประจาจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด ชุดหนึ่ง มีจานวน
อย่างน้อยเจ็ดคนแต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคนประกอบด้วย
๗.๑ นายกสมาคมหรือประธานกรรมการบริหารหรือผู้แทนองค์กรของคนพิการซึ่งเป็นสมาชิกหรือ
สาขาขององค์การคนพิการแต่ละประเภทในจังหวัด องค์กรละหนึ่งคน โดยต้องเป็นบุคคลที่ ได้รับรองจาก
องค์การคนพิการแต่ละประเภท เป็นกรรมการ
๗.๒ บุคคลที่กรรมการตาม ๗.๑ เสนอชื่อ ซึง่ ต้องเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการประเภทความพิการ
เดียวกัน จานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้องค์การคนพิการแต่ละประเภทรับรองและเสนอรายชื่อบุคคลตาม ๗.๑ ในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีและให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีให้ความเห็นชอบ หรือรับรองและเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวมายัง
สานักงานสมาคมภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของปีนั้น
ข้อ ๘ คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการจากความพิการแต่ละประเภทไม่น้อยกว่าประเภท
ละสองคนและไม่เกินประเภทละสามคน และอย่างน้อยสามประเภทความพิการ
ในกรณีที่ผู้แทนองค์กรของคนพิการประเภทความพิการเดียวกันในจังหวัดเสนอผู้แทนคนพิการน้อย
กว่าความพิการประเภทอื่นให้ผู้แทนองค์กรประเภทความพิการเดียวกันเสนอรายชื่อผู้แทนเพิ่มเติมในส่วนที่
ขาดอยู่เพื่อให้จานวนคนพิการแต่ละประเภทมีจานวนที่เท่ากันได้
ข้อ ๙ ให้กรรมการตามข้อ ๗ ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
๙.๑ ประธานกรรมการ
๙.๒ กรรมการและเลขานุการ
๙.๓ กรรมการและเหรัญญิก
๙.๔ ตาแหน่งอื่นใด ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
เห็นสมควร

๔
ตาแหน่งประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกในคณะกรรมการ ต้องเป็นผู้แทนจากความพิการต่าง
ประเภทกัน และเป็นกรรมการตามข้อ ๗.๑ ที่องค์การคนพิการแต่ละประเภทรับรองเท่านั้น
นอกจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีรองประธานกรรมการไม่เกินหกคน ซึ่งเป็นบุคคลจากความ
พิการแต่ละประเภทประเภทละหนึ่งคน และบุคคลดังกล่าวต้องมีความพิการต่างจากความพิการในตาแหน่ง
ประธาน
เมื่ อได้ ต าแหน่ งตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ป ระธานกรรมการเสนอรายชื่ อ คณะกรรมการทั้ งชุ ดมายั ง
สานั กงานสมาคมภายใน ๓๑ พฤษภาคมของปีนั้น เพื่อให้นายกแต่งตั้ง ยกเว้นในกรณีรายชื่อที่เสนอมาไม่
เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมวินิจฉัย
ข้อ ๑๐ ตาแหน่งประธานคณะกรรมการ ให้กรรมการแต่ละประเภทความพิการดารงตาแหน่งได้เพียง
วาระเดียว และให้มีการหมุนเวียนผู้แทนแต่ละประเภทความพิการผลัดเปลี่ยนกันดารงตาแหน่งดังกล่าว ใน
วาระถัดไป
การหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเรียงลาดับของ
ประเภทความพิการ ที่สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดนั้นๆ กาหนด และแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
สมาคมทราบ
ข้อ ๑๑ ให้องค์การคนพิการแต่ละประเภทสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการตามข้อ ๗.๑ ได้
ปีล ะหนึ่งครั้งในที่ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ของปีถัดไปและต้องให้ ที่ประชุมใหญ่ส ามัญ ประจาปีให้ ความ
เห็นชอบ
เว้นแต่กรณีกรรมการตาม ข้อ ๗.๑ พ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๑๔ ให้องค์การคนพิการแต่ละประเภท
รับรองและเสนอชื่อกรรมการตามข้อ ๗.๑ เพิ่มเติมและให้นายกแต่งตั้ง
ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีกรรมการตามข้อ ๗.๑ พ้น
จากตาแหน่งตามข้อ ๑๔ ให้กรรมการตามข้อ ๗.๑ คนใหม่มีสิทธิขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการตามข้อ
๗.๒ ซึ่งกรรมการคนเก่าเคยเสนอชื่อได้ และให้นายกแต่งตั้ง
ในกรณีกรรมการตามข้อ ๗.๒ พ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๑๔ ให้กรรมการตามข้อ ๗.๑ ประเภทความ
พิการเดียวกันเสนอชื่อให้นายกแต่งตั้ง
ข้อ ๑๒ คุณสมบัติของกรรมการ มีดังนี้
๑๒.๑ มีสัญชาติไทย
๑๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
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๑๒.๓ มีภูมิลาเนาและปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่าได้อยู่อาศัยในจังหวัดนั้น
๑๒.๔ มีการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนั้น
๑๒.๕ เป็นสมาชิกขององค์กรของคนพิการที่ตนมีความพิการประเภทนั้นอยู่ในขณะวันที่ได้มีการ
เลือกตั้ง
๑๒.๖ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑๒.๗ ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินหรือการรับเงินอุดหนุนโครงการจากกองทุน เว้นแต่
ได้ดาเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๑๒.๘ ในกรณีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องเป็นผู้ดูแลคนพิการที่ปรากฏในบัตรประจาตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ความใน ๑๒.๓ มิให้บังคับใช้แก่กรรมการตามข้อ ๗.๒
ข้อ ๑๓ กรรมการซึง่ นายกหรือคณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งแล้วแต่กรณี มีวาระไม่เกินสองปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๙
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระของคณะกรรมการให้เป็นไปตามวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคม
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เมื่อคณะกรรมการชุดเก่าพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้ส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารกิจการของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดทั้งหมดให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
คณะกรรมการชุดใหม่สามารถบริหารกิจการของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดได้เมื่อได้รับ
การแต่งตั้งตามข้อ ๙ และได้รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารข้างต้นก่อน หรือเมื่อครบกาหนด ๓๐ วันตามวรรค
สาม
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่
จะได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๙ ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของปีนั้น
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสามหรือ ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งได้
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งไปแล้ว
ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๙ พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
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๑๔.๑ ตาย
๑๔.๒ ลาออก
๑๔.๓ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๔.๔ ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๔.๕ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๒
๑๔.๖ ขาดการประชุมคณะกรรมการติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร
๑๔.๗ องค์การคนพิการแต่ละประเภทเสนอให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเท่าที่มีอยู่มีมติให้ออก
ด้วยเสียงตั้งแต่สองในสามขึ้นไป โดยให้องค์การคนพิการแต่ละประเภทชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย
ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ภายใต้บังคับข้อ ๑๓
การพ้นจากตาแหน่งตาม ข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณา
ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการทั้งหมดและต้องมีกรรมการมากกว่า ๒ ประเภทความพิการขึ้นไป จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
กรรมการสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดมีสิทธิส่งผู้แทนองค์กรของคนพิการในจังหวัดที่มีประเภท
ความพิการเดียวกันเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอานาจแสดงต่อที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ
ตามลาดับตาแหน่งทาหน้าที่แทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง
ข้อ ๑๗ กรรมการโดยตาแหน่งมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑๗.๑ ประธาน มีหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
เป็นประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัดคนที่สาม และบริหารกิจการของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบของสมาคม เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
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บริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด และเป็นผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดในการ
ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ประธานอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการ
ดาเนินกิจการของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดก็ได้
๑๗.๒ รองประธาน มีหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจา
จังหวัด เป็นรองประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด และเป็นผู้ช่วยประธานในการบริหารกิจการ
สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมาย รวมทั้งทาหน้าที่แทน
ประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยการทาหน้าที่แทนประธานให้รองประธาน
ตามลาดับตาแหน่งเป็นผู้กระทาการแทน
๑๗.๓ เลขานุการ มีหน้าที่กากับดูแลสานักงานของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดทั้งหมด
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดในการปฏิบัติภารกิจของสภาคนพิการทุก
ประเภทประจาจังหวัด และปฏิบัติตามคาสั่งของประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด ตลอดจนทา
หน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
๑๗.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด เป็น
ผู้จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดไว้เพื่อรับการตรวจสอบ
๑๗.๕ นายทะเบี ยน/ประชาสัมพันธ์ มีห น้าที่จัดทาทะเบียนและประวัติของกรรมการของสภาคน
พิการทุกประเภทประจาจังหวัดให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งมีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียง
เกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๑๗.๖ กรรมการตาแหน่ งอื่น ๆ มีห น้าที่คอยช่ว ยเหลื อกิจการต่างๆ ของสภาคนพิการทุกประเภท
ประจาจังหวัด และมีหน้าที่ตามแต่ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดจะมอบหมาย
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ ขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน ตลอดจน
พันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด รวมทั้งผลักดันให้มี
การผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้าสู่การพัฒนากระแสหลัก
๑๘.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีธรรมาภิบาลขององค์กรด้านคนพิการภายในจังหวัด
๑๘.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการภายในจังหวัด เพื่อให้เกิดการ
ทางานร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นและมีเอกภาพระหว่างคนพิการแต่ละประเภท
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๑๘.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรของคนพิการภายในจังหวัดในฐานะเป็นหุ้นส่วน
กับภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ได้รับการยอมรับอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๘.๕ เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ
๑๘.๖ ทาหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ และเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนองค์กรด้านคนพิการภายใน
จังหวัดเฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อคนพิการโดยรวม รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการภายในจังหวัด
ให้บริการและความช่วยเหลือต่างๆ แก่คนพิการ
๑๘.๗ ทาหน้าที่เป็นองค์กรประสานงานร่วมขององค์กรด้านคนพิการภายในจังหวั ด รวมถึงการเข้า
ร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามที่กฎหมายกาหนดให้ผู้แทนองค์กรคนพิการระดับ
จังหวัดเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ
๑๘.๘ จัดสมัชชาคนพิการจังหวัด และดาเนินกิจกรรมอื่นที่สาคัญและเป็นประโยชน์แก่คนพิการใน
จังหวัดของตน
๑๘.๙ จั ด ท ารายงานการเงิ น การด าเนิ น กิ จ การและกิ จ กรรมของสภาจั ง หวั ด เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารสมาคม ทุก ๑ ปี รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดของตนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม
๑๘.๑๐ ดาเนิ น การอื่นใด ตามที่ข้ อบังคับหรือระเบียบของสมาคม กาหนด และตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการอานวยการ แล้วแต่กรณี มอบหมาย
สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดทาหน้าที่เป็นสาขาของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย และมีอานาจหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด คณะกรรมการอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม
ให้นาความในข้อ ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม
หมวด ๒
การเงินและทรัพย์สิน

๙
ข้อ ๒๐ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
ข้อ ๒๑ สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดใด ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน
หรือธนาคาร ได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติให้เปิดได้ และสภาคนพิการทุกประเภท
ประจาจังหวัดนั้นได้รับหนังสือซึ่งแสดงถึงมติดังกล่าวจากสานักงานสมาคมก่อนทุกครั้ง
สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดใด ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนใดก็ตาม ต้องเสนอให้นายกทราบและออกหนังสือรับรองให้ก่อน โดยโครงการนั้นต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ ๑๘
กรณีตามวรรคสอง นายกอาจเสนอให้คณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณาก่อนก็ได้
ข้อ ๒๒ เงินสดของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดให้นาฝากไว้ในธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่
คณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดเห็นสมควร โดยฝากไว้ในนามของสภาคนพิการทุก
ประเภทประจาจังหวัด โดยให้เหรัญญิกเก็บสมุดบัญชีไว้
ข้อ ๒๓ การลงนามสั่งจ่ายเช็ค หรือตั๋วเงินของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดจะต้องมีลายมือ
ชื่อของประธาน เลขานุการ เหรัญญิก หรือ ๒ ใน ๓ จึงจะใช้ได้ และการสั่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ จะต้องไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ยกเว้นจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาคนพิการทุก
ประเภทประจาจังหวัด
ข้อ ๒๔ การรับเงินและการจ่ายเงินของสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดทุกครั้ง จะต้องมี
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินตามทีส่ มาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยกาหนด และมี
สาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดต้องการรับเงินสนับสนุนจากสมาคม ให้สภา
คนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเสนอต่อสมาคม ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับแผนงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สมาคมได้รับการสนับสนุนจากกองทุน โดยให้
สมาคมท าสั ญ ญากั บ คณะกรรมการบริ ห ารสภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภทประจ าจั ง หวั ด ตามแบบสั ญ ญาที่
คณะกรรมการบริหารสมาคมกาหนด
เมื่อสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีการเสร็จแล้ว หากมี
เงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่ ให้ส่งคืนเงินให้กับสมาคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แผนปฏิบัติการ
ประจาปีนั้นแล้วเสร็จหรือได้ยุติแผนปฏิบัติการประจาปีในเรื่องนั้น
ข้อ ๒๖ ในกรณีมีเหตุจาเป็นหรือคณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นสมควร อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทาหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารกิจการของคณะกรรมการบริหารสภาคน

๑๐
พิการทุ กประเภทประจ าจั งหวัด เฉพาะกรณี ก็ได้ ทั้งนี้ อาจให้ ห น่ วยงานที่ ทางานร่ว มกับ สภาคนพิ การทุ ก
ประเภทประจาจังหวัดมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้วย
ข้อ ๒๗ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
สมาคม และต้องรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกของสมาคม
ข้อ ๒๘ การจั ดท า จั ดเก็บ และเผยแพร่ระเบี ยบและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ ระเบี ยบนี้ ต้อ งอยู่ใน
รูปแบบ ช่องทาง และวิธีการที่คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ ในวาระเริ่มแรก การจัดตั้งสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดใดขึ้นใหม่ ให้มีสมาชิก
อย่างน้อยสามประเภทความพิการ แต่ทั้งนี้ต้องดาเนินการจัดให้มีสมาชิกให้ครบทุกประเภทความพิการ ภายใน
ห้าปีนับแต่วันที่ได้จัดตั้งสภาคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัด
ข้อ ๓๐ ในสองปีแรกของการบังคับใช้ระเบียบนี้ มิให้นาข้อ ๑๒.๘ มาบังคับใช้กับกรณีกรรมการที่เป็น
สมาชิกของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

(นายมณเฑียร บุญตัน)
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

