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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทํา
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และเกิดประโยชน์ต่อคนพิการมากขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงกําหนด
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทํา
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “เลขาธิการ” ในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ อํา นวยการ” หมายความว่ า ผู้ อํา นวยการสํา นั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจน
กําหนดแบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้”
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ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ในกรณีองค์กรภาคเอกชนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลต้องมีองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
หรือหน่วยงานภาครัฐรับรองผลการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม
หรือชุมชน
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ รายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุน มีดังต่อไปนี้
(๑) การคุ้ ม ครองและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของคนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบัติ การสนับสนุนให้คนพิการ
สามารถดํารงชีวิตอิสระและมีส่วนร่วมทางสังคม การวิจัยและพัฒนา การจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือบริการในที่สาธารณะเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(๒) การส่งเสริมและดําเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการ การจัดให้มี หรือปรับปรุงอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามความต้องการ
จําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(๓) การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
สมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มี
อยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพหรือกระบวนการอื่นใด
เพื่อให้คนพิการได้มีทักษะการดํารงชีวิตและทักษะทางสังคม และมีโอกาสทํางานหรือมีส่วนร่วมในสังคม
อย่างเต็มศักยภาพ
(๔) การส่งเสริมการศึกษาสําหรับคนพิการ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากบริการทางการศึกษา
(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ เช่น การเตรียมความพร้อม
ด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ การจ้างงาน การจัดหางาน การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ การจัดให้มี
หรือปรับปรุงอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก หรือความช่วยเหลืออื่นใด
เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือทํางานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ
แห่งนั้นได้
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(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น การจัดตั้ง
การดําเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรด้านคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ การเสริมสร้างเครือข่าย
เพื่อให้สามารถทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิและจัดบริการแก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง
(๗) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
และองค์การคนพิการแต่ละประเภทตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) การบริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน์และการจัดการกองทุน
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การพัสดุ การจัดหารายได้เข้ากองทุน การจัดการกองทุน
(๙) การใช้จ่ า ยในเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ค นพิ การตามที่ ค ณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ (ก) (๕) แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคําขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน”
ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข้อ ๑๑/๑ ให้ผู้กู้ยืมชําระเงินกู้คืนตามที่กําหนดในสัญญาตามสถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด
(๒) ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด
(๓) ธนาคารตามรายชื่อที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด
(๔) องค์กรภาคเอกชนตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด
(๕) สถานที่อื่นใดที่ผ้อู ํานวยการประกาศกําหนด”
ข้อ ๙ ให้ย กเลิก ความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗
ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทํา
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ การยื่นคําขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
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(๑) ผู้ ยื่ น คํ า ขอมี ภู มิ ลํ า เนาในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ สํ า นั ก งาน หน่ ว ยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด
(๒) ผู้ยื่นคําขอมีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด หรือหน่วยบริการในพื้นที่ตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศกําหนด
หน่ วยบริ การในพื้ นที่ ตาม (๒) ได้ แก่ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล เทศบาล องค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา หรือองค์กรอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง ทําหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแต่ละแผนงานหรือโครงการ หรือคําขอกู้ยืมเงินทุนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่ อคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการบริ หารกองทุน หรือคณะอนุกรรมการส่งเสริ ม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารประจํ า จั ง หวั ด ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น มอบหมาย
พิจารณาอนุมัติ
กรณีกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานหรือโครงการตามวรรคหนึ่ง มีภูมิลําเนาอยู่มากกว่าหนึ่งจังหวัด
หรือมิได้มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่ยื่นคําขอ ให้หน่วยงานที่รับคําขอนําเสนอต่อ สํานักงานพิจารณา
ก่อนเสนอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือคําขอกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า
การพิ จ ารณาแผนงานหรือ โครงการใดที่มี ว งเงิ นที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น เกิน กว่ า สิ บล้ า นบาท
ให้สํานักงานเสนอความเห็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นแผนงานหรือโครงการตาม
ข้อ ๗ (๘) หรือแผนงานหรือโครงการที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ให้เป็นอํานาจ
ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ
ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เว้นแต่ไม่มีคําขอรับการสนับสนุนโครงการหรือคําขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
เมื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
หรื อ ไม่ อ นุ มั ติ แ ล้ ว ให้ ร ายงานผลการประชุ ม ต่ อ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ภายในสามสิ บ วั น
นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
ในกรณีกรรมการ อนุกรรมการบริหารกองทุน หรืออนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจําจังหวัด เป็นกรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
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ที่เสนอแผนงานหรือโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการขอกู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพ ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาและลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแผนงานหรือโครงการ
หรือคําขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพนั้น
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
หรือการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด สํานักงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด หรือหน่วยบริการในพื้นที่ แล้วแต่กรณี อาจให้ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
หรื อ แสดงหลักฐานเพิ่มเติ ม หรือ จัด ส่งเจ้ าหน้า ที่ไ ปตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง ยัง สถานที่ดํ าเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนก็ได้
ข้อ ๑๕ ให้สํานักงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัด หรือหน่วยบริการในพื้นที่ แล้วแต่กรณี แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ หรือผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพทราบภายในสิบห้าวัน
ทําการนับแต่วันที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุมัติเงิน
จากกองทุนทําสัญญารับเงินกองทุนตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนด
การจ่ า ยเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง จะจ่ า ยครั้ ง เดี ย วหรื อ จ่ า ยเป็ น รายงวดให้ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญา
รับเงินกองทุนด้วย
ข้อ ๑๗ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับเงินจากกองทุน
จะต้องยินยอมให้สํานักงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัด หรือหน่วยบริการในพื้นที่ทําการตรวจเยี่ยม กํากับ ติดตาม และให้คําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานตามที่ได้รับเงินจากกองทุน หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเอกสารเกี่ยวกับ
บัญชีทะเบียน และหลักฐานอื่น ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๘ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับเงินจากกองทุน
ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุนตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ดําเนินงานแผนงานหรือโครงการแล้วเสร็จ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของแผนงานหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้เสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ
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ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับเงินจากกองทุน
มิได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติ ให้ผู้อํานวยการระงับ
การจ่ายเงินงวดต่อไปไว้ก่อน แล้วดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
หรือคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป
เมื่อได้ดําเนินงานตามแผนงานค่าใช้จ่ายเสร็จแล้ว หากมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่
ให้ส่งคืนกองทุนที่สํานักงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการ
คนพิ ก ารระดั บ จั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ แ ผนงานค่ า ใช้ จ่ า ยนั้ น แล้ ว เสร็ จ
หรือได้ยุติแผนงานค่าใช้จ่ายในเรื่องนั้น หรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนงานค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินการตาม
จํานวนเงินที่เหลืออยู่นั้นก็ได้ โดยให้ดําเนินการตามวรรคสอง
ข้อ ๑๙ ให้สํานักงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัด หรือหน่วยบริการในพื้นที่ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับเงิน
จากกองทุนเพื่อควบคุม กํากับดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติ
(๓) ส่งเสริม ติ ดตาม เร่ง รัด และดําเนินการอื่น เกี่ย วกับการกู้ยืมเงิน ทุนประกอบอาชี พ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถชําระหนี้คืนภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๔) เสริมสร้างความเข้าใจ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด มอบหมาย”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๒๒ ให้สํานักงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี จัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนเป็นประจําทุกเดือน
และเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ทุกครั้งที่มีการประชุม”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

