
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เรื่อง  ก าหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนส าหรับการบริหารจัดการ 

ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท 
 
 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗  แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต           
คนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสมาคมสภา
คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท  พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบมติ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ เรื่อง ก าหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนส าหรับการบริหาร
จัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 
             ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                     
คนพิการ เรื่อง ก าหนดวงเงินและรายการที่กองทุนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ข้อ ๔ รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแผนงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท  ให้เป็นไป               
ตามรายการดังต่อไปนี้  
            (๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ  ทั้งในส่วนกลางและสาขา
ขององค์กร การอ านวยการ การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล  การประชุม การติดต่อ
ประสานงาน สาธารณูปโภค และการควบคุมภายในขององค์กร 
            (๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร เช่น การจัดหา พัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
            (๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน อาคารสถานที่
และการปรับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของคนพิการ  
            (๔) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการงานระบบ  เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบบัญชีและ
การเงิน ระบบการทะเบียนสมาชิก 
 

/กรณี… 



 ๒ 
 

  
            กรณีการใช้เงินจากกองทุนเพ่ือจ้างบุคลากรตาม (๒) ต้องจ้างคนพิการตามประเภทของ              
คนพิการแต่ละประเภทนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนบุคลากรทั้งหมด เว้นแต่สมาคมสภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทยให้จ้างคนพิการทุกประเภทตามอัตราส่วนเดียวกัน  
   ข้อ ๕  การก าหนดอัตราวงเงินที่ให้การสนับสนุนแต่ละรายการค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ ให้พิจารณา
อนุมัติตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ตามสัดส่วนวงเงินที่ได้รับที่ก าหนดในระเบียบ และสอดคล้อง
กับข้อมูลตามแผนงานค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
             (๑ ) อัตราวงเงินตามข้อ ๔ (๑ ) ให้ ใช้จ่ ายตามหลัก เกณ ฑ์ที่ ก าหนดในประกาศของ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจ               
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดท ารายงานสถานะการเงินและ
การบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และในกรณีประกาศมิได้ก าหนดให้น าระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับ   
โดยอนุโลม 
             (๒) อัตราวงเงินตามข้อ ๔(๒) ให้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละ
ประเภทซึ่งระเบียบหรือข้อบังคับได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว ทั้งนี้ ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวอย่างน้อยให้มีสาระส าคัญในเรื่องต่างๆ 
เช่น การก าหนดโครงสร้างและการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน สวัสดิการและค่าตอบแทนลักษณะงาน
ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษาที่ก าหนด คุณสมบัติ การเลือกสรร การบรรจุ การเลื่อนต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง วินัยและความรับผิดทางละเมิด เป็นต้น ในกรณีสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
และองค์การคนพิการแต่ละประเภทมิได้ก าหนดให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
             (๓) อัตราวงเงินตามข้อ ๔(๓) ให้ ใช้จ่ ายตามจ าเป็นและเหมาะสมแต่ต้องมีระเบียบ                     
หรือข้อบังคับของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท       
ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งพัสดุ ทั้งนี้ ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวอย่างน้อยให้มีสาระส าคัญในเรื่องต่างๆ               
เช่น การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย 
และการด าเนินการอ่ืน และในกรณีสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การ                 
คนพิการแต่ละประเภทมิได้ก าหนดให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕               
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
            (๔) อัตราวงเงินตามข้อ ๔(๔) ให้ใช้จ่ายตามจ าเป็นและเหมาะสมตามแผนค่าใช้จ่ายที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือตามระเบียบ           
ของทางราชการว่าด้วยการนั้น 
           /ข้อ ๖... 



 ๓ 
 
   ข้อ ๖ ให้สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท
จัดท าและส่งแผนงานค่าใช้จ่ายตามรายการในข้อ ๕ เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการล่วงหน้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีรายละเอียดประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เหตุผลจ าเป็นของแผนงานค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและจ านวนสมาชิก
สามัญด้วย  
            (๒) วัตถุประสงค์ของแผนงานค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุน    
            (๓) ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมย่อยของแต่ละรายการและวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายตามผลผลิต             
ของแต่ละรายการ และผลการเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคมของปี เว้นแต่เป็นแผนค่าใช้จ่ายในปีแรก 
            (๔) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
            (๕) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
            (๖) แผนการด าเนินงานของแต่ละรายการ  
            (๗) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
            (๘) วิธีการจ่ายเงิน การควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล  
            (๙) สรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและปริมาณงานของสมาคม
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภทในรอบปีที่ผ่านมา 
            ข้อ ๗  ให้สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท
จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบและรับรองงบดุลประจ าปี โดยค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามข้อ ๔ (๔) ทั้งนี้ ให้เสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตต่ออธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทราบด้วย 
    ข้อ ๘ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รักษาการตามประกาศนี้และให้มี
อ านาจก าหนดแบบเอกสารและวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

                        ประกาศ ณ วันที่…๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ …. 
 

                                                 
                         (นายวิเชยีร  ชวลิต) 

                           ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                              ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 


