
 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน 

และการจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๗)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  จึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ  วาดวยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน
และการจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ 
“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ   
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ   
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ขอ ๔ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  รักษาการ
ตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไป 
ตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
การบริหารกองทุน 

 

 

ขอ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสําหรับการใชจายเก่ียวกับการคุมครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  การสงเสริมและดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ  การฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ  รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ  โดยจัดสรรใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง   

ขอ ๖ กองทนุ  ประกอบดวย   
(๑) ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  เงินงบประมาณ  และรายไดในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ที่โอนมาตามมาตรา  ๔๒   
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ทั้งนี้  ใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอแกการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของกองทุน 
(๔) เงินรายไดจากการออกสลากหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม 
(๕) เงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการสงเขากองทุนตามมาตรา  ๓๔   
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
(๗) รายไดจากการขาย  การลงทุน  หรือการหาประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(๘) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน  หรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือนิติกรรม 
(๙) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย

กําหนด   
(๑๐) รายไดอื่น 
เงินและทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 
ขอ ๗ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบดวยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  

ความมั่นคงของมนุษย  เปนประธานอนุกรรมการ  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงแรงงาน  
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ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ   ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข   ผูแทนสํานักงบประมาณ   ผูแทน
กรมบัญชีกลาง  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนเกาคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการ
คนพิการอยางนอย  เจ็ดคนเปนอนุกรรมการ  และใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ  

ขอ ๘ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้   
(๑) บริหารกองทุน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน  การหาประโยชน  และการจัดการ

กองทุน   
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน  อนุมัติโครงการ  กําหนดวงเงินและรายการคาใชจาย   

เพื่อสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่
คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ  คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการอื่นเสนอ  เวนแตกรณีเปนแผนงานหรือโครงการที่มีผู ย่ืนคําขอ 
เกินสิบลานบาทใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๙ ใหสํานักงานเปดบัญชีกองทุนไวที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  เรียกวา  
“กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 

ขอ ๑๐ เพื่อความคลองตัวในการบริหารกองทุน  ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับ
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด   

ขอ ๑๑ เงินที่ไดรับตามขอ  ๖  ในสวนกลางใหนําฝากเขาบัญชีกองทุนที่เปด  ณ  ธนาคาร 
ในสวนกลางตามขอ  ๑๐  ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน  หากไดรับเงินในวันเดียวกัน 
เกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําฝากธนาคารอยางชาภายในวันทําการรุงข้ึนนับจากวันที่ไดรับเงิน   

ในสวนภูมิภาค  ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  เปดบัญชีไว 
ที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  ชื่อบัญชี  “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”  และใหนําเงิน
ที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง  ฝากเขาบัญชีกองทุนที่เปดไว  ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน   
หากวันใดไดรับเงินเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท  ใหนําฝากธนาคารอยางชาในวันทําการรุงข้ึน  หรือโอนเขา
บัญชีกองทุนที่สวนกลางภายในระยะเวลาเชนเดียวกัน   
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ขอ ๑๒ การใชจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุน  ใหใชจายเพื่อกิจการ  ดังตอไปนี้   
(๑) การคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๒) การสงเสริมและดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ   
(๓) การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   
(๔) การสงเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ   
(๕) การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ   
(๖) การสนับสนุนค าใชจายในการบริหารจัดการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท 

แหงประเทศไทย  ตามมาตรา  ๒๗  ตามระเบียบคณะกรรมการกําหนด   
(๗) การดําเนินงานของกองทุน   เชน   การบริหารกองทุน   การจัดหาผลประโยชน   

การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน   
(๘) การใชจายในเร่ืองอื่น ๆ  ที่กอใหเกิดประโยชนแกคนพิการตามที่คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนใหความเห็นชอบ 
ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวง

มอบหมายเปนผูส่ังจายเงินกองทุน  หลังจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
อนุมัติแลว 

ขอ ๑๔ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  
การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสง  การพัสดุหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  
ในกรณีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยังมิไดกําหนด  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
วาดวยการนั้นโดยอนุโลม   

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานจัดทําแผนการใชจายเงินประจําปของกองทุนโดยประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๑  เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพจิารณาอนุมัติ   

หมวด  ๔ 
การจัดหาผลประโยชน 

 

 

ขอ ๑๖ ใหนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน  ดังตอไปนี้   
(๑) ฝากไวกับธนาคารของรัฐที่เปนรัฐวิสาหกิจ   
(๒) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล   
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(๓) ซ้ือตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ   

หมวด  ๕ 
การจัดการกองทุน 

 

 

ขอ ๑๗ การบัญชีของกองทุน  ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด 

การปดบัญชี ใหกระทํ าปละค ร้ัง   โดยถือป งบประมาณเปนรอบปบัญชี   และให
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินพรอมทั้งรายละเอียดประกอบภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวัน
นับแตวันส้ินปบัญชีทกุป  เพื่อสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ  เมื่อสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินรับรองแลว  ใหสงสําเนางบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ  เพื่อทราบ
ตอไป 

ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของสํานักงาน  และงบการเงิน 
ในภาพรวมของแผนดิน  ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนนําขอมูลเกี่ยวกับการบัญชีของกองทุน 
เขาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  ตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๑๙ ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงินและการบัญชีกองทุน   
และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ  อยางนอยปละคร้ัง   

ขอ ๒๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป  แลวทํา
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


