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ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เร่ือง  กําหนดรายละเอียดการปฏิบัติและเกณฑชี้วัดการพิจารณาใหเงินสนับสนุนโครงการ 
จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 

โดยที่ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวย 
การพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และการจัดทํารายงาน
สถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
กําหนดใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติและเกณฑชี้วัด 
การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให
การพิจารณาโครงการของเจาหนาที่รับผิดชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีทิศทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๐  ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการแหงชาติ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ  และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  เร่ือง  กําหนดรายละเอียดการปฏิบัติและเกณฑชี้ วัดการพิจารณาใหเงิน
สนับสนุนโครงการ  จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“องคกร”  หมายความวา  หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่จัดสงโครงการเพื่อขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุน 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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ขอ ๔ องคกรที่จะไดรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนตองมีขอบงชี้คุณสมบัติตาม
เกณฑดังตอไปนี้ 

  (ก) มีที่ทําการหรือสํานักงานใหญต้ังอยูในทองที่ที่จะย่ืนคําขอไมนอยกวาหกเดือน 
  (ข) มีคณะกรรมการ  บุคลากร   หรืออาสาสมัครในการปฏิบั ติงานประจํา   

หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  (ค) มีผลการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอคนพิการหรือเกิดประโยชนตอสังคม

หรือชุมชน 
  (ง) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
  ในกรณีองคกรภาคเอกชนที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคลใหมีองคกรเอกชนที่ เปน 

นิติบุคคลรับรองผลงานเปนหนังสือตาม  (ค) 
ขอ ๕ ลักษณะแผนงานหรือโครงการที่องคกรจะไดรับการสนับสนุนจากกองทุน 

ตองมีขอบงชี้  ตามเกณฑดังตอไปนี้ 
  (ก) สอดคลอ งกับแผนพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิ การ   นโยบาย รัฐบาล   

หรือนโยบายของคณะกรรมการ  กรณีโครงการที่จัดสรรวงเงินใหจังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด 

  (ข) มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน  และมีผลตอการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  (ค) สรางการมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับ 
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ทั้งนี้  ในกรณีโครงการที่จัดสรรวงเงินใหจังหวัดตองระบุ
รายการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนมีสวนรวมสนับสนุน 
การดําเนินงานดวย 

  (ง) มีคนพกิารหรือผูดูแลคนพิการหรือมีหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจดานคนพิการ
เขารวมบริหารจัดการหรือใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน 

  (จ) เฉพาะหนวยงานภาครัฐตอง 
   (๑) เปนแผนงานหรือโครงการที่ริเร่ิมใหม  หรือ 
   (๒) เปนโครงการที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได  หรือ 
   (๓) ไดรับการสนับสนุนแตไมเพียงพอ 
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  (ฉ) เฉพาะองคกรภาคเอกชนตอง 
   (๑) เปนแผนงานหรือโครงการดําเนินงานมาแลวโดยมีทุนหรือเงินสมทบ 

อยูบางสวน  หรือ 
   (๒) เปนแผนงานหรือโครงการใหมและตองไมได รับการสนับสนุน

งบประมาณจากสวนราชการและแหลงทุนอื่น ๆ  หรือไดรับการสนับสนุนแตไมเพียงพอ 
  การกําหนดลักษณะแผนงานหรือโครงการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการหรือ 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอาจกําหนดใหหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนดําเนินการ 
เปนการเฉพาะเพื่อประโยชนตอคนพิการและประชาชนได 

ขอ ๖ สาระสําคัญของแผนงานหรือโครงการที่องคกรขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ขอรับการสนับสนุนอยางนอยตองมีรายละเอียด  โดยมีเกณฑการใหคะแนนในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

  (ก) ชื่อแผนงานหรือโครงการ  ตองมีความชัดเจน  เหมาะสม  และเฉพาะเจาะจง  
โดยมีขอบงชี้ถึงเนื้อหาสาระในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องตาง ๆ  เชน   
การคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การสงเสริมและการดําเนินงานดานการสงเคราะห
ชวยเหลือคนพิการ  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ  
รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ 

  กรณีการเขียนแผนงานหรือโครงการชัดเจน   เหมาะสม   และเฉพาะเจาะจง 
ใหคะแนน  ๕  คะแนน  หรือกรณีไมชัดเจน  ไมเหมาะสม  และไมเฉพาะเจาะจง  โดยขาดขอบงชี้ 
ถึงเนื้อหาสาระในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ใหคะแนน  ๒  คะแนน 

  (ข) หลักการและเหตุผล   ตองเกี่ ยวของและสะทอนสถานการณปญหา 
ของกลุมเปาหมายอยางนอยหนึ่งปญหาและมีความจําเปนตองทําโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองเพื่อปองกันแกไขปญหาหรือสนองตอบความตองการ
ของกลุมเปาหมายในเรื่องตาง ๆ  ใหชัดเจน   

  กรณีหลักการและเหตุผลมีขอบงชี้ชัดเจนและครบถวนใหคะแนน  ๑๕  คะแนน  
หรือในกรณีหลักการและเหตุผลไมเกี่ยวของและสะทอนสถานการณปญหาของกลุมเปาหมายนอย   
ไมชัดเจน  ใหคะแนน  ๕  คะแนน 

  (ค) วัตถุประสงคของโครงการ  ตองมีขอบงชี้ดังตอไปนี้   
   (๑) มีความชัดเจน  มีความเปนไปได  และสามารถวัดผลและประเมินผลได 
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   (๒) สอดคลองกับชื่อโครงการที่เสนอ  และสะทอนการปองกันแกไขปญหา
หรือสนองตอบกลุมเปาหมายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ 

  กรณีมีขอบงชี้  (๑)  และ  (๒)  ครบทั้งสองขอใหคะแนน  ๑๕  คะแนน  หรือกรณี
ขาดขอบงชี้ขอใดขอหนึ่งใหคะแนน  ๕  คะแนน  หรือกรณีขาดขอบงชี้ทั้งสองขอไมใหคะแนน   

  (ง) การกําหนดกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ  โดยมีขอบงชี้ดังตอไปนี้ 
   (๑) สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
   (๒) ระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจน 
   (๓) มีจํานวนกลุมเปาหมายที่เหมาะสม 
   (๔) ไมซํ้าซอนกับโครงการลักษณะเดียวกันและดําเนินการในพื้นที่เดียวกัน

ที่ไดรับอนุมัติแลว 
   (๕) มีวิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมายที่ชัดเจน 
  กรณีมีขอบงชี้  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ครบทั้งหาขอใหคะแนน  ๑๐  คะแนน   

หรือกรณีขาดขอบงชี้ขอใดขอหนึ่งใหคะแนน  ๕  คะแนน  หรือกรณีขาดขอบงชี้ต้ังแตสองขอถึงสามขอ  
ใหคะแนน  ๓  คะแนน  หรือกรณีมีขอบงชี้เพียงขอเดียวหรือไมมีขอบงชี้ตามที่กําหนด  ไมใหคะแนน 

  (จ) การกําหนดสถานที่ดําเนินงานโครงการ  โดยมีขอบงชี้ดังตอไปนี้ 
   (๑) เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรม 
   (๒) ใหระบุสถานที่ต้ังของโครงการที่ชัดเจน 
   (๓) มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการ 
   (๔) มีความสะดวก  และประหยัด 
  กรณีมีขอบงชี้  (๑)  (๒)  (๓)  และ(๔)  ครบทั้งส่ีขอใหคะแนน  ๑๐  คะแนน   

หรือกรณีขาดขอบงชี้ขอใดขอหนึ่งใหคะแนน  ๕  คะแนน  หรือกรณีขาดขอบงชี้สองขอ  ใหคะแนน  
๓  คะแนน  หรือกรณีมีขอบงชี้เพียงขอเดียวหรือไมมีขอบงชี้ตามที่กําหนด  ไมใหคะแนน 

  (ฉ) ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  โดยมีขอบงชี้ดังตอไปนี้ 

   (๑) ตองมีการระบุระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของโครงการภายใน

ปงบประมาณ  ในกรณีมีแผนงานเกินกวาหนึ่งปใหเสนอภาพรวมมาประกอบการพิจารณาดวย   

   (๒) มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรมอยางชัดเจน 

   (๓) มีความสอดคลองกับสภาพความพิการ 
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  กรณีมีขอบงชี้  (๑)  (๒)  และ(๓)  ครบทั้งสามขอใหคะแนน   ๑๐  คะแนน   

หรือกรณีขาดขอบงชี้ขอใดขอหนึ่งใหคะแนน  ๕  คะแนน  หรือกรณีขาดขอบงชี้สองขอ  ใหคะแนน  

๓  คะแนน  หรือกรณีไมมีขอบงชี้ตามที่กําหนด  ไมใหคะแนน 

  (ช) วิธีการดําเนินงาน  โดยมีขอบงชี้ดังตอไปนี้ 

   (๑) แสดงถึงรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ  อยางชัดเจน 

   (๒) กิจกรรมที่ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ 

  กรณีมีขอบงชี้  (๑)  และ  (๒)  ครบทั้งสองขอใหคะแนน  ๑๐  คะแนน  หรือกรณี

ขาดขอบงชี้ขอใดขอหนึ่งใหคะแนน  ๕  คะแนน  หรือกรณีขาดขอบงชี้ทั้งสองขอ  ไมใหคะแนน 

  (ซ) งบประมาณ  โดยมีขอบงชี้ดังตอไปนี้ 

   (๑) มีความสอดคลองกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

   (๒) มีความสมเหตุสมผล  ประหยัด  คุมคา  เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

  กรณีมีขอบงชี้  (๑)  และ  (๒)  ครบทั้งสองขอใหคะแนน  ๑๐  คะแนน  หรือกรณี

ขาดขอบงชี้ขอใดขอหนึ่งใหคะแนน  ๕  คะแนน  หรือกรณีขาดขอบงชี้ทั้งสองขอ  ไมใหคะแนน   

  (ฌ) ผลที่คาดวาจะไดรับ  โดยมีขอบงชี้ดังตอไปนี้ 

   (๑) สามารถกําหนดผลที่เกิดข้ึนโดยตรงและโดยออมจากการดําเนินงาน 

ตามโครงการ 

   (๒) สามารถระบุกลุ ม เป าหมายตาม   (ง )   จะได รับผลประโยชน 

และผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  กรณีมีขอบงชี้  (๑)  และ  (๒)  ครบทั้งสองขอใหคะแนน  ๑๕  คะแนน  หรือกรณี

ขาดขอบงชี้ขอใดขอหนึ่งใหคะแนน   ๓  คะแนน   หรือกรณีขาดขอบงชี้ทั้งสองขอหรือขอบงชี้ 

ไมชัดเจน  ไมใหคะแนน   

ขอ ๗ องคกรและแผนงานหรือโครงการที่จะไดรับการพิจารณาสนับสนุนจากกองทุน

จะตองผานเกณฑตามขอ  ๔  และขอ  ๕  ครบทุกขอ  และไดคะแนนในทุกขอตามขอ  ๖  โดยได



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

คะแนนรวมตั้งแต  ๗๐  คะแนนขึ้นไป  จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  เวนแตกรณีคณะกรรมการ 

หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีความเห็นเปนอยางอื่น 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พนิตา  กําภู  ณ  อยุธยา 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 


