
 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เร่ือง  กําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุนในการจัดทําแผนงาน 
หรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๗  วรรคสอง  ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  และการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  เร่ือง  กําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุนในการ
จัดทําแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“แผนงานหรือโครงการ”  หมายความวา  แผนงานหรือโครงการที่หนวยงานของรัฐหรือองคกร

ภาคเอกชนย่ืนขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ขอ ๔ คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการดานการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ  ใหเปนไปตามอัตราวงเงินและรายการดังตอไปนี้  

  ก. คาใชจายดานการบริหารจัดการของแตละแผนงานหรือโครงการ  ประกอบดวย 

   (๑) คาเชาสถานที่ต้ังโครงการ 

   (๒) คาน้ําประปา  และคาน้ําด่ืม 

   (๓) คาไฟฟา 



 หนา   ๕๘ 
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   (๔) คาจางบุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงาน  หรือคาจางที่ปรึกษาโครงการ 

   (๕) คาใชจายในการติดตอประสานงาน  เชน  เดินทางไปสํารวจ  เตรียมกิจกรรม

โครงการ  คาออกแบบกิจกรรมโครงการ  คาโทรศัพท  คาโทรสาร  อินเตอรเน็ต  อื่น ๆ  ฯ ล ฯ 

   (๖) คาใชจายในการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบและเขารวม

กิจกรรม 

   (๗) คาวัสดุ 

   (๘) คาใชจายในการเตรียมโครงการและติดตามประเมินผล 

   (๙) คาจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนพิการเขาถึงและใช

ประโยชนไดจากแผนงานหรือโครงการ 

   (๑๐) คาใชจายอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใหความ

เห็นชอบเปนรายกรณี 

ทั้งนี้  อัตราวงเงินในการสนับสนุนใหเปนไปตามความจําเปน  เหมาะสม  และโดยประหยัด   

  ข. คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนผูชวยคนพิการเฉพาะกิจซ่ึงไดปฏิบัติงานตามที่

หนวยงานหรือองคกรผูจัดทําโครงการมอบหมาย  โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

   (๑) เปนการจัดใหมีผูชวยคนพิการเฉพาะกิจที่เปนสวนหนึ่งของโครงการ 

และมีระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวา  ๑  วัน  เชน  โครงการฝกอบรม  โครงการฝกอาชีพ  โครงการ

ทดลองทํางานในสถานประกอบการ   

   (๒) วัตถุประสงคในการจัดใหมีผูชวยคนพิการเฉพาะกิจเพื่อชวยคนพิการ 

ที่ชวยเหลือตนเองไดนอย  ไดแก  ผูเยาว  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือคนไรความสามารถ  คนพิการ

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม  ออทิสติก  สติปญญา  หรือมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถประกอบ

กิจวัตรประจําวันได  รวมทั้งทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ   

   (๓) การจัดใหมีผูชวยคนพิการเฉพาะกิจ   ใหพิจารณาตามความจําเปน 

และเหมาะสมในอัตราสัดสวนคนพิการไมเกิน  ๑๐  คน  ตอผูชวยคนพิการ  ๑  คน   

ทั้งนี้  อัตราวงเงินคาตอบแทนผูชวยคนพิการเฉพาะกิจ  ไมเกินคนละ  ๒๐๐  บาทตอวันหรือ

ตามความจําเปน  เหมาะสม  และโดยประหยัด   
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  ค. คาตอบแทนลามภาษามือ  ใหใชจายไดตามความจําเปน  เหมาะสมและโดย

ประหยัดในภารกิจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) การใชบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข 

   (๒) การสมัครงานหรือการติดตอประสานงานดานการประกอบอาชีพ   

   (๓) การรองทุกข  หรือการกลาวโทษหรือการเปนพยานในชั้นพนักงาน

สอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

   (๔) การเขารวมประชุม  สัมมนา  หรือฝกอบรมรวมทั้งเปนผูบรรยายโดย

หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัดซ่ึงมีคนพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมายเขารวมดวย 

   (๕) บริการอื่น ๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด 

ทั้งนี้  อัตราวงเงินคาตอบแทนลามภาษามือในการปฏิบัติหนาที่ไมเกินหนึ่งพันบาทตอวัน   

และอัตราหารอยบาทในกรณีปฏิบัติหนาที่คร่ึงวันจนกวาระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยบริการลามภาษามือใชบังคับแลว  สวนกรณีลามภาษามือที่ปฏิบัติ

หนาที่ลามจากภาษาอังกฤษ  ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาคาตอบแทนเปนรายกรณีไป   

  ง. คาใชจายเก่ียวกับการจัดทําส่ือทางเลือกสําหรับคนพิการ  ใหพิจารณาสนับสนุน

ตามความจําเปน  ความเหมาะสม  และโดยประหยัด 

  จ. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําคูมือหรือเอกสารทางวิชาการ  ใหการสนับสนุน 

ในกรณี  ดังตอไปนี้   

   (๑) มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

   (๒) สอดคลองกับกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ   หรือเปนผลงาน 

ของนักวิชาการ  ที่ไดรับการยอมรับในสังคมอยางกวางขวาง   

ทั้งนี้  อัตราและวงเงินที่ใหการสนับสนุนจะพิจารณาตามความจําเปน  ความเหมาะสม   

และโดยประหยัด   

  ฉ. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ  ใหพิจารณาสนับสนุนในกรณี  

ดังตอไปนี้ 

   (๑) วัตถุประสงคเพื่อการเสริมสรางเจตคติที่ดีของสังคมตอคนพิการ  ไมเปนการ

ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณขององคกรผูเสนอโครงการ   
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   (๒) ไมมีเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมซ้ําซอนกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ  
ที่หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่กําลังดําเนินการอยู   

ทั้งนี้  อัตราและวงเงินที่ใหการสนับสนุนจะพิจารณาตามความจําเปน  ความเหมาะสม   
และโดยประหยัด   

  ช. คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนในการจางงานคนพิการ  ใหพิจารณาสนับสนุน 
ในกรณี  ดังตอไปนี้ 

   (๑) เปนการเขาทดลองทํางานในสถานประกอบการ  หรือหนวยงานของรัฐ 
ที่ไมอยูในบังคับของกฎกระทรวงที่ตองจางคนพิการเขาทํางาน 

   (๒) สนับสนุนคาตอบแทนไมเกินสามเดือน   
   (๓) คนพิการรายนั้นมีความยากลําบากในการหางานทํา   
ทั้งนี้  อัตราและวงเงินที่ใหการสนับสนุนจะพิจารณาตามความจําเปน  ความเหมาะสม   

และโดยประหยัด  ไมเกินอัตราคาจางแรงงานขั้นตํ่าที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนดในพื้นที่นั้น   
  ซ. คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ   

ใหพิจารณาสนับสนุนในกรณีดังตอไปนี้ 
   (๑) มีความสอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการ 
   (๒) กอใหเกิดนวัตกรรม  ซ่ึงมีความแตกตางจากผลงานที่มีอยูแลว  หรือ 

เปนการตอยอด 
   (๓) ขอเสนอวิธีการศึกษาวิจัยมีความชัดเจนและเปนไปได 
ทั้งนี้  วงเงินและรายการที่ใหการสนับสนุนจะพิจารณาตามความจําเปน  และเหมาะสมของ 

แตละโครงการ  ซ่ึงคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในงานที่ทําใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาก็ได 

ขอ ๕ ในกรณีคณะอนุกรรมการบริหารงานกองทุนยังมิไดประกาศกําหนดอัตราวงเงิน  
และรายการคาใชจายในเร่ืองใด  ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

ขอ ๖ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติรักษาการ
ตามประกาศนี้และมีอํานาจกําหนดแบบฟอรมและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วัลลภ  พลอยทับทิม 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 


