เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ เมษายน ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดวยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน
และการจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๗) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสงเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน
และการจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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 และมี อํานาจกําหนดวิ ธีปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารต าง ๆ เพื่อใหเปน ไป
ตามระเบียบนี้
หมวด ๒
การบริหารกองทุน
ขอ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสําหรับการใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเสริมและดําเนิน งานดานการสงเคราะหชวยเหลือ คนพิการ การฟน ฟู
สมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ โดยจัดสรรใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง
ขอ ๖ กองทุน ประกอบดวย
(๑) ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายไดในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่โอนมาตามมาตรา ๔๒
(๒) เงินอุดหนุน จากรัฐบาล ทั้งนี้ ใหรัฐ บาลจัดสรรใหเพียงพอแกการสงเสริมและพัฒนา
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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ผู แ ทนกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู แ ทน
กรมบัญชีกลาง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนเกาคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการ
คนพิการอยางนอย เจ็ดคนเปนอนุกรรมการ และใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๘ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน และการจัดการ
กองทุน
(๒) พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ า ยเงิ น อนุ มั ติ โ ครงการ กํ า หนดวงเงิ น และรายการค า ใช จ า ย
เพื่ อสนับ สนุ น แผนงานหรือ โครงการเกี่ ยวกับ การสง เสริม และพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตคนพิก ารตามที่
คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการอื่น เสนอ เวน แตกรณีเปน แผนงานหรือโครงการที่มีผูยื่น คําขอ
เกินสิบลานบาทใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
(๓) รายงานสถานะการเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น ต อ คณะกรรมการตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๙ ให สํา นัก งานเปด บัญ ชีก องทุน ไว ที่ก รมบัญ ชีก ลาง กระทรวงการคลัง เรี ยกว า
“กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
ขอ ๑๐ เพื่ อความคลอ งตั วในการบริห ารกองทุ น ให สํา นัก งานเป ดบั ญชี เงิ น ฝากไว กั บ
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๑ เงินที่ไดรับตามขอ ๖ ในสวนกลางใหนําฝากเขาบัญชีกองทุน ที่เปด ณ ธนาคาร
ในสวนกลางตามขอ ๑๐ ภายในสามวัน ทําการนับแตวัน ที่ไดรับเงิน หากไดรับเงิน ในวันเดียวกัน
เกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําฝากธนาคารอยางชาภายในวันทําการรุงขึ้นนับจากวันที่ไดรับเงิน
ในสวนภูมิภาค ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษยจังหวัด เปดบัญชีไว
ที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” และใหนําเงิน
ที่ได รับ ตามวรรคหนึ่ง ฝากเขา บัญ ชีก องทุน ที่เ ปด ไว ภายในสามวัน ทํา การนั บแตวั น ที่ ได รับ เงิ น
หากวันใดไดรับเงินเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท ใหนําฝากธนาคารอยางชาในวันทําการรุงขึ้น หรือโอนเขา
บัญชีกองทุนที่สวนกลางภายในระยะเวลาเชนเดียวกัน
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ขอ ๑๒ การใชจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุน ใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๒) การสงเสริมและดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ
(๓) การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
(๔) การสงเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ
(๕) การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ
(๖) การสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารจั ด การสมาคมสภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภท
แหงประเทศไทย ตามมาตรา ๒๗ ตามระเบียบคณะกรรมการกําหนด
(๗) การดํ า เนิ น งานของกองทุ น เช น การบริ ห ารกองทุ น การจั ด หาผลประโยชน
การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน
(๘) การใชจายในเรื่องอื่น ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนแกคนพิการตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนใหความเห็นชอบ
ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเป น ผูสั่ งจา ยเงิ น กองทุน หลังจากคณะกรรมการหรือ คณะอนุก รรมการบริห ารกองทุ น
อนุมัติแลว
ขอ ๑๔ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสง การพัสดุหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้
ในกรณีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ยังมิไดกําหนด ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
วาดวยการนั้นโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานจัดทําแผนการใชจายเงิน ประจําปของกองทุน โดยประสานงานกั บ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๑ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หมวด ๔
การจัดหาผลประโยชน
ขอ ๑๖ ใหนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน ดังตอไปนี้
(๑) ฝากไวกับธนาคารของรัฐที่เปนรัฐวิสาหกิจ
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ เมษายน ๒๕๕๒

(๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
หมวด ๕
การจัดการกองทุน
ขอ ๑๗ การบัญชีของกองทุน ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด
การป ด บั ญ ชี ใ ห ก ระทํ า ป ล ะครั้ ง โดยถื อ ป ง บประมาณเป น รอบป บั ญ ชี และให
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินพรอมทั้งรายละเอียดประกอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีทกุ ป เพื่อสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ เมื่อสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินรับรองแลว ใหสงสําเนางบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ เพื่อทราบ
ตอไป
ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนใ นการจัดทํางบการเงิน ในภาพรวมของสํานักงาน และงบการเงิน
ในภาพรวมของแผนดิน ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน นําขอมูลเกี่ยวกับการบัญชีของกองทุน
เข า ระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (GFMIS) ตามวิ ธี ก าร
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๑๙ ใหมี การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ การดํา เนิ น งานการเงิ น และการบัญชี กองทุ น
และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ อยางนอยปละครั้ง
ขอ ๒๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผน ดิน เปน ผูสอบบัญชีของกองทุน ทุกรอบป แลวทํา
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
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