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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และการจัดทํา

รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

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

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และ 
การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“องคกรภาคเอกชน”  หมายความวา  องคกรดานคนพิการ  องคกรชุมชน  องคกรธุรกิจ  หรือ

องคกรอื่นตามที่คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

“ผูดูแลคนพิการ”  หมายความวา  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พี่นอง  หรือบุคคล 
อื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ   

“หนวยงานภาครัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 
อย างอื่น   ราชการสวนภูมิภาค   หนวยงานสวนกลางที่ ต้ั งอยู ในสวนภูมิภาค   โรงเ รียนหรือ
สถาบันการศึกษาของรัฐ  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ   

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ 
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“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ   
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ   
ขอ ๔ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจน

กําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ 

 

 

ขอ ๕ หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือ
โครงการจากกองทุนตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีที่ทําการหรือสํานักงานใหญต้ังอยูในทองที่ที่จะย่ืนคําขอไมนอยกวาหกเดือน 
(๒) มีคณะกรรมการ  บุคลากร  หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา  หรือมีที่ปรึกษา 

ที่มีความรูเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
(๓) มีผลการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอคนพิการหรือเกิดประโยชนตอสังคมหรือชุมชน 
(๔) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
ขอ ๖ แผนงานหรือโครงการที่จะได รับการสนับสนุนจากกองทุนตองมี ลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  นโยบายรัฐบาล  หรือนโยบายของ

คณะกรรมการ   
(๒) มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน  และมีผลตอการสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
(๓) สรางการมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
(๔) มีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการหรือมีหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจดานคนพิการเขารวม

บริหารจัดการหรือใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน 
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กรณีเปนหนวยงานภาครัฐตองเปนแผนงานหรือโครงการที่ริเร่ิมใหม  หรือเปนโครงการ 
ที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

กรณีเปนองคกรภาคเอกชนตองเปนแผนงานหรือโครงการที่ดําเนินงานมาแลวโดยมีทุนหรือ
เงินสมทบอยูบางสวน  หรือเปนแผนงานหรือโครงการใหมและตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสวนราชการและแหลงทุนอื่น ๆ  หรือไดรับการสนับสนุนแตไมเพียงพอ 

ความในวรรคหนึ่ ง   ไมใชบั ง คับกับแผนงานหรือโครงการที่ คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกําหนดใหหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนดําเนินการ 
เปนการเฉพาะเพื่อประโยชนตอคนพิการและประชาชน 

ขอ ๗ รายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุน  มีดังตอไปนี้ 
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เชน  คาใชจายในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม  การสงเสริมและพิทักษสิทธิ  การสนับสนุนใหคนพิการ
สามารถดํารงชีวิตอิสระ  มีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย  และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  มีสวนรวม 
ทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  ภายใตสภาพแวดลอมที่คนพิการสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได   

(๒) คาใชจายเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  เชน  คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีข้ึน  หรือดํารงสมรรถภาพหรือ
ความสามารถที่มีอยูเดิมไว  โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย  การศาสนา  การศึกษา  สังคม  อาชีพ  
หรือกระบวนการอื่นใด  เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ   

(๓) คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ  เชน  
คาใชจายเพื่อการสนับสนุนเกี่ยวกับจัดการศึกษาและการฝกอาชีพ  การมีงานทํา  การสงเสริม 
การประกอบอาชีพ  บริการสื่อหรือส่ิงอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใดเพื่อให
คนพิการสามารถประกอบอาชีพทั้ งในสวนอาชีพอิสระหรือทํางานในสถานประกอบการ   
หรือหนวยงานภาครัฐ   

(๔) คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับ   
คนพิการ  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับสนับสนุนใหมีการจัดต้ัง  การดําเนินงาน  การสรางความเขมแข็ง 
ขององคกรดานคนพิการทั้งในสวนองคกรของคนพิการ   หรือองคกรหรือหนวยงานที่ทํางาน 
เพื่อคนพิการ  การเสริมสรางเครือขายในทุกระดับเพื่อใหองคกรตาง ๆ  สามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิ 
คนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง   
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(๕) คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการสมาคมสภาคนพิการ 
ทุกประเภทแหงประเทศไทยตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๒๗   

(๖) คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุน  เชน  การบริหารจัดการกองทุน  การจัดหา
ผลประโยชน  การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน 

(๗) คาใชจายในเร่ืองอื่นที่เกิดประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 

อัตราวงเงินและรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนประกาศกําหนด  ในกรณีที่ยังมิไดประกาศกําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายในเร่ืองใด  
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ   

ขอ ๘ ในกรณีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานกองทุนในเชิงรุก  อาจกําหนดวงเงินและรายการคาใชจายเพื่อสนับสนุน 
ใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๑  จัดทําแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนก็ได   

หมวด  ๒ 
การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

 

 

ขอ ๙ ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายบุคคลตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
  (ก) กรณีเปนคนพิการ 
   (๑) มีบัตรประจําตัวคนพิการ 
   (๒) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อประกอบอาชีพ 

ในทองที่ที่ย่ืนคําขอ   
   (๓) มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเร่ืองที่ขอรับการสนับสนุน   
   (๔) บรรลุนิติภาวะ  เวนแตคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเปนอยางอื่น 
   (๕) มีชื่อในทะเบียนบานหรือมีถ่ินที่อยูถาวรในทองที่ที่ย่ืนคําขอกูไมนอยกวา

เกาสิบวัน 
   (๖) ไมมีประวัติเสียหายในการกูเงินจากกองทุน  เวนแตไดดําเนินการแกไข

มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  หรือเปนกรณีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเปนอยางอื่น 
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   (๗) กรณีมีหนี้สินอยูกับกองทุนตองไดชําระหนี้มาแลวไมนอยกวารอยละ 
หกสิบของวงเงินกูยืมทั้งหมดและเมื่อไดการอนุมัติแลวตองชําระหนี้สินที่มีอยูเดิมทั้งหมด 

   (๘) มีความสามารถชําระคืน เ งินกู ยืมไดและมีบุคคลที่น า เชื่ อ ถือได 
เปนผูคํ้าประกัน   

  (ข) กรณีเปนผูดูแลคนพิการ   
   (๑) มีคุณสมบัติตาม  (ก)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘) 
   (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๓) ไดรับการรับรองเปนหนังสือจากผูแทนองคกรดานคนพิการ  กํานัน

ผูใหญบาน  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูนั้นมีภูมิลําเนา  ขาราชการระดับ  ๓  หรือเทียบเทา
ข้ึนไป  หรือมีหลักฐานเชื่อไดวาเปนผูอุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งมิไดมีหนี้สิน
จากกองทุน   

ขอ ๑๐ ผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายกลุมนอกจากมีคุณสมบัติตามขอ  ๙  แลว  
ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนกลุมคนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและวัตถุประสงค
รวมกันเพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนกัน  หรือทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกัน  
หรือดําเนินการอื่นอันเปนประโยชนรวมกันของสมาชิก  มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีระบบ
บริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได  ทั้งนี้  ตองมีสมาชิกกลุมไมนอยกวาสองคน 

(๒) มีหลักฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุมอยางสม่ําเสมอมาแลว 
ไมนอยกวาหกเดือน 

(๓) ดําเนินกิจการของกลุมในทองที่ จังหวัดที่ ย่ืนคําขอตอเนื่องจนถึงวันย่ืนคําขอแลว 
ไมนอยกวาหกเดือน 

(๔) ไดรับการรับรองเปนหนังสือรับรองจากองคกรดานคนพิการที่ เปนนิติบุคคลหรือ
หนวยงานภาครัฐวาเปนกลุมที่มีผลงานนาเชื่อถือจริง   

(๕) มีแผนงานหรือโครงการของกลุมที่จะดําเนินการตอไปอยางชัดเจน 
ขอ ๑๑ วงเงินใหกูยืมและกําหนดการชําระคืน   
(๑) การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายบุคคล  ไมเกินรายละสี่หมื่นบาท  ผอนชําระภายใน

หาปโดยไมมีดอกเบี้ย   
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(๒) การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพเปนรายกลุม  ไมเกินหนึ่งลานบาท  ผอนชําระภายในหาป
โดยไมมีดอกเบี้ย  ทั้งนี้  วงเงินเฉลี่ยตอบุคคลไมเกินวงเงินตาม  (๑)   

การชําระคืนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามวิธีการและเง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนใหความเห็นชอบ  โดยคํานึงถึงประเภทอาชีพที่ ย่ืนขอกู ยืมเงินของแตละบุคคลหรือกลุม   
แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาอนุมัติการจายเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการและการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

 

 

ขอ ๑๒ การย่ืนคําขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ  และการกูยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพ  ในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนตอสํานักงานหรือหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการที่ไดรับมอบหมาย  สําหรับในสวนภูมิภาคใหย่ืนตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด 

ใหสํานักงานหรือหนวยงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
ตามวรรคหนึ่ง  ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของแตละแผนงานหรือโครงการหรือ
คําขอกู ยืมเงินทุนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  พรอมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๑  กอนเสนอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติตอไป 

ในกรณีกลุมเปาหมายตามแผนงานหรือโครงการมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูมากกวาหนึ่งจังหวัด  
หรือมิไดมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในจังหวัดที่ย่ืนคําขอรับการสนับสนุนนั้น  ใหนําเสนอตอสํานักงาน
พิจารณากอนเสนอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอ ๑๓ เมื่อคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๑  ไดรับคําขอตามขอ  ๑๒  แลว  ใหพิจารณา
แผนงานหรือโครงการ   หรือคําขอกู ยืม เ งินทุนประกอบอาชีพโดยไมชักช า   แลว เสนอตอ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุนอยางนอย 
เดือนละครั้ง  เวนแตไมมีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน   

ในกรณีกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารกองทุนเปนกรรมการบริหารหรือเจาหนาที่ของ
หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่เสนอแผนงานหรือโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
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หรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  หามมิใหเขารวมพิจารณาแผนงาน
หรือโครงการหรือคําขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพนั้น 

ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ  
หรือการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของ  
หรือสํานักงานหรือหนวยงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแลวแตกรณี  
อาจใหผูแทนหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของชี้แจง
รายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม  หรือจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยังสถานที่
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  กลุมบุคคล  หรือบุคคลที่ขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนก็ได   

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาอนุมัติการจายเงินใหผูขอรับการสนับสนุนแผนงาน
หรือโครงการ  หรือผูขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  แลวแตกรณี  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสร็จ 

ขอ ๑๖ ใหหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บุคคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับอนุมัติ 
เงินจากกองทุนทําสัญญารับเงินกองทุนตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ขอ ๑๗ หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บุคคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน
จะตองยินยอมใหสํานักงานและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรวจเย่ียม 
การดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจากกองทุน  หรือใหเจาหนาที่เขาตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทะเบียน 
และหลักฐานอื่น  ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บุคคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน
ตองรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนตามแบบที่เลขาธิการกําหนด   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของแผนงานหรือโครงการที่ไดรับการอนุมัติ   
ใหเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติกอนดําเนินการ 

ในกรณีที่หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บุคคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน
มิไดดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับการอนุมัติ  ใหปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายระงับการจายเงินงวดตอไปไวกอน  
แลวดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลตอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาตอไป 
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ขอ ๑๙ ใหสํานักงานและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด  
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําทะเบียนหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บุคคล  หรือกลุมบุคคลที่ไดรับเงิน
จากกองทุนเพื่อควบคุมกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของแผนงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
(๓) สงเสริม  เรงรัด  ติดตาม  และดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
ขอ ๒๐ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดรายละเอียดการปฏิบั ติ   

และเกณฑชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามหมวด  ๑  หมวด  ๒  และหมวด  ๓   

หมวด  ๔ 
การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 

 

 

ขอ ๒๑ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจัดทํารายงานการรับ
จายเงินเปนประจําทุกเดือนสงใหสํานักงานภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป  และใหนําสงเงินรายได
ทุกประเภทเขาบัญชีกองทุนทุกส้ินเดือน 

ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนเปนประจําทุกเดือน
และเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนทุกคร้ังที่มีการประชุม 

ขอ ๒๓ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ตอคณะกรรมการอยางนอยปละสามครั้ง 

ขอ ๒๔ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหนําระเบียบของทางราชการ 
วาดวยการนั้น  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 


