
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม 
และพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

เร่ือง กําหนดวงเงินและรายการที่กองทุนใหการสนับสนนุคาใชจาย 
ในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพกิารทุกประเภทแหงประเทศไทย 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  พ .ศ .  ๒๕๕๒ 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่ือง กําหนดวงเงินและรายการที่กองทุนใหการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย” 

 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับมีกําหนดหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ไดประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“แผนงานคาใชจาย” หมายความวา แผนงานคาใชจายประจําปของสมาคมสภา

คนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยเฉพาะในสวนที่ย่ืนขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
ขอ ๔  การสนับสนุนคาใชจายตามแผนงานคาใชจายในการบริหารจัดการของ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ใหเปนไปตามรายการ ดังตอไปนี้ 
(๑) วงเงินและรายการคาใชจายเกี่ยวกับการบริหาร 
(๒) วงเงินและรายการคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 
(๓) วงเงินและรายการคาใชจายเกี่ยวกับการพัสดุ 
(๔) วงเงินและรายการคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการ 
การกําหนดวงเงินที่ใหการสนับสนุนรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณา

อนุมัติตามความจําเปนและเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการ
ทุกประเภทแหงประเทศไทยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการพัฒนา

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง/หนา ๕๕/๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณากําหนดสัดสวนวงเงินตาม
วรรคหนึ่งตามความจําเปนและสอดคลองกับขอมูลตามแผนงานคาใชจายจริงของแตละป 

 
ขอ ๕  เพ่ือประโยชนในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ให

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยจัดทําและสงแผนงานคาใชจายตามขอ ๔ เสนอ
ตอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนลวงหนา โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่มาของความตองการจําเปนและความสําคัญของแผนงานคาใชจาย เชน 
ที่มาของแผนหลักการและเหตุผล ความตองการจําเปน กฎระเบียบ ขอบังคับและนโยบายที่
เก่ียวของ 

(๒) วัตถุประสงคของแผนงานคาใชจายที่ขอรับการสนับสนุน 
(๓) คาใชจายตามกิจกรรมยอยของแตละรายการและวิธีการคํานวณคาใชจาย

ตามผลผลิตของแตละรายการ 
(๔) ปริมาณกลุมเปาหมายที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
(๕) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
(๖) แผนการดําเนินงานของแตละรายงาน 
(๗) ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ

ตัวชี้วัด 
(๘) วิธีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล 
(๙) สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารจัดการและปริมาณ

งานของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยในรอบปที่ผานมา 
 
ขอ ๖  ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

รักษาการตามประกาศนี้และใหมีอํานาจกําหนดแบบฟอรมและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให
เปนไปตามประกาศนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วัลลภ  พลอยทับทิม 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคน

พิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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