
 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ 
วาดวยหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนแกองคกรที่ดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

เพ่ือใหการพิจารณาใชจายเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการสามารถสนับสนุนองคกร 
ท่ีดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  และองคกรดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  เห็นสมควรแกไขระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  วาดวยหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนแกองคกรที่ดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ของระเบียบคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  วาดวยการจัดหาผลประโยชน  และการใชจายเงินของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบขอ  ๘  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  
และ  (๑๖)  แหงระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  วาดวยการจัดหาผลประโยชน  และ
การใชจายเงินของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  จึงกําหนดระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
วาดวยหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนแกองคกรที่ดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  วาดวย

หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนแกองคกรที่ดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  หรือระเบียบ  
หลักเกณฑ  และขอบังคับอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
  “คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
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  “สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  
คนพิการ  และผูสูงอายุ 

  “กองทุน”  หมายถึง  กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ขอ ๕ องคกรที่จะขอรับเงินอุดหนุนตองเปนองคกรภาครัฐ  หรือเอกชนที่ดําเนินงานฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการทางการแพทย  การศึกษา  สังคมและอาชีพ  ตลอดจนดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาเกี่ยวกับความพิการ 

  องคกรเอกชนตามวรรคหนึ่ง  ตองมีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับจากสังคม  มีระบบ
การบริหารงาน  รวมทั้งระบบการเงินการบัญชีท่ีสามารถตรวจสอบได  โดยตองมีทุนดําเนินงานในโครงการ
ท่ีขอรับเงินอุดหนุนบางสวน  และตองเปนนิติบุคคล  หรือไดรับการรับรองจากองคกรที่เปนนิติบุคคล
โดยองคกรนิติบุคคลนั้น  ตองแสดงงบดุลยอนหลังสองป 

ขอ ๖ โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนตองมีวัตถุประสงคและลักษณะของกิจกรรมที่มี 
แผนดําเนินงานแนชัด  และสามารถบรรลุเปาหมายตามระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
วาดวยการจัดหาผลประโยชน  และการใชจายเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  โดยตอง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ  ยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือยุทธศาสตรและ
ขอบเขตงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

  โครงการตามวรรคหนึ่ง  ขององคกรภาครัฐตองเปนโครงการที่ริเริ่มใหม  หรือโครงการ  
ท่ีไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได  กรณีโครงการขององคกรภาคเอกชนตองไมไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณเต็มจํานวนจากสวนราชการหรือองคกรอื่น 

ขอ ๗ องคกรที่ประสงคจะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนใหย่ืนโครงการตอผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  และองคกร
สวนภูมิภาคใหย่ืนโครงการตอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดที่องคกรนั้นตั้งอยู  กอนนําสงให
สํานักงาน  เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา  พรอมเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งและระเบียบ  หรือขอบังคับขององคกร  (สําหรับการยื่นครั้งแรก) 
(๒) รายชื่อคณะกรรมการบริหารองคกรชุดปจจุบัน 
(๓) งบดุล  (ท่ีผูสอบบัญชีรับรอง)  และงบแสดงรายได  -  รายจายสําหรับรอบปท่ีผานมา 
(๔) รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของปท่ีผานมา 
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(๕) หนังสือรับรองโครงการจากองคกรคนพิการที่เปนนิติบุคคล  (กรณีองคกรที่ไมเปนนิติบุคคล
ตองยื่นโครงการผานองคกรคนพิการที่เปนนิติบุคคลใหการรับรองกอน) 

(๖) รายละเอียดของโครงการที่ประสงคจะขอรับเงินอุดหนุน  ตองมีความชัดเจน  เชน  วัตถุประสงค
ของโครงการ  จํานวนกลุมเปาหมาย  งบประมาณ และวิธีการประเมินผล  โดยมีตัวชี้วัดเพื่อสามารถวัด
และประเมินโครงการไดชัดเจน   

(๗) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ   ท่ีผูขอรับเงินอุดหนุนเห็นสมควรนําเสนอใหใชประกอบการพิจารณา
เพ่ิมเติม 

 โครงการที่ย่ืนโดยองคกรภาครัฐไดรับการยกเวนไมตองแนบเอกสาร  ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  
(๔)  และ  (๕) 

ขอ ๘ องคกรที่ประสงคจะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน  จะตองสงโครงการใหสํานักงาน
เพ่ือเตรียมเขาที่ประชุมลวงหนาอยางนอยสามสิบวัน  ซึ่งอาจจะมีผลทําใหระยะเวลาดําเนินการโครงการ
ขององคกรตองดําเนินการหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ 

ขอ ๙ การพิจารณาโครงการคณะอนุกรรมการจะดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) แตงตั้งคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการขึ้นชุดหนึ่ง  เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะห

ความเปนไปไดของโครงการ  เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาตามวาระ  ท้ังนี้การพิจารณาอนุมัติ
โครงการและคาใชจายของโครงการอยูภายใตอํานาจและดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการและในการพิจารณา
โครงการใหองคกรที่นําเสนอโครงการ  หรือผูมีสวนไดเสียในโครงการนั้น  ออกจากหองประชุม 

(๒) โครงการใดมีระยะเวลาดําเนินการขามปงบประมาณ และสามารถแบงเนื้องานของโครงการ
เปนชวง ๆได  จะพิจารณาอนุมัติเฉพาะเนื้องานในชวงปงบประมาณนั้น ๆ  โดยไมพิจารณาอนุมัติโครงการ 
ท่ีไดดําเนินการไปแลว  หรืออยูระหวางดําเนินการกอนที่จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการตามกําหนด  
ยกเวนคณะอนุกรรมการพิจารณาวาเปนโครงการที่มีเหตุผลความจําเปนและสมควรอยางยิ่งสําหรับโครงการใหม
ท่ีองคกรเสนอขอรับการสนับสนุน  หากมิไดรายงานผลโครงการที่ไดรับอนุมัติไปกอนหนานี้จะไมไดรับ
การพิจารณา 

(๓) คณะอนุกรรมการอาจใหองคกรที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของไปชี้แจง
รายละเอียด  หรือแสดงหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง  หรือจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริง  ณ  สํานักงาน  
หรือสถานที่ดําเนินงานขององคกรที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเพื่อประกอบการพิจารณาใหเงินอุดหนุนก็ได 
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ขอ ๑๐ โครงการที่ไดรับการพิจารณา  คณะอนุกรรมการจะอนุมัติเงินอุดหนุน  ดังนี้ 
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรภาครัฐในวงเงินรอยละยี่สิบหา  และองคกรภาคเอกชนรอยละ

เจ็ดสิบหา  ของกรอบงบประมาณที่กระทรวงการคลังอนุมัติประมาณการรายจายเงินกองทุนในแตละป   
(๒) พิจารณาใหเงินอุดหนุนโครงการขององคกรภาครัฐ  หรือเอกชนจะพิจารณาตามความจําเปน

เหมาะสมที่เปนไปตามเกณฑคาใชจายในการใหเงินอุดหนุนที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ 
 สําหรับการอนุมัติเงินอุดหนุนคาใชจายของโครงการตาง ๆ  ท่ีมีรายการจัดซื้ออุปกรณ

คณะอนุกรรมการมีอํานาจอนุมัติในวงเงินไมเกินสองแสนบาท  และตองนําเสนอผลการอนุมัติใหคณะกรรมการ
ทราบ  และหากเกินวงเงินใหนําเสนอเขาคณะกรรมการพจิารณาตอไป 

ขอ ๑๑ องคกรภาครัฐ  หรือเอกชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจะตองรายงานผล  หรือความกาวหนา 
การปฏิบัติงาน  และการใชจายเงินตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนใหสํานักงานทราบภายในสามสิบวัน 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ  สําหรับโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการไมเกินเกาสิบวัน  และสําหรับโครงการที่มี
ระยะเวลาดําเนินการมากกวาเกาสิบวันใหรายงานผลความกาวหนาระหวางการดําเนินโครงการหนึ่งครั้ง  
และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการภายในสามสิบวัน 

  กรณีไดดําเนินโครงการเสร็จสิ้น  มีเงินเหลือจายใหสงเงินคืนกองทุน 
ขอ ๑๒ ใหองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคลที่ไดรับเงินอุดหนุน  สงรายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ท่ีไดรับการตรวจบัญชีของรอบปท่ีผานมา  ใหสํานักงานทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับตั้งแตวัน
สิ้นปบัญชี  กรณีไมใชองคกรนิติบุคคลใหสงรายงานทางการเงิน  โดยมีองคกรที่เปนนิติบุคคลรับรอง 

  หากไมสงรายงานฐานะการเงินหรือรายงานทางการเงิน  องคกรนั้นไมสามารถที่จะขอรับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนได 

ขอ ๑๓ องคกรที่ไดรับเงินอุดหนุนจะตองยินยอมโดยไมมีเงื่อนไขวา  ในการรับเงินอุดหนุนนั้น  
สํานักงาน  หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  อาจสงเจาหนาที่ไปตรวจการดําเนินงาน
ขององคกรที่รับเงินอุดหนุน  ตลอดจนสอบถาม  หรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ ใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ  กําหนดแบบพิมพ  ตลอดจนรายละเอียด 
ในการปฏิบัติงานตามความจําเปน 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๕ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  
คนพิการ  และผูสูงอายุ  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พนิตา  กําภู  ณ  อยุธยา 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอาย ุ
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 


