
แผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

นางณฐอร อินทร์ดีศรี 
ผู้อ านวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ





แผนงบประมาณการรายจ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าปีงบประมาณ 2562

3,904,178,600 บาท

งบด าเนินงาน
โครงการ

2,100,000,000 บาท

กรอบจัดสรร งบประมาณ

E
เสริมพลังคนพิการและองค์กรคนพิการ

655,000,000

Q 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ

1,065,000,000

U
เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ

210,000,000

A
สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึง

100,000,000

L
สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

70,000,000

เงินกู้

1,500,000,000 บาท

งบบุคลากร
180,949,200 บาท

งบบริหารจัดการกองทุน
110,353,200 บาท

งบลงทุน
826,200 บาท



แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562
โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ได้จัดสรรกรอบวงเงินตามที่เสนอขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
ด าเนินการจัดสรรเงินให้จังหวัด เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป) จ านวน 17 ล้านบาท

2. การจัดสรรกรอบวงเงินส าหรับการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

จ านวน 1,500 ล้านบาท

3. การจัดสรรกรอบวงเงินเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 2,100 ล้านบาท

4. โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ   

ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10.83 ล้านบาท

5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ลูกหนี้เงินกู+้ลูกหนี้ตามมาตรา 34) 

จ านวน 550,000 บาท



โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2562
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัด ตามรายการ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค ตามกลุ่มเป้าหมาย ลูกหนี้เงินกู้ ปี 2561 โดยก าหนดเป็น 6 ขนาด ดังนี้

ขนาด
สนับสนุน

กลุ่มเป้าหมาย (ราย)
จ านวนเงินที่
สนับสนุน

จ านวนจังหวัด รวมเป็นเงิน

1 1 - 400 150,000 6 900,000 
2 401 - 800 170,000 17 2,890,000 
3 801 - 1,200 190,000 23 4,370,000 
4 1,201 - 1,600 210,000 9 1,890,000 
5 1,601 - 2,000 230,000 7 1,610,000 
6 2,001 ขึ้นไป 250,000 14 3,500,000 

กรอบกลางและกรุงเทพฯ 1,590,000 1,840,000 
รวม 77 17,000,000 



การจัดสรรกรอบวงเงินส าหรับให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการคลังอนุมัติวงเงินให้กู้ยืม ประจ าปีงบประมาณ 2562

1,500,000,000.-บาท

กรอบวงเงินแบ่งเป็น จ านวนเงิน (บาท)

กรุงเทพมหานคร 39,400,000

เก็บไว้ส่วนกลาง 500,000,000

จัดสรรให้จังหวัด 76 จังหวัด 960,600,000

ตารางกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามอัตราสว่นของลูกหนี้เงินกู้
ของแต่ละจังหวัดแบ่งเป็น 6 ขนาด จ านวนทั้งสิ้น 21,620,000 บาท ดังนี้ 

จ าแนกเป็น
จ านวนลูกหนี้

(ราย)
จ านวน
จังหวัด

จังหวัดละ (บาท)
รวมเป็นเงิน

ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) - - 1,240,000 1,240,000

ขนาดที่ 1 1 - 400 6 160,000 960,000

ขนาดที่ 2 401 - 800 17 210,000 3,570,000

ขนาดที่ 3 801 – 1,200 23 250,000 5,750,000

ขนาดที่ 4 1,201 – 1,600 9 290,000 2,610,000

ขนาดที่ 5 1,601 – 2,000 7 330,000 2,310,000

ขนาดที่ 6 2,001 ขึ้นไป 14 370,000 5,180,000

เพื่อให้การบริการคนพิการในส่วนภูมิภาค คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอาศัยอ านาจตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการประชุมครั้ งที่  11/2557 เมื่อวันที่              
16 กันยายน 2557 จึงมีค าสั่งมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามค าสั่ง ที่ 1/2557 ในการ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน โครงการก าหนดวงเงินและค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุน
แผนงานโครงการและค าขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการในจังหวัด

หมายเหตุ : กรอบวงเงินส่วนกลางกันไว้ส าหรับจังหวัดที่มียอดเงินคงเหลือ
หรือกรอบวงเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการในจังหวัดที่ขอกู้ยืม

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ประจ าปี 2562

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ใช้บริการของกองทุนได้มีความรู้ความใจและสามารถ
เข้าถึงบริการจากกองทุนและส่งเสริมให้มีการช าระหนี้ตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา



การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขั้นตอนการให้บริการกู้ยืมเงิน

o รับค าร้องและตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งต้น
o ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
o วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเชื่อถือใน

การประกอบอาชีพ
o สรุปและรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อเตรียม

ด าเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะท างาน/
คณะอนุกรรมการ

1. การรับค าร้องและการสอบตรวจสอบข้อเท็จจริง

o จัดเตรียมเอกสารและจัดท าอนุมัติเพื่อจัด
ประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองการ
ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนและจัดท ามติการ
ประชุมคณะท างานดังกล่าว

o เสนอมติการประชุมคณะท างานพิจารณา
กลั่นกรองการให้บริการกู้ยืมเงินต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

o สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพื่อด าเนินการจัดท าหนังสืออนุมัติ
ผลการพิจารณา

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน

o จัดท าขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายภายใน
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนต่อผู้บังคับบัญชา

o ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอกู้ยืม
เงินกองทุนฯ ต่อผู้ที่ประสงค์ขอกู้เงิน

o ด าเนินการนัดหมายผู้ที่ผ่านการอนุมัติเพื่อ
ด าเนินการเซ็นสัญญาเงินกู้และสญัญาค้ า
ประกันและด าเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับ
การอนุมัติ

3. แจ้งผลการพิจารณา

**หมายเหตุ : ในวันท่ีลงนามในสัญญาและรับเงิน กองทุนฯ ได้มอบหมายให้
นิติกรด าเนินการช้ีแจ้งข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆ ให้กับผู้ท่ีเป็นลูกหนี้
และผู้ค้ าประกันเพ่ิมเติมด้วย

รูปแบบการให้บริการ “เพื่อเป็นทุนส าหรับการประกอบอาชีพหรือการขยายกิจการ 
ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ประกอบด้วย การให้บริการกู้ยืมเงินแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
รายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท หากจะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่ก าหนด ให้มีการพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท และการให้บริการรายกลุ่มๆ ละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ผ่อนช าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย”



คุณสมบัติผู้ที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

o มีบัตรประจ าตัวคนพิการ และมีความสามารถ
ที่จะประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นขอกู้

o บรรลุนิติภาวะ (20 ปีหรือบรรลุนิติภาวะโดย
การสมรส)

o มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านที่ยืน่ขอไม่นอ้ย
กว่า 90 วัน

o ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินหรือแก้ไขแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

o กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องช าระหน้ีแล้ว
เกินร้อยละ 60

o มีความสามารถช าระเงินคืนและมบีุคคลค้ า
ประกันที่น่าเชื่อถือ

ผู้กู้เงินรายบุคคล

o เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ เช่น บุคคลที่มีรายได้
แน่นอน (ไม่จ าเป็นต้องเป็นข้าราชการ)                

o มีหลักฐานรายได้มาแสดง (หนังสือรับรอง
เงินเดือนหรือรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี)

o มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหลง่แน่นอน
o เป็นคนรู้จัก คุ้นเคยกับผู้กู้ยืม
o ไม่มีภาระหนี้สินเกินความจ าเป็น
*อ้างอิงจากประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เกณฑ์
ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบ
อาชีพ

ผู้ค้ าประกัน

o เป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัว
กันเพื่อวัตถุประสงค์ช่วยเหลือ สนับสนุนหรือ
ท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย ต้องมี
สมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน

o มีหลักฐานจากสถาบันทางการเงินเกี่ยวกับ
การออมของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอไมน่้อยกว่า 6 
เดือน

o ด าเนินกิจการของกลุ่มในท้องที่ที่ยื่นขอกู้ไม่
น้อยกว่า 6 เดือน 

o มีหนังสือรับรองจากองค์กรด้านคนพิการที่
เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐว่าเป็น
กลุ่มที่น่าเชื่อถือ

o มีแผนงานหรือโครงการที่กลุ่มจะด าเนินการ
อย่างชัดเจน

ผู้กู้ยืมรายกลุ่ม

สถานที่ยื่นขอกู้

1. กรุงเทพมหานคร : กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการหรือ
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ศูนย์บริการ           
คนพิการจังหวัด

* ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านที่ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน



ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ
• กลุ่มเป้าหมายหลัก(ลูกหน้ี)ไม่เข้าร่วมโครงการ
• ค่าตอบแทนเอกชนน้อย ไม่มีคนสนใจสมัครท างาน
• การด าเนินโครงการมักจะด าเนินการใกล้ปิดงบประมาณ
• ผู้รับผิดชอบโครงการปรับเปลี่ยนบ่อย ผู้ที่มาสานต่อขาดความรู้ความเข้าใจโครงการ

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

o ท าอนุมัติหลักการด าเนินโครงการ
o ท าหนังสือเชิญกลุ่ม*เป้าหมาย
o ด าเนินการจัดประชุม
o สรุปและรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายพร้อม

รายงานผลให้กับส่วนกลาง

1.จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การใช้บริการกองทุนฯ

o ท าอนุมัติด าเนินการพร้อมค่าใช้จ่ายในการจัด
จ้างเหมาเอกชน

o จัดจ้างเหมาเอกชนเป็นรายวัน วันละ 300.-
บาท ต้องลงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 รายต่อวัน 
กรณีที่ลงพื้นที่น้อยกว่า 5 ราย ให้เบิกจ่ายราย
ละ 60.-บาท

2.จัดจ้างเหมาบริการเอกชน

o จัดท าหนังสือทวงถามลูกหนี้เงินกู้ยืม,หนังสือ
แจ้งการผิดนัด/ทวงถามผู้ค้ าประกัน

o จัดท าหนังสือยืนยันยอดหนี้ค้างช าระประจ าปี 
ปีละครั้ง

o ด าเนินการจัดส่งหนังสือแบบใบตอบรับ
ไปรษณีย์ในกรณีแรก

o กรณีมีเงินเหลือจากการจัดส่งหนังสือ สามารถ
น ามาใช้ในส่วนประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของกองทุนฯ เท่านั้น ได้แก่ 
งานจัดท าเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืม
เงินกองทุนฯ เป็นต้น

3.จัดส่งหนังสือทวงถาม หนังสือยืนยันยอด
ประจ าปี/ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปี 2562

*กลุ่มเป้าหมายได้แก่-ผู้ใช้บริการกองทุนฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ,อพมก.อสม.,ภาคีเครือข่าย



ติดตาม
ก่อนลงนามในสัญญากู้ยืม
เงินต้องแจ้งหลักเกณฑ์

และการช าระหนี้ 

ตรวจสอบที่อยู่เป็น
ปัจจุบัน

ส่งจดหมายทวงถาม

รายงานผล/รวบรวม
เอกสาร

จัดชั้นลูกหน้ี

เร่งรัด
เยี่ยมบ้าน

ปรับโครงสร้างหนี้

ท าหนังสือแจ้งคนค้ า
ประกัน

บอกเลิกสัญญาและเรยีก
เงินคืน

ด าเนินคดี
จัดล าดับลูกหนี้ฟ้อง

ก่อน-หลัง

ประสานงานอัยการฟอ้ง
คดี

ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

บังคับคด/ีสืบหา
หลักทรัพย์

ขั้นตอนติดตามเร่งรัดหนี้สิน

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยท์ี่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการตัดหน้ี
เป็นสูญของกองทุนสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติว่าด้วยการตัดหนีเ้ป็นสูญ ปี 2553



สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณ
ที่ทุกคนเข้าถึง จ านวน 100,000,000 บาท



จัดสรรกรอบวงเงินตามแผนงานต่างๆ ให้กับส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

แผนงาน จ านวนเงินที่สนับสนุน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 309,677,520

- โครงการพัฒนาสตรี

- โครงการภัยพิบัติ

- โครงการจัดท าแผนจังหวัด

- โครงการที่ยื่นเสนอโครงการ 
หน่วยงาน/ องค์กร ในจังหวัด

ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการ 133,211,750

ศูนย์บริการคนพิการ 62,000,000

รายละเอียดการจัดสรรกรอบวงเงินสนับสนุน
โครงการ

2,100,000,000.-บาท

กรอบวงเงิน แบ่งเป็น จ านวนเงิน (บาท)
ส่วนกลาง 1,595,110,730
ส่วนภูมิภาค 504,889,270



โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการจ้างงาน
คนพิการและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดสรรตามอัตราส่วนจ านวนสถานประกอบการใน        
แต่ละจังหวัด เป็นเงิน 10,833,400 บาท ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างหรอืสถานประกอบการ
และหน่วยงานภาครฐัรวมถึงเครือข่าย

ขนาด
สนับสนุน

จ านวนสถาน
ประกอบการ

(แห่ง)

จ านวนเงินที่
สนับสนุน

จ านวน
จังหวัด

รวมเป็นเงิน

1 1-50 50,000 52 2,600,000 
2 51-100 100,000 7 700,000 
3 101-200 150,000 6 900,000 
4 201-300 200,000 3 600,000 
5 301-400 250,000 2 500,000 
6 401-500 300,000 1 300,000 
7 501-600 350,000 3 1,050,000 
8 601-900 ขึ้นไป 650,000 2 1,300,000

รวม 7,950,000

ส่วนกลาง 2,883,400 บาท
รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 2 - 4 ดังนี้

กิจกรรมที่ การด าเนินกิจกรรม
จ านวนเงินที่
สนับสนุน

2 เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
การดูแลและการช่วยเหลือ
คนพิการ

474,150

3 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจ้างงานคน
พิการ

1,547,800

4 ผลิตเอกสารแจ้งและ
ติดตามผลการจ้างงาน
คนพิการ

861,450



ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีกับลูกหน้ีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ 2562
ของกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี จ านวน 550,000 บาท

งบฟ้องคดีสถานประกอบการ ปี 2562

ส่วนกลาง

ประจ าปี จ านวนบริษัท
ค่าคัดถ่าย
เอกสาร

ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

รวม 

2556 44 350 500 37,400 

2557 70 350 500 59,500 

ประจ าปี
จ านวนที่ต้อง
บังคับคดีเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมบังคับดคี
รวม 

ยึดสังหาฯ ยึดอสังหาฯ

2554-2555 10 2500 1500 40,000 

รวมท้ังสิ้น 136,900 

งบฟ้องคดีเงินให้กู้ยืม ปี 2562

ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

จ านวนลูกหนี้
ค่าธรรมเนียม

ศาล
ค่าคัดถ่ายเอกสาร

ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

รวมเฉลี่ย

20 1,200 350 500 42,350 

รวมทั้งสิ้น 42,350  

งบฟ้องคดีเงินอุดหนุนโครงการ ปี 2562

ส่วนกลางและ
ภูมิภาค

จ านวน
ลูกหนี้

ค่าธรรมเนียม
ศาล

ค่าคัดถ่าย
เอกสาร

ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

รวม 

5 50000 350 500 254,250 

รวมท้ังสิ้น 254,250 

งบฟ้องคดีสถานประกอบการ ปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ประจ าปี จ านวนบริษัท
ค่าคัดถ่าย
เอกสาร

ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

รวม 

2555 30 350 500 25,500 
2556 30 350 500 25,500 
2557 30 350 500 25,500 

ประจ าปี
จ านวนที่ต้อง
บังคับคดีเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมบังคับคดี
รวม 

ยึดสังหาฯ ยึดอสังหาฯ
2554-2555 10 2500 1500 40,000 

รวมทั้งสิ้น 116,500 


