
 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)  ประจ าปีบัญชี 2563  

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 

 เอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (Service Level Agreement) ฉบับนี้ จัดท าขึ้น       
เพื่อเป็นข้อก าหนดการให้บริการระหว่างกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการกับหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ โดยมีข้อตกลง
ถึงระดับคุณภาพของการให้บริการด้านความสะดวกในการติดต่อกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับ 
คนพิการที่มีให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อรับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ค าจ ากัดความ 
 1.1 ผู้ให้บริการ หมายถึง กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1.2 ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ  
  1.2.1 หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
  1.2.2 องค์กรภาคเอกชน หมายถึง องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันทางสังคมอ่ืน ที่จัดการศึกษา
ให้แก่คนพิการซึ่งมิใช่หน่วยงานภาครัฐ  
 
ผู้ปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ผู้รับบริการ  -  แจ้งความต้องการในการติดต่อกับกองทุนฯ กรณีต้องการส่งโครงการเพื่อ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ขอข้อมูลทั่วไป หรือซักถามปัญหา  

2. ผู้ให้บริการ  

- หัวหน้ากลุ่มงาน/ พนักงาน 
กองทุนฯ 
 
 
 
 
 

 
      - ผู้จัดการกองทุน * 
 

-  รับแจ้งความต้องการในการติดต่อกับกองทุนฯ ทางโทรศัพท์ E-mail / 
Application line / หนังสือ/เอกสาร หรือผู้รับบริการมาติดต่อด้วย
ตนเอง   

-  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
-   กรณีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ด าเนินการให้ค าแนะน าแก้ไข

โดยเร็ว  
- กรณีท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ประสานผู้เกี่ยวข้องให้

ด าเนินการต่อไป  
- ตรวจสอบติดตามความต้องการของผู้รับบริการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
-  บันทึกรายงานผลการด าเนินการตามล าดับ 

-  รับแจ้งความต้องการในการติดต่อกับกองทุนฯ ทางโทรศัพท์ E-mail  
หนังสือ/เอกสาร หรือผู้รับบริการมาติดต่อด้วยตนเอง   

-  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
-  ติดตามและตรวจสอบการให้บริการของพนักงานกองทุนฯ 
-  บริหารจัดการการให้บริการ 

หมายเหตุ * ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 



1. ขอบเขตการให้บริการ 

งานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. งานรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริม   
และพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
                   1.1 กรณีส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ทางไปรษณีย์  ส่งที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300   
                   1.2 กรณีส่งโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ       
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail : work_pbb@hotmail.com 
                   1.3 กรณีมาส่งโครงการด้วยตนเองที่กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   

            2. งานติดต่อขอข้อมลูและสอบถามปัญหา 
                2.1 ข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ Download ที่ 
http://special.obec.go.th/เลือกไปที่กลุ่มงานใน สศศ. เลือกที่กลุ่มกองทุน
ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
                2.2 ข้อมูลที่ไม่ไดเ้ผยแพร่ในระบบสารสนเทศ สอบถาม           
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 288-5562, 02 628-8969  
                2.3 สอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : 
work_pbb@hotmail.com  
                 2.4 มาติดต่อด้วยตนเอง ที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300  

              3. งานการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนเงินกองทุนฯ                
                  3.1 กรณีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับอนุมัติโครงการ กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการจะส่งหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ
โครงการ และหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติท าหนังสือขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินต่อไป 
                      3.2 กรณีองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการ กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการจะส่งหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ
โครงการ พร้อมทั้งจัดท าสัญญาและให้มาลงนามด้วยตนเองหรือมอบ           
ผู้มาด าเนินการแทนที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้ นพื้ น ฐาน  กระทรวงศึ กษาธิ การ  ถนนราชด า เนินนอก เขตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 10300    
 
               4. งานการจ่ายเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับ
คนพิการจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการหลังจาก
ลงนามในสัญญา 
  

ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 
16.30 น. 
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2. ข้อก าหนดการให้บริการ 
         1. งานรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ      
            เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับบริการ  
            - หนังสือน าเสนอจากหัวหน้าส่วนราชการ/องค์กร/มูลนิธิฯ 
            - แบบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
          (กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการจะจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเดือนละ 1 
คร้ัง และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เดือนละ 1 คร้ัง) 

           2. งานติดต่อขอข้อมูลและสอบถามปัญหา  
               เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับบริการ  
                                 -ไม่มี- 

            3. งานลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ กรณีองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการ 
              เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับบริการ 
              - ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ 
              - แบบ ม.น.4 ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิฯ  
              - ข้อบังคับสมาคม/มูลนิธิ 
              - ใบส าคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
              - แผนที่แสดงที่ตั้งสมาคม/มูลนิธิ 
              - รายงานทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
              - หนังสือมอบอ านาจ 
              - ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบอ านาจ)  
              - ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอ านาจ) 
              - ส าเนาบัตรประชาชน (พยาน) 
 

           4. งานการจ่ายเงิน 
               เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับบริการ  
              - หนังสือขออนุมัติเบิกเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ระดับการให้บริการ 

รายการให้บริการ ล าดับ/ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 

1.งานรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. งานติดต่อขอข้อมูลและสอบถามปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. งานลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ 
กรณีองค์กรภาคเอกชนได้รับอนุมัติโครงการ 
 

4. งานการจ่ายเงิน 
 

1.1 รับโครงการ ระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 15 นาที  
1.2 วิเคราะห์โครงการ ระยะเวลาการให้บริการ ไม่เกิน 15 วันท าการ   
นับจากวันที่รับโครงการ 
1.3 เสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณา
เห็นชอบ และคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนุมัตโิครงการ ระยะเวลา
การบริการ ไม่เกิน 30 วันท าการ นับจากวันทีไ่ด้รับเอกสารครบถ้วน      
ทุกโครงการ 
     - กรณีคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ   
     - กรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติโครงการ แจ้งผู้เสนอ
โครงการให้ขอรับเงินสนับสนุน 
     - กรณีคณะอนุกรรมการฯ มีมติไม่เห็นชอบ แจ้งผู้เสนอโครงการ         
เพื่อทราบ 
     - กรณีคณะกรรมการบริหารฯ มีมติไม่อนุมัติโครงการแจ้งผูเ้สนอ
โครงการเพื่อทราบ 
 
2.1 ข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ  
    -  สามารถ Download ข้อมูลได้ที ่http://special.obec.go.th/ เลือก
ไปที่กลุ่มงาน ใน สศศ. เลือกที่กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
 2.2 ข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
    - แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ หมายเลข  02 288-5562,       
02 628-8969 ระยะเวลาให้บริการภายใน 15 นาท ี
   - แจ้งความประสงค์ทาง E-mail work_pbb@hotmail.com 
ระยะเวลาให้บริการภายใน 3 วนัท าการ         
  - ส่งหนังสือ/เอกสาร  
    ให้บริการภายใน 3 - 5 วันท าการ 
  - มาติดต่อด้วยตนเอง ที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคน
พิการ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด า เนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300  ระยะเวลาให้บริการภายใน  30 นาที 
 
3.1 ตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลาให้บริการภายใน 5 นาที 
3.2 ให้ผู้รับบริการลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ ระยะเวลา
การให้บริการภายใน 25 นาที 
 
4.1 ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน ระยะเวลาให้บริการภายใน 15 
นาท ี
4.2 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการ ระยะเวลาให้บริการภายใน 10 วัน     
ท าการ หลังจากเลขาธิการ กพฐ. ลงนาม 
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4. ขั้นตอนการให้บริการ    

ขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ      
    1.1 รับโครงการ 
    1.2 วิเคราะห์โครงการ  
    1.3 เสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการพิจารณาเห็นชอบ และคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ   

2. งานติดต่อขอข้อมูลและสอบถามปัญหา  
    2.1 ข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ  
          - Download ข้อมูลได้ที่ 
http://special.obec.go.th/เลือกไปที่กลุ่มงาน      
ใน สศศ. เลือกท่ีกลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาส าหรับคนพิการ  
    2.2 ข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
          - แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ หมายเลข 
02 2885562 02 6288969  
          - แจ้งความประสงค์ทาง E-mail 
work_pbb@hotmail.com   
         - ส่งหนังสือ/เอกสารมาสอบถาม/ขอข้อมูล  
         - มาติดต่อด้วยตนเอง   

3. งานลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ 
กรณีองค์กรภาคเอกชนได้รับอนุมัติโครงการ 
     3.1  ตรวจสอบเอกสาร      
     3.2 ให้ผู้รับบริการลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน
จากกองทุนฯ  

4. งานการจ่ายเงิน 
    4.1 ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน 
    4.2 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ 

กลุ่มงานบริหารจัดการกองทุนและกฎหมาย 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานบริหารจัดการกองทุนและกฎหมาย กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและติดตาม และกลุ่มงานบริหารบัญชีและการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานบริหารจัดการกองทุนและกฎหมาย 
 
 
     
 
กลุ่มงานบริหารบัญชีและการเงิน 
 
    

 5. การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ ได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและ       
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  5.1 ทาง E-mail กองทุน work_pbb@hotmail.com  
  5.2 ท าหนังสือถึง ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนฯ 
  5.3 ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-628 8969,02 288-5562 โทรสารหมายเลข 02-628-8969 
  5.4 แบบสอบถาม 

******************************** 
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