
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา 
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน  337,791,702.65   บาท 

ลูกหนี้ระยะส ัน้ จ านวน        72,800.00   บาท 

 รวม สนิทรพัย ์ จ ำนวน  337,864,502.65  บำท 

รายไดอ้ืน่  จ านวน     2,092,141.06   บาท 

 รวม รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน    47,092,141.06   บำท 

ค่าใช่จ่าย จากการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 

ค่าใชจ่้ายบคุลากร จ านวน       797,220.00   บาท 

ค่าใชส้อย จ านวน       342,338.20   บาท 

ค่าวสัดุ จ านวน       121,607.08   บาท 

ค่าใชจ่้ายเงนิอดุหนุน จ านวน     6,886,800.00   บาท 

 รวม คำ่ใชจ้ำ่ย จ ำนวน     8,147,965.28   บำท 

ดงันั้น มีรำยไดต้ ำ่กวำ่รำยจำ่ยสทุธ ิจ ำนวน    38,944,175.78   บำท 

รายงานสถานะทางการเงิน 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร  

ติดต่อสอบถามข้อมูล 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

โทรศัพท์ 0-2288-5562  0-2628-8969 
http://sedf.obec.go.th 

Email: sedf@obecmail.obec.go.th 

หน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงำนภำครัฐ ที่จัดตั้งหรือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ   
คนพิกำร จะขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรจำกกองทุนต้องมีภำรกิจ  
ในกำรจัดหรือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

องค์กรภาคเอกชน 

องค์กรภำคเอกชน ที่จะขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรจำกกองทุน 
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) ต้องมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 
2) มีส ำนักงำนใหญ่หรือส ำนักงำนสำขำตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นค ำขอ
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
3) มีคณะกรรมกำร บุคลำกร หรืออำสำสมัครในกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำหรือ มีที่ปรึกษำที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ  
คนพิกำร 
4) มีวัตถุประสงค์ หรือมีผลงำนเกี่ยวกับกำรจัดหรือสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
5) มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิกำร 
6) มีระบบกำรบริหำรงำนและระบบกำรเงินกำรบัญชีที่มีประสิทธิภำพ 

คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ 



1) เป็นเงนิใหกู้ย้มืส าหรบัคนพกิาร หรือผูดู้แลคนพกิาร เพื่อจดัซื้อ จดัหา สิ่ง

อ านวยความสะดวกเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ

ช่วยเหลอือื่นใดทางการศึกษาส าหรบัคนพกิาร 

2) เป็นทุนการศึกษาหรือฝึกอบรม แก่คนพกิาร ผูดู้แลคนพกิาร อาสาสมคัร 

หรือบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาส าหรบัคนพกิาร 

3) เป็นการจดัซื้ อ จดัหา จดัจา้ง ล่ามภาษามือ ผูช่้วยเหลือคนพิการ สื่อ

ส่งเสริมพฒันาการ สิง่อ  านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

สือ่ บริการและความช่วยเหลอือื่นใดทางการศึกษาส าหรบัคนพกิาร 

4) เป็นค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการบริหารและพฒันาระบบการจดัสรรสิ่งอ านวย

ความสะดวก เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ

ช่วยเหลอือื่นใดทางการศึกษาส าหรบัคนพกิาร 

5) เป็นค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการสนบัสนุนแก่สถานศึกษาในการจดัการศึกษา

ส าหรบัคนพกิาร 

6) เป็นค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการบริหารงานกองทุน เช่น การบริหารกองทุน การ

หาประโยชน ์การติดตามประเมนิผลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

7) เป็นค่าใชจ่้ายตามวตัถุประสงค์ของผูบ้ริจาคเพื่อประโยชน์ในการจดั

การศึกษาส าหรบัคนพกิาร 

8) เป็นค่าใชจ่้ายอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการศึกษาส าหรบั

คนพกิาร 

เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพจิารณาอนุมตัเิงนิทนุสนบัสนุนใหผู้ ้

ขอรบัการสนบัสนุนแลว้ใหส้  านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ แจง้ใหผู้ ้

ขอร ับการสนับสนุนทราบและผูข้อร ับเงินสนับสนุนดงักล่าวตอ้ง

ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

องค์กรภาคเอกชนหรอืบุคคล 

ใหอ้งค์กรภาคเอกชน หรือบุคคลที่ไดร้ ับการอนุมตัิ เง ินจากกองทุน      

ท าสญัญารบัเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบที่เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐานก าหนด (ดาวน์โหลดไดท้ี่เว็บไซต์

กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรบัคนพิการ) ถา้ผูข้อรบัการ

สนบัสนุนไมม่าท าสญัญาภายในระยะเวลา 60 วนั ตามทีไ่ดร้บัแจง้ โดยไม่

แจง้เหตขุดัขอ้งใหถ้อืวา่ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัการสนบัสนุน 

หน่วยงานภาครัฐ 

ใหห้น่วยงานภาครฐัทีไ่ดร้บัอนุมตัิเงนิสนบัสนุนจากกองทุนส่งเอกสารการ

ขอเบกิเงนิตามโครงการมายงักองทนุส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรบั

คนพกิาร ส านกับริหารงานการศึกษาพเิศษ ตามรูปแบบที่ก าหนด (ดาวน์

โหลดไดท้ี่เว็บไซตก์องทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรบัคนพกิาร) 

ภายในระยะเวลา 60 วนั 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

• หน่วยงานผูร้บัผิดชอบโครงการ มูลนิธิธรรมกิชนเพื่อคนตาบอด 

ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์สาขาจงัหวดัเพชรบรุี 

• สนบัสนุนเงนิกองทนุฯ จ านวน 592,650 บาท 

1) โครงการพฒันาทกัษะการท าขอ้สอบ Gat Pat 

ส าหรบันกัเรียนบกพร่องทางการเหน็ 

• หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ ส านักงาน กศน. ส านักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

• สนบัสนุนเงนิกองทนุฯ จ านวน 85,350 บาท 

2) โครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัส าหรบัผูเ้รียนคนพกิาร

ทางการไดย้นิ  

• หน่วยงานผูร้บัผิดชอบโครงการ ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา 

• สนบัสนุนเงนิกองทนุฯ จ านวน 4,731,900 บาท 

3) โครงการลา่มภาษามอืเพือ่การสือ่สาร 

ข้ันตอนการขอรับเงินสนับสนุนจาก 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 

กรอบการใช้จ่ายเงิน 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 

คู่มือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับ 
คนพิการ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับ
คนพิการ เร่ือง ก าหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ ให้การสนับสนุนเพ่ือด าเนินการ   
ตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาส าหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2562 

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาส าหรับคนพิการ 


