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สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึง
วิสยั ทัศน์
สร้างสรรค์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการให้เป็ นเลิศในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
บทบาทภารกิจ
การส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ เพือ่ ดาเนินการภายใต้วตั ถุประสงค์ประกอบด้วย
1) การให้คนพิการหรือผูด้ ูแลคนพิการ ได้กูย้ ืมเงินเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีส่งิ อานวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่ วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
2) การให้ทนุ การศึกษา หรือฝึ กอบรมแก่คนพิการ ผูด้ ูแลคนพิการ อาสาสมัคร หรือบุคลากรทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
3) การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ล่ามภาษามือ ผูช้ ่ วยเหลือคนพิการ สื่อส่งเสริมพัฒนาการสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีส่งิ อานวย ความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
4) การบริ หารและพัฒนาระบบการจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก สื่อ บริ การ และความช่ วยเหลืออื่นใดทางการศึ กษา
สาหรับคนพิการ
5) การสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
6) การดาเนินงานของกองทุน เช่น การบริหารกองทุน การหาประโยชน์ การติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินงานของกองทุน
7) การใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการของคณะอนุ กรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึ กษาส าหรับคนพิการ
ประจาปี งบประมาณ 2561 จานวน 49 โครงการ ได้รบั การสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ จานวน 331,801,426 บาท ดังนี้
1. โครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิในปี งบประมาณ 2558 – 2561 และดาเนิ นงานเสร็จสิ้นในปี งบประมาณ 2561 จานวน 34 โครงการ เป็ นเงินจานวน 190,803,757 บาท
บรรลุวตั ถุประสงค์ทง้ั 34 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิในปี งบประมาณ 2558 และดาเนินงานเสร็จสิ้นในปี 2561 จานวน 4 โครงการ เป็ นเงินจานวน 57,872,635 บาท
2) โครงการทีไ่ ด้รบั ในปี งบประมาณ 2559 และดาเนินงานเสร็จสิ้นในปี 2561 จานวน 3 โครงการ เป็ นเงินจานวน 11,930,405 บาท
3) โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิในปี งบประมาณ 2560 และดาเนินการเสร็จสิ้นในปี 2561 จานวน 15 โครงการ เป็ นเงินจานวน 99,088847 บาท
4) โครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิในปี งบประมาณ 2561 และดาเนินการเสร็จสิ้นในปี งบประมาณ 2561 จานวน 12 โครงการ เป็ นเงินจานวน 21,911,870 บาท
2. โครงการที่ได้ร บั อนุ มตั ิในปี งบประมาณ 2558 – 2561 และขยายระยะเวลาด าเนิ นการต่ อเนื่ องถึงปี งบประมาณ 2562 จานวน 15 โครงการ เป็ นเงิน
จานวน 18,210,550 บาท ประกอบด้วย
1) โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิในปี งบประมาณ 2558 และขยายระยะเวลาดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ 2562 จานวน 1 โครงการ เป็ นเงินจานวน 18,210,550 บาท
2) โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิในปี งบประมาณ 2559 และขยายระยะเวลาดาเนินการต่อเนื่องในปี งบประมาณ 2562 จานวน 1 โครงการ เป็ นเงินจานวน 2,085,200 บาท
3) โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิในปี งบประมาณ 2560 และขยายระยะเวลาดาเนินการต่อเนื่องในปี งบประมาณ 2562 จานวน 6 โครงการ เป็ นเงินจานวน 60,647,470 บาท
4) โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิในปี งบประมาณ 2561 และขยายระยะเวลาดาเนินการต่อเนื่องในปี งบประมาณ 2562 จานวน 7 โครงการ เป็ นเงินจานวน 52,706,494 บาท
*หมายเหตุ โครงการที่คณะอนุ กรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ไม่ ได้ติดตามประเมินผล
จานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการวิจยั อาชีวศึกษาเพือ่ คนพิการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู เ้ พือ่ ส่งเสริมการมีงานทาอย่างยัง่ ยืน เป็ นจานวนเงิน 8,919,300 บาท
2) โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี งบประมาณ 2557 เป็ นจานวนเงิน 10,131,378 บาท
3) โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี งบประมาณ 2558 (โครงการต่อเนื่อง) เป็ นจานวนเงิน 12,490,500 บาท
4) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลออทิสติก ปี งบประมาณ 2558 เป็ นจานวนเงิน 20,205,220 บาท
*โครงการที่ 1 เนื่องจากผูร้ บั ผิดชอบโครงการไม่เบิกจ่ายเงินโครงการ
*โครงการที่ 2 – 4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสานักพัฒนาระบบและนิติการ สพฐ.

รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ

จานวน
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จานวน

47.33

ล ้านบาท

 รวมรายจ่าย

จานวน

19.90

ล ้านบาท
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จานวน

27.43
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โครงการที่ได้รบั การสนับสนุนจากเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2562
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาทักษะดนตรีสากลสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
พิการซ้อน
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,067,500 บาท
2) โครงการการจัดทาคู่มือการพัฒนาความสามารถทางสังคม (Social Competence for ASD)
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 621,300 บาท
3) โครงการพัฒนาแผนการเรียนรูต้ าราง 9 ช่อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,732,300 บาท
4) โครงการพัฒนาผูส้ อนงานคนพิการสาหรับครู ในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปญั ญา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนลพบุรีปญั ญานุกูล
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,646,590 บาท
5) โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการจัดกระบวนการเรียนรู ้ STEM ศึกษา ผู เ้ รียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสาหรับผู บ้ ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 631,050 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา (IEP Online)
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ กลุม่ วิจยั และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีส่งิ อานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 20,164,900 บาท
7) โครงการสัมมนานานาชาติ 80 ปี “การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับคนตาบอดในประเทศไทย : เปิ ดเพดานความ
คาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยงั ่ ยืน”
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,445,030 บาท

