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ฉบับประจาเดือน ตุลาคม 2561
• งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
• งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
• รายงานผลการจัดสรรรถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืนสาหรับเด็กพิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
• โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
สาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2562

งบประมาณปี งบประมาณ 2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2562

 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ

จานวน

150.00

ล้านบาท

 รายได้อน่ื

จานวน

39.79

ล้านบาท

 รวมรายได้

จานวน

189.79

ล้านบาท

 รวมรายจ่าย

จานวน

81.19

ล้านบาท

 รายได้สูง (ตา่ ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

จานวน

108.59

ล้านบาท

งบประมาณปี งบประมาณ 2562
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ

จานวน

-

ล้านบาท

 รายได้อน่ื

จานวน

0.08

ล้านบาท

 รวมรายได้

จานวน

0.08

ล้านบาท

 รวมรายจ่าย

จานวน

0.61

ล้านบาท

 รายได้สูง (ตา่ ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

จานวน

0.53

ล้านบาท

รายงานผลการจัดสรรรถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืนสาหรับเด็กพิการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ในการประชุม ครัง้ ที่ 12/2560 เมือ่ วันที่ 27
กันยายน 2560 มีมติอนุ มตั ิเงินกองทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมการจัดทารถเข็นไฟฟ้ าแบบรับยืน สาหรับเด็กพิการ
หน่ วยงานผู ร้ บั ผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็ นเงินจานวน 4,700,000 บาท การดาเนินกิจกรรมเป็ นการผลิต
รถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืนสาหรับเด็กพิการ จานวน 100 คัน (ขนาด S M L) เพือ่ จัดสรรให้โรงเรียนที่มเี ด็กที่มคี วามบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลือ่ นไหว หรือสุขภาพ
การดาเนินโครงการได้ส้ นิ สุดระยะเวลาการดาเนินงานแล้ว สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจนับและส่งมอบรถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืนสาหรับคนพิการ และดาเนิ นการตรวจนับและส่ งมอบรถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืน
สาหรับเด็กพิการ จานวน 100 คัน ประกอบด้วย ขนาด S จานวน 29 คัน ขนาด M จานวน 42 คัน และขนาด L จานวน 29 คัน
เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ หมู่บา้ นกฤษดานคร คลอง 1 อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมทัง้ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดสรรรถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับ ยืนส าหรับเด็กพิการ เพื่อพิจ ารณาจัดสรรให้โรงเรี ยนตามแบบแสดงความจ านงของโรงเรี ยน
และจ านวนนักเรียนในโรงเรียน และได้ดาเนินการส่งมอบรถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืนสาหรับเด็กพิการ ให้กบั หน่ วยงาน/โรงเรียน
ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไปแล้วเมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบ ตั ิการการพัฒนาทักษะดนตรีสากลสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการเห็นและนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นพิการซ้อน
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,067,500 บาท
2) โครงการการจัดทาคู่มอื การพัฒนาความสามารถทางสังคม (Social Competence for ASD)
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 621,300 บาท
3) โครงการพัฒนาแผนการเรียนรูต้ าราง 9 ช่อง เพือ่ การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและบุคคลทีม่ คี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,732,300 บาท
4) โครงการพัฒนาผูส้ อนงานคนพิการสาหรับครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปญั ญา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนลพบุรีปญั ญานุกูล
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,646,590 บาท
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดกระบวนการเรียนรู ้ STEM ศึกษา ผูเ้ รียนที่มคี วามบกพร่องทางการเห็นสาหรับผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจนิ ตนา จังหวัดแพร่
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 631,050 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(IEP Online)
• หน่ ว ยงานผู ร้ ับ ผิ ดชอบ กลุ่ มวิจ ัย และพัฒ นาสื่ อเทคโนโลยี ส่ิง อ านวยความสะดวกทางการศึ ก ษาส าหรับ คนพิ การ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 20,164,900 บาท
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