ฉบับประจาเดือน มกราคม 2562
• วัตถุประสงค์/วิสยั ทัศน์/บทบาทภารกิจกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
• งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
• รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2561
• โครงการที่ได้ร บั การสนับสนุ นจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึ กษาสาหรับคนพิการ
ประจาปี งบประมาณ 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูล
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
โทรศัพท์ 0-2288-5562 0-2628-8969
www.special.obec.go.th
Email: work_pbb@hotmail.com

สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึง
วิสยั ทัศน์
สร้างสรรค์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการให้เป็ นเลิศในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
บทบาทภารกิจ
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ เพือ่ ดาเนินการภายใต้วตั ถุประสงค์ประกอบด้วย
1) การให้คนพิการหรือผูด้ ูแลคนพิการ ได้กูย้ มื เงินเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีส่งิ อานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
2) การให้ทุนการศึกษา หรื อฝึ กอบรมแก่ คนพิการ ผู ด้ ู แลคนพิการ อาสาสมัคร หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึ กษา
สาหรับคนพิการ
3) การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ล่ามภาษามือ ผู ช้ ่วยเหลือคนพิการ สื่อส่งเสริมพัฒนาการสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีส่งิ อานวย
ความสะดวก สือ่ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
4) การบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรสิง่ อานวยความสะดวก เทคโนโลยีสง่ิ อานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
5) การสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
6) การด าเนินงานของกองทุน เช่ น การบริหารกองทุน การหาประโยชน์ การติดตามประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงาน
ของกองทุน
7) การใช้จ่ายในเรื่องอืน่ ๆ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
งบประมาณปี งบประมาณ 2562
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ

จานวน

45.00

ล้านบาท

 รายได้อน่ื

จานวน

2.32

ล้านบาท

 รวมรายได้

จานวน

47.32

ล้านบาท

 รวมรายจ่าย

จานวน

6.24

ล้านบาท

 รายได้สูง (ตา่ ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

จานวน

41.59

ล้านบาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
สาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชุมติดตามโครงการ ในปี งบประมาณ 2561 จานวน 8 ครัง้ จานวน 49 โครงการ และเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสาหรับคนพิการ ได้เดินทางไปติดตาม จานวน 21 โครงการ
2. โครงการทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นในปี งบประมาณ 2561 จานวน 34 โครงการ ประกอบด้วย
2.1 โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นปี งบประมาณ 2558 จานวน 4 โครงการ
2.2 โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นปี งบประมาณ 2559 จานวน 3 โครงการ
2.3 โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นปี งบประมาณ 2560 จานวน 15 โครงการ
2.4 โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นปี งบประมาณ 2551 จานวน 12 โครงการ
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2562
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาทักษะดนตรีสากลสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นพิการซ้อน
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สนับสนุ นเงินกองทุนฯ จานวน 1,067,500 บาท
2) โครงการการจัดทาคู่มือการพัฒนาความสามารถทางสังคม (Social Competence for ASD)
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย
• สนับสนุ นเงินกองทุนฯ จานวน 621,300 บาท
3) โครงการพัฒนาแผนการเรียนรูต้ าราง 9 ช่อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย
• สนับสนุ นเงินกองทุนฯ จานวน 1,732,300 บาท
4) โครงการพัฒนาผูส้ อนงานคนพิการสาหรับครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปญั ญา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนลพบุรีปญั ญานุ กูล
• สนับสนุ นเงินกองทุนฯ จานวน 1,646,590 บาท
5) โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการจัดกระบวนการเรียนรู ้ STEM ศึกษา ผูเ้ รียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสาหรับผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจนิ ตนา จังหวัดแพร่
• สนับสนุ นเงินกองทุนฯ จานวน 631,050 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สือ่ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ กลุม่ วิจยั และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสง่ิ อานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
• สนับสนุ นเงินกองทุนฯ จานวน 20,164,900 บาท

