วัตถุประสงค์

เพือ่ ใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึง

วิสยั ทัศน์

สร้างสรรค์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการให้เป็ นเลิศในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

บทบาทภารกิจ

กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

การส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการเพือ่ ดาเนินการภายใต้วตั ถุประสงค์ ประกอบด้วย

1) การให้คนพิการหรือผูด้ ู แลคนพิการ ได้กูย้ ืมเงินเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งอานวยความสะดวกเทคโนโลยีส่งิ อานวยความสะดวก สื่อบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
2) การให้ทนุ การศึกษา หรือฝึ กอบรมแก่คนพิการ ผูด้ ูแลคนพิการ อาสาสมัคร หรือบุคลากรทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการ จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
3) การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ล่ามภาษามือ ผูช้ ่ วยเหลือคนพิการ สื่อส่งเสริมพัฒนาการสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีส่งิ อานวยความสะดวก
สือ่ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
4) การบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีส่งิ อานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่ วยเหลืออื่น ใด
ทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
5) การสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
6) การดาเนินงานของกองทุน เช่น การบริหารกองทุน การหาประโยชน์ การติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินงานของกองทุนฯ
7) การใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

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

สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

รายงานผลการติดตามระบบบริหารจัดการที่สาคัญและผลปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี บัญชี 2562 (ไตรมาส 2)
รายงานผลการติดตามระบบบริหารจัดการทีส่ าคัญและผลปฏิบตั งิ านตามภารกิจของกองทุนฯ จานวน 5 ด้าน
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562) ประกอบด้วย
1) การดาเนิ นงานด้านการเงิน กองทุนฯ ได้จดั ทารายงานสถานะการเงินให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบทุกครัง้ ที่มกี ารประชุม
พร้อมทัง้ ได้จดั ทาข้อมูลในระบบ NBMS ส่งให้กรมบัญชีกลางทุกเดือน
2) การดาเนิ นงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน กองทุนฯ ได้จดั ทาแบบสารวจความพึงพอใจของ
ผูข้ อรับเงินสนับสนุน จากเงินกองทุนฯ และแบบสารวจความพึงพอใจของผู เ้ ข้าร่วมโครงการที่ได้รบั เงินสนับสนุ นจากเงินกองทุนฯ และ
ส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาแบบสารวจภายในไตรมาสที่ 2 เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2562
3) ระบบการบริหารความเสี่ยง กองทุนฯ ได้ดาเนินการระบุความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนดทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) “ผูร้ บั ผิดชอบโครงการเบิกจ่ายเงินโครงการไม่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ กาหนดและระเบียบของทางราชการทีเ่ กี่ยวข้อง”
 ความเสี่ยงด้านการดาเนิ นงาน (Operational Risk) “โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุ นการดาเนินโครงการจากเงินกองทุนฯ
ไม่สะท้อนถึงเป้ าหมายการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการทีเ่ ป็ นประโยชน์สูงสุด”
 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) “การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดาเนินโครงการไม่เป็ นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน”
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) “ผูร้ บั ผิดชอบโครงการเปลีย่ นแปลงในสาระสาคัญของโครงการที่ได้รบั การอนุมตั ิ
โดยไม่เสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ”
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพือ่ นามาประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทัง้ 4 ด้าน ดังกล่าว
4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ กองทุนฯ ได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารสารสนเทศ ประจาปี บญั ชี 2562
จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
• โครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ บนเว็บไซต์สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
• โครงการนาข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนิ นโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สานักบริหารงานการศึ กษาพิเศษ
www.special.obec.go.th
5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนฯ ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี บญั ชี 2562
จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
• โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรการจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้จดั ทารายงานการเงินของหน่วยงาน
• โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทาแผนยุทธศาสตร์และยกร่างคู่มอื การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
สาหรับคนพิการ

รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
45.00

ล้านบาท

 รายได้อน่ื

จานวน

2.34

ล้านบาท

 รวมรายได้

จานวน

47.34

ล้านบาท

 รวมรายจ่าย

จานวน

30.71

ล้านบาท

 รายได้สูง (ตา่ ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

จานวน

16.63

ล้านบาท

โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยจากเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
1) โครงการสัมมนานานาชาติ 80 ปี “การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับผู ท้ ่ีมีความบกพร่องทางการเห็น
ในประเทศไทย : เปิ ดเพดานความคาดหวังสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยงั ่ ยืน”
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,472,080 บาท
2) โครงการนาร่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องการทางเห็น
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 693,460 บาท
3) โครงการหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร เอกการศึกษาพิเศษ
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 8,000,000 บาท

