สร้างสรรค์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการให้เป็นเลิศในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
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• กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
• สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

สร้างสรรค์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการให้เป็นเลิศในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

• กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
• สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์

เพือ่ ใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึง

วิสยั ทัศน์

สร้างสรรค์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการให้เป็ นเลิศในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

บทบาทภารกิจ

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

รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ

จานวน

90.00

ล้านบาท

 รายได้อน่ื

จานวน

2.34

ล้านบาท

 รวมรายได้

จานวน

92.34

ล้านบาท

 รวมรายจ่าย

จานวน

33.75

ล้านบาท

 รายได้สูง (ตา่ ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

จานวน

58.59

ล้านบาท

 โครงการอบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ การการพัฒนาทักษะดนตรี สากลส าหรับ นั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็น และนั กเรี ยน
ที่มีความบกพร่องทางการเห็นพิการซ้อน
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,067,500 บาท
 โครงการการจัดทาคู่มือการพัฒนาความสามารถทางสังคม (Social Competence for ASD)
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 621,300 บาท
 โครงการพัฒนาแผนการเรียนรูต้ าราง 9 ช่อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,732,300 บาท
 โครงการพัฒนาผูส้ อนงานคนพิการสาหรับครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปญั ญา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนลพบุรีปญั ญานุกูล
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,646,590 บาท
 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดกระบวนการเรียนรู ้ STEM ศึกษา ผูเ้ รียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสาหรับผูบ้ ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจนิ ตนา จังหวัดแพร่
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 631,050 บาท
 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่ วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(IEP Online)
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ กลุม่ วิจยั และพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีสง่ิ อานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 20,164,900 บาท
 โครงการสัมมนานานาชาติ 80 ปี “การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับผู ท้ ่ีมีความบกพร่องทางการเห็น
ในประเทศไทย : เปิ ดเพดานความคาดหวังสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยงั ่ ยืน”
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,472,080 บาท
 โครงการนาร่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 693,460 บาท
 โครงการหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร เอกการศึกษาพิเศษ
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 8,000,000 บาท

