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รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ

จานวน

45.00

ล้านบาท

 รายได้อ่นื

จานวน

2.31

ล้านบาท

 รวมรายได้

จานวน

47.31

ล้านบาท

 รวมรายจ่าย

จานวน

4.42

ล้านบาท

 รายได้สูง (ตา่ ) กว่ารายจ่ายสุทธิ

จานวน

42.88

ล้านบาท

รายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการที่สาคัญ และผลปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี บัญชี 2562 (ไตรมาสที่ 1)
ตามตัวชี้ วดั ที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อที่ 2 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สาคัญ และผลปฏิบตั ิงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
จานวน 5 ด้าน ในไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้วย
1) การดาเนิ นงานด้านการเงิน
กองทุนฯ รายงานสถานะการเงินของกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึ กษาส าหรับคนพิการ เสนอคณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ และได้ จ ดั ท างบการเงิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2) การดาเนิ นงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน
กองทุนฯ ได้จดั ทาขอ้ ตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ประจาปี บญั ชี 2562 ดาเนินการทบทวนกระบวนการ ซึ่งครอบคลุมทัง้ ด้านกระบวนการทางาน (Process)
ด้านระบบสนับสนุนการทางาน (System) และด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน และปรับปรุงขอ้ ตกลงระดับการให้บริการเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ได้ส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
พิจารณาเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
3) ระบบการบริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ อยู่ระหว่างการทบทวนคู่มอื การบริหารความเสี่ยง ประจาปี บญั ชี 2562
4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการสารสนเทศ ประจาปี บญั ชี 2562 จานวน 1 โครงการ “โครงการจัดเก็บ
เอกสารของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ในรูปแบบไฟล์ PDF เพือ่ ความสะดวกในการสืบค้น”
5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี บญั ชี 2562
2. ดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี บญั ชี 2562 จ านวน 1 โครงการ “โครงการประชุ มชี้ แจงแนวทาง
และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานแก่ พนักงานกองทุนฯ”

โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2562
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาทักษะดนตรีสากลสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นพิการซ้อน
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธธิ รรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,067,500 บาท

2) โครงการการจัดทาคู่มือการพัฒนาความสามารถทางสังคม (Social Competence for ASD)
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธอิ อทิสติกไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 621,300 บาท
3) โครงการพัฒนาแผนการเรียนรู ต้ าราง 9 ช่อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ มูลนิธอิ อทิสติกไทย
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,732,300 บาท
4) โครงการพัฒนาผูส้ อนงานคนพิการสาหรับครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปญั ญา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนลพบุรีปญั ญานุกูล
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 1,646,590 บาท
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดกระบวนการเรียนรู ้ STEM ศึกษา ผูเ้ รียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสาหรับผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 631,050 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สือ่ บริการและความช่ วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา (IEP Online)
• หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ กลุ่มวิจยั และพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีสง่ิ อานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
• สนับสนุนเงินกองทุนฯ จานวน 20,164,900 บาท

การประเมินผลการดาเนิ นงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
ประจาปี บัญชี 2562
ด้านที่ 1 การเงิน ร้อยละ 5
• ตัวชี้วดั ที่ 1.1 ร้อยละความสาเร็จในการจัดสรรเงินสนับสนุนการดาเนินงาน-บริการ ร้อยละ 5
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ร้อยละ 25
• ตัวชี้วดั ที่ 2.1 การจัดทารายงานวิเคราะห์ผูใ้ ช้บริการหลักและผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกองทุนฯ ร้อยละ 10
• ตัวชี้วดั ที่ 2.2 การสารวจความพึงพอใจ ร้อยละ 10
2.1.1 ความพึงพอใจของผูข้ อรับเงินสนับสนุ นจากกองทุนฯ ร้อยละ 5
2.1.2 ความพึงพอใจของผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุ นจากกองทุนฯ ร้อยละ 5
• ตัวชี้วดั ที่ 2.3 การดาเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการ ร้อยละ 5
ด้านที่ 3 การปฏิบตั กิ าร ร้อยละ 35
• ตัวชี้วดั ที่ 3.1 ความสาเร็จในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ร้อยละ 15
• ตัวชี้วดั ที่ 3.2 การดาเนินงานตามขอ้ ตกลงระดับการให้บริการ SLA ร้อยละ 10
• ตัวชี้วดั ที่ 3.3 การบรรลุเป้ าหมายการให้บริการ ร้อยละ 10
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ร้อยละ 15
• ตัวชี้วดั ที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ร้อยละ 5
• ตัวชี้วดั ที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ร้อยละ 5
• ตัวชี้วดั ที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิตลั ร้อยละ 5
ด้านที่ 5 การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารผูบ้ ริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ร้อยละ 10
• ตัวชี้วดั ที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ร้อยละ 5
• ตัวชี้วดั ที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 5
ด้านที่ 6 การดาเนิ นงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ร้อยละ 10
• ตัวชี้วดั ที่ 6.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ร้อยละ 3
• ตัวชี้วดั ที่ 6.2 การรายงานทางการเงิน ร้อยละ 2
• ตัวชี้วดั ที่ 6.3 การดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับรองเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 5

