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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงิน
และการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ คนพิการจึงกําหนด
ระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
วาดวยการพิจารณาอนุมตั ิการจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริม
และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“องคกรภาคเอกชน” หมายความวา องคกรเอกชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบัน ทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบั น
ทางสังคมอื่น ที่จัดการศึกษาใหแกคนพิการซึ่งมิใชหนวยงานภาครัฐ
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามที่กําหนดไวใ นกฎหมายวา ดว ยการศึก ษา
แหงชาติและกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน สงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานรักษาการตามระเบียบนี้ และมี
อํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การขอรับการสนับสนุนโครงการ
ขอ ๕ หนวยงานภาครัฐ ที่จัดหรือ สนับสนุน การจัด การศึกษาสําหรับ คนพิการจะขอรั บ
การสนับสนุนโครงการจากกองทุนได ตองมีภารกิจในการจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ
ขอ ๖ องคกรภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุน ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคล
(๒) มีสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(๓) มีคณะกรรมการ บุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษา
ที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๔) มีวัตถุประสงค หรือมีผ ลงานเกี่ยวกับการจัดหรือสนับสนุน การจัดการศึกษาสําหรั บ
คนพิการ
(๕) มีผลการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอคนพิการ
(๖) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
ขอ ๗ โครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ นโยบาย
รัฐบาล หรือนโยบายของคณะกรรมการ
(๒) มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานที่ชัดเจน และมีผลตอการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ
(๓) ควรมี ก ารสร า งการมี สว นรว มของบุ คคล หนว ยงานหรือ ประชาชนเกี่ ยวกับ การจั ด
การศึกษาสําหรับคนพิการ
(๔) ควรมี ค นพิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลคนพิ ก ารเข า ร ว มบริ ห ารจั ด การหรื อ ให คํ า ปรึ ก ษาในการ
ดําเนินงาน
กรณีเปนหนวยงานภาครัฐตองเปนโครงการที่ริเริ่มใหม หรือเปนโครงการที่ไมสามารถขอรับ
การสนับสนุนจากงบประมาณตามปกติได หรือไดรับแตไมเพียงพอ
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กรณีเปนองคกรภาคเอกชนตองเปน โครงการที่ดําเนิน งานมาแลวโดยมีทุน หรือเงิน สมทบ
อยูบ างส วนหรือ เปน โครงการใหม และต องไมไ ดรั บการสนั บสนุนงบประมาณจากส วนราชการ
และแหลงทุนอื่น ๆ หรือไดรับแตไมเพียงพอ
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไมใชบังคับกับโครงการที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น กํ า หนดให ห น ว ยงานภาครั ฐ หรื อ องค ก รภาคเอกชนดํ า เนิ น การเป น การเฉพาะ
เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
หมวด ๒
การกูยืมเพื่อจัดซื้อ จัดหา สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
ขอ ๘ ผูขอกูยืมเงินกองทุน ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ หรือมีใบรับรองแพทย
(๒) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อจัดซื้อ จัดหา สิ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๓) ศึกษาอยูในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
(๔) ไมมีประวัติเสียหายในการกูยืมเงินจากกองทุน เวนแตไดดําเนินการแกไขมาแลวไมนอยกวา
หนึ่งป หรือเปนกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นเปนอยางอื่น
(๕) กรณีมีหนี้สินอยูกับกองทุนตองชําระหนี้มาแลวไมนอยกวารอยละหกสิบของวงเงินกูยืม
ทั้งหมดและเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระหนี้สินที่มีอยูเดิมทั้งหมด
(๖) มีความสามารถในการชําระเงินกูยืม และมีบุคคลที่นาเชื่อถือไดเปนผูค้ําประกัน
(๗) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ในกรณีคนพิการไมสามารถทํานิติกรรมไดตามกฎหมาย ใหผูดูแลคนพิการเปนผูกูยืมแทน
ขอ ๙ รายการ วงเงินการใหกูยืมและกําหนดการชําระคืนโดยไมมีดอกเบี้ยใหเปนไปตาม
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด
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หมวด ๓
การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนฝกอบรมเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
สวนที่ ๑
ครู คณาจารย เเละบุคลากรทางการศึกษา
ขอ ๑๐ ครู คณาจารย เเละบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาหรือฝกอบรมได
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
สวนที่ ๒
ทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ
ขอ ๑๑ ผูขอรับทุนการศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ หรือมีใบรับรองแพทย
(๒) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเพื่อประโยชนทางการศึกษา
(๓) ศึกษาอยูในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
(๔) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ในกรณีคนพิการไมสามารถยืนคําขอดวยตนเองได ใหผูดูแลคนพิการเปนผูยื่นคําขอแทน
ขอ ๑๒ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ประกาศกํ า หนดวงเงิ น เเละรายการค า ใช จ า ย
เพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ เเละเปนกรณีไมอยูในรายการที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐหรือ
เเหลงทุนอื่นเเลว
หมวด ๔
การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน
ขอ ๑๓ การยื่นคําขอรับการสนับสนุนโครงการ การกูยืมเงิน และการขอรับการสนับสนุน
ทุน การศึ ก ษาหรือ ฝ ก อบรมและพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ใหยื่นคําขอตอศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง สําหรับในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดนั้น ๆ หรือหนวยงานอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
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ในกรณีกลุม เปาหมายตามโครงการมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูมากกวาหนึ่งจังหวัด หรือมิได
มีภูมิลําเนาหรือถิ่น ที่อยูในจังหวัดที่ยื่น คําขอรับการสนับสนุน นั้น ใหยื่น คําขอตอสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
ใหหนวยงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะห
ความเปน ไปไดของแตละโครงการหรือคําขอรับการสนับสนุนรายบุคคล พรอมทั้งเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ขอ ๑๔ เมื่ อหน วยงานตามขอ ๑๓ ได รั บคํ า ขอเเล ว ให จั ดทํ าความเห็น โครงการหรื อ
คําขอรับการสนับสนุนรายบุคคลภายในสามสิบวันนับเเตวันที่ไดรับคําขอเเละมีหลักฐานครบถวนแลว
และเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณา
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ า ยเงิ น กองทุ น อย า งน อ ย
เดือนละครั้ง เวนแตไมมีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน
ขอ ๑๕ เพื่อประโยชนใ นการพิจารณาอนุมัติ การจายเงิน คณะกรรมการบริห ารกองทุ น
หรือหนวยงานตามขอ ๑๔ แลวแตกรณี อาจใหผูแทนหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่ขอรับ
การสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม หรือจัดสงเจาหนาที่
ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยังสถานที่ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน หรือบุคคล
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนก็ได
ขอ ๑๖ รายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุน มีดังตอไปนี้
(๑) เปน เงิน ให กูยืม สํ าหรับ คนพิก าร หรือผู ดูแลคนพิการ เพื่อจัด ซื้อ จัดหา สิ่ง อํานวย
ความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ
(๒) เปนทุนการศึกษาหรือฝกอบรม แกคนพิการ ผูดูแลคนพิการ อาสาสมัคร หรือบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๓) เปนเงินจัดซื้อ จัดหา จัดจาง ลามภาษามือ ผูชวยเหลือคนพิการ สื่อสงเสริมพัฒนาการ
สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่ง อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่น ใด
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๔) เปน คาใชจายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
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(๕) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนแกสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๖) เปน คาใชจ ายเกี่ย วกับ การการบริหารงานกองทุ น เช น การบริหารกองทุ น การหา
ประโยชน การติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน
(๗) เปนคาใชจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาคเพื่อประโยชนใ นการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ
(๘) เปนคาใชจายอื่น ๆ เพื่อการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
อัตราวงเงินและรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศกํ าหนด ในกรณีที่ยั งมิไ ดประกาศกําหนดอัต ราวงเงิ น และรายการคาใชจายในเรื่อ งใดไว
ใหเป น ไปตามระเบียบของทางราชการ หรื อกรณีที่อั ตราวงเงิน และรายการคา ใชจ ายที่ กําหนดไว
ไมสามารถใชดําเนินงานตามโครงการไดอยางเพียงพอกับความจําเปน ใหเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพิจารณาเปนกรณีไป
ขอ ๑๗ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจงผลการพิจารณาอนุมัติการจายเงินใหผูขอรับ
การสนับสนุนโครงการ หรือผูขอรับการสนับสนุนรายบุคคลแลวแตกรณี ทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสร็จ
ขอ ๑๘ ให อ งค ก รภาคเอกชน หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ เ งิ น จากกองทุ น ทํ า สั ญ ญารั บ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่เลขาธิการกําหนด
ถาผูขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ไมมาทําสัญญาภายในกําหนดเวลาตามที่ไดรับแจง
โดยไมแจงเหตุขัดของ ใหถือวาไมประสงคจะขอรับการสนับสนุน
ขอ ๑๙ หนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน หรือบุคคลที่ไดรับเงิน จากกองทุน จะตอง
ยินยอมใหสํานักงานกํากับติดตามการดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจากกองทุน หรือใหเจาหนาที่เขาตรวจ
เอกสารเกี่ยวกับบัญชี ทะเบียนและหลักฐานอื่น ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๐ หนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน หรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุนตองรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
ในกรณีที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในสาระสํ า คั ญ ของโครงการที่ไ ด รั บ การอนุ มัติ ใหผู ข อรั บ
การสนับสนุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติกอนดําเนินการ
ในกรณีที่หน วยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน หรื อบุคคลที่ไ ดรับเงิน จากกองทุน มิไ ด
ดําเนิน การหรื อดําเนิน การไมเป น ไปตามแผนการใช จายเงิ น ที่ได รับการอนุมัติ ใหเ ลขาธิก ารหรื อ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายระงับการจายเงิน งวดตอไปไวกอน แลวดําเนิน การตรวจสอบและรายงานผล
ตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาตอไป
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ขอ ๒๑ ให สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ส ว นกลาง และ
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําทะเบียนหน วยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน บุคคล ที่ได รับเงิน จากกองทุ น
เพื่อควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
(๓) สงเสริม เรงรัด ติดตาม และดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการกูยืมเงิน
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ และเกณฑ
ชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
หมวด ๕
การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ขอ ๒๓ ให ศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ส ว นกลาง และศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจํ า จั ง หวั ด
จัดทํารายงานการรับจายเงินเปนประจําทุกเดือนสงใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษภายในวันที่สิบหา
ของเดือนถัดไป และใหนําสงเงินรายไดทุกประเภทเขาบัญชีกองทุนทุกสิ้นเดือน
ขอ ๒๔ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเ ศษจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหาร
กองทุนเปนประจําทุกเดือนและเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนทุกครั้งที่มีการประชุม
ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการบริห ารกองทุน รายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุ น
ตอคณะกรรมการอยางนอยปละสามครั้ง
ขอ ๒๖ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําระเบียบของทางราชการ
วาดวยการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

