
  หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
สําหรับคนพิการ 

เร่ือง  กําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุนเพื่อดําเนินการตามแผนงาน 
หรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๖  วรรคสอง  ของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงิน   
และการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ   เ ร่ือง   กําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุน 
เพื่อดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา

สําหรับคนพิการ 
“แผนงานหรือโครงการ”  หมายความวา  แผนงานหรือโครงการที่หนวยงานภาครัฐหรือองคกร

ภาคเอกชนย่ืนขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
“องคกรภาคเอกชน”  หมายความวา  สถานศึกษาเอกชน  องคกรเอกชน  องคกรชุมชน  องคกร

วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะห  
สถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใหกับคนพิการ  ซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ 

“หนวยงานภาครัฐ”  หมายความวา  สถานศึกษา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น  และมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังข้ึน   
โดยพระราชบัญญัติ  หรือพระราชกฤษฎีกา  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีภารกิจในการจัดหรือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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“องคการคนพิการแตละประเภท”  หมายความวา  องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการ

ที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

ขอ ๔ คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการดานสงเสริมสนับสนุน   

และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหเปนไปตามอัตราวงเงินและรายการดังตอไปนี้ 

  ก. คาใชจายดานการบริหารจัดการของแตละแผนงานหรือโครงการ  ดังนี้ 

   (๑) คาเชาสถานที่ต้ังโครงการ 

   (๒) คาน้ําประปา  และคาน้ําด่ืม 

   (๓) คาไฟฟา 

   (๔) คาจางบุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงาน  หรือคาจางที่ปรึกษาโครงการ 

   (๕) คาใชจายในการติดตอประสานงาน  ไดแก  คาเดินทางไปสํารวจ  คาเตรียม

กิจกรรมโครงการคาออกแบบกิจกรรมโครงการ  คาโทรศัพท  คาโทรสาร  อินเตอรเน็ต  และคาใชจายอื่น ๆ   

   (๖) คาใชจายในการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบและเขารวมกิจกรรม 

   (๗) คาวัสดุ 

   (๘) คาใชจายในการเตรียมโครงการและติดตามประเมินผล 

   (๙) คาจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหคนพิการเขาถึง 

และใชประโยชนไดจากแผนงานหรือโครงการ 

   (๑๐) คาใชจายอื่นใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายกรณี 

  ข. คาใชจายเก่ียวกับคาตอบแทนผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจซ่ึงไดปฏิบัติงานตามที่

หนวยงาน  หรือองคกรผูจัดทําโครงการมอบหมาย  โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

   (๑) เปนการจัดใหมีผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจที่เปนสวนหนึ่งของโครงการ  

และมีระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวา  ๑  วัน  เชน  โครงการฝกอบรม  โครงการฝกอาชีพ  โครงการ

ฝกงานระหวางการศึกษา  โครงการทดลองทํางานในสถานประกอบการ 

   (๒) วัตถุประสงคในการจัดใหมีผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจเพื่อชวยคนพิการ 

ที่ชวยเหลือตนเองไดนอย  ไดแก  ผูเยาว  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือคนไรความสามารถ  คนพิการ

ทางจิต  พฤติกรรมหรืออารมณ  ออทิสติก  สติปญญา  หรือมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถ

ประกอบกิจวัตรประจําวันได  รวมทั้งทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามแผนงาน 

หรือโครงการ   
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   (๓) การจัดใหมีผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ  ใหพิจารณาตามความจําเปน 

และเหมาะสม  ในสัดสวนคนพิการ  ๑๐  คน  ตอผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ  ๑  คน   

  ค. คาตอบแทนลามภาษามือ  ใหใชจายไดในภารกิจ  ดังนี้ 

   (๑) การศึกษา  การเขารวมประชุม  สัมมนา  หรือฝกอบรม  รวมทั้งเปนผูบรรยาย

ดานการศึกษา  โดยหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัด  ซ่ึงมีบุคคลที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินเขารวมดวย 

   (๒) บริการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ง. คาใชจายเก่ียวกับการจัดส่ือ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  บริการทางการศึกษาสําหรับ

คนพิการ  รวมถึงส่ือทางเลือกสําหรับคนพิการ   

  จ. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําคูมือหรือเอกสารทางวิชาการ  ใหการสนับสนุน 

ในกรณีที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  การอบรม

เผยแพรความรูแกคนพิการ  ผูปกครอง  ผูดูแลคนพิการโดยนักวิชาการที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ  หรือโดย

องคการคนพิการแตละประเภท 

  ฉ. คาใชจายเก่ียวกับการจัดทําส่ือประชาสัมพันธตามโครงการ  เพื่อการเสริมสราง

เจตคติที่ดีดานการศึกษาตอคนพิการ 

  ช. คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนในการฝกงานระหวางการศึกษาของคนพิการที่มี

ความยากลําบากในการหางานทํา  ใหพิจารณาสนับสนุนในกรณีเปนการเขาฝกงานในองคกรเอกชน  หรือ

หนวยงานของรัฐที่ไมอยูในบังคับของกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ตองจางคนพิการเขาทํางานโดยใหการสนับสนุนคาตอบแทนไมเกินสามเดือน 

  ซ. คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสงเสริม

สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหพิจารณาสนันสนุนในกรณีดังนี้ 

   (๑) มีความสอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการ 

   (๒) กอใหเกิดนวัตกรรมดานการศึกษาสําหรับคนพิการ  ซ่ึงมีความแตกตางจาก

ผลงานที่มีอยูแลวหรือเปนการตอยอด 

   (๓) ขอเสนอวิธีการศึกษาวิจัยมีความชัดเจนและเปนไปได 

ทั้งนี้  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในงานที่ทํา

ใหความเห็นประกอบการพิจารณาก็ได 
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ขอ ๕ อัตราวงเงินที่ใหการสนับสนุน  ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  ในกรณี 
ที่ยังมิไดกําหนดอัตราวงเงินในเร่ืองใดไว  ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  หรือกรณีที่อัตรา
วงเงินที่กําหนดไว  ไมสามารถดําเนินการตามโครงการไดอยางเพียงพอกับความจําเปน  ใหเสนอ 
ตอคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีไป  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

ขอ ๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการตามประกาศนี้  และมี
อํานาจกําหนดแบบและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 



 

     อัตราวงเงินคาใชจายทีก่องทุนสงเสริมและพฒันาการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนบัสนุน 
เพ่ือดําเนนิการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศกึษาสําหรับคนพกิาร 

------------------------------- 
 
 

หมวดคาวัสดุใชสอย   
สําหรับผูจัดทําโครงการ ผูเขารวมโครงการ วิทยากร ผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ และผูชวยสวนบุคคล ดังนี้ 
๑. คาอาหาร  

กรณีจัดในโรงแรม 
- จัดอาหารครบ ๓ ม้ือ ไมเกิน ๕๐๐ บาท / วัน / คน ถาจัดไมครบ ๓ ม้ือ ไมเกิน ๓๐๐ บาท / วัน / คน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ม้ือละ ๕๐ บาท / คน 
กรณีจัดในสถานที่ราชการหรือเอกชน 
- คาอาหาร ม้ือละ ๗๕ บาท / คน   
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ม้ือละ ๓๕ บาท / คน 

๒. คาท่ีพัก (ไมรวมคาอาหาร)  
  กรณีจัดในโรงแรม  วันละไมเกิน ๕๐๐ บาท /  คน 
 กรณีจัดในสถานที่ราชการหรือเอกชน  ใหเหมาจายเปนคาสาธารณูปโภค ไมเกิน ๒๐๐ บาท / คน / วัน 
๓. คาพาหนะ  

(๑) รถไฟ  ใหเดินทางโดยรถไฟนั่งหรือนอน ช้ัน ๒ ปรับอากาศ 
 (๒) เหมาจาย  สําหรบัการเดินทางโดยรถยนตสวนตวัหรือรถโดยสาร ใหเหมาจายไมเกนิอัตรารถปรับ

อากาศมาตรฐาน ๑ (ก) หรือรถโดยสารประจําทางปรับอากาศชั้นพิเศษ (VIP) 
(๓) การเดินทางภายในพื้นท่ีหนวยจัด  ใหเหมาจายไมเกิน ๕๐๐ บาท / คน 

  สําหรับวิทยากรสามารถเดินทางโดยเครื่องบินช้ันประหยดัได   
๔. คาถายรูป / คาเทปบันทึกเสียงใหเหมาจาย ไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท / ครั้ง 
๔. คาจัดทําบันทึกวีดีโอ / วีซีดีพรอมตัดตอ จัดทําสําเนาใหเหมาจายไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท / ครั้ง  
๕. คาจางบันทึกวีดีโอภาษามือลงในวีดีโอ (เฉพาะโครงการของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน)  

  ๗๐๐ บาท / คน / วัน 
๖. คาเอกสารอักษรเบรลล ไมเกิน ๒๐๐ บาท / คน 
๗. คาเอกสารทั่วไป ไมเกิน ๕๐ บาท / คน 
๘. คาจัดทําเอกสารเสียงเทป / ซีดี ไมเกินมวนละ / แผนละ ๒๐ บาท 
 

 
 
   



 

หมวดคาตอบแทน   
๑. คาวิทยากร  
 - สําหรับหนวยงานราชการ คนละ ๖๐๐  บาท / ช่ัวโมง 
 - สําหรับหนวยงานเอกชน คนละ ๑,๒๐๐  บาท / ช่ัวโมง 
๒. คาลามภาษามือ คนละ ๑,๐๐๐ บาท / วัน และ ๕๐๐ บาท ในกรณีปฏิบัติหนาท่ีครึ่งวัน  
๓. คาผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ คนละ ๒๐๐ บาท / วัน 

  
หมวดคาใชจาย   

๑.  คาอุดหนุนส่ือ  ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
(๑) จัดทําส่ือการเรียนการสอนสําหรับผูเขาอบรมเพื่อพัฒนาเดก็พิการ คนละไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   
(๒) จัดทําส่ือท่ีใชตามระบบคูปอง  คนละไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท 

  ๒.  คาใชจายในการบริหารงานกองทุน 
(๑) ผูจัดการกองทุน อัตราคาจางเดือนละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๒) พนักงานกองทุน ใหมีสิทธิเทียบเทาพนักงานราชการ 
(๓) คาเบี้ยประชุม ดังนี้ 
 คณะกรรมการบริหารกองทุน 
 - ประธานกรรมการ  คนละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 - รองประธานกรรมการ คนละ  ๑,๓๕๐ บาท 
 - กรรมการ  เลขานกุาร คนละ  ๑,๒๐๐ บาท 
  คณะอนกุรรมการบริหารกองทุน 
 - ประธานอนุกรรมการ คนละ  ๑,๒๐๐  บาท 
 - รองประธานอนุกรรมการ คนละ       ๙๐๐ บาท 
 - อนุกรรมการ  เลขานุการ คนละ        ๘๐๐ บาท 
(๔) คาตอบแทนใชสอย 
(๕) คาใชจายอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ  

   
------------------------------------------ 


