
 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงิน 
และการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๘)  และ  (๙)  แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจึงกําหนด
ระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
วาดวยการพิจารณาอนุมติัการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนสงเสริม
และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“องคกรภาคเอกชน”  หมายความวา  องคกรเอกชน  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบัน

ศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะห  และสถาบัน 

ทางสังคมอื่น  ที่จัดการศึกษาใหแกคนพิการซึ่งมิใชหนวยงานภาครัฐ   

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติและกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการตามระเบียบนี้  และมี

อํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
การขอรับการสนับสนุนโครงการ 

 

 

ขอ ๕ หนวยงานภาครัฐที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจะขอรับ   
การสนับสนุนโครงการจากกองทุนได  ตองมีภารกิจในการจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ  
คนพิการ 

ขอ ๖ องคกรภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุน  ตองมีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

(๑) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(๒) มีสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาตั้งอยูในทองที่ที่จะย่ืนคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 
(๓) มีคณะกรรมการ  บุคลากร  หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา  หรือมีที่ปรึกษา 

ที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
(๔) มีวัตถุประสงค  หรือมีผลงานเกี่ยวกับการจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ 

คนพิการ 
(๕) มีผลการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอคนพิการ 
(๖) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
ขอ ๗ โครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สอดคลองกับนโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  นโยบาย

รัฐบาล  หรือนโยบายของคณะกรรมการ   
(๒) มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานที่ชัดเจน  และมีผลตอการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ   
(๓) ควรมีการสรางการมีสวนรวมของบุคคล  หนวยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการ   
(๔) ควรมีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเขารวมบริหารจัดการหรือใหคําปรึกษาในการ

ดําเนินงาน 
กรณีเปนหนวยงานภาครัฐตองเปนโครงการที่ริเร่ิมใหม  หรือเปนโครงการที่ไมสามารถขอรับ

การสนับสนุนจากงบประมาณตามปกติได  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 
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กรณีเปนองคกรภาคเอกชนตองเปนโครงการที่ดําเนินงานมาแลวโดยมีทุนหรือเงินสมทบ 

อยูบางสวนหรือเปนโครงการใหม  และตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ 

และแหลงทุนอื่น ๆ  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไมใชบังคับกับโครงการที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ  

บริหารกองทุนกําหนดใหหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนดําเนินการเปนการเฉพาะ 

เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

หมวด  ๒ 

การกูยืมเพื่อจัดซ้ือ  จัดหา  ส่ิงอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก   

ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 

 

ขอ ๘ ผูขอกูยืมเงินกองทุน  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ  หรือมีใบรับรองแพทย   

(๒) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อจัดซ้ือ  จัดหา  ส่ิงอํานวยความสะดวก  

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ   

(๓) ศึกษาอยูในสถานศึกษาทั้งของภาครฐัและเอกชน 

(๔) ไมมีประวัติเสียหายในการกูยืมเงินจากกองทุน  เวนแตไดดําเนินการแกไขมาแลวไมนอยกวา

หนึ่งป  หรือเปนกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นเปนอยางอื่น 

(๕) กรณีมีหนี้สินอยูกับกองทุนตองชําระหนี้มาแลวไมนอยกวารอยละหกสิบของวงเงินกูยืม

ทั้งหมดและเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระหนี้สินที่มีอยูเดิมทั้งหมด 

(๖) มีความสามารถในการชําระเงินกูยืม  และมีบุคคลที่นาเชื่อถือไดเปนผูคํ้าประกัน 

(๗) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

ในกรณีคนพิการไมสามารถทํานิติกรรมไดตามกฎหมาย  ใหผูดูแลคนพิการเปนผูกูยืมแทน 

ขอ ๙ รายการ  วงเงินการใหกูยืมและกําหนดการชําระคืนโดยไมมีดอกเบี้ยใหเปนไปตาม  

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด   
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หมวด  ๓ 

การสนับสนุนทุนการศึกษา  ทนุฝกอบรมเพื่อการสงเสริมและพัฒนา 
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  ใหผูดูแลคนพิการเปนผูย่ืนคําขอแทน 
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดวงเงินเเละรายการคาใชจาย   

เพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  เเละเปนกรณีไมอยูในรายการที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐหรือ
เเหลงทุนอื่นเเลว 

หมวด  ๔ 
การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน 

 

 

ขอ ๑๓ การย่ืนคําขอรับการสนับสนุนโครงการ  การกูยืมเงิน  และการขอรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาหรือฝกอบรมและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใหย่ืนคําขอตอศูนยการศึกษาพิเศษ  สวนกลาง  สําหรับในจังหวัดอื่นใหย่ืนคําขอตอศูนยการศึกษาพิเศษ  
ประจําจังหวัดนั้น ๆ  หรือหนวยงานอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด 
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ในกรณีกลุมเปาหมายตามโครงการมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูมากกวาหนึ่งจังหวัด  หรือมิได   
มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในจังหวัดที่ย่ืนคําขอรับการสนับสนุนนั้น  ใหย่ืนคําขอตอสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ   

ใหหนวยงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี  ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะห 
ความเปนไปไดของแตละโครงการหรือคําขอรับการสนับสนุนรายบุคคล  พรอมทั้งเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ขอ ๑๔ เมื่อหนวยงานตามขอ  ๑๓  ไดรับคําขอเเลว  ใหจัดทําความเห็นโครงการหรือ 
คําขอรับการสนับสนุนรายบุคคลภายในสามสิบวันนับเเตวันที่ไดรับคําขอเเละมีหลักฐานครบถวนแลว  
และเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณา 

ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุนอยางนอย 
เดือนละครั้ง  เวนแตไมมีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน   

ขอ ๑๕ เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  คณะกรรมการบริหารกองทุน   
หรือหนวยงานตามขอ  ๑๔  แลวแตกรณี  อาจใหผูแทนหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนที่ขอรับ
การสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม  หรือจัดสงเจาหนาที่
ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยังสถานที่ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  หรือบุคคล   
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนก็ได   

ขอ ๑๖ รายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุน  มีดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเงินใหกูยืมสําหรับคนพิการ  หรือผูดูแลคนพิการ  เพื่อจัดซ้ือ  จัดหา  ส่ิงอํานวย 

ความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ 

(๒) เปนทุนการศกึษาหรือฝกอบรม  แกคนพิการ  ผูดูแลคนพิการ  อาสาสมัคร  หรือบุคลากร  
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   

(๓) เปนเงินจัดซ้ือ  จัดหา  จัดจาง  ลามภาษามือ  ผูชวยเหลือคนพิการ  ส่ือสงเสริมพัฒนาการ  
ส่ิงอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใด   
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๔) เปนคาใชจายเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรส่ิงอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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(๕) เปนคาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนแกสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๖) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการการบริหารงานกองทุน  เชน  การบริหารกองทุน  การหา
ประโยชน  การติดตามประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน  

(๗) เปนคาใชจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาคเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาสําหรับ   
คนพกิาร 

(๘) เปนคาใชจายอื่น ๆ  เพื่อการสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
อัตราวงเงินและรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

ประกาศกําหนด  ในกรณีที่ยังมิไดประกาศกําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายในเร่ืองใดไว   
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  หรือกรณีที่อัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กําหนดไว   
ไมสามารถใชดําเนินงานตามโครงการไดอยางเพียงพอกับความจําเปน  ใหเสนอตอคณะกรรมการ  
บริหารกองทุนพิจารณาเปนกรณีไป 

ขอ ๑๗ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจงผลการพิจารณาอนุมัติการจายเงินใหผูขอรับ
การสนับสนุนโครงการ  หรือผูขอรับการสนับสนุนรายบุคคลแลวแตกรณี  ทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสรจ็ 

ขอ ๑๘ ใหองคกรภาคเอกชน   หรือบุคคลที่ได รับอนุมั ติเ งินจากกองทุนทําสัญญารับ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ถาผูขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  ไมมาทําสัญญาภายในกําหนดเวลาตามที่ไดรับแจง  
โดยไมแจงเหตุขัดของ  ใหถือวาไมประสงคจะขอรับการสนบัสนุน 

ขอ ๑๙ หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  หรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุนจะตอง
ยินยอมใหสํานักงานกํากับติดตามการดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจากกองทุน  หรือใหเจาหนาที่เขาตรวจ
เอกสารเกี่ยวกับบัญชี  ทะเบียนและหลักฐานอื่น  ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 

ขอ ๒๐ หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  หรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุนตองรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนตามแบบที่เลขาธิการกําหนด   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการอนุมัติ  ใหผูขอรับ   
การสนับสนุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติกอนดําเนินการ 

ในกรณีที่หนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน   หรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน  มิได
ดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับการอนุมัติ  ใหเลขาธิการหรือ 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายระงับการจายเงินงวดตอไปไวกอน  แลวดําเนินการตรวจสอบและรายงานผล 
ตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาตอไป 
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ขอ ๒๑ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   ศูนยการศึกษาพิ เศษ   สวนกลาง   และ 
ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําทะเบียนหนวยงานภาครัฐ  องคกรภาคเอกชน  บุคคล  ที่ไดรับเงินจากกองทุน 
เพื่อควบคุม  กํากับ  ดูแล  และติดตามประเมนิผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน 

(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 ใหศูนยการศึกษาพิเศษ  สวนกลาง  และศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัด   
จัดทํารายงานการรับจายเงินเปนประจําทุกเดือนสงใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษภายในวันที่สิบหา  
ของเดือนถัดไป  และใหนําสงเงินรายไดทุกประเภทเขาบัญชีกองทุนทุกส้ินเดือน 

ขอ ๒๔ ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหาร  
กองทุนเปนประจําทุกเดือนและเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนทุกคร้ังที่มีการประชุม 

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน   
ตอคณะกรรมการอยางนอยปละสามครั้ง 

ขอ ๒๖ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหนําระเบียบของทางราชการ  
วาดวยการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 


