
  หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
วาดวยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การลงทุน  การหาประโยชน   

และการจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๗)  (๑๐)  และมาตรา  ๒๓  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

วาดวยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การลงทุน  การหาประโยชน   

และการจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ  และกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม   

และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจ

กําหนดวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 



  หนา   ๑๑ 
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หมวด  ๑ 
วัตถุประสงคและการบริหารกองทุน 

 

 

ขอ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา

สําหรับคนพิการอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

ขอ ๖ กองทุน  ประกอบดวย 

(๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๓) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๔) เงินรายไดที่ไดจากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม 

(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(๗) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการ  ที่ เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่

กฎหมายกําหนด 

ขอ ๗ คณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบดวย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานเปนประธานกรรมการ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  ผูทรงคุณวุฒิที่เปน

ผูแทนองคการคนพิการหนึ่งคนเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผูแทนกระทรวงการคลัง  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนสํานักงบประมาณ   

ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการ

แตงต้ังจํานวนสิบเอ็ดคน  ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการแตละประเภทอยางนอยเจ็ดคน 

เปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๘ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน  การหาประโยชน  และการจัดการ

กองทุน 
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(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน  เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหาร  

กองทุนมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 

 

 

ขอ ๙ ใหสํานักงานเปดบัญชีกองทุนไวที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  เรียกวา  

“กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ” 

ขอ ๑๐ เพื่อความคลองตัวในการบริหารกองทุน  ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร

ที่เปนรัฐวิสาหกิจ  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๑ เงินที่ไดรับตามขอ  ๖  ในสวนกลางใหนําฝากเขาบัญชีกองทุนที่เปด  ณ  ธนาคาร   

ในสวนกลางตามขอ  ๑๐  ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน  หากไดรับเงินในวันเดียวกัน 

เกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําฝากธนาคารอยางชาภายในวันทําการรุงข้ึนนับจากวันที่ไดรับเงิน 

ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น  ใหศูนยการศึกษาพิเศษ  สวนกลาง  และศูนยการศึกษา

พิเศษประจําจังหวัด  เปดบัญชีไวที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  ชื่อบัญชี  “กองทุนสงเสริมและพัฒนา

การศึกษาสําหรับคนพิการ”  และใหนําเงินที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง  ฝากเขาบัญชีกองทุนที่เปดไว  ภายใน  

สามวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน  หากวันใดไดรับเงินเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท  ใหนําฝากธนาคาร 

อยางชาในวันทําการรุงข้ึน  หรือโอนเขาบัญชีกองทุนที่สวนกลางภายในระยะเวลาเชนเดียวกัน 

ขอ ๑๒ การสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหใชจายภายใต  

วัตถุประสงคขอ  ๕  เพื่อดําเนินการ  ดังตอไปนี้   

(๑) การใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดกูยืมเงินเพื่อจัดซ้ือ  จัดหา  ส่ิงอํานวยความสะดวก

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
(๒) การใหทุนการศึกษาหรือฝกอบรมแกคนพิการ  ผูดูแลคนพิการ  อาสาสมัคร  หรือบุคลากร  

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

(๔) การบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรส่ิงอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอํานวย
ความสะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

(๕) การสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   
(๖) การดําเนินงานของกองทุน  เชน  การบริหารกองทุน  การหาประโยชน  การติดตาม

ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน 
(๗) การใชจายในเร่ืองอื่น ๆ  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ขอ ๑๓ ใหเลขาธิการหรือผู ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเปนผู ส่ังจายเงินกองทุน  หลังจาก

คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติแลว 
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  

การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสง  การพัสดุหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  
ในกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนยังมิไดกําหนด  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวย
การนั้นโดยอนุโลม   

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานจัดทําแผนการใชจายเงินประจําปของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนใหความเห็นชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   

หมวด  ๓ 
การลงทุน  การหาประโยชน  และการจัดการกองทุน 

 

 

ขอ ๑๖ ใหนําเงินกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน  ดังตอไปนี้   
(๑) ฝากไวกับธนาคารของรัฐที่เปนรัฐวิสาหกิจ   
(๒) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล   
(๓) ซ้ือตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ   
ขอ ๑๗ การบัญชีของกองทุน  ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีสําหรับหนวยงาน

ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด  และจัดทํารายงานการรับ - จายเงินกองทุนอยางนอยเดือนละคร้ัง  
รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานประจําปเพื่อรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละคร้ัง 
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การปดบัญชีใหกระทําปละคร้ัง  โดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี  และใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดทํางบการเงินพรอมทั้งรายละเอียดประกอบตามรูปแบบรายงานการเงินสําหรับ
หนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป  เพื่อสง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ   เมื่ อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับรองแลว   
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสงสําเนางบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ
เพื่อทราบตอไป 

ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของสํานักงาน   และงบการเงิน 
ในภาพรวมของแผนดิน  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนนําขอมูลเกี่ยวกับการบัญชีของกองทุน 
เขาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (Government  Fiscal  Management  
Information  System : GFMIS)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๑๙ ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงินและการบัญชีกองทุน   
และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง   

ขอ ๒๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป  แลวทํา
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 


