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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ
เรื่อง กําหนดอัตราวงเงินและรายการคาใชจายที่กองทุนใหการสนับสนุนเพื่อดําเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
อาศัย อํานาจตามความในข อ ๑๖ วรรคสอง ของระเบีย บคณะกรรมการส งเสริม การจั ด
การศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงิน
และการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
สํ า หรั บ คนพิ ก าร เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราวงเงิ น และรายการค า ใช จ า ยที่ ก องทุ น ให ก ารสนั บ สนุ น
เพื่อดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับ
คนพิการ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ
“แผนงานหรือโครงการ” หมายความวา แผนงานหรือโครงการที่หนวยงานภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
“องคกรภาคเอกชน” หมายความวา สถานศึกษาเอกชน องคกรเอกชน องคกรชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห
สถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใหกับคนพิการ ซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ
“หนวยงานภาครัฐ” หมายความวา สถานศึกษา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อย า งอื่ น และมี ฐ านะเปน กรม ราชการส ว นภู มิภ าค ราชการส ว นท อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ต้ั ง ขึ้ น
โดยพระราชบั ญ ญั ติ หรื อ พระราชกฤษฎี ก า หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ ในการจั ด หรื อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
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“องคการคนพิการแตละประเภท” หมายความวา องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการ
ที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ขอ ๔ ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น แผนงานหรื อ โครงการด า นส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ ใหเปนไปตามอัตราวงเงินและรายการดังตอไปนี้
ก. คาใชจายดานการบริหารจัดการของแตละแผนงานหรือโครงการ ดังนี้
(๑) คาเชาสถานที่ตั้งโครงการ
(๒) คาน้ําประปา และคาน้ําดื่ม
(๓) คาไฟฟา
(๔) คาจางบุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงาน หรือคาจางที่ปรึกษาโครงการ
(๕) คาใชจายในการติดตอประสานงาน ไดแก คาเดินทางไปสํารวจ คาเตรียม
กิจกรรมโครงการคาออกแบบกิจกรรมโครงการ คาโทรศัพท คาโทรสาร อินเตอรเน็ต และคาใชจายอื่น ๆ
(๖) คาใชจายในการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบและเขารวมกิจกรรม
(๗) คาวัสดุ
(๘) คาใชจายในการเตรียมโครงการและติดตามประเมินผล
(๙) คา จั ดสภาพแวดลอ มและสิ่ งอํ า นวยความสะดวกเพื่ อ ให ค นพิก ารเข า ถึ ง
และใชประโยชนไดจากแผนงานหรือโครงการ
(๑๐) คาใชจายอื่นใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายกรณี
ข. คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจซึ่งไดปฏิบัติงานตามที่
หนวยงาน หรือองคกรผูจัดทําโครงการมอบหมาย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เปนการจัดใหมีผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจที่เปนสวนหนึ่งของโครงการ
และมีระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวา ๑ วัน เชน โครงการฝกอบรม โครงการฝกอาชีพ โครงการ
ฝกงานระหวางการศึกษา โครงการทดลองทํางานในสถานประกอบการ
(๒) วัตถุประสงคในการจัดใหมีผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจเพื่อชวยคนพิการ
ที่ชวยเหลือตนเองไดนอย ไดแก ผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ คนพิการ
ทางจิ ต พฤติ ก รรมหรือ อารมณ ออทิส ติ ก สติป ญญา หรื อมี สภาพความพิ การถึ ง ขั้น ไม สามารถ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน ได รวมทั้งทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการดําเนิน งานตามแผนงาน
หรือโครงการ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๓) การจัด ใหมี ผูช วยเหลื อคนพิก ารเฉพาะกิ จ ให พิจ ารณาตามความจํา เป น
และเหมาะสม ในสัดสวนคนพิการ ๑๐ คน ตอผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ ๑ คน
ค. คาตอบแทนลามภาษามือ ใหใชจายไดในภารกิจ ดังนี้
(๑) การศึกษา การเขารวมประชุม สัมมนา หรือฝกอบรม รวมทั้งเปนผูบรรยาย
ดานการศึกษา โดยหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัด ซึ่งมีบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินเขารวมดวย
(๒) บริการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ง. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการทางการศึกษาสําหรับ
คนพิการ รวมถึงสื่อทางเลือกสําหรับคนพิการ
จ. คา ใช จ ายเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํา คู มือ หรื อ เอกสารทางวิ ช าการ ให การสนั บสนุ น
ในกรณีที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ การอบรม
เผยแพรความรูแกคนพิการ ผูปกครอง ผูดูแลคนพิการโดยนักวิชาการที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ หรือโดย
องคการคนพิการแตละประเภท
ฉ. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําสื่อประชาสัม พันธตามโครงการ เพื่อการเสริมสราง
เจตคติที่ดีดานการศึกษาตอคนพิการ
ช. คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนในการฝกงานระหวางการศึกษาของคนพิการที่มี
ความยากลําบากในการหางานทํา ใหพิจารณาสนับสนุนในกรณีเปนการเขาฝกงานในองคกรเอกชน หรือ
หนวยงานของรัฐที่ไมอยูในบังคับของกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ตองจางคนพิการเขาทํางานโดยใหการสนับสนุนคาตอบแทนไมเกินสามเดือน
ซ. ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ ใหพิจารณาสนันสนุนในกรณีดังนี้
(๑) มีความสอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการ
(๒) กอใหเกิดนวัตกรรมดานการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ่งมีความแตกตางจาก
ผลงานที่มีอยูแลวหรือเปนการตอยอด
(๓) ขอเสนอวิธีการศึกษาวิจัยมีความชัดเจนและเปนไปได
ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในงานที่ทํา
ใหความเห็นประกอบการพิจารณาก็ได
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ขอ ๕ อัตราวงเงินที่ใหการสนับสนุน ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ ในกรณี
ที่ยังมิไดกําหนดอัตราวงเงิน ในเรื่องใดไว ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ หรือกรณีที่อัตรา
วงเงิน ที่กําหนดไว ไมสามารถดํ าเนิน การตามโครงการไดอยางเพียงพอกับความจํ าเปน ใหเสนอ
ตอคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีไป ตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานรักษาการตามประกาศนี้ และมี
อํานาจกําหนดแบบและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ

อัตราวงเงินคาใชจายทีก่ องทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนับสนุน
เพื่อดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
------------------------------หมวดคาวัสดุใชสอย
สําหรับผูจัดทําโครงการ ผูเขารวมโครงการ วิทยากร ผูชวยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ และผูชวยสวนบุคคล ดังนี้
๑. คาอาหาร
กรณีจัดในโรงแรม
- จัดอาหารครบ ๓ มื้อ ไมเกิน ๕๐๐ บาท / วัน / คน ถาจัดไมครบ ๓ มื้อ ไมเกิน ๓๐๐ บาท / วัน / คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ ๕๐ บาท / คน
กรณีจัดในสถานที่ราชการหรือเอกชน
- คาอาหาร มื้อละ ๗๕ บาท / คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ ๓๕ บาท / คน
๒. คาที่พัก (ไมรวมคาอาหาร)
กรณีจัดในโรงแรม วันละไมเกิน ๕๐๐ บาท / คน
กรณีจัดในสถานที่ราชการหรือเอกชน ใหเหมาจายเปนคาสาธารณูปโภค ไมเกิน ๒๐๐ บาท / คน / วัน
๓. คาพาหนะ
(๑) รถไฟ ใหเดินทางโดยรถไฟนั่งหรือนอน ชัน้ ๒ ปรับอากาศ
(๒) เหมาจาย สําหรับการเดินทางโดยรถยนตสวนตัวหรือรถโดยสาร ใหเหมาจายไมเกินอัตรารถปรับ
อากาศมาตรฐาน ๑ (ก) หรือรถโดยสารประจําทางปรับอากาศชั้นพิเศษ (VIP)
(๓) การเดินทางภายในพื้นที่หนวยจัด ใหเหมาจายไมเกิน ๕๐๐ บาท / คน
สําหรับวิทยากรสามารถเดินทางโดยเครื่องบินชัน้ ประหยัดได
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 / ชั่วโมง
- สําหรับหนวยงานเอกชน
คนละ ๑,๒๐๐ บาท / ชั่วโมง
๒. คาลามภาษามือ คนละ ๑,๐๐๐ บาท / วัน และ ๕๐๐ บาท ในกรณีปฏิบัติหนาที่ครึ่งวัน
๓. คาผูชว ยเหลือคนพิก ารเฉพาะกิจ คนละ ๒๐๐ บาท / วัน
หมวดคาใชจาย
๑. คาอุดหนุนสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
(๑) จัดทําสื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเขาอบรมเพื่อพัฒนาเด็กพิการ คนละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๒) จัดทําสื่อที่ใชตามระบบคูปอง 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 เลขานุการ
คนละ ๑,๒๐๐ บาท
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
- ประธานอนุกรรมการ
คนละ ๑,๒๐๐ บาท
- รองประธานอนุกรรมการ คนละ ๙๐๐ บาท
- อนุกรรมการ เลขานุการ คนละ ๘๐๐ บาท
(๔) คาตอบแทนใชสอย
(๕) คาใชจายอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
------------------------------------------

