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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 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามที่กําหนดไวใ นกฎหมายวา ดว ยการศึก ษา
แหงชาติ และกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
“คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ” หมายความว า คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น สงเสริม
และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจ
กําหนดวิธีปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
วัตถุประสงคและการบริหารกองทุน
ขอ ๕ กองทุน มีวั ตถุป ระสงคเพื่ อใชจ ายในการสง เสริ ม สนับ สนุน และพั ฒนาการศึ กษา
สําหรับคนพิการอยางเปนธรรมและทั่วถึง
ขอ ๖ กองทุน ประกอบดวย
(๑) เงิน และทรัพ ยสิ น ที่ โอนมาจากเงิน กองทุ น การศึก ษาสํา หรับ คนพิก าร ตามระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) เงินรายไดที่ไดจากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม
(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๗) รายได บางส ว นจากภาษี ข องสิน ค า และบริ ก าร ที่ เ ปน สาเหตุ แ ห ง ความพิ การตามที่
กฎหมายกําหนด
ขอ ๗ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานเปน ประธานกรรมการ รองเลขาธิก ารคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานที่เ ลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ผูทรงคุณวุฒิที่เปน
ผูแทนองคการคนพิการหนึ่งคนเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ผู แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ผู แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู แทนกระทรวงการคลัง ผูแ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผูแ ทนสํา นักงบประมาณ
ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
แตงตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการแตละประเภทอยางนอยเจ็ดคน
เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๘ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน และการจัดการ
กองทุน
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(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมอบหมาย
หมวด ๒
การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๙ ให สํ า นั ก งานเป ด บั ญ ชี ก องทุ น ไว ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง เรี ย กว า
“กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ”
ขอ ๑๐ เพื่อความคลองตัวในการบริหารกองทุน ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร
ที่เปนรัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๑ เงิน ที่ไดรับตามขอ ๖ ในสวนกลางใหนําฝากเขาบัญชีกองทุนที่เปด ณ ธนาคาร
ในสวนกลางตามขอ ๑๐ ภายในสามวัน ทําการนับแตวัน ที่ไดรับเงิน หากไดรับเงิน ในวันเดียวกัน
เกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําฝากธนาคารอยางชาภายในวันทําการรุงขึ้นนับจากวันที่ไดรับเงิน
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ใหศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง และศูนยการศึกษา
พิเศษประจําจังหวัด เปดบัญชีไวที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุน สงเสริมและพัฒนา
การศึกษาสําหรับคนพิการ” และใหนําเงินที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง ฝากเขาบัญชีกองทุนที่เปดไว ภายใน
สามวัน ทําการนับ แตวัน ที่ไดรับเงิน หากวัน ใดไดรับเงิน เกิน กวาหนึ่งหมื่นบาท ใหนําฝากธนาคาร
อยางชาในวันทําการรุงขึ้น หรือโอนเขาบัญชีกองทุนที่สวนกลางภายในระยะเวลาเชนเดียวกัน
ขอ ๑๒ การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับ คนพิการ ใหใ ชจายภายใต
วัตถุประสงคขอ ๕ เพื่อดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) การใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการไดกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อ จัดหา สิ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๒) การใหทุนการศึกษาหรือฝกอบรมแกคนพิการ ผูดูแลคนพิการ อาสาสมัคร หรือบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
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(๓) การจัดซื้อ จัดหา จัดจาง ลามภาษามือ ผูชวยเหลือคนพิการ สื่อสงเสริม พัฒนาการ
สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่ง อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่น ใด
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๔) การบริหารและพัฒนาระบบการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๕) การสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๖) การดําเนิน งานของกองทุน เชน การบริหารกองทุน การหาประโยชน การติดตาม
ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน
(๗) การใชจายในเรื่องอื่น ๆ เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
ขอ ๑๓ ให เ ลขาธิ ก ารหรื อ ผู ซึ่ ง เลขาธิ ก ารมอบหมายเป น ผู สั่ ง จ า ยเงิ น กองทุ น หลั ง จาก
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) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
ขอ ๑๗ การบั ญชีของกองทุน ใหเป น ไปตามมาตรฐานการจัดทํ าบัญชี สําหรั บหนว ยงาน
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด และจัดทํารายงานการรับ - จายเงิน กองทุนอยางนอยเดือนละครั้ง
รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานประจําปเพื่อรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละครั้ง
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การปดบัญชีใหกระทําปละครั้ง โดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี และใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุน จัดทํ างบการเงิน พรอ มทั้ง รายละเอียดประกอบตามรูปแบบรายงานการเงิน สํ าหรั บ
หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ าหนดภายในหกสิ บ วั น นั บ แตวั น สิ้ น ป บั ญ ชี ทุก ป เพื่ อ ส ง
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ตรวจสอบ เมื่ อ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น รั บ รองแล ว
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสงสําเนางบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ
เพื่อทราบตอไป
ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนใ นการจัดทํา งบการเงิ น ในภาพรวมของสํานักงาน และงบการเงิ น
ในภาพรวมของแผน ดิน ใหคณะกรรมการบริห ารกองทุน นํ าขอ มูลเกี่ย วกับ การบัญ ชีของกองทุ น
เขาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management
Information System : GFMIS) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๑๙ ให มี ก ารตรวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การดํา เนิ น งานการเงิ น และการบั ญ ชี ก องทุ น
และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ขอ ๒๐ ใหสํานักงานการตรวจเงิ น แผน ดิน เปน ผูสอบบัญชีของกองทุน ทุกรอบป แลวทํ า
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
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