๑
คำนำ
คู%มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของนางสาววัชรากร ตระการไทย ตำแหน%งศึกษานิเทศกE วิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ รับผิดชอบงานในกลุ%มงานการศึกษาพิเศษ กลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เล%มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเปRนคู%มือและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในกลุ%มงานการศึกษาพิเศษ งานในกลุ%มสาระการเรียนรูSวิทยาศาสตรE และงานตามภารกิจที่ไดSรับมอบหมาย
หวังเปRนอย%างยิ่งว%า คู%มือการปฏิบัติงานเล%มนี้ จะมีประโยชนEในการปฏิบัติงานและเปRนแนวทางในการ
ดำเนินงานสำหรับผูSปฏิบัติงานต%อไป

นางสาววัชรากร ตระการไทย
กลุ%มงานการศึกษาพิเศษ
กลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๒
สารบัญ
เรื่อง
หน1า
ตอนที่ 1 บทบาท หนSาที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศกE
3
ตอนที่ 2 ภาระงานที่ไดSรับมอบหมาย
6
ภาคผนวก
11
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เรื่อง นำร%องการจัดตั้งกลุ%มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
ในกลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ2559
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวขSอง
พระราชบัญญัติส%งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

๓
ตอนที่ ๑
บทบาท หน1าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศกD
๑. งานตามหน1าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหนGง
ศึกษานิเทศกEทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหนSาที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหSไดSมาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส%งเสริมใหSสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรูS มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดSอย%างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา คSนควSาทางวิชาการ เพื่อจัดทำเปRนเอกสาร คู%มือและสื่อใชSในการปฏิบัติงานและ เผยแพร%ใหS
ครูไดSใชSในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะหE วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูSสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใชSใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร%แก%ผูSบริหารสถานศึกษา ครูและผูSสนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเปRนขSอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่ผูSบังคับบัญชามอบหมาย
๒. งานตามขอบขGาย ภารกิจของกลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ % ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต ๑ เปRนกลุ%มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะหE วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อใหSสถานศึกษามีความเขSมแข็ง ในการบริหาร และจัดการ
เรียนการสอนไดSอย%างมีคุณภาพมาตรฐานเท%าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปRนฐาน ส%งผลใหSผูSเรียน ทั้งระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูSตามวัตถุประสงคEและเปkาหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหนSาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ
และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหSไดSมาตรฐาน ศึกษา คSนควSาทางวิชาการและวิเคราะหE วิจัย
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนใหSมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนSาที่อื่น
ตามที่ไดSรับมอบหมาย โดยใหSมีความรูS ความ เขSาใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรูS การวัด
การประเมิ น ผลการศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบดู แ ลช% ว ยเหลื อ ครู แ ละผู S เ รี ย นในระดั บ สู ง มี
ความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
และจัดทำรายงานโดยแสดงใหSเห็นว%ามีการวิจัยและพัฒนา สรSางองคEความรูSใหม% เพื่อนำผลไปใชSในการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร%อย%างกวSางขวาง มีการถ%ายทอดและไดSรับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย%างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเปRนแบบอย%างแก%วิชาชีพส%งผลใหSครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรูSบรรลุ

๔
เปkาหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เปRนผูSมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. ภารกิจ สาระความรู1 และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การนิเทศการศึกษา ไดSแก% หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธEการ
นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะหEพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสรSางทักษะในการนิเทศ การใชSกลยุทธEใน
การนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกตEใชSในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะหE วิจัย ส%งเสริมใหSขSอเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาไดS ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรูSการสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร%ผลงานดSานการนิเทศ การศึกษาแก%หน%วยงานที่เกี่ยวขSอง ใชSเทคนิคการ
นิเทศไดSอย%างหลากหลายดSานความเปRนกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ไดSแก% ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต%อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต%างๆ การ วิเคราะหEและกำหนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถใหS
คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหEขSอมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทำนโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ดSานการศึกษา ใหSคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ใหSคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ%งใหSเกิดผลดี
คุSมค%าต%อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลSอม
๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ไดSแก% ความรูSเกี่ยวกับหลักสูตร การสรSางหลักสูต ร สถานศึกษา
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูS จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ
โดยสามารถใหSคำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนำ
ครูใหSจัดกิจกรรมที่ส%งเสริมการเรียนรูSไดSเต็มศักยภาพของผูSเรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใชS
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ไดSแก% การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะหE วิจัย การ
จั ดทำมาตรฐาน และการพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา โดยนิ เ ทศ กำกั บ ติ ดตามและ
ประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหSคำปรึกษา ขSอเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย%างต%อเนื่องและ พรSอมรับการประเมินภายนอก
๕. การบริหารจัดการการศึกษา ไดSแก% หลักและระบบขอบข%ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใชSโรงเรียนเปRนฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขSองกับ การจัดการศึกษาโดย
สามารถใหSคำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาใหSบรรลุวัตถุประสงคEตามเจตนารมณEของการศึกษานิเทศกE การบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู%องคEกรแห%งการเรียนรูS บริหารจัดการศึกษาโดยใชS โรงเรียนเปRนฐาน
๖. การวิจัยทางการศึกษา ไดSแก% ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใชS โดย สามารถใหS
คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใชSในการแกSปnญหาและพัฒนาการเรียน การสอน ใหSคำแนะนำ

๕
ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใชSในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยเพื่อสรSางองคEความรูS
ใหม%ๆ ดSานการเรียนรูSและการจัดการศึกษา
๗. กลวิธีการถ%ายทอดความรูS แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ไดSแก% กลวิธีการนำเสนอความรูS
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรูS การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา คSนควSา ฯลฯ การวิเคราะหE
วิจารณEผลงานวิชาการอย%างสรSางสรรคEโดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต%างๆ แนะนำและใหSคำปรึกษา
การเขียนเอกสารทางวิชาการแก%คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรูS แนวคิด ทฤษฎีดSวยวิธีการที่
หลากหลาย และเหมาะสมต%อการเรียนรูS
๘. การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ไดS แ ก% หลั ก การใชS เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอิ น เทอรE เ น็ ต
คอมพิวเตอรEช%วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธE ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใชSเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานไดSอย%างเหมาะสม ใหSคำปรึกษา แนะนำ การใชSเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก%สถานศึกษา
๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศกE ไดSแก% คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ ศึกษานิเทศกE
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศกE การบริหารจัดการบSานเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศกE มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเปRนแบบอย%างที่ดี

๖
ตอนที่ ๒
ภาระงานที่ได1รับมอบหมาย
นางสาววัชรากร ตระการไทย ตำแหนGง ศึกษานิเทศกDชำนาญการพิเศษ ได1รับมอบหมายปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน1าที่กลุGมงานการศึกษาพิเศษ มีขอบขGายภารกิจงาน ดังนี้
งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
งานจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ

งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ

งานพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกียG วกับการจัด
การศึกษารูปแบบเรียนรวมให้กบั ผูบ้ ริหาร และครู

กลุ%มงาน
การศึกษาพิเศษ

งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ทเGี น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ
งานวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ

งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอืนG

๗
กระบวนการดำเนินงาน กลุGมงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่

งาน

กระบวนการดำเนินงาน

ผู1รับผิดชอบ/ผู1เกี่ยวข1อง

1

งานจัดทำระบบ
สารสนเทศ
การศึกษาพิเศษ

๑. ครูที่ผ%านการอบรมผูSดำเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ดาวนEโหลดแบบฟอรEมการคัดกรองนักเรียนพิการ
ของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๙ ประเภท ใหSกับครูประจำชั้น
๒. ครูประจำชั้นสังเกตและศึกษาขSอมูลพื้นฐานนักเรียน
เปRนรายคน แลSวกรอกขSอมูลนักเรียนแนวโนSมพิการตาม
ประเภทนัน้ ๆ
๓. ใหSครูผูSผ%านการอบรมหลักสูตร“ผูSดำเนินการคัดกรอง คน
พิการทางการศึกษา” เปRนผูSรับรอง ๒ คนที่มีเลขที่วุฒิบัตร
แลSวเขียนแผน IIP, IEP ซ%อมเสริมนักเรียนที่มีแนวโนSมพิการ
โดยผูSปกครองของนักเรียน ผูSบริหารลงชื่อรับทราบ
๔. โรงเรียนทำหนังสือขอความอนุเคราะหEโรงพยาบาล ใหS
วินิจฉัยความพิการของนักเรียนที่ไดSเขียนแผนIIP,IEP
๕. ผูSรับผิดชอบของโรงเรียน ลงขSอมูลพื้นฐานของนักเรียนที่
มีแนวโนSมพิการในระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ(SET)
ตามที่สพฐ.กำหนดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ปÜละ ๒ ครั้ง ครั้งที่
๑ ภายในวั น ที ่ ๑๐ มิ ถ ุ น ายน ครั ้ ง ที ่ ๒ ภายในวั น ที ่ ๑ ๐
พฤศจิกายน ของทุกปÜ
๖. ผูSรับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ ตรวจสอบความถูกตSองและ
ยืนยันในระบบ SET และรายงาน

1. นางฉวีวรรณ วะรงคE
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผูSบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผูSปกครองนักเรียน
5.หน%วยงานอื่น

2

งานส%งเสริมและ
สนับสนุน
สถานศึกษา
จัดทำและพัมนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
การศึกษาพิเศษ

1. วิเคราะหE สังเคราะหEขSอมูลจากเอกสาร และแหล%งขSอมูล
ต% า งๆ เช% น หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕5๑
๒. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแนวทางการ
จัดการเรียนรูS แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูSเรียน การวัด
และประเมินรวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม ปnญหา
และความตSองการของทSองถิ่น ชุมชน นักเรียน
๓. ส%งเสริมและประสานความร%วมมือระหว%างสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและชุมชนอย%างสม่ำเสมอ เพื่อช%วยเหลือกัน
ในการดำเนินงาน
๔. ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตร ดSวยกระบวนการทำงาน
แบบมีส%วนร%วม

1. นางฉวีวรรณ วะรงคE
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผูSบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผูSปกครองนักเรียน
5.หน%วยงานอื่น

๘
ที่

งาน

3

งานพัฒนา และ
สรSางองคEความรูS
ความเขSาใจ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษารูป
แบบเรียนรวม
ใหSกับผูSบริหาร
และครู

4

งานส%งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการจัด
ประสบการณEที่
เนSนผูSเรียนเปRน
สำคัญ

5

งานวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
พิเศษ

กระบวนการดำเนินงาน
๕. ส%งเสริมสนับสนุนใหSสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร
๖. นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหSคำแนะนำและช%วยเหลือ
๑. วิเคราะหE สังเคราะหEขSอมูลจากเอกสารที่ผูSรับผิดชอบ
หรือโรงเรียนดำเนินการ หรือและจากการนิเทศ กำกับและ
ติดตาม
๒. ประสานงาน ส%งเสริมและสนับสนุนใหSสถานศึกษา มี
ความพรSอมในการจัดการศึกษาสำหรับผูSเรียนที่มีตSองการ
จำเปRนพิเศษ
๓. ประสานความร%วมมือระหว%างเขตพื้นที่การศึกษากับ
หน%วยงานอื่น
๔. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสรSางความรูSความเขSาใจ
๕. ทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถ
๖. ทำคู%มือปฏิบัติงาน
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหE และสังเคราะหEขSอมูลแผนการ
จัดการศึกษาที่เกี่ยวขSองกับการศึกษาพิเศษ
๒. ประสานงาน ส%งประสานงาน ส%งเสริมและสนับสนุนใหS
สถานศึกษา มีความพรSอมในการจัดการศึกษาสำหรับผูSเรียน
ที่มีตSองการจำเปRนที่เหมาะสม
๓. ส%งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูSบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหSมีความรูSความเขSาใจในการ
จัดการศึกษาพิเศษ ใหSสามารถบริหารจัดการและวางแผน
จัดการศึกษาสำหรับผูSเรียนที่มีความตSองการจำเปRนพิเศษ
๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหSคำแนะนำและความช%วยเหลือ
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหE และสังเคราะหEขSอมูลจาก
เอกสารและแหล%งขSอมูลต%างๆ เช%น แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษาพิเศษ นโยบายแผนการจัดการศึกษา
ที่เกี่ยวขSองกับการศึกษาพิเศษ
๒. ประสานงาน ส%งเสริมสนับสนุนใหSสถานศึกษา มีความ
พรSอมในการจัดการศึกษา สำหรับผูSเรียนที่มี ความตSองการ
จำเปRนพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสม

ผู1รับผิดชอบ/ผู1เกี่ยวข1อง

1. นางฉวีวรรณ วะรงคE
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผูSบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผูSปกครองนักเรียน
5.หน%วยงานอื่น

1. นางฉวีวรรณ วะรงคE
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผูSบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผูSปกครองนักเรียน
5.หน%วยงานอื่น

1. นางฉวีวรรณ วะรงคE
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผูSบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผูSปกครองนักเรียน
5.หน%วยงานอื่น

๙
ที่

งาน

6

งานวิเคราะหEวิจัย
การพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ

7

งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
พิเศษ

8

งานประสาน
ความร%วมมือกับ
หน%วยงานอื่น

กระบวนการดำเนินงาน
๓. ส%งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูSบริหารสถานศึกษาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหSมีความรูS ความเขSาใจ ในการ
จัดการศึกษาพิเศษ และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหSคำแนะนำ และความช%วยเหลือ
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหE และสังเคราะหEขSอมูลเอกสาร
และแหล%งขSอมูลต%างๆ เช%น แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึ ก ษาพิ เ ศษ นโยบายแผนการจั ด การศึ ก ษาที่
เกี่ยวขSองกับการศึกษา
๒. ประสานงาน ส%งเสริมและสนับสนุนใหSสถานศึกษามี
ความพรS อ มในการจั ด การศึ ก ษาสาหรั บ ผู S เ รี ย นตS อ งการ
จำเปRนพิเศษในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
๓. ส%งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูSบริหารสถานศึกษาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหSมีความรูS ความเขSาใจในการ
จัดการศึกษาพิเศษใหSสามารถบริหารจัดการและวางแผนจัด
การศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความตSองการจำเปRนพิเศษ
๔. ดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตามใหSความช%วยเหลือ
แนะนำผูSบริหารสถานศึกษา และครูใหSเกิดการปรับปรุง/
พัฒนาแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความตSองการ
จำเปRนพิเศษ
๕. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงาน
๑. ดำเนิ น การนิ เ ทศ กำกั บ และติ ด ตามใหS ค วามความ
ช%วยเหลือแนะนำผูSบริหารสถานศึกษา และครูผูSสอน ใหSเกิด
การปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มี
ความตSองการจำเปãนพิเศษ
๒. ตรวจสอบ ประเมิ น คุ ณ ภาพ สรุ ป และรายงาน
ผูSบังคับบัญชา และผูSที่เกี่ยวขSองทราบ

ผู1รับผิดชอบ/ผู1เกี่ยวข1อง

1. นางฉวีวรรณ วะรงคE
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผูSบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผูปS กครองนักเรียน
5.หน%วยงานอื่น

1. นางฉวีวรรณ วะรงคE
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผูSบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผูSปกครองนักเรียน
5.หน%วยงานอื่น

๑. ประสานงาน ส%งประสานงาน ส%งเสริมและสนับสนุนใหS 1. นางฉวีวรรณ วะรงคE
สถานศึ ก ษา มี ค วามพรS อ มในการจั ด การศึ ก ษา สำหรั บ 2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
ผูSเรียนที่มีตSองการจำเปRน ในรูปแบบที่เหมาะสม
3. ผูSบริหารสถานศึกษา ครู
๒. สรุปและรายงานผูSบังคับบัญชา และผูSที่เกี่ยวขSองทราบ
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผูSปกครองนักเรียน
5.หน%วยงานอื่น

๑๐
๒. รับผิดชอบกลุGมสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตรD
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรูS การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดSานวิทยาศาสตรE
2. ประสานงานกับผูSบริหารสถานศึกษา และครูผูSสอนวิทยาศาสตรEเพื่อสรSางเครือข%ายการเรียนรูS และสรSาง
ความตระหนักใหSครูผูSสอนไดSเห็นความสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดSานวิทยาศาสตรE
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูSสอนกลุ%มสาระการเรียนรูวS ิทยาศาสตรE
4. การพัฒนาและส%งเสริมการจัดการเรียนรูSวิทยาการคำนวณ (Coding)
5. โครงการบSานนักวิทยาศาสตรEนSอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
6. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูSเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดSานวิทยาศาสตรE
7. โครงการส%งเสริม พัฒนาสถานศึกษา สู%การเปRน “โรงเรียนประทับใจ”
8. ศึ ก ษาคS น ควS า เคราะหE ว ิ จ ั ย แนวทางการจั ด กระบวนการเรี ย นรู S และการวั ด และประเมิ น ผลที ่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9. รายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ%มสาระการเรียนรูSวิทยาศาสตรE
3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม พัฒนาการศึกษา เครือขGายสถานศึกษาที่ 4 (เมือง 4) จำนวน 8 โรงเรียน
ประกอบดSวย
1) โรงเรียนบSานปะอาว
2) โรงเรียนบSานหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎรE)
3) โรงเรียนบSานทุ%งขุนใหญ%
4) โรงเรียนบSานหนองชSาง
5) โรงเรียนบSานดอนชี (ศิริจันทรานุสรณE)
6) โรงเรียนบSานข%าโคม
7) โรงเรียนบSานสรSางหมากแขSง
8) โรงเรียนบSานเชือก (ทวีปnญญา)
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทำระบบขSอมูลสารสนเทศ สถานศึกษาในเครือข%าย
๒. จัดทำแผนการส%งเสริมสนับสนุนเครือข%ายการนิเทศ สถานศึกษาในเครือข%าย
๓. ดำเนินการและร%วมมือกับหน%วยงานที่เกี่ยวขSองพัฒนาสถานศึกษาในเครือข%ายในรูปแบบต%าง ๆ ดังนี้
๓.๑ พัฒนาหSองเรียน หรือสถานศึกษา ใหSเปRนแหล%งเรียนรูS
๓.๒ จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบการพัฒนาการศึกษาแบบเครือข%ายร%วมมือ
๓.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทS างวิชาการ
๓.๔ จัดเครือข%ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช%น ครูตSนแบบ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

๑๑
๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร%เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข%ายการนิเทศ
เผยแพร% ประชาสัมพันธE
๔. รับผิดชอบงาน /โครงการตามนโยบาย
4.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ%มสาระการเรียนรูSวิทยาศาสตรE
4.2 การพัฒนาและส%งเสริมการจัดการเรียนรูSวิทยาการคำนวณ (Coding)
4.3 การส%งเสริมการพัฒนาทักษะดSานโคSดดิ้ง ผ%านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐEดิจิทัล (depa Young
Maker Space development)
4.4 โครงการบSานนักวิทยาศาสตรEนSอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
4.5 การดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส%งเสริมและประเมินทักษะความคิดสรSางสรรคE และ
ทักษะการคิดวิเคราะหEในชั้นเรียน
ฯลฯ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. ศึกษาคู%มือ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ
๒. ประสานผูSเกี่ยวขSอง
๓. ดำเนินการตามปฏิทินกำหนด
๔. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน
๕. ประชาสัมพันธE เผยแพร% กิจกรรม
๕. ปฏิบัติหน1าที่อื่นตามที่ได1รับมอบหมาย เชGน
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยร%วมเปRนคณะกรรมการ คณะทำงาน
ร%วมวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนขับเคลื่อนงานนโยบายต%างๆ จนส%งผลใหS งานตามนโยบายต%างๆ สำเร็จลุล%วง
ตามวัตถุประสงคE มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ
นอกจากนี้ ขSาพเจSาเขSาร%วมกิจกรรมต%างๆ ร%วมกับบุคลากรในสังกัดอย%างต%อเนื่อง เช%น กิจกรรม เขSา
แถวเคารพธงชาติ กิจกรรมวันสำคัญต%างๆ กิจกรรมทำบุญตักบาตร การแสดงความยินดีกับเพื่อนร%วมงาน และ
กิจกรรมจิตอาสาต%างๆ

๑๒

ภาคผนวก

๑๓
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เรื่อง นำร%องการจัดตั้งกลุ%มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
ในกลุ%มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ2559

๑๔

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข1อง
พระราชบัญญัติส%งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในดานตาง ๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพื่อใหสามารถ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ เขาไปมี ส วนรวมทางสั ง คมไดอยางบุ ค คลทั่ ว ไป ทั้ ง นี้
ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประกาศกําหนด
“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถ
ของคนพิ การใหมี สภาพที่ดี ขึ้น หรือ ดํา รงสมรรถภาพหรื อความสามารถที่มี อยู เดิ มไว โดยอาศั ย
กระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อใหคนพิการ
ไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ
“การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความวา การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ
การสงเสริมและพิทักษสิทธิ การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอม
ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
“องคการคนพิการแตละประเภท” หมายความวา องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการ
ที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่นอง หรือบุคคลอื่นใด
ที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ
“ผูชวยคนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท
จํานวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแ ตงตั้ง โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกขององคการคนพิการนั้น และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ และใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในสํานักงาน
เปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป ทั้งนี้ นโยบายดังกลาวตองคํานึงถึงพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูดวย
(๒) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ (๖) มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
(๓) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมาย
อื่นใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบตอคนพิการ
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(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ
เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตาง ๆ อยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๕) วินิจฉัยและมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
(๖) พิจ ารณาใหการสนั บ สนุ น และชวยเหลื อกิ จกรรมของหนวยงานของรั ฐและเอกชน
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๗) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เปนสูญโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๙) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงิน กองทุน ในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
(๑๐) กําหนดมาตรฐาน ใหการรับรองหรือเพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการหรือ
องคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่
ไดรับแตงตั้ง
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวัน
ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง
เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
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มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจํ าคุ กโดยคําพิพากษาถึ งที่ สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออก
มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการทํ าหนาที่ แทน ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ ประชุ มหรื อไมสามารถปฏิ บั ติหนาที่ ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสามครั้ง
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มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหเปนการทั่วถึง
ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดในแตละจังหวัดและคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
องคประกอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม และการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
คณะอนุกรรมการแตละคณะตามวรรคหนึ่งใหมีคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙
อยางนอยหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๒ ใหมีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติขึ้นเปนสวนราชการ
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและบุคลากรของสํานักงาน
ใหเลขาธิการ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการแตงตั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวนราชการ
หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในการดําเนินงาน การทํางาน
รวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานคนพิการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
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(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณของคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชนตอการปองกัน การรักษา การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และจัดทําแผนงาน
วิเคราะห วิจัย ติดตาม ประเมินผลเสนอตอคณะกรรมการ
(๓) จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
(๔) สนับสนุนใหมีการจัดตั้ง การดําเนินงาน การสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ
เพื่อใหสามารถทําหนาที่พิทักษสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานใหหนวยงานของรัฐ
จัดงบประมาณใหแกองคการดานคนพิการ เพื่อดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือแจงใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการชี้แจงขอเท็จจริงหรือความเห็น
ในการปฏิบัติงาน สงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น มาประกอบ
การพิจารณา
(๒) มีหนังสือแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสาร
หรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๑๕ การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหนวยงาน
ของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
จะกระทํามิได
การกระทํ าในลั กษณะที่ เปนการเลื อกปฏิ บั ติ โดยไมเปนธรรมตอคนพิ การตามวรรคหนึ่ ง
ใหหมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเวนกระทําการที่แมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ
โดยตรง แตผลของการกระทํ านั้ นทํ าใหคนพิการตองเสียสิทธิ ประโยชนที่ ควรจะไดรับเพราะเหตุ แหง
ความพิการดวย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชนสาธารณะสนับสนุนใหกระทํา
ไดตามความจําเปนและสมควรแกกรณี ไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง แตผูกระทําการนั้นจะตองจัดใหมีมาตรการชวยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน
แกคนพิการตามความจําเปนเทาที่จะกระทําได
มาตรา ๑๖ คนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการใหมีคําสั่งเพิกถอน
การกระทําหรือหามมิใหกระทําการนั้นได คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การรองขอตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิด
ตอศาลที่มีเขตอํานาจ โดยใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอื่น อันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมได และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการนั้นเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไมเกิน
สี่เทาของคาเสียหายที่แทจริงดวยก็ได
หลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๗ ในการใชสิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพิการหรือผูดูแ ลคนพิการอาจขอใหองคกร
ดานคนพิการที่เกี่ยวของเปนผูรองขอหรือฟองคดีแทนได
การฟองคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไมวาคนพิการเปนผูฟองเองหรือองคกรดานคนพิการ
ที่เกี่ยวของเปนผูฟองแทน ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม
มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานเปนสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร
โดยมีเลขาธิการ เปนนายทะเบียนกลาง สําหรับจังหวัดอื่นใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการในจังหวัดของตนอีกหนาที่หนึ่ง
โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนนายทะเบียนจังหวัด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการไดรับสิทธิตามมาตรา ๒๐ คนพิการอาจยื่น คําขอมีบัตร
ประจําตัวคนพิการตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานทะเบียนกลาง สํานักงาน
ทะเบียนจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถหรือในกรณี
ที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองได ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล
หรือผูดูแลคนพิการ แลวแตกรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได แตตองนําหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอ
นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการและการออกบัตร การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ดังตอไปนี้
(๑) การบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล
คาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ และสื่อสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้น ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
(๒) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติหรือแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม
ในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ
โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม
(๓) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การใหบริการที่มีมาตรฐาน การคุมครองแรงงาน มาตรการ
เพื่อการมีงานทํา ตลอดจนไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใด เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
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(๔) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอยางเต็มที่และ
มีประสิทธิภาพบนพื้น ฐานแหงความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ
(๕) การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเปน
สาธารณะ ผลิ ตภั ณฑที่มี ความจํ าเปนตอการดํ ารงชีวิ ต การชวยเหลื อทางกฎหมายและการจั ดหา
ทนายความวาตางแกตางคดี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อ
สาธารณะจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในกฎกระทรวง
(๗) บริการลามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) สิทธิที่จะนําสัตวนําทาง เครื่องมือหรืออุปกรณนําทาง หรือเครื่องชวยความพิการใด ๆ
ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชนในการเดินทาง และการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะ โดยไดรับการยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียม และคาเชาเพิ่มเติมสําหรับสัตว เครื่องมือ
อุปกรณ หรือเครื่องชวยความพิการดังกลาว
(๙) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
(๑๐) การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การมีผูชวยคนพิการ หรือการจัดใหมีสวัสดิการอื่น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
ผูชวยคนพิการ ใหมีสิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียมตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
คนพิการที่ไมมีผูดูแ ลคนพิการ มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยและการเลี้ยงดู
จากหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะหเอกชนจัดที่อยูอาศัยและสวัสดิการใหแลว รัฐตองจัดเงิน
อุดหนุนใหแกสถานสงเคราะหเอกชนนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
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ผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับบริการใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการศึกษา
การสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจนความชวยเหลืออื่นใด เพื่อใหพึ่งตนเองได ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
คนพิการและผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษี ตามที่กฎหมายกําหนด
องคกรเอกชนที่จัดใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรานี้ มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี
หรือยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหราชการสวนทองถิ่น
ออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณี ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒ ใหหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องใดมีหนาที่ใหการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหนาที่นั้น
มาตรา ๒๓ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกวา “กองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเปนทุนสําหรับการใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การสงเสริมและการดําเนินงานดานการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ โดยจัดสรรใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง
มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบดวย
(๑) ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายไดในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่โอนมาตามมาตรา ๔๒
(๒) เงินอุดหนุน จากรัฐบาล ทั้งนี้ ใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอแกการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของกองทุน
(๔) เงินรายไดจากการออกสลากหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม
(๕) เงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการสงเขากองทุนตามมาตรา ๓๔
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
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(๗) รายไดจากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๘) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน หรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือนิติกรรม
(๙) รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย
กําหนด
(๑๐) รายไดอื่น
เงินและทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
การบริจาคเงิน หรือทรัพยสิน เขากองทุน ใหผูบริจาคนําไปหักลดหยอนหรือยกเวนภาษีไ ด
ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวง
แรงงาน ผู แทนกระทรวงศึ กษาธิการ ผู แทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู แทนสํ านั กงบประมาณ ผู แทน
กรมบัญชีกลาง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนเกาคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการ
อยางนอยเจ็ดคนเปนอนุกรรมการ และใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๒๖ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชนและการจัดการกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและรายการคาใชจาย เพื่อสนับสนุน
แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการ
ตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดหรือ
คณะอนุกรรมการอื่นเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๒๗ ใหสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดรับเงินสนับสนุนสําหรับ
คาใชจายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
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มาตรา ๒๘ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เปนสูญ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๙ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป แลวทํารายงานผลการ
สอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน
ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจาก
ผูซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณดานการเงิน การประเมินผล และการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวน
สองคน และคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ อยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ
โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ
ผูดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนผูแทนขององคกรที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนนี้
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แ จงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินผลได
มาตรา ๓๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
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ตามมาตรา ๒๕ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนตามมาตรา ๓๐
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวน
ที่เหมาะสมกับผูปฏิ บัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงาน
ของรัฐจะตองรับคนพิการเขาทํางาน
มาตรา ๓๔ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามจํานวน
ที่กําหนดตามมาตรา ๓๓ ใหสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕) ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุน
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ตองสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง แตมิไดสง สงลาชา
หรือสงเงินไมครบถวน ใหเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปของจํานวนเงินที่ยังไมไดสงเขากองทุน
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเขาทํางานหรือสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการหรือเงินที่สงเขากองทุน
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๓๓
หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๓๓ และไมประสงค
จะสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๔ หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นอาจ
ใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่นใด
แกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการแทนก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ
มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่ งเปนหนั งสือ ใหอายัดทรัพยสิน ของนายจางหรื อ
เจาของสถานประกอบการซึ่งไมสงเงินที่จะตองสงตามมาตรา ๓๔
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การมีคําสั่งใหอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือโดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนําเงินสงเขากองทุนหรือ
สงเงิน ที่คางจายภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวัน ที่นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการไดรับหนังสือนั้น และนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมจายภายในเวลาทีก่ าํ หนด
หลักเกณฑและวิธีการอายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนด
ลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
บริการขนสง หรือบริการสาธารณะอื่น ใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผูใหบริการสาธารณะอื่น ซึ่งไดจัด
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี หรือยกเวน
ภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๘ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละ
หกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใด
มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศโฆษณาขอมูลการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาใหสัมปทาน การสงเสริมการลงทุน การประกาศ
เกียรติคุณ สิน เชื่อ รางวัล เครื่อ งราชอิสริยาภรณ หรือสิทธิประโยชนอื่นใด แกนายจางหรือสถาน
ประกอบการใด ใหนําขอมูลที่ไดประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

มาตรา ๔๑ ใหถือวาบัตรประจําตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ ใหโอนบรรดาทรัพยสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายไดที่ประกอบเปนกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเปนของกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ สังกัดสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มาตรา ๔๓ ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับทําหนาที่
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๔ ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รัฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงแรงงาน และรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับมาเปนเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิก ารไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุง
วิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิก ารใหมีค วามเหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพ
ทางกายหรือสุข ภาพ รวมทั้งใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอัน เปนสาธารณะและความ
ชวยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
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จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรค
ในดานตาง ๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด
เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
“ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา มารดา ผูปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่นอง
หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ
“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
“เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความวา เครื่องมือ อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวร
หรือบริการที่ใชสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความตองการ
จําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ที่จะเขาถึงขอมูล ขาวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“การเรียนรวม” หมายความวา การจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป
ทุก ระดับ และหลากหลายรู ปแบบ รวมถึ งการจัด การศึ กษา ใหสามารถรองรับ การเรีย นการสอน
สําหรับคนทุกกลุมรวมทั้งคนพิการ
“สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษา
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยูประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บาน
“ศูนยการศึกษาพิเศษ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ
ตามอัธยาศัยแกคนพิการ ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก
ผูดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ
และความชวยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง
“ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ
ตามอัธยาศัยแกคนพิการโดยเฉพาะ โดยหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน
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องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะหและสถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด ตั้งแตระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น
“องคการคนพิการแตละประเภท” หมายความวา องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภท
ความพิการที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้
(๑) ไดรั บการศึก ษาโดยไมเสีย คาใชจายตั้ง แตแรกเกิด หรื อพบความพิก ารจนตลอดชีวิ ต
พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น
(๓) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูต ร
กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ
ของคนพิการแตละประเภทและบุคคล
มาตรา ๖ ใหครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมาย
กําหนด
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ใหครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ องคความรู
การศึกษาตอเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๗ ใหสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม สถานศึกษาเอกชนการกุศล
ที่จัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ไดรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษจากรัฐ
หลักเกณฑและวิธีการในการรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๘ ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใหสอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ และตองมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวง
สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนรวม การจัดการศึกษา
เฉพาะความพิการ รวมถึงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปน การฝกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด
ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
บริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือ
จํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับ คนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามกฎหมาย
ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสานความรวมมือ
จากชุ ม ชนหรื อ นั ก วิ ช าชี พ เพื่ อ ใหคนพิ ก ารไดรั บ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ หรื อ บริ ก ารทางการศึ ก ษา
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ
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มาตรา ๙ ใหรัฐ จัด เงิน อุด หนุน เพื่ อ สงเสริม การวิจั ย พัฒ นาองคความรู และเทคโนโลยี
ที่ เ กี่ ย วของ และการพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ใหมี ค วามรู ความเขาใจ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ใหรัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาสํา หรับคนพิการ ใหราชการสวนทองถิ่ น
ออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณี ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช วยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และ
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานการบริหารการศึกษา ดานการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดานกฎหมาย ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และดานสังคมสงเคราะห ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน ทั้งนี้ อยางนอยเจ็ดคนตองมาจาก
องคการคนพิการแตละประเภท
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ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนเลขานุการ และใหแตงตั้งขาราชการ
ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ แผนการจัดสรร
ทรัพ ยากรและแนวทางการพัฒ นาการบริ หารและการจั ดการศึกษาสํ าหรับ คนพิก ารทุก ระบบและ
ทุ ก ระดั บ ตอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบและมอบหมายหนวยงานที่ เ กี่ ย วของ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
(๒) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดหลักสูตร
การกํ า หนดมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา การประเมิ น และการทดสอบทางการศึก ษา
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ รวมทั้ งหลักเกณฑ วิธีการ
การไดมาและจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
(๓) พิจารณาใหความเห็น ชอบแผนการใชจายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของหนวยงานในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งอนุมัติโครงการหรือ
แผนงานที่จะใชเงินกองทุนในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๔) วางระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ การอุดหนุนทางการศึกษา การจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(๕) สงเสริมสนับสนุน และชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ
การศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ
(๖) สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางบูรณาการ
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยใหมีองคความรู การศึกษาตอเนื่อง
และทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๗) วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการตามมาตรา ๒๓ (๒)
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(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๓)
(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดหนี้เปนสูญ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๔
(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน ใหการรับ รอง หรือเพิกถอนการรับรอง
แกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหดําเนิน การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนิน งานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่ ก รรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ พ นจากตํ า แหนงกอนครบวาระ รั ฐ มนตรี
อาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยู
ไมถึงหกสิบวันจะไมดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
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มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ครั้งใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ ประชุมหรือไมอาจปฏิบั ติหนาที่ไ ด
ใหรองประธานกรรมการตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิ บัติหนาที่ไดทั้ งหมด ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการอาจแตงตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ใหสํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษในสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานทําหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในสถานศึกษา รวมทั้งประเมินและรายงานผลตอคณะกรรมการ
(๒) สนับ สนุน ใหสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาจัดการเรีย นรวมแกคนพิการในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
(๓) วิจัย และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการ
(๔) ผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุน
(๗) สงเสริ มสนับ สนุ น ใหหนวยงานทางการศึกษาสามารถผลิต และพั ฒนาเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่ น รวมทั้ งบุ ค คล ครอบครั ว ชุ มชน องคกรชุ มชน องคกรวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๙) ประสานและสงเสริม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสําหรั บ
คนพิการใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุน กํากับ ดูแล ใหสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใหผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ เปนผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีหนาที่ดําเนิน การจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
การจัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่ อ ใหการดํ า เนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคตามวรรคหนึ่ ง ใหสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหการสนับสนุนทรัพยากร องคความรู และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๒๐ ใหสถานศึ ก ษาเฉพาะความพิ ก ารของรั ฐ มี ห นาที่ จั ด การศึ ก ษาตามภารกิ จ
แกคนพิการ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล
หมวด ๓
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๒๑ ใหจัดตั้ งกองทุน ขึ้น เรีย กวา “กองทุน สงเสริมและพัฒ นาการศึกษาสําหรั บ
คนพิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอยางเปนธรรมและทั่วถึง โดยกองทุนประกอบดวย
(๑) เงิ น และทรั พ ยสิ น ที่ โ อนมาจากเงิ น กองทุน การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

เงินรายไดที่ไดจากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม
ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย

กําหนด
มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเปนประธานกรรมการ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ที่เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ปนผู แทนองคการคนพิ ก ารหนึ่ ง คนเปนรองประธานกรรมการคนที่ ส อง ผู แทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ผู แทนกระทรวงการคลั ง ผู แทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู แทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท
อยางนอยเจ็ดคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชนและการจัดการกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๔) แตงตั้ ง คณะอนุ กรรมการหรือ คณะทํ างานเพื่อ ใหปฏิ บัติ หนาที่ต ามที่ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๒๔ การรั บ เงิ น การจายเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น กองทุ น และการตัด หนี้ เ ปนสู ญ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น จัด ทํ า งบการเงิ น สงผู สอบบั ญชี ต รวจสอบ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงานผล
การสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
มาตรา ๒๖ ใหนํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง และ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๗ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว ใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ
หนี้ของกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุน การศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเปนของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหวางที่ ยั ง ไมมี ร ะเบี ย บวาดวยการบริ ห ารกองทุ น ตามมาตรา ๑๒ ใหนํ า ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชไปพลางกอน
จนกวาจะไดมีระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๘ ในวาระเริ่มแรกที่ยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําหนาที่จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสํ าหรั บ คนพิก าร ตามพระราชบัญญั ตินี้ ซึ่ งตองไมเกิ น หนึ่งรอยแปดสิบวั น นั บแตวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๙ ใหครูหรือ บุคลากรทางการศึ กษาที่ผ านการอบรมวุฒิบัตรครูการศึ กษาพิเศษ
ตามหลักสู ตรที่ค ณะกรรมการขาราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาอนุมัติ กอนการประกาศใช
พระราชบัญญัตินี้เปนครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูที่ผานการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติ มีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนครู
การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป จึงจําเปนตองจัดใหคนพิการมีสิทธิและโอกาส
ไดรับการบริการและความชวยเหลือทางการศึกษาเปนพิเศษตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ ดังนั้น เพื่อใหการ
บริการและการใหความชวยเหลือแกคนพิการในดานการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรีย กว่า “พระราชบัญ ญัติการจัด การศึกษาสําหรับคนพิการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “ครูการศึกษาพิเศษ” ในมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หรือครูที่มีวุฒิท างการศึกษาพิเศษระดับปริญ ญาตรีที่ผ่านการประเมิน ทักษะการสอนคนพิการตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด และปฏิบัติหน้าที่สอน จัดการศึกษา นิเทศ
หรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

“มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการตาม (๔) เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่สอง
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบคน ได้แ ก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมสุข ภาพจิต ผู้ว่าราชการกรุง เทพมหานคร และเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา ด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ ด้านกฎหมาย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและด้านสังคมสงเคราะห์
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน โดยในจํานวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการ
แต่ละประเภทจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งข้าราชการในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๕ ให้ค ณะกรรมการส่ง เสริมการจัด การศึก ษาสํา หรั บคนพิก ารซึ่ง ดํารงตํ าแหน่ ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้ครูท่มี ีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีซึ่งทําการสอนและได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ครู การศึ กษาพิ เศษและครู การศึ กษาพิ เศษกรณี เรี ยนร่ วม พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ ก่ อนวั นที่ พระราชบั ญญั ติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พ ระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทําการสอนคนพิการต้องมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ
สูง กว่าระดับปริญ ญาตรีขึ้นไป ทําให้ไม่ส ามารถแต่ง ตั้งครูที่มีวุฒิท างการศึกษาพิเ ศษระดับ ปริญ ญาตรีเ ป็น
ครูการศึกษาพิเศษได้ มีผลให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทําการสอนคนพิการมีไม่เพียงพอ ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามคําว่า “ครูการศึกษาพิเศษ” ให้มีความหมายกว้างขึ้นและครอบคลุมครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี รวมทั้งเห็นควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

