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ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อ ให การเบิก จา ยเงิน อุด หนุ น เปน เงิ น ค าใชจ ายรายหั วนั กเรีย นระดั บก อนประถมศึ กษา
ในโรงเรียนเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง การกําหนดแนวทาง
การอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการอุดหนุนเปนเงิน
คาใชจายรายหัวนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับการอุดหนุน
เปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป ดังนี้
๑. หลักเกณฑ
๑.๑ โรงเรี ย นที่ มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ การอุ ด หนุ น ต อ งเป น โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาในระบบตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับกอนประถมศึกษา
๑.๒ นักเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๒.๑ เปนนักเรียนที่ไดลงทะเบียนเปน นักเรียนในชั้น เรียนที่โรงเรียนมีสิทธิไดรับ
การอุดหนุนโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด และตามที่
ระบุไวในใบอนุญาต
๑.๒.๒ เปนนักเรียนที่มาเรียนจริงสม่ําเสมอเปนปกติ โดยไมขาดเรียนติดตอกันเกินกวา
๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เวนแตกรณีเจ็บปวยจนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือแพทย
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมรับรองวาตองหยุดพักการเรียน
๑.๒.๓ เปนนักเรียนที่ศึกษาในชั้นอนุบาลปที่ ๒ และ ๓ สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปที่ ๒ ตองมีอายุ ๔ ปบริบูรณ ในเดือนกอนที่ขอรับการอุดหนุน
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๑.๒.๔ กรณีเปนนักเรียนพิการตองมีสมุดประจําตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการ
จากแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการและใหโรงเรียนจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
๑.๓ การใหการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัว ใหคํานวณตามจํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริง
ในโรงเรียน โดยใชอัตราการอุดหนุนตามตารางแนบทายประกาศนี้
๑.๔ ใหผูอนุญาตแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการตรวจสอบการขอรับการอุดหนุน โดยให
คณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑.๔.๑ ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน สถิติการเรียนของนักเรียน โดยจํานวน
นักเรียนตองไมเกินความจุสูงสุดของโรงเรียนที่ทางราชการอนุญาต
๑.๔.๒ ตรวจสอบจํานวนนักเรียนกับคํารองขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัว
หากปรากฏวาจํานวนนักเรียนในวัน ที่ตรวจสอบมีนอยกวาจํานวนนักเรียนในวัน ที่ ๑๐ มิถุน ายน
ปการศึกษานั้น ๆ ใหปรับลดจํานวนนักเรียนลงตามจํานวนที่มีอยูจริง
๑.๔.๓ ตรวจสอบทะเบียนโรงเรียน ทะเบียนครู ทะเบียนนักเรียน ใบมอบตัวนักเรียน
พรอมรูปถาย สูติบัตร และทะเบียนบานใหถูกตองตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๔.๔ ตรวจสอบหลักฐานการจายเงินเดือนครู สมุดลงเวลาทํางานของครู บัญชีการเงิน
และบัญชีอื่นของโรงเรียน
๑.๔.๕ รายงานผลการตรวจสอบพรอมเสนอความเห็นตอผูอนุญาต
๒. การขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน
๒.๑ โรงเรียนจัดทําคํารองขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน (อน.๑) จํานวน
๒ ชุด (โรงเรียนเก็บไว ๑ ชุด) สงที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสําหรับ
กรุงเทพมหานคร สวนจังหวัดอื่น สงที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนตั้งอยู ภายใน
วัน ที่ ๒๐ มิถุน ายนของปการศึกษา พรอมสงแผนดิสกเก็ตขอมูลนักเรียนตามโปรแกรมการขอรับ
การอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนและเอกสารประกอบ ดังนี้
๒.๑.๑ แบบรายงานจํ านวนนั กเรีย นและครู (อน.๒) พรอ มบัญ ชีร ายชื่อ นัก เรี ย น
(อน.๓) เพื่อขอรับการอุดหนุน สํารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกป
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๒.๑.๒ แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน กรณีที่โรงเรียนขอรับการอุดหนุน
เปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนพิการ จํานวน ๒ ชุด (โรงเรียนเก็บไว ๑ ชุด)
๒.๑.๓ สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการ ครูใหญและใบอนุญาต
ความจุนักเรียน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
๒.๑.๔ รายงานการประชุ มคณะกรรมการอํ านวยการโรงเรี ยนที่ใ หค วามเห็น ชอบ
จํานวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเปนคาใชจายรายหัว
๒.๒ ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสําหรับกรุงเทพมหานคร
สวนจังหวัดอื่นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนตั้งอยูตรวจสอบคํารอง (อน.๑) และแผนดิสกเก็ต
ขอมูลนักเรียนของโรงเรียนดวยโปรแกรมตรวจสอบการขอรับการอุดหนุนเปน เงิน คาใชจายรายหัว
พรอมเอกสารประกอบตามขอ ๒.๑
๒.๓ ใหจังหวัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลนักเรียน
ในแผน ดิ สก เก็ต ตามขอ ๒.๒ ของทุก โรงเรี ยนใหถู กตอ งและสํ าเนาข อมู ล ลงในแผน CD-ROM
สงพรอมแบบสรุปจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่มีสิทธิรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน
โดยแยกประเภทการอุดหนุนซึ่งผานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับการอุดหนุน
และจัดสงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๓. การเบิกจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน
๓.๑ โรงเรียนจัดทําใบสําคัญรับเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน (อน.๔) ประจําเดือน จํานวน
๒ ชุด (โรงเรียนเก็บไว ๑ ชุด) พรอมเอกสารประกอบ ดังนี้
๓.๑.๑ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัว กรณีโรงเรียน
รับนักเรียนเขาเรียนเพิ่ม/นักเรียนอนุบาล ๒ อายุครบ ๔ ปบริบูรณของเดือนที่ผานมา (อน.๕)
๓.๑.๒ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนจําหนาย/ลาออก/พักการเรียนของเดือนที่ผานมา
(อน.๖)
๓.๑.๓ บัญชีการจา ยเงิน เดือ นครูและการหักเงินสมทบกองทุน สงเคราะหเรียงตาม
ระดับการศึกษา สวนกลาง จํานวน ๓ ชุด (สช. ๑ ชุด ธนาคาร ๑ ชุด และโรงเรียน ๑ ชุด)
สวนภูมิภาค จํานวน ๔ ชุด (สช. ๑ ชุด สพท.๑ ชุด ธนาคาร ๑ ชุด และโรงเรียน ๑ ชุด) นําไป
ประทับตราที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พรอมแบบ วส.๐๐๐๑
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๓.๒ โรงเรียนจัดสงเอกสารตามขอ ๓.๑ ภายในวันที่ ๓ ของเดือนที่เบิกที่สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สําหรับกรุงเทพมหานคร สวนจังหวัดอื่นสงที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนตั้งอยู
๓.๓ สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาทอ งที่ที่โ รงเรีย นตั้งอยูตรวจสอบจํ านวนนักเรี ยนปกติ
จํานวนนักเรียนพิการ (ประจํา-ไปกลับ) จํานวนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน และจํานวนเงินสมทบ
สวนของครู และสวนของผูรับใบอนุญาตที่ตองนําสงกองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน
และตรวจสอบจํานวนเงินที่คงเหลือใหถูกตอง และรวบรวมสงสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา เขต ๑
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคลังอําเภอตั้งอยู ยกเวนกรุงเทพมหานคร ใหสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการ
๓.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคลังอําเภอ
ตั้งอยูขออนุมตั ิเบิกจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนตอผูอนุญาต พรอมจัดทํารายการขอเบิกเงินงบประมาณ
(ขบ๐๔) สงถึงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนภายในวันที่ ๑๘ ของเดือน
๓.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคลังอําเภอ
ตั้งอยูโอนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนเขาบัญชีโรงเรียนตอไป ยกเวนกรุงเทพมหานครใหสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการ
๓.๖ จังหวัดโดยสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
คลังอําเภอตั้งอยู รายงานใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ พรอมสง
แบบรายงานการเบิกจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนประจําเดือนและแบบสรุปการเบิกจายเงินคาใชจาย
รายหัว ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๔. เงื่อนไขการดําเนินการ
๔.๑ โรงเรียนตองนําเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนที่ไดรับไปจายเปนเงินเดือนครูไมต่ํากวาวุฒิ
ที่ทางราชการกําหนดและตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา และหากมีเงินเหลือจาย
ใหนําไปพัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียน การสอนและครุภัณฑ พัฒนาอาคารสถานที่ และการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียน
๔.๒ โรงเรียนตองจายเงินเดือนครูโดยผานระบบธนาคารเปนรายบุคคลทุกเดือน และเก็บไว
เปนหลักฐานพรอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

๔.๓ โรงเรียนตองเก็บคาธรรมเนียมอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่น
ตามระเบียบ นโยบาย และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๔.๔ โรงเรียนตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔.๕ โรงเรียนตองบรรจุครูใหครบทุกชั้นและทุกระดับการศึกษาที่เปดทําการสอน
๔.๖ เมื่อนักเรียนพนสภาพจากการเปนนักเรียน โรงเรียนตองแจงผูอนุญาตภายในสิ้นเดือน
และใหจายเงินคาใชจายรายหัวแกโรงเรียนนั้นจนถึงสิ้นเดือนที่มีนักเรียนพนสภาพการเปนนักเรียน
๔.๗ กรณีที่นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนระหวางเดือนในเดือนใด ใหเบิกเงินคาใชจายรายหัวได
สําหรับนักเรียนผูนั้นในเดือนถัดไป
๔.๘ การจายเงินคาใชจายรายหัวในเดือนเมษายนใหจายตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงในเดือน
มีนาคม และในเดือนตุลาคมใหจายตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงในเดือนกันยายนของปการศึกษา
สํา หรับ เดือ นพฤษภาคมให เบิ ก จา ยเท า จํ านวนนั ก เรี ย นเดื อนเมษายนไปพลางก อ น
และปรับเพิ่ม/ลดตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงในเดือนมิถุนายนของปการศึกษา
๔.๙ ผูรับใบอนุญาตตองดําเนิน การขอเบิกเงิน คาใชจายรายหัวนักเรียนใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ หากไมดําเนินการตามกําหนดใหเจาหนาที่สงคืนคลัง และผูรับใบอนุญาตจะใชสิทธิ
เรียกรองใด ๆ ไมได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อนุสรณ ไทยเดชา
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

